
 

 مجلس حقوق اإلنسان

 الدورة الخامسة واألربعون

ين األو   2 -سبتمبر / أيلول 14  2020ل/أكتوبر تشر

 من جدول األعمال 2البند 

ضةل السنوي التقرير    اإلنسان لحقوق ةالسامي المتحدة األمم مفو 

ن العام لحقوق اإلنسان المفوضية السامية  وتقارير   واألمي 

 

ي ذلك االنتهاكات والتجاوزات منذ أيلول/سبتمبر 
ي اليمن، بما فن

 2014حالة حقوق اإلنسان فن

ن بشأن اليمن* ن واإلقليميي  اء البارزين الدوليي  ل إليها فريق الخبر
ي توص 

 النتائج التفصيلية الت 

 

 موجز

 

م ت
 
ي ت، و A/HRC/45/6كملحق للوثيقة  ورقة غرفة االجتماعات هذه  قد

ن النتائج التفصيلية الت  تضم 

ي ارتكبتها 
ي االنتهاكات الت 

ف بالتحقيق فن
ّ
ن بشأن اليمن المكل ن واإلقليميي  اء  البارزين الدوليي  توصل إليها فريق الخبر

اع منذ أيلول/سبتمبر  ن
 . 2014أطراف البن

 

اء البارزين هذا العام، أعىط فريق  ي تحدث منذ منتصف العام الخبر
ي التحقيق باإلنتهاكات الت 

أولوية فن

ي تقاريرنا السابقة.  2019
ع فن ي لم يتم التطرق إليها بشكل موس 

ا أطول لبعض فئات اإلنتهاكات الت 
ً
ص وقت وخص 

اء البارزينوجد  ي اليمن هذا العام مسؤولة عن بأن أطراف ال لالعتقاد معقولةأسباًبا  فريق الخبر
اع فن ن  انتشار بن

، وقد ترف  العديد منها واستمرار  ي
ة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنسانن اإلنتهاكات الخطب 

ي الوثيقة  ملخصيمكن إيجاد إل مستوى جرائم الحرب. 
تسليط باإلضافة إل . A/HRC/45/6االستنتاجات فن

د الفريق، حيثما أ
 
ن عن االنتهاكات، حد اع المسؤولي  ن

ن للجرائم الضوء عىل أطراف البن ن المحتملي  مكن، المرتكبي 

كبت. وتم تقديم قائمة بأسماء هؤالء األفراد إل مفو  
ُ
ي ربما تكون قد ارت

ضة األمم المتحدة السامية لحقوق الت 

ي جهود 
  مساءلة المستقبلية. الاإلنسان عىل أساس الشية التامة للمساعدة فن
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ي االعتبار المالحظات حول تقريرنا الساب
ق من قبل حكومة اليمن وسلطات األمر الواقع أخذ الفريق فن

ي و  والتحالف واإلمارات العربية المتحدة. إنما، يأسف الفريق أنه للسنة الثانية عىل  المجلس اإلنتقالي الجنونر

ا من الطلبات 
ً
ها من دول التحالف عىل الرغم من إرساله عدد التوالي لم يتمكن من الدخول إل اليمن وغب 

ي  
اير للحصول عىل إذن فن / يناير وشباط/ فبر ي

اء أسئلة 2020كانون الثانن ه فريق الخبر محددة إل أطراف . ووج 

اع لكنه لم يتلق أي رد حت  اآلن.   ن  البن

وس الكوفيد دة، أجرى  19-عىل الرغم من غياب التعاون، وتحديات القيام بالتحقيقات ضمن بيئة فب  الُمقيِّ

هم من المصادر.   من أربعمائة مقابلة مع شهود وضحايا وغب 
 الفريق أكبر

اء هذا العام  بة". إن شعب اليمن جهو " عنوان تقرير فريق الخبر
 
ي أرٍض معذ

ائحة اإلفالت من العقاب فن

ي من 
. المستمر وطأة تجاهل األطراف هو الذي يعانن ي

للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنسانن

ن عن اإلنتهاكات أ ط العنوان الضوء عىل عدم محاسبة األطراف للمسؤولي 
ّ
و اتخاذ اإلجراءات الالزمة كما يسل

ي اليمن، استمرت الحرب متعددة حقوق الضحايا.  إلعمال
اع المسلح فن ن بعد ست سنوات متواصلة من البن

ية. ومع  م حجم وطبيعة االنتهاكات ضمب  البشر
ُ
. يجب أن َيصد ن ي األفق لمعاناة الماليي 

األطراف بال نهاية تلوح فن

ي كثب  من األحيان، 
اعاليمن "اليبق  ذلك، وفن ن ".   بن  المنسي

ن والتناسب و/أو  ي تنفذها قوات التحالف تتم دون مراعاة لمبادئ التميب 
بات الجوية الت  ي إن الضن

توخن

تشب  الخسائر المدنية المستمرة من جراء الغارات الجوية عىل األسواق والمزارع، عىل سبيل . الحيطة والحذر 

ي اتخاذ جميع التدابب  الالزمة قان
ن واألعيان المدنيةالمثال، إل أن التحالف قد اخفق فن . وقد ونيا لحماية المدنيي 

بات الجوية إل هجمات غب  متناسبة.  ي كل من الحوثيون وقوات التحالف   قد استمر و ترف  بعض الضن
استخدام فن

ي المناطق المكتظة بالسكان. 
ي ذلك فن

ة، مثل مدافع الهاون والصواري    خ، بما فن ان غب  المباشر األسلحة ذات النب 

ر بالبنية  إن هذه الهجمات ن وتلحق الضن األساسية ، مثل المرافق التحتية العشوائية تقتل وتصيب المدنيي 

ي زرع ما خلفته الصحية. إن
ي السنوات السابقة، واضح إل حد مزعج،  تاأللغام األرضية الت 

بصورة غب  قانونية فن

ي 
ي الحقول، وفن

، مثل األطفال الذين يلعبون فن ن ي استمرار مقتل وإصابة المدنيي 
تضاؤل فرص الوصول إل  فن

ي الصالحة للزراعة ومناطق صيد األسماك. 
 األراضن

اماتهم الدولية، فلربما  ن بشكل كبب  ولربما تجنبنا موت   الوضعتخفيف حدة  ادى اللو امتثل األطراف اللب 

اء البارزين. لقد وجد األبرياء  ن أن  فريق الخبر ي  بشكل خاصالحوثيي 
وأن  اإلغاثة اإلنسانيةعمليات يتدخلون فن

اماتها فيما يتعلق جميع األطراف تعيق العمليات اإلنسانية ن ي الب 
اع تخفق فن ن . وعالوة عىل ذلك، فإن أطراف البن

ي 
ي  بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األساسية مثل الحق فن

ي الصحة.  التعليم والحق فن
 الغذاء والحق فن

 عن الخطوط األمامية، فال 
ً
ة. لقد قتل أشخاص جميع  تزال وبعيدا اع ترتكب انتهاكات خطب  ن أطراف البن

ن عىل إنفاذ القانون أو الجماعات المسلحة.  ي األمن أو القائمي 
 األفراد ال يزال و بصورة غب  قانونية عىل أيدي موظقن

ي واالختفاء القشي والتعذيب وغب  ذلك من أشكال سوء المعاملة. وهؤال  يتعرضون
ء الذين لالحتجاز التعسقن

ن عن حقوق اإلنسان  ي    مثال المدافعي 
ن للطرف الذي يسيطر عىل األراضن ن أو مناوئي  ر إليهم باعتبارهم معارضي 

َ
ُينظ

ن    يتعرضون للخطر بشكل خاص، وكذلك  ن الداخل المجتمع، كة ستضعفات المفئالوالصحافيي  داخلًيا نازحي 

ن و والمهاجرين  ، بما األقليات من أفراد والالجئي  الدينية أو االجتماعية. ال يزال العنف القائم عىل النوع االجتماعي

ي ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والرجال والصبية مستمرا، ويتعرض األفراد النتهاكات بسبب ميولهم 
فن

ي سن السابعة
ي  قارير،، بحسب تالجنسية أو هويتهم الجنسانية. كما ويجري تجنيد الفتيان والفتيات حت  فن

فن

ي التعليم يتعرض 
ي االعمال القتالية. إن حقهم فن

القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، ويتم استخدامهم فن
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، أو باستخدام المدارس  ن ة ضد المعلمي   من خالل األعمال المباشر
ً
للخطر سواء من خالل األعمال القتالية، أو أيضا

ي 
ن الفكري. وفن ي اليمن أن يكون وسيلة ألغراض عسكرية أو من خالل التلقي 

ي المحىلي فن
ي للنظام القانونن

ن ينبغن حي 

ي اليمن قد تعرض للخطر إل إدارة للحصول عىل سبل انتصاف لالنتهاكات، فقد وجد الفريق أن نظام 
العدل فن

تب عىل ذلك من عواقب وخيمة عىل حقوق المحاكمة العادلة. ونتيجة لهذا فما زال هناك  ، مع ما يب  حد كبب 

. افتقار م ن ن إل إمكانية الوصول إل العدالة بالنسبة للناجي 
 توط 

اء البارزينيشعر  بالقلق ألن اإلفالت من العقاب ال يزال مستمرا دون هوادة بالنسبة ألولئك  فريق الخبر

ة. وبينما شهد  اء البارزينالذين يرتكبون انتهاكات خطب  أحراز بعض التقدم فيما يتعلق بالتحقيقات  فريق الخبر

ي 
تجري  ها األطراف، وأحيلت بعض القضايا للمحاكمة الجنائية، فإنه لم ُيحاسب حت  اآلن أي شخص عىل  الت 

ي حددها 
اء البارزيناالنتهاكات الت  ي فريق الخبر

. ويوجه الفريق دعوته للمجتمع الدولي للقيام بدور أكبر نشاطا فن

اء البارزين يدعو كما و   اليمن ي اليمن إل المحكمة الجنائية الدولية، مجلس األمن إل إحالة ال فريق الخبر
وضع فن

ن عن االنتهاكات ضمن نظام مجلس األمن للعقوبات. ويؤيد  اء وإل توسيع قائمة األفراد المسؤولي  فريق الخبر

 عن  البارزين
ً
إنشاء آلية عدالة جنائية دولية للتحقيق )مماثلة للهيئات المنشأة من أجل سوريا وميانمار(، فضال

ي ارتكبت أثناء إجراء المزي
د من المناقشات حول إمكانية إنشاء محكمة متخصصة للتعامل مع الجرائم الدولية الت 

اع. و  ن اء البارزينكرر يالبن اع، نظرا للدور الدعوة ل فريق الخبر ن لدول الثالثة أن تكف عن نقل األسلحة إل أطراف البن

اع  ن ي إدامة البن
ي االنتهاكات. ال يمكن ألي دولة الذي تؤديه هذه األسلحة المنقولة فن

وبالتالي احتمالية اإلسهام فن

ي اليمن. 
ي تحدث فن

  اآلن أن تدعي أنها غب  مدركة لحجم ونطاق االنتهاكات الت 

 

 

ن ) * ن واإلقليميي  اء البارزين الدوليي  ان مع تقرير فريق الخبر
ي هذا التقرير باالقب 

ي قراءة المعلومات الواردة فن
دم إل مجلس حقوق اإلنسان. A/HRC/45/6ينبغن

ُ
 ( كما ق
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ً
 المقدمة والوالية . أوال

 

ي  .1
ي اليمن، جدد مجلس حقوق اإلنسان )"المجلس"(، فن

 للتقارير المستمرة عن انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي فن
ً
استجابة

اء"( لرصد وإعداد تقرير 2019أيلول/سبتمبر  26المؤرخ  42/2 القرار  ن البارزين )"فريق الخبر ن واإلقليميي  اء الدوليي  ، والية فريق الخبر

ي اليمن عن أوضاع حقوق اإلنسان
 .فن

 

ي جميع االنتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان  .2
ي إجراء تحقيقات شاملة فن

اء فن تتمثل والية فريق الخبر

اع منذ أيلول/سبتمبر  ن
ي ارتكبتها كافة أطراف البن

ي الدولي الت 
ي ذلك األبعاد 2014وجميع االنتهاكات المزعومة للقانون اإلنسانن

، بما فن

سانية المحتملة لتلك االنتهاكات إلثبات الحقائق والظروف المحيطة باالنتهاكات واالعتداءات المزعومة، وحيثما أمكن، تحديد الجن

 ، ي
ام وحماية وإعمال القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنسانن

ن احب  ن عنها وتقديم توصيات بشأن تحسي  المسؤولي 

 .ل إل العدالة والمساءلة والمصالحة وتضميد الجراحوتقديم التوجيه بشأن الوصو 

 

 التعامل مع السلطات اليمنية وجميع أصحاب المصلحة، وال سيما وكاالت األمم المتحدة  .3
ً
اء منه أيضا تتطلب والية فريق الخبر

ي اليمن وسلطات دول الخليج  وج
ي لمفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان فن

امعة الدول العربية، بهدف ذات الصلة والمكتب الميدانن

تبادل المعلومات وتقديم الدعم للجهود الوطنية واإلقليمية والدولية لتعزيز المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان وانتهاكات 

ي اليمن. 
ي فن
 القانون الدولي اإلنسانن

 

ي القرار  .4
ي إل جانب القانون الدولي لحقوق اإلن الدولي  ، أشار مجلس حقوق اإلنسان بشكل أوضح إل القانون42/2فن

سانن

 بواليته السابقة
ً
ي ك  .1اإلنسان، مقارنة

ي الشامل إل مجلس حقوق اإلنسان فن اء أن يقدم تقريره الكتانر ما طلب المجلس إل فريق الخبر

ي تقديم تقريره عن طريق المفوض
، ليحل محل اإلجراء السابق المتمثل فن ن  .لحقوق اإلنسان ةالسامي ةدورته الخامسة واألربعي 

 

ي كانون األول/ديسمبر  .5
اليا( 2019فن ( وميليسا بارك )أسب 

ً
ي )تونس( )رئيسا  كمال الجندونر

ن ، أعادت المفوضة السامية تعيي 

يطانيا العظىم وأيرلند ي إمسيس )كندا( كخبب  جديد ليحل محل تشارلز غاراواي )المملكة المتحدة لبر
 وأرضن

ً
ة ا الشمالية(. ويقدم خبب 

اء خدماتهم بصفة مستقلة دون أجر.   الخبر

 

ن من مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق  يستمر  .6 في 
ن محب  اء من قبل سكرتارية من موظفي  دعم فريق الخبر

ن  اإلنسان ي مجال حقوق اإلنسان و محقق المصادر المتاحة باإلضافة إل إختصاصيي 
ن فن وت، وتتألف من منسق ومحققي  ومقرها بب 

ي الدعم بحما
 ال جنب مع مستشارة قانونية ومستشار عسكري وموظقن

ً
ية الطفل والنوع االجتماعي ومسؤول كتابة التقارير ومحللة جنبا

.  واإلداري.  ألعالمي اللغوي وا ي
ي ميدانن

ن مسؤول أمتن انية فلم يتمكن الفريق من تعيي  ن  نظرا لوجود قيود عىل المب 

 

                                                       
اء إىل "جميع االنتهاكات والتجاوزات المزعومة ل 1 ها من مجاالت القانون الدوىلي لقانون الدوىلي لأشارت الوالية األصلية لفريق الخبر  "المالئمة والقابلة للتطبيقحقوق اإلنسان وغبر

(A/HRC/RES/42/2, 3 October 2017) . 



 مع والية الفريق .7
ً
ل هذا التقرير النتائج والتحليالت تماشيا اء ، يفص  حول األنماط الرئيسية لالنتهاكات من قبل فريق الخبر

ة إعداد التقرير.  والتجاوزات ي تم تحديدها خالل فب 
ىل استمرار السلوكيات والممارسات المتكررة من قبل أطراف ويسلط الضوء عالت 

ان مع  ي تقاريره السابقة، مع تحديد أنماط إضافية. يجب قراءته باالقب 
ي حددها الفريق فن

اع الت  ن  لفريق وكملحٍق لهالتقرير الرسىمي لالبن

(A/HRC/45/6) . 

 

. المنهجية 
ً
 ثانيا

 

اء بتطبيق الممارسات الفضىل والمنهجيات المعتمدة  استمر  .8 ي مجال حقوق اإلنسانفريق الخبر
، بما يكفل 2لتقصي الحقائق فن

ي جميع مراحل عملهالتقي  
اهة، والموضوعية، والشفافية، واالستقامة فن ن ار"، واالستقاللية، والبن  .د الصارم بمبادئ "عدم اإلضن

 

 نطاق العمل  .أ
 

ي  .9
ة فن وز/يوليو فب  ن تم  ة الممتدة بي 

ي الفب 
ي وقعت فن

اء بشكل أساسي عىل االنتهاكات المزعومة الت  ز فريق الخبر
ّ
تقريره هذا، رك

ة حيث أشارت التقارير السابقة، عىل سبيل المثال، 2020وحزيران/يونيو  2019 ي وقعت قبل هذه الفب 
ي بعض الحوادث الت 

. وحقق فن

ورًيا لتحديد نمط االنتهاكات. ال، أو عندما كان المنظور إل الحاجة إل مزيد من التحقيقات وأول الفريق األولوية لحوادث طويل األمد ضن

ما االنتهاكات المزعومة للنظر بها  ي سبق واستخدمها، ال سي 
هنة  جسامةباالستناد إل نفس المعايب  الت  ادعاءات االنتهاكات، وأهميتها ببر

شهود والمستندات الداعمة والمواقع الجغرافية للحوادث. ويشدد عىل الحاجة إل إجراء مزيد من نماط، والوصول إل الضحايا والاأل 

ي لم يشملها هذا التقرير. وعىل 
ي المحافظات الت 

ي ذلك فن
 ، بما فن

ً
التحقيقات من أجل معالجة االنتهاكات المزعومة بشكل أكبر شموال

ل من االنتهاكات المزعومة، يرى الفريق أن تقريره يوضح األنماط الرئيسية وأنواع الرغم من عدم قدرته عىل التوثيق الشامل للعدد الهائ

ي اليمن االنتهاكات
ي تحدث فن

اع، إن استمرار هذه األنماط من االنتهاكات والتجاوزات بال هوادة،  الت  ن وبعد مرور ست سنوات عىل هذا البن

ي ا مخاوف جديةيثب  
اع بتغيب  سلوكهم فن ن

 لميدان عن سابق تصميم. حول رغبة أطراف البن

 

ن عن االنتهاكات والتجاوزات، عند اإلمكان،  حدد وفاًء بواليته،  .10 اع أو الجماعة المنتمية له المسؤولي  ن
اء طرف البن فريق الخبر

ي هذا التقرير. وسغ الفريق إل تحديد هوية األفراد الذين يزعم أنهم مسؤولون عن االنتهاكات والتجاوزات، عند 
اإلمكان. وسىم  هؤالء فن

ن إل المفو  قد رفعت و  ضة السامية لحقوق اإلنسان. وتختلف هذه القائمة عن تحديد الجهات قائمة شية للغاية تضم الجناة المزعومي 

ي المرفق
لة فن اع المفص  ن ي البن

 . Iرقم  الفاعلة الرئيسية فن

 

 التحقق ومعيار اإلثبات  .ب
 

اء معيار اإلثبات  .11 ي هيئات تقصي الحقائق التابعة لألمم المتحدة، اعتمد فريق الخبر
 مع الممارسات المعمول بها فن

ً
تماشيا

الحوادث الفردية واألنماط المعتمدة للتوصل إل استنتاجات  منالمتمثل بوجود "أسباب معقولة تدعو إل االعتقاد" بوقوع حادثٍة ما 

                                                       
ي راجع مكتب األمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق اإلنسان، ولجان التحقيق الدولية وبعثات تقصي الحقائق بشأن القانون الدوىلي لحقوق اإلن 2

 -سان والقانون الدوىلي اإلنسان 
 ، متوفر عىل الرابط: 2015التوجيه والممارسة، 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoI_Guidance_and_Practice.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoI_Guidance_and_Practice.pdf
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اء  باشر هذا األساس،  الوقائع. وعىل عىلمستندة  ي فريق الخبر
تحديد ما إذا كانت هذه االستنتاجات الوقائعية ترف  إل مستوى انتهاكات  فن

ي أو القانون الدولي /القانون الدولي لحقوق اإلنسان و
 .اإلنسانن

 

اء أن معيار اإلثبات  .12 ها من قد واعتبر فريق الخبر ي عند حصوله عىل مجموعة موثوقة من المعلومات المتسقة مع غب 
استوفن

ي يمكن لشخص عاقل 
اء  ومعتدلالمواد والت  م فريق الخبر ن من السلوك. وقي 

 
الحكمة أن يستند إليها ليقتنع بوقوع حادثٍة ما أو نمط معي 

ل إل هذه المعلومات تحقق الفريق من االستنتاجات الوقائعية،   موثوقية ومصداقية المصادر وتحقق من صحة المعلومات. وللتوص 

ها من  ي ترده مع غب 
من مصادر  المحصلةأن مختلف عناض االدعاء المثار من قبل مصدٍر ما تتوافق مع المعلومات خالل مقارنة الت 

: إما مصدر واحد للمعلومات مباشر وموثوق عىل األقل ومتحقق  اء عىل التالي أخرى موثوقة ومستقلة. ولهذا الغرض، اعتمد فريق الخبر

ي موثوق أو أكبر من مصدر، و بحال وجود مصدر واحد مباشر لحادثة ما،  
 إذا منه بشكل مستقل باللجوء إل مصدر معلومات إضافن

ي مختلف الميادين، مثل حادثٍة معي  كانت 
ن من أن يجد لها أوجه تشابه فن

ّ
ي تمك

ها الفريق، والت  ي أقر 
نة تتوافق مع نمط من الحوادث الت 

  اعتمد الفريق عىل التحقق باالستناد إل األنماط.  . الجناةأو /األساليب أو طرق العمل المتبعة، والمواقع و

 

اء أنه لجميع  .13 ي وبناًء عىل ذلك، اعتبر فريق الخبر
م أمام مجلس هذا الحوادث واألنماط المذكورة فن

 
ي التقرير المقد

التقرير ، وفن

ي "المتحقق منها"  تدعو  "أسباب معقولة حقوق اإلنسان، 
 أو عبارن 

ً
إل االعتقاد" أنها وقعت حت   لو لم تذكر هذه العبارة علنا

 فهم انتهاكات معينةمتعلقا بذلك وعندما يكون  باإلضافة إل ذلك أو"المستنتجة" المعادلة لها. 
ي النص أنه تلق  

، أشار الفريق فن

ي وضع يسمح له من التحقق منها 
 فقد أشار نظرا لوجود قيود تتعلق بالوصول لمصادر المعلومات "ادعاءات"، ولم يكن فن

ً
ا الفريق . وأخب 

ي حال 
ي "تقارير موثوقة" فن

 إل تلق  
ً
ن من التحقق منها. االدعاءات من مصاد أتتأيضا

ّ
 ر موثوقة ولكن لم يتمك

 

 مصادر المعلومات والقيود ذات الصلة  .ج
 

14.  ، ن ي اإلبالغ السابقتي 
ن  ي فب 

 مع المقاربة المتبعة فن
ً
ة واتساقا اء المصادر التالية عىل أنها مصادر مباشر اعتبر فريق الخبر

طة الفيديو، والصور الفوتوغرافية، وصور للمعلومات: المقابالت مع الضحايا؛ والمقابالت مع شهود عيان  ين عىل حادثٍة ما؛ وأشر مباشر

ي تم التأكد من صحتها؛ والمراسيم، واللوائح والتوجيهات الصادرة عن الحكومات
أو سلطات األمر الواقع؛  األقمار الصناعية، والوثائق الت 

ي ذلك الب
اع، بما فن ن ي يتم اإلدالء بها عبر وسائل اإلعالم الحكومية؛ البيانات المتاحة للجمهور والصادرة عن أطراف البن

يانات الت 

ي تصدرها منظمات األمم المتحدة وهيئاتها 
ها من المعلومات الكمية والنوعية الت  اإلحصاءات، والدراسات االستقصائية، والتقارير وغب 

ي 
اء فن ة، وللسماح بفهم ألغراض التحقق من المع ما يىلي ووكاالتها وصناديقها وبرامجها. ونظر فريق الخبر لومات اآلتية من المصادر المباشر

ها من المواد  ي ذلك شهادات الشهود، وتحليل الحالة، ووصف أنماط السلوك وغب 
 المنشورةالقضايا ضمن سياقها: المعلومات، بما فن

ادات الخطية أو شهادات أو إسهامات مقدمة من األمم المتحدة، والحكومات، ومنظمات حقوق اإلنسان والمنظمات اإلنسانية؛ واإلف

اء من التحقق من صحة  ن فريق الخبر
ّ
مة لمنظمات حقوق اإلنسان ذات السمعة الحسنة، حيث تمك

 
الشهود الموثقة األخرى المقد

اء عىل المعلومات من مصادر ثانوية،  ي الحاالت حيث اعتمد فريق الخبر
المنهجية المستخدمة من قبلها للحصول عىل هذه البيانات. وفن

كلما أمكن   الجهه المعنيةأو التحليل مع  / ذلك مناقشة المنهجية والنتائج و  قارير عىل سبيل المثال ألغراض التحقق، كان الهدف منكالت

 .ذلك

 



ة من المصادر األولية والثانوية للمعلومات، وأجرى أكبر من و  .15 اء كمية كبب  مقابلة مع الضحايا  400استعرض فريق الخبر

وتوكوالت إجراء المقابالت والشهود، وجمع وراجع ال ام ببر ن
اء عىل االلب  معلومات من المصادر المفتوحة والرقمية. وحرص فريق الخبر

ي والعمري. الذين تمت مقابلتهمعىل ضمان أكبر قدر من التمثيل عند اختيار األشخاص  للحصول
 ، مع مرعاة الجانب الجنسانن

 

م  .16 ن ي تهدف إل ضمان أمن وسالمة ورفاه والب 
ي مجال تقصي الحقائق والت 

 بالمبادئ والمعايب  المعتمدة فن
ً
اء تماما فريق الخبر

ي أعطت فيها المصادر موافقتها 
ا لهذه الغاية، ال يتضمن هذا التقرير سوى المعلومات الت 

ً
وحيث ال  بوعيها الشهود والضحايا. وتحقيق

ريؤدي اإلفصاح عنها إل تحديد ل  مع سياسات األمم المتحدة القائمة بشأن حساسية المعلومات وتصنيفها  .لهوية أو إل أي ضن
ً
وتماشيا

ي قدمها الشهود والمواد الشية األخرى عىل أنها شية للغاية
وضمن إطار اتخاذه لهذه الخطوات،  .ومعالجتها، تم تصنيف المعلومات الت 

اء عىل أن  اء تقع عىل المسؤولية األسايشدد فريق الخبر ن مع فريق الخبر سية لحماية الضحايا والشهود واألشخاص اآلخرين المتعاوني 

 . عاتق دول اإلقامة والجنسية

 

 صور األقمار الصناعية وحصل عىل تحليل و  .17
ً
اء أيضا اءاستعرض فريق الخبر  تكميلما سمح ب 3ونيتارييونوسات التابع لال  خبر

ي ذلك تسجيالت أدل بها شهود ووثائق قضائية. 
استعراضه الداخىلي للصور والوثائق، والصور الفوتوغرافية، ومقاطع الفيديو، بما فن

ا بجمع ومراجعة وتحليل 
ً
اء أيض ن من المصادقة عليها. وقام فريق الخبر

ّ
ي تمك

ل الفريق ال النتائج باستخدام فقط المواد الت  وتوص 

رت أساًسا ليجري الفريق المزيد من التحقيقات، أو كانت المعلومات المستقا
 
ي وف

ة من مجموعة متنوعة من المصادر المفتوحة والت 

ي جميع حاالت مراجعة مواد  صحةوسيلة لتقييم مصداقية وموثوقية مصادر أخرى أو 
ي عملية التحقق. وفن

المعلومات، أو استخدمت فن

أفضل الممارسات لألساليب الحالية التحليلية للمصادر  مستخدما قته ومصداقيته المصادر المفتوحة، تم  إثبات صحة المحتوى ود

  .المفتوحة

 

اير  .18 ي شهر شباط/فبر
اء دعوات عامة لتقديم 2020وفن المكتوبة من المنظمات غب  الحكومية  المعلومات، أطلق فريق الخبر

اء عىل المعل ن بإطالع فريق الخبر ها من المنظمات واألفراد المهتمي  اء عن تقديره لجميع الضحايا والشهود وغب  ومات. ويعرب فريق الخبر

 للدعوات لتقديم
ً
روا معلومات استجابة

 
 .  ا الذين ائتمنوه عىل معلوماتهم ولكافة المنظمات واألفراد الذين وف

 

ة التقرير هذه. فيعرب  .19 اء عىل جمع المعلومات خالل فب  ة من قدرة فريق الخبر صت القيود الكثب 
ّ
اء عن أسفه وقل فريق الخبر

ي 
ه من بلدان التحالف بالرغم من طلبات األذون المتكررة المرسلة فن للسنة الثانية عىل التوالي لعدم قدرته عىل الوصول إل اليمن وغب 

ي 
اير /يناير وشباط/كانون الثانن اء  . فبر بعد، باستخدام هذه القيود من خالل إجراء المقابالت عن التخفيف من آثار وحاول فريق الخبر

وسائل التواصل اآلمنة، واتخاذ تدابب  إضافية من الحيطة لضمان مصداقية المصادر وأمنهم خالل المقابالت. وبرزت قيود إضافية 

 النتشار جائحة الكوفيد
ً
ت هذه البيئة من حركة الضحايا والشهود 19-مفروضة استجابة

 
ي اليمن، حد

دة ذات الصلة. وفن ، والتدابب  المقي 

. واضطر الفريق وأعضاء األمانة بحر  ن ية وحالت عىل وجه الخصوص دون وصولهم إل أماكن آمنة إلجراء المقابالت مع المحققي 

ت لهم فرص
 
وت، إل تقليص بعثاتهم الميدانية )تسن ي بب 

ن فن ن لعمله والعاملي  ل ةالداعمي  ي كانون األو 
ديسمبر /إجراء ثالث بعثات فقط فن

ي  2019
ن كانون الثانن  لذلك، اضطر الفريق إل ، )2020مارس /اير وآذارين/وبي 

ً
. ونتيجة وكان ال بد من تغيب  أساليب عملهم إل حد كبب 

اة. تضييق نطاق  ي اليمن ما  تحقيقه من حيث عدد المواضيع المغط 
 عن قلقه تجاه بيئة الخوف السائدة فن

ً
اء مجددا ويعرب فريق الخبر

                                                       
ي قام بها يونيتار ويونوسات تقييمات االجميع  3

: لت  اء عىل الرابط التاىلي ي لفريق الخبر
ون  ي هذا التقرير متاحة كذلك عىل الموقع اإللكب 

 
موجودة ف

http://www.ohchr.org/en/HRBodies/HRC/YemenGEE / 
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اء نظمات من التعاون مع فريق يمنع الكثب  من الشهود والضحايا وكذلك الم ومشاركة المعلومات. وتتفاقم هذه المصاعب بحسب الخبر

ن من العنف القائم عىل  نة من االنتهاكات، كالناجي  حة، وتضاف إل  االجتماعي النوع أنواع معي 
ّ
وتجنيد األطفال ضمن الجماعات المسل

وأضف إل ذلك االنفجار الذي . يشكل عام عوامل أخرى كالوصمة المجتمعية وخطر التهميش أو الثأر من قبل أعضاء األشة والمجتمع

ن واض في 
ّ
ن صفوف بعض الموظ ى إل إصاباٍت طفيفة بي 

 
وت والذي أد ي بب 

ي الرابع من آب/أغسطس فن
طر البعض إل تغيب  سكنهم وقع فن

ار بممتلكات آخرين، ونتج عنه تعطيل وتأخب  عمل األمانة.   وألحق أضن

 

 مع معيار  .20
ً
ي الستقاء االستنتاجات تماشيا

اء من جمع معلومات تكقن ن فريق الخبر
ّ
وعىل الرغم من القيود المذكورة أعاله، تمك

 
 
بات المنهجية. ويشد

ّ
اء عىل اإلثبات والمتطل ي د فريق الخبر

ل جزًءا فقط من االنتهاكات والتجاوزات الت 
ّ
أن استنتاجات هذا التقرير تشك

ن  ي تقريريه السابقي 
ي تضاف إل تلك المذكورة فن

اء التعبب  مرة أخرى أن استنتاجاته، والت  ي اليمن. ويجدد فريق الخبر
ترتكب فن

(A/HRC/39/43 وA/HRC/42/17 ب تحقيقاٍت إضافية لتعكس صورة شاملة عن
ّ
ي اليمن. ( تتطل

 الوضع فن

 

اء البارزين  .د  التعاون مع فريق الخبر
 

ي اليمن لما قدموه  .21
ن فن كاء العاملي   للكيانات الحكومية وغب  الحكومية ووكاالت األمم المتحدة والشر

ً
ا
 
اء ممتن  فريق الخبر

ويبق 

 وكذلك التعاون الذي قدمه المسؤولون كأفراد أو مؤسسات داخل اليمن.  من دعم ومساعدة. 

 

 الفريق أي إجابات حول يعرب الفريق بيد أن  .22
اع. وبحسب ما ذكر أعاله، لم يتلق   ن ي التعاون من أطراف البن

عن أسفة لعدم تلق 

ه الفريق   لممارسته السابقة، وج 
ً
ي حزيرانطلباته لزيارة اليمن وبعض دول التحالف. وامتثاال

طلبات معلومات خاصة ، 2020يونيو /فن

ي والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والسودان.  4إل حكومة اليمن وسلطات األمر الواقع والمجلس االنتقالي الجنونر

ن الفريق من مراجعة مالحظات وأجوبة 
ّ
ت وحت  وقت صياغة هذا التقرير، لم ترد أية إجابات عىل هذه الطلبات. ومع ذلك، تمك  

عبر

ل إليها الفريق ةعن معارض ي توص 
ي  بعض النتائج الت 

، واإلمارات العربية المتحدة 35لوائها ال  حكومة اليمن، من خالل أرسلتها  والت 

ي 
ي فن
مة بعد نشر تقريره الثانن

 
ي المقد  . 2019 أيلول/سبتمبر والتحالف وسلطات األمر الواقع ، والمجلس االنتقالي الجنونر

 

 
ً
ي . ثالثا

 اإلطار القانونن
 

 أ . مقدمة
 

ي قرارها إن الوالية الممنوحة من مجلس حقوق  .23
اء توجه ال 42/2اإلنسان فن ي إل فريق الخبر

فريق إل استخدام اإلطار القانونن

اء فقد لجأ  الدولي  لكل من القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون ي والية فريق الخبر
. ونظرا لإلشارات المتعددة للمساءلة فن ي

اإلنسانن

ي للنظر 
 الستخدام القانون الدولي الجنان 

ً
اء ليس هيئة الفريق أيضا  لجرائم دولية مع اإلقرار بأن فريق الخبر

إذا كانت االنتهاكات ترف 

 قضائية جنائية. 

 

                                                       
 لها، حيث تشكل جماعة أنصار هللا بإعتبارها 4

ً
ي اتخذت من صنعاء مقرا

حركة سياسية، الجهة الفاعلة يستخدم مصطلح "سلطات األمر الواقع" لإلشارة فقط إىل السلطات الت 
 ." حة يشار إليها بـ"الحوثيير 

ّ
"  لإلشارة للمجلس الذي يعمل من عدن والمحافظات الجنوبية، الرئيسية تدعمها جماعة مسل ي اء مصطلح "المجلس االنتقاىلي الجنونر ويستخدم فريق الخبر

ة المشمولة بالتقرير، عمل المجلس االنتقاىلي  ي كسلطة أمر واقع.  عىل الرغم من أنه خالل جزء من الفب   الجنونر



 الواجب التطبيقب . القانون 
 

ي  .24
ي تحكم االنتهاكات بالتفصيل فن

ي الفصل الخامس الفقرات لمقدمة وردت المعايب  القانونية الخاصة الت 
كل قسم من األقسام فن

اء يرد أدناه. غب  أن النهج العام   لفريق الخبر

 

 

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان-1

صادق اليمن عىل سبٍع من المعاهدات الدولية األساسية التسع لحقوق اإلنسان، حيث صادق عىل العهد الدولي الخاص  .25

والثقافية، واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

ن العنضي، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق األشخاص  ن ضد المرأة، ولجنة القضاء عىل التميب  التميب 

وتوكول االختياري ال  ي ذلك البر
تفاقية حقوق الطفل بشأن ذوي اإلعاقة. وقد صادق ايضا عىل بروتوكوالت اختيارية ذات صلة بما فن

ي ال
اك األطفال فن اعاشب  ن ام وحماية ونشر وإعمال حقوق اإلنسان بن ي هذه المعاهدات، ملزم باحب 

ات المسلحة. إن اليمن، بوصفه طرفا فن

ن إل سلطاته القضائية.  اكات مسؤولية التحقيق وإحالة الجناة للعدالة عن االنتهوهذا يشمل لجميع األشخاص عىل أراضيه والخاضعي 

ن الوطنية أو الدولية و  لجرائم حرب وفق القواني 
ي ترف 

ي توفب  سبل انصاف فعالة لمن انتهكت حقوقهم. الت 
وكذلك فإن اليمن ملزم  5فن

 . ي
 من القانون الدولي العرفن

ً
 بقواعد ومعايب  القانون الدولي لحقوق اإلنسان والذي يشكل جزءا

 

اء بأن  .26 ي حاالت العهد الدولي الخاص بايشب  فريق الخبر
اماتها "فن ن لحقوق المدنية والسياسية يسمح للدول بعدم التقيد بالب 

ي تهدد حياة األمة، والمعلن قيامها رسميا". 
ي أضيق  6الطوارئ االستثنائية الت 

امات فقط فن ن ويسمح للدول بعدم التقيد بمثل هذه االلب 

امات األ  ن ي االلب 
ي يتطلبها الوضع، مع اتخاذ تدابب  ال تنافن

ن الحدود الت   القانون الدولي وعدم انطوائها عىل تميب 
تبة عليها بمقتصن خرى المب 

 . ره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي ن العام  7يكون مبر ويبدو أن حكومة اليمن لم تبلغ األمي 

اع ن هنالك حقوق متعددة وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق وعىل أية حال  لألمم المتحدة بأي حالة طواريء عامة ناشئة بسبب البن

ي عدم إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العق
ي الحياة والحق فن

ي ذلك الحق فن
ي تعتب  غب  قابلة للتقييد بما فن

وبة المدنية والسياسية والت 

ي حرية الفكر والوجدان والدين.  الكرامة وأيضا الحق لكل إنسانمن القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة 
وقد أشارت لجنة حقوق اإلنسان  8فن

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال يتضمن  9عىل وجوب اعتبار حقوق اخرى أيضا غب  قابلة للتقييد. 

 أية فقرات تتعلق بحقوق قابلة للتقييد. 

 

اع المسلح عىل حد سواء. وكما ذكرت محكمة العدل وينطبق القانون الدولي لحقوق اإلنسان  .27 ن ي أوقات البن
ي أوقات السلم وفن

فن

ي رأيها االستشاري عام 
ي األرض الفلسطينية المحتلة فإن "الحماية  2004الدولية فن

تبة عىل بناء الجدار فن بشأن العواقب القانونية المب 

                                                       
 (. 417-363انظر القسم الخاص بالمساءلة )الفقرات للمزيد  5
 ( من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية1، الفقرة رقم )4المادة  6
 ( من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 1، الفقرة رقم )4المادة  7
ي احكام المواد  2الفقرة رقم  4المدنية والسياسية. المادة ( من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق 2، الفقرة رقم )4المادة  8

 
، 7، 6تشبر إىل القائمة الكاملة للحقوق غبر القابلة للتقييد ف

 . 18و  16، 15، 11، المواد 8( من المادة رقم 2( و )1)
 ال يجوز  9

ً
فت بها اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بوصفها حقوقا ي اعب 

ي المعاملة اإلنسانية تتضمن الحقوق األخرى الت 
 
: حق جميع األشخاص المحرومير  من حريتهم ف تقييدها ما يىلي

ي أماكن ال يعلن عنها، وحماية حقوق األشخاص الم
 
، وحظر أخذ الرهائن، واالختطاف، واالحتجاز ف ي

ام الكرامة األصيلة للشخص اإلنسان  نتمير  إىل أقليات، وحظر ترحيل السكان واحب 
، وحظ

ً
 عىل التميبر  أو العداوة أو العنف، والحقو أو إبعادهم قرسا

ً
ي تشكل تحريضا

ي سبل االنتصاف ر الدعاية للحرب والدعوة إىل الكراهية القومية أو العنرصية أو الدينية الت 
 
ق األساسية ف

ي رفع دعوى أمام محكمة لتمكير  المحكمة من البت والمحاكمة العادلة، وكذلك الحقوق اإلجرائية الالزمة لحماية الحقوق غبر القابلة للتقييد. ويشمل ذلك عىل سبيل 
 
المثال الحق ف

 عن الحقوق اإلجرائية المرتبطة بتطبيق عقوبة اإلعدام: اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم
ً
ي قانونية االحتجاز، فضال

 
( 2001) 4بشأن حاالت الطوارئ: المادة  29 ف

 . 15و  13الفقرات 

 



11 

 

ي حالة نشوب ن
ي توفرها اتفاقيات حقوق اإلنسان ال تتوقف فن

، إال من خالل تطبيق أحكام تنص عىل عدم التقيد 10". زاع مسلحالت 

ي المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي لم يحتج عليه اليمن كما 
ومشابهة لما يمكن إيجاده فن

اع المسلح قد يعدل بالقانون لوحظ ن ي الممارسة العملية، قد تكون  الدولي  غب  أن تطبيقه أثناء البن
ي بوصفه القانون الخاص. وفن

اإلنسانن

 مما يوخي به هذا الوصف. وكما أدركت محكمة العدل الدولية: "قد تكون بعض الحقوق مجرد مسائل 
ً
العالقة المتبادلة أكبر تعقيدا

ي تخص قانون حقوق اإلنسان؛ ولكن هناك مسائل أخرى قد ا لدولي تتعلق بالقانون ا
؛ وقد تكون حقوق أخرى من المسائل الت  ي

إلنسانن

 ."  من القانون الدولي
ن ن هذين الفرعي  ي النهاية، فإن القانون 11تكون من بي 

ي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان يكمل  الدولي  وفن
اإلنسانن

ن   .12بعضهما بعضا ولكنهما ليسا متعارضي 

 

ي مجال حقوق اإلنسان  يةحكومة اليمنالوتبق   .28
اماتها فن ن ي   عىلمسؤولة عن الوفاء بالب 

ي ذلك األجزاء الت 
كامل أراضيها، بما فن

ي حدود سلطتها الفعلية
ن لواليتها يمتد إل االستجابة  13. فقدت السيطرة عليها، فن ام الدولة بحماية األفراد الخاضعي  ن

والواقع أن الب 

ي 
ي ذلك سلطات األمر الواقع. للتهديدات الت 

ي تفرضها الجماعات المسلحة غب  التابعة للدولة، بما فن
 14تهدد التمتع بحقوق اإلنسان الت 

ي تقع خارج نطاق سيطرتها، عىل سبيل المثال، إل عدم إعاقة التمتع بحقوق اإلنسان. 
ي المناطق الت 

 وبالمثل، ال تزال هناك حاجة فن

 

 سلطات األمر الواقع

ن   مثلجهات الفاعلة غب  الحكومية، بالنسبة لل .29 ي شمال غرب اليمن ،أنصار هللا/الحوثيي 
المجلس و  سلطات األمر الواقع فن

ي أجزاء من جنوب اليمن 
ي فن ي المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان. ولكن  ، فال االنتقالي الجنونر

 فن
ً
 أطرافا

ً
حيثما يمكنها أن تصبح رسميا

  15بالمعايب  الدولية لحقوق اإلنسان.  ةملزم ا هاعتبار تمارس هذه السلطات سيطرة اقليمية ووظائف شبيهة بوظائف الحكومة فيمكن 

 

 اإلقليميةتطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنسان خارج الحدود 

ي اليمن أيضا مسؤوليات بموجب القانون الدولي لحقوق االنسان. لقد تم اإلقرار  .30
ي تقوم بعمليات فن

تتحمل الدول االخرى الت 

بأن نطاق تطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يقتض عىل الحدود اإلقليمية لدولة ما، بل يمتد ليشمل ممارسة الوالية القضائية 

                                                       
ي األرض الفلسطينية المحتلة، الرأي االستشاري بتاريــــخ العواقب القانو  10

 
تبة عىل بناء الجدار ف ، الصفحة 2004، تقارير محكمة العدل الدولية للعام 2004تموز/يوليو  9نية المب 

 .  106، الفقرة 136
ي الكونغو )جمهور  11

ي "النشاطات المسلحة عىل أراض 
 
ية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا( تقارير محكمة العدل الدولية للعام المرجع نفسه. حافظت المحكمة عىل نفس المقاربة ف

 . 106الفقرة  136الصفحة  2005
ي الحياة )6: المادة 36اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، تعليق عام رقم  12

 
 . 64( الفقرة 9201: الحق ف

/نوفمبر  4ا بتاريــــخ المالحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق اإلنسان بشأن جمهورية مولدوف 13 ي
ين الثان  (. ذكرت حكومة اليمن CCPR/C/MDA/CO/2) 5الفقرة رقم  2009ترسر

ي مناطق تحت سيطرتها أو تحت سيطرة الحوثيير  
 
ي اليمنية، سواء ارتكبت ف

كة مؤرخة أنها لن تتسامح مع أي انتهاك يرتكب ضد مواطنيها عىل كامل األراض   8: مذكرة مشب 
اء من قبل حكومة اليمن والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. موجهة إىل 2018آب/أغسطس    فريق الخبر

امات حقوق اإلنسان للجهات الفاعلة المسلحة غبر الحكومية: استكشاف ممار  14 ي الدوىلي وحقوق اإلنسان، "الب  
سة مجلس حقوق اإلنسان التابع أكاديمية جنيف للقانون اإلنسان 

ي موجز رقم لألمم 
 
/كانون األول 7المتحدة"، األكاديمية ف  . 15، ص 2016، ديسمبر

امات عندما A/HRC/42/CRP.1من ورقة غرفة اجتماعات  82أنظر الفقرة  15 ي رسائلها الخطية إىل الفريق بهذه االلب  
 
فت ف اء أن سلطات األمر الواقع قد اعب  . ويشبر فريق الخبر

اماتها  م الب   ي الدوىلي والقانون الدوىلي لحقوق اإلنسان، كما أشارت إىلي انطباق معاهدات حقوق اإلنسانذكرت أن قواتها تحب 
ي صادقت  الدولية بحماية المدنيير  وفقا للقانون اإلنسان 

الت 
ي   عليها حكومة اليمن عىل إدارتها.  ام صادرة عن منظمة نداء  3كما يشبر الفريق إىل توقيع المجلس االنتقاىلي الجنونر  جنيف. أنظر الرابط: معاهدات الب  

see https://stc-eu.org/en/the-supreme-commander-of-the-stc-signs-3-deeds-of-commitment-with-geneva-call-to-improve-the-protection-
of-civilians-during-armed-conflicts/#:~:text=The%20Deed%20of%20Commitment%20is,legal%20recognition%20to%20these%20actors 

 

https://stc-eu.org/en/the-supreme-commander-of-the-stc-signs-3-deeds-of-commitment-with-geneva-call-to-improve-the-protection-of-civilians-during-armed-conflicts/#:~:text=The%20Deed%20of%20Commitment%20is,legal%20recognition%20to%20these%20actors
https://stc-eu.org/en/the-supreme-commander-of-the-stc-signs-3-deeds-of-commitment-with-geneva-call-to-improve-the-protection-of-civilians-during-armed-conflicts/#:~:text=The%20Deed%20of%20Commitment%20is,legal%20recognition%20to%20these%20actors


اء النهج الذي مفاده أنه حيثما تمارس الدول  16خارج أراضيها.  سيطرتها عىل شخص أو منطقة أو صالحياتها أو وقد اتبع فريق الخبر

ن عليها أن تفعل ذلك امتثاال ل ي اليمن، يتعي 
اماتالمنشآة فن ن ي مجال حقوق اإلنسان.  ها لب 

 17الدولية فن

 

 

ي  الدولي  القانون – 2
 اإلنسانن

ي اليمن ملزمة بالقواعد ذات الصلة للقانون  .31
اع فن ن ن القوات المسلحة التابعة  الدولي إن جميع أطراف البن اع بي  ن

. إن البن ي
اإلنسانن

ن دولة ومجموعة مسلحة غب  تابعة للدولة. وفقا لقواعد معاهدة القانون   هو نزاع مسلح غب  دولي بي 
ن الدولي للحكومة اليمنية والحوثيي 

، فإن ال ي
اعات المسلحة غب  الدولية تخضع للمادة اإلنسانن ن

كة  3بن كة(  3)المادة  1949تفاقيات جنيف األربعة للعام ال المشب  المشب 

ي الملحق بها 
ي الثانن

وتوكول اإلضافن يطة االيفاء بالمعايب  ذات الصلة. وتنطبق المادة  ، والذي أصبح اليمن طرفا فيه،والبر كة  3شر المشب 

اع المسلح  ن ي ذي ال يقع والبطابع دولي يتسم ال الذي عىل "البن
وتوكول اإلضافن ي إحدى األطراف السامية المتعاقدة". ويتبتن البر

ي أراضن
فن

ي نطاق تطبيقه عىل نزاع "
ي تعريفا أضيق للنازعات المسلحة غب  الدولية حيث ينص فن

ي إحدى األطراف السامية الثانن
يقع عىل أراضن

ن قواتهالمتعاقدة  مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة عىل جزء من المسلحة وقوات  ا بي 

وتوكول"." وقد خلص  إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا الملحق "البر

ي اختب ي اليمن يلتر
اع الدائر فن ن ي وقت سابق إل أن البن

اء فن ي اتفاقيات جنيف األرب  ع جميعها، فريق الخبر
ار هاذان المعياران. واليمن طرف فن

ي التفاقيات جنيف.  
ي الثانن

وتوكول اإلضافن  عن البر
ً
ي صادق عليها،  الدولي  كما أن اليمن ملزم بمعاهدات القانونفضال

ي األخرى الت 
اإلنسانن

ي ذلك تلك المتعلقة بأساليب ووسائل الحرب، مثل اتفاقية حظر استخد
ام وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمب  بما فن

امات التعاهدية، فإن اليمن ملزم بجميع قواعد القان ن ون تلك األلغام )"اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد"(. وباإلضافة إل هذه االلب 

ي ذات الصلةالدولي 
ي العرفن

 18. اإلنسانن

 

اع، فإن  .32 ن ي البن
 فن
ً
ام بنفس معايب  القانونوباعتبارها طرفا ن  بااللب 

ً
ن ملزمة أيضا  الدولي  سلطات األمر الواقع/الحوثيي 

ي يتم بها هذا األمر فهي ما زالت محل نقاش. 
. أما اآللية القانونية الدقيقة الت  ي

بيد أن تطبيق المعاهدات ذات الصلة  19اإلنسانن

ي نز 
ي العرفية عىل جميع األطراف فن

اح مقبول عىل نطاق واسع. وقواعد القانون الدولي اإلنسانن اع مسلح غب  دولي هو اقب 

اء بتطبيق  ي مراسالتها مع فريق الخبر
فت سلطات االمر الواقع فن اء من قبل، اعب  وعالوة عىل ذلك، وكما الحظ فريق الخبر

ي عىل قواتها، وذلك بصورة عامة وايضا فيما يتصل بالمعاهدات المتخصصة مثل اتفاقية الدولي  القانون
حظر  االنسانن

                                                       
ي األرض الفلسطينية المحتلة، الرأي االستشاري بتاريــــخ   16

 
تبة عىل بناء جدار ف ، الفقرات 136، ص 2004، تقارير محكمة العدل الدولية 2004تموز/يوليو  9العواقب القانونية المب 

ي منصبا عىل تطبيق111-113، 109
كبر  األكاديمي والقضان 

معاهدات حقوق اإلنسان خارج الحدود اإلقليمية، ولكن فيما يتعلق بالحجج المؤيدة لتطبيق حقوق  ؛ وكان معظم الب 
، انظر نعوم لوبيل، استخدام القوة خارج الحدود اإلقليمية ضد الجهات الف ي

 
(. ]الحظ نهج 2011اعلة غبر الحكومية )اإلنسان خارج الحدود اإلقليمية بموجب القانون الدوىلي العرف

ي "الوالية القضائية: التعليق العام رقم اللجنة 
 
ي الحياة )6: المادة 36المعنية بحقوق اإلنسان ف

 
ي توضح أن "األشخاص الخاضعير  لواليتها القضائية"  63(، الفقرة 2018: الحق ف

الت 
ي الحياة. ويشمل ذلك األ 

 
 ويتأثر يشمل جميع من تمارس الصالحية أو المراقبة الفعلية فيما يتعلق بتمتعهم بالحق ف

ً
شخاص الذين يوجدون خارج أي إقليم تسيطر عليه الدولة فعليا

ة يمكن توقعها عىل نحو معقول.[ ي الحياة رغم ذلك بأنشطتها العسكرية أو غبر العسكرية بطريقة مباشر
 
 حقهم ف

التميبر  العنرصي واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل، وصادق جميع وفيما يتعلق بأعضاء التحالف، صادق جميع األعضاء عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال  17
الدوىلي الخاص بالحقوق االقتصادية  األعضاء )إىل جانب المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة( عىل العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد 

لقضاء جميع األعضاء )باستثناء اإلمارات العربية المتحدة( عىل اتفاقية حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وصادق جميع األعضاء عىل اتفاقية ادق صاواالجتماعية والثقافية، و 
خاص من االختفاء القرسي واالتفاقية الدولية االتفاقية الدولية لحماية جميع األش عىل جميع أشكال التميبر  ضد المرأة )باستثناء السودان(. وتنطبق معدالت التصديق المنخفضة عىل

.  https://indicators.ohchr.org. ويمكن االطالع عىل معلومات التصديق الكاملة المتعلقة بأعضاء التحالف عىل الموقع لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أشهم

ي لحقوق اإلنسان. كما أن أعضاء 
 
 التحالف ملزمون بالقانون الدوىلي العرف

ي  18
ي يتوقف عىل وجود ممارسات للدول يدعمها الرأي القانون 

 
 أن وجود قاعدة من قواعد القانون الدوىلي العرف

ي حير 
 
، فإن الدراسة القانونية العرفية للجنة الصليب  opinio jurisوف

ي 
 
ي لقواعد معينة: جان ماري هينكارت ولويز دوزوالد االحمر الدولية تمثل نقطة بداية مفيدة ف

 
"، لجنة الصليب األحمر  بيك، "القانون-تحديد الوضع العرف ي

 
ي العرف

الدوىلي اإلنسان 
يدج،  "(.  2005الدولية/كمبر ي

 
ي العرف

 )يشار إليه فيما بعد باسم "دراسة لجنة الصليب األحمر الدولية حول القانون الدوىلي اإلنسان 
ي طرحت، انظر أنيسة بالل وإيزكيال هيفيس، "أجل أنا أفعل: إلزام الجهات الفاعلة المسلحة غبر الحكوميلالطالع عىل  19

ة بالقانون الدوىلي ملخص مفيد للقواعد المختلفة الت 
ي ومعايبر حقوق اإلنسان من خالل موافقتها )

 Yes I do’:  Binding Armed Non-State Actors to IHL and Human Rights Norms Through their“. (2018اإلنسان 
Consent” 12  ي الدوىلي

 121حقوق اإلنسان والخطاب القانون 

 

https://indicators.ohchr.org/
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استخدام وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمب  تلك األلغام )"اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد"( لعام 

1997 .20 

 

ي التحالف بناء عىل طلب الحكومة ودعمها لعملياتها  .33
ي وقت سابق إل أن تدخل الدول األعضاء فن

اء فن وقد خلص فريق الخبر

ي ا
ن اعتبارا من آذار/مارس قد أصبحت أطرافا فن ن اليمن والحوثيي  اع المسلح غب  الدولي القائم باألصل بي 

ن . إن مشاركة التحالف 2015لبن

اع، ألن التحالف الدولي تدخل  ن ي نزاع مع جماعة مسلحة غب  تابعة بناء عىل طلب الدولي ال تغب  من الطابع غب  الدولي للبن
اليمن فن

ن للدولة. وعىل هذا األساس، ال يوجد  ن طرفي  ن دولتي  ط أساسي ألن يعتبر أو أكبر  نزاع بي  اع، وهو شر ن  مسلحا  دوليا  ا البن
ً
. وبوصفهم أطرافا

ي ذلك المادة 
ن اإلنسانية الدولية السارية، بما فن ام جميع القواني 

، فإن أعضاء التحالف ملزمون باحب  اع المسلح غب  الدولي
ن ي البن

 3فن

ي 
وتوكول اإلضافن كة والبر

. المشب  ي
ي العرفن

 عن القانون الدولي اإلنسانن
ً
، فضال ي

امات التعاهدية   21الثانن ن كما أن أعضاء التحالف ملزمون بااللب 

ي قبلوها من خالل التصديق عىل مختلف الصكوك والمعاهدات. 
 22اإلضافية ذات الصلة الت 

 

ن القوات المسلحة وال تزال هناك عدة نزاعات مسلحة أخرى غب  دولية ذات مستويات مختلفة من الحدة مستم .34 ي اليمن بي 
رة فن

 أو معارضة 
ً
ي بعض األحيان، دعما

ن مجموعات مسلحة مختلفة غب  تابعة للدولة، فن اليمنية والجماعات المسلحة غب  الحكومية، أو بي 

 . ن ن القوات المسلحة اليمنية والحوثيي  اع الرئيسي بي  ن ي البن
ن فن اعوهذا يتضمن  23لطرف معي  ن ن حكومة اليمن وتنظيم البن ي شبه  بي 

القاعدة فن

ي الجنوب )المنتسبة إل 
ن الجماعات المسلحة فن اع الذي نشأ بي  ن

الجزيرة العربية وكذلك ما يسىم "تنظيم الدولة اإلسالمية"، والبن

اعات المسلحة غب  الدولية والمتوازية، فإن جميع األطراف ملزمة  ن
( وحكومة اليمن. وفيما يتعلق بهذه البن ي المجلس االنتقالي الجنونر

ي ذات الصلة.  الدولي  المثل بأحكام القانونب
 اإلنسانن

 

ي الدولي  – 3
 القانون الجنان 

ي االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق االنسان  .35
، فن ي الدولي االطار الالزم للنظر، عىل الصعيد الدولي

ويوفر القانون الجنان 

ي الدولي واالنتهاكات الجسيمة للقانون 
ي ، والت 

ي نظام روما  تستدعي وجوباالنسانن
 فن
ً
المسؤولية الجنائية الفردية. إن اليمن ليس طرفا

ي ذلك المملكة العربية السعودية واإلمارات   24كمة الجنائية الدولية،األساسي للمح
كما هو الحال بالنسبة ألغلب أعضاء التحالف، بما فن

ي  لحالةبيد أن هذا ال يحول دون إحالة مجلس األمن  25العربية المتحدة. 
اع فن ن اليمن إل المحكمة الجنائية الدولية أو أن تقوم الحكومة  البن

ي الذي سنَّ اليمنية بتلك 
ي المستقبل. وعالوة عىل ذلك، ال يمنع هذا القانون ممارسة الدول الثالثة الفردية الختصاصها القانونن

اإلحالة فن

، وال سيما تغطيته لإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد  يعات تغىطي الجرائم الدولية. وهكذا، فإن نظام روما األساسي تشر

ي اليمن قد ترف  إل مستوى الجرائم الدولية. اإلنسانية، قد استخدم كع
ي ما إذا كانت االنتهاكات المرتكبة فن

 26دسة للنظر فن

 

                                                       
 عىل السؤال رقم  2019أيار/مايو  31رسالة مؤرخة  20

ً
اء، ردا  . 15موجهة من سلطات األمر الواقع إىل فريق الخبر

وتوكولير  اإلضافيير  لعام صادق جميع أعضاء التحالف عىل اتفاقيات جنيف األربــع  21  . 1977والبر
. وقد صادق ا 22 ي تحظر أسلحة تقليدية معينة وبروتوكوالتها أو أكبر

ي االتفاقية الت 
 
وتوكول جميع أعضاء التحالف، باستثناء مرص والسودان، أطراف ف ألردن والكويت والسنغال عىل البر
اك ي المعدل بشأن حظر أو تقييد استعمال األلغام واألشر

ي صيغته األصلية. بيد  الثان 
 
وتوكول أو ف ي ذلك البر

 
ها من األجهزة، ولكن أعضاء التحالف اآلخرين ليسوا طرفا ف الخداعية وغبر
ي ال يمكن كشفها )باستثناء ا

وتوكول األول بشأن الشظايا الت  ي البر
 
ي االتفاقية هي أطراف ف

 
ي هي دول أطراف ف

وتوكول الخامس بشأن لبحرين والسنغال( والبر أن أغلبية دول التحالف الت 
واإلمارات العربية المتحدة( عىل اتفاقية المتفجرات من مخلفات الحرب )باستثناء األردن(. ولم تصادق غالبية أعضاء التحالف الحاليير  )المملكة العربية السعودية والبحرين ومرص 

 اقية الذخائر العنقودية. حظر األلغام المضادة لألفراد. وباستثناء السنغال، ال يوجد طرف صادق عىل اتف
اع بير  الحكومة والحوثيير  هو أكبر تعقيدا من مجرد نزاع 23  

ذمة  كما أقر الفريق سابقا فإن الب  ة وانتشار للمجموعات المسلحة وشر ي بسيط حيث ان هنالك انتماءات متغبر
ثنان 

 للفصائل. 
ي  24

 
 لكنه لم يصادق عليه. ، و 2000كانون األول/ديسمبر   28وقع اليمن عىل نظام روما األساسي ف

ي نظام روما األساسي هم األردن والسنغال.  25
 
ي التحالف الذين هم طرف ف

 
 األعضاء الوحيدون ف

، مثل التعذيب واالختفاء القرسي.  26 ف بها بموجب القانون الدوىلي  هناك جرائم إضافية معب 

 



ي الدولي بمجموعة من نماذج المسؤولية. يمكن تحميل األفراد المسؤولية عن ارتكاب جريمة )سواء  .36
ف القانون الجنان  يعب 

اك مع آخر أو عن طريق شخص آخر( إصدار أوامر بارتكاب جريمة أو الحث عىل ارتكابها أو التحريض  أو  ،بصفته الفردية أو باالشب 

ك بارتكاب جريمة.  ؛عليها  ي قيام جماعة من األشخاص، يعملون بقصد مشب 
ويمكن  27أو المساعدة عىل تيسب  ارتكابها؛ او المساهمة فن

ي أن يكونوا قد علمو 
ن المسؤولية إذا كانوا يعرفون أو كان ينبغن ي تخضع لقيادتهم الفعلية كانت تحميل القادة العسكريي 

ا أن القوات الت 

ي اتخاذ جميع التدابب  الالزمة والمعقولة لمنع أو قمع الجرائم أو إلرسالها إل السلطات 
ترتكب أو توشك عىل ارتكاب جرائم، وفشلوا فن

ي ظروف مماثلة إ
ذا كانوا يعرفون أو يتجاهلون المختصة للتحقيق والمقاضاة. وعىل نحو مماثل، يمكن تحميل الرؤساء المسؤولية فن

ي تشب  بوضوح إل أن مرؤوسيهم عىل وشك ارتكاب مثل هذه الجرائم. 
ويمكن محاكمة أفراد القوات المسلحة  28بوعي المعلومات الت 

ي يعملون فيها، وكذلك أمام محاكم الدول األخر 
ن أمام محاكم الدولة الت  ي والجماعات المسلحة غب  الحكومية والزعماء السياسيي 

ى الت 

تطبق الوالية القضائية العالمية و/أو أي محاكم دولية ذات والية قضائية ذات صلة. ويمكن أيضا تحميل األفراد، بمن فيهم أفراد من 

ي ارتكاب جرائم حرب أو يحرضون عليها أو يساعدون بأي شكل آخر في
 ارتكابها.  عىلدول ثالثة، المسؤولية الجنائية إذا كانوا يساعدون فن

 

 مسؤولية الدولة – 4

 )أو إغفال( ُيعزى إل دولة  .37
ً
وع دوليا فيها  يشكلتنشأ مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي حيثما يكون هناك فعل غب  مشر

امات الدولية لتلك الدولة.  ن  لاللب 
ً
وتشمل األفعال المنسوبة إل دولة ما سلوك أجهزتها )سواء كان ذلك الجهاز يمارس  29الفعل انتهاكا

ها(، يعية أو تنفيذية أو قضائية أو غب  أو سلوك شخص/كيان مخول بموجب القانون لممارسة عناض من السلطة  30وظائف تشر

 32لة او بتوجيهات منها او تحت سيطرتها. الدو من وتضف االشخاص/المجموعات الذين يتضفون بناء عىل تعليمات  31الحكومية،

 

38.  .
ً
وع دوليا ي ارتكاب فعل غب  مشر

 بأن الدول تتحمل المسؤولية عن "مساعدة أو دعم" دولة أخرى فن
ً
ويقر القانون الدولي أيضا

وع، و  وع  يعتبر وينشأ هذا عندما تقدم الدول هذه المساعدة أو الدعم وهي عىل علم بالظروف المحيطة بالفعل غب  المشر الفعل غب  مشر

ي قدمت المساعدة نفسها. 
 33إذا ارتكبته الدولة الت 

 

. رابع
ً
وز/ يوليو ا ي )تم 

 (2020حزيران / يونيو  - 2019السياق العسكري والسياسي واإلنسانن
 

 بال هوادة .39
ً
ي اليمن، وال يزال مستمرا

اع فن ن اعمنذ يقدر . و 34لقد مصن أكبر من ست سنوات منذ اندالع البن ن ي  أنه قد  بداية البن
لق 

ة لألعمال القتالية، منهم حوالي  000,112ما يقرب من 
.  000,12شخص مضعهم كنتيجة مباشر ن ع من العام  35من المدنيي 

 
وأشار توق

العام نتيجة تدهور األوضاع االجتماعية واالقتصادية ذلك شخص بحلول نهاية  130,000أنه كان من المحتمل أن يموت أكبر من  2019

ق  36واإلنسانية. والصحية 
 
ي  7,825مكتب المفوضة السامية لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة مقتل ما ال يقل عن  ووث

 )بما فن
ً
مدنيا

                                                       
 نظام روما األساسي من  25المادة  27
 نظام روما األساسي من  28المادة  28
وعة دوليا، المواد  مواد  29  . 2، 1لجنة القانون الدوىلي بشأن مسؤولية الدول عن األفعال غبر المرسر
 . 4، المادة المرجع نفسه 30
 . 5، المادة المرجع نفسه 31
ي تنسيب أو إسناد المسؤولية تشمل أفعال8، المادة المرجع نفسه 32

 
 ف
ً
ي توضع تحت ترصف الدولة من ِقبل دولة أخرى )المادة  األجهزة . األسس األخرى األقل شيوعا

( والترصف 6الت 
ته صادرا عنها )المادة  ف به الدولة واعتبر

 (. 11الذى يقوم به اشخاص ال يقعون ضمن اى من هذه الفئات والذي تعب 
وعة دوليا، المادة  مواد 33  التعليقات المرتبطة بها. و  16لجنة القانون الدوىلي بشأن مسؤولية الدول عن األفعال غبر المرسر
 .  A/HRC/42/CRP.1و A/HRC/42/17و A/HRC/39/43انظر التقارير  34
اع المسلح وأحداثها" ) انظر 35 وع بيانات مواقع الب   ACLED)  Resources: War in Yemen,  Location & Event Data Project (ACLED), Armed Conflictمرسر

yemen-in-war-resources-https://acleddata.com/2020/03/25/acled available at 
36  ، ي ومركز فريدريك إس باردي للمستقبل الدوىلي

ي البرنامج األمم المتحدة اإلنمان 
 ، متوفر عىل الرابط:  2019نيسان/ أبريل  23يمن، تقييم آثار الحرب عىل التنمية ف 

https://www.undp.org/content/dam/yemen/General/Docs/ImpactOfWarOnDevelopmentInYemen.pdf 

https://acleddata.com/2020/03/25/acled-resources-war-in-yemen
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 و  2,138ذلك ما ال يقل عن 
ً
ي ذلك  12,416امرأة( وإصابة  933طفال

 )بما فن
ً
 و  2,898مدنيا

ً
ي اليمن كنتيجة  1,395طفال

امرأة( فن

ن آذار/ مارس  ح بي 
ّ
اع المسل ن ة للبن  . 2020)عندما بدأ المكتب عملية الرصد( وحزيران/يونيو  2015مباشر

 

ة المشمولة بالتقرير، حدث .40 رات عسكرية وسياسية عدة  تخالل الفب  ي شمال اليمن، وإنسانيةتطو 
. فمن الجانب العسكري، فن

ا، 
ً
ي ذلك الحزم، ومأرب. وشهدت عدة جبهات حقق الحوثيون تقدًما ملحوظ

ي ذلك السيطرة عىل أجزاء من نهم، والجوف بما فن
بما فن

ن قوات الحكومية اليمنية والقوات  أخرى مثل صعدة وتعز والبيضاء والضالع مواجهات حادة. واشتد القتال عىل الجبهة الجنوبية بي 

ي المدعومة من اإلمارات  ي الجنوب إل إضعاف سيطرة الحكومة التابعة للمجلس االنتقالي الجنونر
العربية المتحدة. أدت التطورات فن

ن الحكومة اليمنية والمجلس  ، فرعت المملكة العربية السعودية المحادثات بي 
ً
اليمنية عىل بعض المحافظات الجنوبية. أما سياسيا

ي 
ي أفضت إل توقيع اتفاق الرياض فن

ي والت  ي  5االنتقالي الجنونر
ين الثانن ي 2019 نوفمبر /تشر

وط االتفاق. وفن ذ شر
 
. ومع ذلك، لم تنف

ي 2020أبريل /نيسان ي تأسيس  ، أعلن المجلس االنتقالي الجنونر
، عىل الرغم من سحب هذا اإلعالن فن ي

إدارة تتمتع بالحكم الذان 

وز ي 2020يوليو /تم 
ي انسحب أغسطس، /آب 25. وفن ي المشاورات بشأن من المجلس االنتقالي الجنونر

تنفيذ اتفاق الرياض. مشاركته فن

اع عىل الرغم من و  ن  للوصول إل حل سياسي للبن
ً
ن حدث تقدم محدود جدا ي قادها المبعوث الخاص لألمي 

العملية الشاملة والتشاركية الت 

اكمية لست سنوات من الد ي العالم يرنر لها مع اآلثار الب 
مار والقتال العام إل اليمن. وعىل هذه الخلفية، ال تزال أسوأ أزمة إنسانية فن

ديان نتيجة جائحة الكوفيد   . 19-الذي تفاقم بسبب انهيار نظامي االقتصاد والصحة العامة المب 

 

رات العسكرية  .1  التطو 
 

ة المشمولة بالتقرير.  .41 رات العسكرية األساسية واصل التحالف شن غارات جوية خالل الفب  ن التطو  قيام اإلمارات األخرى تتضم 

ي من العام العربية المتحدة 
ي النصف الثانن

ن فن ية عىل مرحلتي  ي شهري حزيران2019بسحب قواتها البر
يونيو /. وتم تنفيذ المرحلة األول فن

وز ين األول/وتم  ي تشر
أكتوبر، إذ أبقت عىل الحد األدنن من تواجد /يوليو، خاصة من الجبهة الساحلية الغربية. وجرت المرحلة الثانية فن

ي المخا وعدن وب
اتها فن يقة إل القوات قو  ي البر

لحاف والمكال وسقطرى. تزامن انسحاب القوات اإلماراتية من عدن مع تسليم قاعدتها فن

ن واإلخوان 37السعودية ي نفس الوقت: المتمردين الحوثيي 
ي اليمن فن

. وعقب هذه االنسحابات، أعلنت اإلمارات أنها "قاتلت ثالثة أعداء فن

ن والقوات اإلرهابية للدولة اإل  ي اليمنقالت سالمية والقاعدة". لكن اإلمارات المسلمي 
وعالوة عىل . 38أنها ستواصل عملياتها الجوية فن

ي اليمنية.  90,000ذلك، هنالك ما يقارب من 
ي مدعوم من اإلمارات عىل األراضن

ا عدة آالف من قواته مقاتل يمتن
ً
سحب السودان أيض

ل جزًءا من التحالف. 
ّ
ي كانت تشك

ي اليمن والت 
 المتمركزة فن

 

ي  .42
ي 2019أغسطس /آب 1 فن

ي معسكر الجالء العسكري فن
ة عىل حفل تخرج فن ، شن الحوثيون هجوًما صاروخًيا وبطائرة مسب  

ي 
ي عدن، حيث تتمركز قوات الحزام األمتن يقة غرنر   البر

ً
ضباط رفيغي الرتب،  جندًيا  من بينهم 18، ما أسفر عن مقتل المدعومة اماراتيا

                                                       
اء والمرفق مع الكتاب الرسمي المؤرخ  37 ي للجنة الخبر

/يناير   27التقرير النهان  ي
اء بشأن  2020كانون الثان  ، الفقرة S/2020/326اليمن والموجه لرئيس مجلس األمنمن لجنة الخبر

:  https://undocs.org/ar/S/2020/326، المتاح عىل: 24
ً
  https://yemenshabab.net/news/51137وانظر أيضا

حة اإلماراتية، ن عيىس سيف المزروعي لواء رك 38
ّ
ي اليمن و نائب رئيس هيئة أركان القّوات المسل

 
كة ف اير/شباط 9، موجز قائد العمليات المشب   ، المتاح عىل: 2020  فبر

https://www.wam.ae/en/details/1395302822487  

 

https://undocs.org/ar/S/2020/326
https://yemenshabab.net/news/51137
https://www.wam.ae/en/details/1395302822487


ي 39جندًيا 23وإصابة 
ي . فن

ذت قوات الحزام األمتن
 
ي جنوب اليمن هجمات انتقامية ضد أشخاص من أعقاب هذا الهجوم، نف

العاملة فن

 . 40المحافظات الشمالية

 

ي  .43
ي لحضور جنازات الجنود. /آب 7فن ي مدينة عدن مع وصول أنصار المجلس االنتقالي الجنونر

أغسطس، تصاعدت التوترات فن

ي بن بريك وبعد اإلشارة إل مقتل ثالثة أشخاص مم
وا الجنازات، ورغم االدعاءات المتضاربة حول منفذي الهجوم، دع هانن ن حضن

، إل تعبئة عامة واقتحام قض المعاشيق ي ي 41نائب رئيس المجلس االنتقالي الجنونر
ن قوات الحزام األمتن حة بي 

ّ
. واندلعت معارك مسل

ين من قض ال اب المعز  ي األيام التالية، 42معاشيق الرئاسي واللواء الرئاسي للحكومة اليمنية مع اقب 
ي أنحاء المدينة فن

. وانتشر القتال فن

ي الحكومية والقواعد العسكرية، فيما فر الوزراء القالئل 
ي سيطرتها عىل المبانن وأحكمت القوات التابعة للمجلس االنتقالي الجنونر

ي ذلك الوقت من المدينة
ي عدن فن

دن قد وقعت تحت سيطرة المجلس االنتقالي أغسطس، كانت ع/آب 10. وبحلول 43المتواجدون فن

 . ي  الجنونر

 

ي  .44
ي /آب 22فن ن قوات النخبة الشبوانية التابعة للمجلس االنتقالي الجنونر ي مدينة عتق بمحافظة شبوة بي 

أغسطس، بدأ القتال فن

ة واإلمارات عن أغسطس، عندما أعلنت السعودي/آب 25والقوات الموالية للرئيس هادي. واستمرت معركة السيطرة عىل عتق حت  

ي المحافظة
اف عىل وقف إطالق النار فن كة لإلشر ي 44لجنة مشب 

. ثم سيطرت القوات الحكومية عىل مواقع قوات النخبة الشبوانية فن

ي ذلك بلدة بلحاف الساحلية
ي 45المحافظة، بما فن

ن /آب 28. فن ي أبي 
ن المناطق 46أغسطس، اشتد القتال فن ، وظلت المحافظة منقسمة بي 

ي تسيطر عل
. الت  ي ي تسيطر عليها القوات التابعة للمجلس االنتقالي الجنونر

 يها الحكومة وتلك الت 

 

ي  .45
، ما /آب 29و  28فن ن ي مدينة زنجبار بمحافظة أبي 

ي عدن وضواحيها، وكذلك فن
ت اإلمارات غارات جوية فن

 
أغسطس، شن

من إل االضطالع بدوره والتدخل لوقف من عناض الحكومة اليمنية. ودعت الحكومة اليمنية مجلس األ  300أسفر عن مقتل وإصابة 

ي 47هذه الهجمات
ي قالت إنها /أيلول 3. فن

بات الت   أكدت فيه أنها شنت الضن
ً
، أصدرت دولة اإلمارات العربية المتحدة بيانا سبتمبر

ي مطار عدن
ي هاجمت قوات التحالف فن

دت . ورفضت الحكومة 48استهدفت "عناض من المنظمات اإلرهابية" الت 
ّ
ير وأك اليمنية هذا التبر

حة
ّ
 . 49أن الهجوم استهدف قواتها المسل

 

                                                       
39  :

ُ
ي الملف. انظر أيضا

 
 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx، المتاح عىل: 123الفقرة  A/HRC/42/CRP.1تقرير شي ف

، المتاح عىل: 2019أغسطس /آب 6ة لألمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، يمذكرة إحاطة صحفية حول اليمن، المتحدث الرسمي باسم مفوض 40
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24871&LangID=E 

41https://twitter.com/HaniBinbrek/status/1159085348074545152/ 
اتيجية، تقرير اليمن -انظر "انشطار الجنوب 42 :  ،2019آب/ أغسطس "، مركز صنعاء للدراسات اإلسب  https://sanaacenter.org/ar/publications-المتاح عىل الرابط التاىلي

all/the-yemen-review-ar/8126  
  . المرجع نفسه 43
ي محافظة )شبوة( باستمرار وقف إطالق النار  44

 
ام كافة األطراف ف ورة الب   ي اليمن تؤكد ض 

 
عية ف كة لتحالف دعم الرسر والمحافظة عىل التهدئة"، وكالة األنباء "قيادة القوات المشب 

 https://www.spa.gov.sa/1961763، 2019أغسطس /آب 26السعودية، 
45 "backed Southern Transitional Militias-"Ben Adayo: Shabwa toppled the coup of the UAE  بن عيدو: شبوة أطاحت بانقالب الميليشيات الجنوبية(

 https://almasdaronline.com/articles/171017، 2019أغسطس /آب 26اإلمارات(، المصدر أون الين،  االنتقالية المدعومة من
46"Abyan governor says army controlled whole province ،2019أغسطس /آب 28" )محافظ أبير  يقول إن الجيش سيطر عىل المحافظة بأكملها(، سبتمبر نت ،

http://en.26sepnews.net/2019/08/28/abyan-governor-says-army-controlled-whole-province / 
، المتاح عىل: S/2019/698موجهة إىل رئيسة مجلس األمن من الممثل الدائم لليمن لدى األمم المتحدة،  2019أغسطس /آب 29رسالة مؤرخة   47

https://undocs.org/ar/S/2019/698 
، S/2019/706موجهة إىل رئيس مجلس األمن من القائم باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لإلمارات العربية المتحدة لدى األمم المتحدة،   2019سبتمبر /ايلول 3رسالة مؤرخة  48

 https://undocs.org/ar/S/2019/706المتاح عىل: 
، المتاح عىل: S/2019/778من لدى األمم المتحدة، مستند أمم متحدة موجهة إىل رئيس مجلس األمن من الممثل الدائم للي 2019 سبتمبر /أيلول 30رسالة مؤرخة 49

https://undocs.org/ar/S/2019/778  

 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx
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ي أطلقوا عليها اسم "نض من هللا" 2019أغسطس /منذ آب .46
د الحوثيون من عملياتهم العسكرية الت  ا، صع 

ً
ي 50فصاعد

، فن

ي منطقة كتاف
ي 51محور كتاف والبقع بمحافظة صعدة حيث سيطروا عىل عدة مواقع فن

ضت منشأتان سبتمبر /أيلول 14. وفن ، تعر 

ة و  ي بقيق وخريص لهجوم بطائرات مسب  
كة أرامكو السعودية فن ت القوات الحوثية هذا الهجوم. قذائف إنسيابيةتابعتان لشر

 
وعبر ، وتبن

اء الفريق  ي الهجوم عن شكوكه من أن ألمم المتحدة المكلف من مجلس األمن التابع لخبر
ة والصواري    خ المستخدمة فن الطائرات المسب  

 ، ن ي اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيي 
ين كان لها مدى يسمح بإطالقها من األراضن إل أنه من غب  المرجح أن يكون الحوثيون  مشب 

ن عن هذه الهجمات. ويبدو  أنه تم  من اليمن، وال ُيعتقد أن هذه األسلحة مشابهة باستخدام أسلحة اخرى  هجمات شن مسؤولي 

 
 
رت أو صن رة نسبًيا طو  ي اليمنالمتطو 

ي 52عت فن
ا أحادي الطرف للهجمات عىل المملكة العربية /أيلول 20. فن

ً
، أعلن الحوثيون تعليق سبتمبر

بات الجوية السعودية ورفع القيود المفروضة عىل الوصول إل شمال اليمن.  ن بالمقابل وقف الضن ين والسعودية، مطالبي  ي أواخر تشر
فن

ل ي محافظة صعدة ضد قوات ال/األو 
ت القوات الحوثية هجوًما فن

 
حكومية اليمنية. وسيطرت القوات الحوثية عىل معظم أكتوبر، شن

ي الظاهر بعد هجوم كبب  عىل قوات التحالف. 
  منطقة المالحيط فن

ي  .47
ي كانون الثانن

ي 2020يناير /فن
ي اليمن. وفن

ي   18، اندلع القتال العنيف من جديد فن
ن أطلقوا /كانون الثانن يناير، ُيزعم أن الحوثيي 

ي مأرب. وبحسب ما ورد، أسفرت الغارة عن مقتل أكبر من صواري    خ عىل معسكر االستقبال، أحد م
عسكرات جيش الحكومة اليمنية فن

بة وتكبد الطرفان خسائر فادحة. . 53د من اللواء الرابع الرئاسي و جن 110 ي نهاية شهر كانون وقد اشتدت المعارك بعد هذه الضن
وفن

ي 
ن يناير، استولت القوات الحوثية عىل نقطة تفتيش الحدودية ب/الثانن ي للغاية حيث   ي  اتيجر ي صنعاء ومأرب، وهو تقاطع اسب 

محافظت 

 إل مأرب. 
ً
قا  إل الجوف وشر

ً
ي الطريق المتجه شماال

ي السابق  وحدث هذا يلتق 
فة فن

 
وسط اشتباكات عنيفة عىل طول جبهات كانت متوق

بة وتكبد الطرفان خسائر فادحة. ومنذ ني ي الجوف ونهم ومأرب. اشتدت المعارك بعد الضن
، أطلق الحوثيون عدة 2020أبريل /سان فن

ي ضواح. 
ي فن

ي مأرب وتقدموا باتجاه مأرب لالستيالء عىل المزيد من األراضن
 صواري    خ أخرى عىل منشآت عسكرية فن

 

ي /وبحلول نهاية شباط  .48
. واصلت القوات الحوثية هجومها فن ن اير، وقعت الحزم، عاصمة الجوف، تحت سيطرة الحوثيي  فبر

ا عىل مديرية خب والشعف المتاخمة للسعودية. /الجوف، وبحلول نيسان 
ً
ي أبريل سيطرت أيض

ضت الدفاعات /آذار 28فن مارس، اعب 

ي 
ن أطلقتهما القوات الحوثية فن ن باليستيي  ان -اليمن  الجوية السعودية صاروخي  ن ي 54أحدهما باتجاه الرياض واآلخر باتجاه مدينة جب 

. وفن

 مارس، شن التحالف سلسلة من الغارات الجوية عىل صنعاء. /آذار 30

 

ي منطقة قانية الحدودية .49
ي البيضاء  كما اشتد القتال فن

ي مأرب ومديرية فن
حيث يوجد تقاطع طرق رئيسية تربط مديرية العبدية فن

ي ا
ي التقدم 2018لبيضاء. بدأت هذه المعارك عام ردمان آل عوض فن

، لكنها زادت حدتها وتواترها بعد أن بدأت القوات الحكومية فن

ي نيسان
ي مأرب. كما لعبت 2020أبريل /عىل هذه الجبهة فن

. وتزامن الهجوم الحكومي مع ضغط القوات الحوثية عىل جبهات القتال فن

ي إعاقة تقدم الح
ي قانيةجبهة البيضاء دوًرا مهًما فن

ن باتجاه مأرب، نظًرا لحاجتهم إل حشد القوات فن  . 55وثيي 

                                                       
50 ، ي

، انظر: أيلول/  26موقع حونر  / https://26sep.netسبتمبر
 مصدر شي51
52 ،S/2020/326 ،  54الفقرة .   
 انظر:  53

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-camp/united-nations-condemns-attack-on-yemen-camp-says-it-threatens-peace-
idUSKBN1ZI07C 

 
ض صاروخير  با  54

ز، "السعودية تعب  ي هجوم تبناه الحوثيون"، رويب 
 
, saudi-https://www.reuters.com/article/us-، 2020مارس /آذار 29ليستيير   ف

idUSKBN21G00D-houthis-yemens-by-fired-missiles-two-intercepts-arabia-coalition/saudi-rockets-riyadh 
نىس 55

ُ
اتيجية أهم من أن ت اتيجية، البيضاء، محافظة اسب  ، المتاح عىل: 2020يونيو /حزيران 4، مركز صنعاء للدراسات االسب 

tps://sanaacenter.org/publications/analysis/10137ht 

 

file:///C:/Users/OHCHR-User/Desktop/%20الفقرة%2054
file:///C:/Users/OHCHR-User/Desktop/%20الفقرة%2054
https://www.reuters.com/article/us-saudi-riyadh-rockets-coalition/saudi-arabia-intercepts-two-missiles-fired-by-yemens-houthis-idUSKBN21G00D
https://www.reuters.com/article/us-saudi-riyadh-rockets-coalition/saudi-arabia-intercepts-two-missiles-fired-by-yemens-houthis-idUSKBN21G00D


 

ي  .50
ي 2020أيار / مايو  11فن

ي فن  عىل القوات التابعة للمجلس االنتقالي الجنونر
ً
 واسعا

ً
 عسكريا

ً
، شنت القوات الحكومية هجوما

اتيجية للتقد ، وهي موقع ذو أهمية اسب  ن ي محاولة لالستيالء عىل زنجبار ، عاصمة محافظة أبي 
 20م نحو العاصمة المؤقتة عدن. وفن

ي بقيادة الزبيدي إلجراء محادثات تهدف إل إنهاء 2020مايو /أيار ا من المجلس االنتقالي الجنونر
ً
، دعت المملكة العربية السعودية وفد

ي  اع الجنونر
ن ي  وممارسة الضغوط عىل  البن

، 56عىل وقف إطالق الناريونيو، اتفق الطرفان /حزيران 22األطراف لتنفيذ اتفاق الرياض. وفن

ي 
ن /حزيران 24وفن ي أبي 

ن لمراقبة الهدنة فن  . 57يونيو، نشر التحالف ضباًطا عسكريي 

 

ي سقطرى، ال يزال الوضع  .51
ي المهرة. وفن

ة المشمولة بالتقرير، حافظت القوات العسكرية السعودية عىل وجودها فن خالل الفب 

ي 
ن القوات األمتن ا. اندلعت اشتباكات بي 

ً
ي نهاية شهر نيسانهش

ي فن ي 2020أبريل /الحكومية والقوات التابعة للمجلس االنتقالي الجنونر
. فن

ي عىل سقطرى، /حزيران 20 عىل منشآت حكومية وقواعد سيطرت أنها معلنة يونيو، سيطرت القوات التابعة للمجلس االنتقالي الجنونر

 . 58جزيرةعىل العسكرية 

 

ي الحديدة، كان آللية تعزيز وقف  .52
ي وفن

كة، ونقاط المراقبة الخمسة فن إطالق النار وخفض التصعيد )مركز العمليات المشب 

ي تلك المدينة. وبحلول نهاية عام 
ي توفب  االستقرار العام فن

ي فن  بالمائة 80، كان هناك انخفاض بنسبة 2019مدينة الحديدة( أثر إيجانر

ي عدد الحوادث األمنية
ضت تنفيذ اتفاقية ستوكهولم، حدث2020ومع ذلك، ومنذ بداية عام  59. فن ي قو 

. 60ت العديد من التطورات الت 

ي 
. وقد أصيب /آذار 11فن ي

ي ماكس بعيار ناري من قناص حونر
ي نقطة مراقبة سيت 

مارس، أصيب ضابط االتصال التابع للحكومة اليمنية فن

ي 
ي فن
ة وتوفن  بجراحه/نيسان  17بجروح خطب 

ً
ضباط االتصال من آلية تعزيز وقف إطالق النار . سحبت الحكومة اليمنية 61أبريل متأثرا

ي 
ي اللجنة. وفن

قت مشاركتها فن
ّ
ي الحديدة إل فريق 2020أبريل /نيسان 15وخفض التصعيد وعل

، تم تقليص تشكيل بعثة المراقبة فن

 
ً
ي عشر عضوا

ن من اثتن  . 62مكو 

 

ي  .53
 لحكومة اليمن،  واصلت الواليات المتحدة األمريكية تنفيذ عمليات عسكرية ضد تنظيم القاعدة فن

ً
شبه الجزيرة العربية دعما

ي نهاية 
بة األهم فن ي السنوات السابقة. ووقعت الضن

ة، ولكن بمعدل أقل مما كان عليه فن بات الطائرات المسب   ي ذلك من خالل ضن
بما فن

/يناير  ي
. 2020كانون الثانن ي شبه الجزيرة العرببة، قاسم الريىمي

  ، وقتلت قائد القاعدة فن

 

رات ال .2  سياسية التطو 
 

ل .54 ي كانون األو 
اع. وبعد أقل من عام عىل  2018ديسمبر /بعث توقيع اتفاقية ستوكهولم فن ن ل إل حٍل سياسي للبن ي التوص 

األمل فن

ي  تمذلك، 
بنالتوقيع عىل اتفاق الرياض فن ي  تشر

ن حكومة اليمن والذي هدف  2019نوفمبر /الثانن ي الجنوب بي 
إل حل التوترات فن

                                                       
 https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2100861 ، المتاح عىل: 2020يونيو /حزيران 22وكالة األنباء السعودية، 56
57 east-https://www.arabnews.com/node/1694806/middle    
ز، 58 عون السيطرة عىل جزيرة سقطرى من قوات الحكومة اليمنية"،  رويب  ، المتاح عىل: 2020يونيو /حزيران 21"االنفصاليون الجنوبيون ينب  

https://ara.reuters.com/article/idARAKBN23S0FQ 
59eng_0.pdf -_as_delivered-https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/secco_briefing_16_jan_2020_ 
 . 119، الفقرة A/HRC/42/CRP.1للمزيد من المعلومات، انظر 60
ي الملف61

 
  مصدر شي ف

 . S/2020/524مستند أمم متحدة،  62

 

https://www.arabnews.com/node/1694806/middle-east
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ي أيلولوالمجلس 
ن والمملكة العربية السعودية فن ن الحوثيي  . وسبق ذلك محادثات غب  رسمية بي  ي ومع  63. 2019سبتمبر /االنتقالي الجنونر

ن ال ي يقودها المبعوث الخاص لألمي 
، وعىل الرغم من العملية الشاملة والتشاركية الت  ي الوقت الحالي

. فن ن   تنفيذ كال االتفاقي 
عام ذلك، تعبر

ف لألمم المتحدة إ
 
ي األعمال القتالية، تكث

ل اليمن، ال يوجد سوى احتمال ضئيل لتحقيق السالم. فعىل الرغم من االنخفاض األولي فن

ي الجنوب 2020عىل األرض. وشهد عام مرة اخرى  القتال 
ي موازين القوى فن

ا فن ً  . تغب 

 

ي  .55
 من أجل2020مارس /آذار 25فن

ً
ن العام لألمم المتحدة نداًء عاجال ه األمي 

ي اليمن، وحث  ، وج 
إنهاء فوري لألعمال القتالية فن

اع  ن ي وسعها لمواجهة جائحة الكوفيد الأطراف البن
ل إل تسوية سياسية تفاوضية وبذل كل ما فن ن عىل التوص  كب 

ي  64. 19-الب 
 8وفن

ي تم تمديدها لمدة شهر آخر لدعم /نيسان
، والت  ن ة أولية مدتها أسبوعي 

أبريل، أعلن التحالف وقف إطالق النار أحادي الطرف لفب 

ح وقف إطالق النار الشامل. ومع ذلك، 19-الجهود المبذولة الحتواء جائحة الكوفيد ي الوقت نفسه، أصدر الحوثيون وثيقة لمقب 
. وفن

ق  ي عملياته الطرفان لنار واستمر وقف إطالق اأي منهم لم يطب 
 ا العسكرية. مفن

 

ي  .56
ي عدن وجميع 2020أبريل /نيسان 25فن

، حالة الطوارئ فن ي ، أعلن عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس االنتقالي الجنونر

ي المناطق الخاضعة لسيطر 
بهذه . ونددت الحكومة اليمنية 65ة المجلسالمحافظات الجنوبية، وأعلن عن إنشاء إدارة ذاتية الحكم فن

موت وشبوة والمهرة  لها الخطوة ووصفتها ب أن  ي محافظات حضن
"عواقب وخيمة" عىل اتفاق الرياض. وأعلنت السلطات المحلية فن

ي جنوب اليمن، وانضمت إليها المملكة العربية السعودية 
ي "اإلدارة الذاتية" فن ن وسقطرى رفضها إعالن المجلس االنتقالي الجنونر وأبي 

أبريل الصادر عن المجلس االنتقالي /نيسان 25إزاء إعالن  بالغالن عن قلقهم واإلمارات العربية المتحدة. وأعرب أعضاء مجلس األم

ي تنفيذ اتفاق الرياض
امهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقالله وسالمة أراضيه، ودعوا إل اإلشاع فن ن . وجددوا تأكيد الب  ي الجنونر

66 .

ي 
ي فن  المجلس االنتقالي الجنونر

ّ
وز 29وبينما تخىل ي يوليو عن إع/تم 

المشاورات بشأن تنفيذ  منمشاركته سحب ، فقد 67الن الحكم الذان 

ي 
 وتبع هذا تجدد القتال مع حكومة اليمن.  68أغسطس. /آب 25اتفاق الرياض فن

 

ي  .3
 الوضع اإلنسانن

 

ت القيود  .57
 
وإمدادات الوقود، عىل الغذاء والدواء المفروضة من األطراف عىل الوكاالت اإلنسانية و التشغيلية وقيود الوصول أد

ايدين للبنية التحتية للمياه والضف الصجي والصحةو  ن وس كوفيدظهور و والجراد، والسيول، ، التدهور والدمار المب  ، وعدم 19-وباء فب 

ا لتقرير الحالة الصادر عن مدفع الرواتب، وتدهور قيمة العملة، 
ً
ي العالم. وفق

، إل تفاقم أسوأ أزمة إنسانية فن ن كتب األمم وسأم المانحي 

وز ي تم 
من السكان ال يزالون بحاجة إل المساعدة اإلنسانية  بالمائة 80، إن حوالي 2020يوليو /المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية فن

، حيث يواجه نحو  20ويقدر برنامج األغذية العالىمي أن أكبر من والحماية.  ي
بالمائة  25مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذان 

ي الحاد، وهو ما يتوقع برنامج األغذية العالىمي أن يرتفع إل 
بالمائة من السكان بحلول نهاية  40من السكان حالة من انعدام األمن الغذان 

                                                       
، وإىل دمج القوات التابعة للمجلس االنتقاىلي  24دعا اتفاق الرياض إىل تشكيل حكومة جديدة، تضم ما يصل إىل  63  تتكون من أعداد متساوية من األعضاء الشماليير  والجنوبيير 

ً
وزيرا

ي إطار مبادرة من 
 
ي الهياكل العسكرية واألمنية الوطنية ف

 
ي ف ي جميع أنحاء الجنوب. باإلضافة إىل ذلك، الجنونر

 
شأنها أن تؤدي إىل إزالة المقاتلير  واألسلحة الثقيلة من البلدات والمدن ف
ي تقودها األمم المتحدة مع الحوثيير  حول تسوي

ي المحادثات المستقبلية الت 
 
ي الوفود الحكومية ف

 
اك المجلس االنتقاىلي ف ورة إشر  ة سياسية إلنهاء الحرب. نص عىل ض 

 griffiths-martin-mr-%E2%80%93-yemen-envoy-special-un-council-security-nations-united-https://osesgy.unmissions.org/briefing-0انظر   64
ي تجدد  65

اعمجموعة األزمات الدولية، تحاسر north-east-https://www.crisisgroup.org/ar/middle-، المتاح عىل: 2020أبريل /نيسان 29عىل جنوب اليمن،  الب  
africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/heading-renewed-struggle-yemens-south 

66  SC/14176 :المتاح عىل ،https://www.un.org/press/en/2020/sc14176.doc.htm 
67DW ،”,d peacerule in step towar-Yemen separatists abandon self“  ،)ي خطوة نحو السالم

 
ي ف

، 2020يوليو /تّموز 29)انفصاليو اليمن يتخلون عن الحكم الذان 
 https://www.dw.com/en/yemen-separatists-abandon-self-rule-in-step-toward-peace/a-54360477المتاح عىل: 

talks-agreement-riyadh-of-out-pull-separatists-southern-riyadh/yemen-security-yemen-ww.reuters.com/article/ushttps://w-انظر:  68
idUSKBN25L2Q1 

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-riyadh/yemen-southern-separatists-pull-out-of-riyadh-agreement-talks-idUSKBN25L2Q1
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-riyadh/yemen-southern-separatists-pull-out-of-riyadh-agreement-talks-idUSKBN25L2Q1


ضة للخطر،. ويواجه أكبر من ويؤثر سوء االعام.  شة والمعر  دين  3.5لتغذية بشكل غب  متناسب عىل الفئات المهم  مليون نازح من المشر 

ي اليمن، 
 فن
ً
ي ذلك حادةهشاشة غالبيتهم من النساء واألطفال، داخليا

ي محافظة مأرب من الذين يفتقرون إل  1.5، بما فن
مليون نازح فن

 والماء والسكن والتعليم.  الرعاية الصحية المناسبة والغذاء

 

وس كوفيد .58 . والمنشآت العاملة غب  بالكاد ا بوقت كانت نصف المنشآت الصحية اليمنية تعمل فيه 19-حدث إنتشار فب 

وس،   للتصدي للمرض. وتتضمن القيود اإلضافية لمكافحة الفب 
ً
 كامال

ً
ا ن المناعة الضعيفة لعدد كبب  من األفراد عالوة عىل مجهزة تجهب 

ي المجتمع
وس شيكونغونيا بسبب  فن ا وحىم الضنك وفب  مما يؤثر بشكل غب  سوء التغذية، وتعاقب إنتشار األمراض المعدية مثل الكولب 

وحمجموعات وضاع شديدة ال الهشاشة الو متناسب عىل النساء والفتيات،  ن الوصول لخدمات الضف الصجي وضعف  معينة بسبب البن

ن )عىل سبيل المثال،  (. ن والمهاجريداخلًيا النازحي  ن ي اعتمدتها حكومة  كبب  ويضاف إل هذا التدابب  غب  المالئمة عىل نحو  والالجئي 
والت 

 ، ي تقارير عن محاوالت إلخفاء معلومات كما ان هنالك وضعف جمع البيانات و اليمن وسلطات األمر الواقع والمجلس االنتقالي الجنونر

اء دعوته إل إطالق  . حول معدالت اإلصابة ر فريق الخبر  الفريق وكر 
ضهم لإلصابة بالعدوى.  وتلق    لزيادة خطر تعر 

ً
ن نظرا شاح المعتقلي 

وس كوفيد ي تفيد بارتكاب مزيد من االنتهاكات تحت غطاء تدابب  الوقاية من فب 
، ال سيما ضد مجموعات 19-بعض التقارير الت 

 المهاجرين. 

 

ن لدعم  .59 ي مؤتمر المانحي 
دي. وفن ي المب 

ي تمويل المساعدات اإلنسانية الدولية إل تفاقم الوضع اإلنسانن
يؤدي النقص الحالي فن

ي 
ي الرياض فن

د المانحون بتقديم 2020حزيران /يونيو  2اليمن الرفيع المستوى الذي ُعقد فن مليار دوالر امريكي فقط من  1.35، تعه 

ل/ ديسمبر مليار دوالر امر  2.41أصل 
ن حزيران /يونيو وكانون األو  ايد . 2020يكي المطلوبة لتغطية األنشطة اإلنسانية األساسية بي  ن وتب 

ص حيث ، المخاوف اكبر بشان هذه الفجوة
ّ
 لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، منذ منتصف أبريل /نيسان، تقل

ً
أنه وفقا

وس كوفيدمن برامج األمم  41من أصل  31أو أغلق  ي اليمن بسبب نقص التمويل.  19-المتحدة األساسية لمكافحة انتشار فب 
  فن

 

اء قلقال يزال و  .60 ق بناقلة النفط صافر.  ا للغاية فريق الخبر
ّ
ي فيما يتعل

ا للحكومة اليمنية، فن
ً
، غمرت 2020مايو /أيار 27وفق

ك الناقلة بعد انفجار أنبوب مياه البحر، ما زاد من وز/ يوليو  69خطر غرق السفينة أو انفجارها.  المياه غرفة محر  ي تم 
، وبحسب 2020وفن

ي تابع لألمم المتحدة لتقييم ناقلة النفط صافر الراسية قبالة ساحل ميناء 
تقارير، بعث الحوثيون رسالة بالموافقة عىل نشر فريق تقتن

ي البحر األحمر وسط تحذيرات متجددة من األمم المتحدة من كارثة بيئ
ب. واقتصادية واجتماعية ية رأس عيس فن ي حال التش 

  فن

 

 نقل االسلحة .4
 

ي تقاريره السابقة فقد  .61
اء فن اع بما وعىل الرغم من التوصيات القوية من جانب فريق الخبر ن استمر دعم الدول الثالثة ألطراف البن

يطانيا  ي ذلك كندا وفرنسا والجمهورية اإلسالمية اإليرانية والمملكة المتحدة لبر
العظىم وأيرلندا الشمالية والواليات المتحدة األمريكية، فن

ن  ة الممتدة بي 
ن نقل األسلحة. وتشب  البيانات المتاحة إل أنه خالل الفب  ، كانت المملكة العربية السعودية أكبر 2019-2015وتضم 

ي العالم
قة بعمليات النقل 70مستورد لألسلحة فن

ّ
 المتعل

ً
ي تقوم بها دول . وتعىطي البيانات األكبر تحديدا

 عىل حجم  بشكل فرديالت 
ً
ا مؤشر

                                                       
69  S/2020/477 :المتاح عىل ،https://undocs.org/ar/S/2020/477   
dramatically-france-and-release/2020/usa-https://www.sipri.org/media/press-، انظر: 2020مارس /آذار 9معهد ستوكهولم الدوىلي لبحوث السالم،  70

increase-major-arms-exports-saudi-arabia-largest-arms-importer-says :
ً
-https://www.sipri.org/sites/default/files/2020، انظر أيضا

06/yb20_summary_en_v2.pdf 

 

https://www.sipri.org/media/press-release/2020/usa-and-france-dramatically-increase-major-arms-exports-saudi-arabia-largest-arms-importer-says
https://www.sipri.org/media/press-release/2020/usa-and-france-dramatically-increase-major-arms-exports-saudi-arabia-largest-arms-importer-says
https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-06/yb20_summary_en_v2.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-06/yb20_summary_en_v2.pdf
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عمليات نقل األسلحة المعنية. فعىل سبيل المثال، وافقت الواليات المتحدة األمريكية، عىل مدى السنوات الخمس الماضية، عىل 

  48.7مبيعات عسكرية خارجية إل المملكة العربية السعودية بقيمة 
ً
وإل اإلمارات العربية المتحدة بقيمة  مليار دوالر أمريكي تقريبا

ي اليمن71مليار تقريبا 11.6
بة إل استخدام أسلحة فرنسية الصنع فن ، مثل مدافع 72. وتشب  وثائق وزارة الدفاع الفرنسية الشية المش 

ن المقاتال  لوكلب  هاوتزر من طراز قيض ودبابات  اج ا اتالقاذف تالقتالية ونظام االستهداف المستخدم عىل مي  لسعودية وطائرة مب 

ي تستخدمها اإلمارات العربية المتحدة 2000-9
ن لألسلحة لكل من المملكة 73الت  ا أحد المصدرين الرئيسيي 

ً
. والمملكة المتحدة هي أيض

ي مليار جنيه ا 11، تم ترخيص أسلحة بريطانية بقيمة تفوق 2015مارس /العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. ومنذ آذار
ليتن سب 

ن وجد فريق  75أفادت التقارير أن كندا زادت مبيعاتها العسكرية إل المملكة العربية السعودية،. 74للسعودية ي حي 
اء الفن المكلف من خبر

ي ذلك طائرات بدون طيار وأسلحة، بعضها له خصائص 
، بما فن

ً
 عسكريا

ً
ن يتلقون دعما مجلس األمن التابع لألمم المتحدة أن الحوثيي 

ي انتهاك محتمل لحظر األسلحة الذي فرضته األمم المتحدة. 
ي إيران، فن

ي تقرير اطلعت عليه  76تقنية مماثلة لألسلحة المصنعة فن
وفن

ن العام لألمم المتحدة لمجلس األمن إن ال ز، قال األمي 
ة هجمات عىل منشآت نفطية قذائف االنسيابية رويب 

 
ي عد

ي استخدمت فن
الت 

ي السعودية ا
ي كانت " إيرانية األصل"ومطار دولي فن

ن أن77لعام الماضن ي حي 
أسلحة مستوردة لربط  اتالتحقيقه يوجد حاجة لمزيد من . وفن

نة بانتهاك ن اٍت معي  ل إليها فريق يعتقد ال، ةمعي  ي توص 
 عىل ذلك، فإن النتائج الت 

ً
اع. وعالوة ن ي إدامة البن

فإن عمليات النقل هذه تساهم فن

ل سلسلة من اال  ي يجب أن تنظر فيها الدول عند السماح بتصدير األسلحة الفريق أدناه تفص 
ي ارتكبتها جميع األطراف والت 

نتهاكات الت 

ي اليمن. 
ي يمكن استخدامها فن

 الت 

 

 
ً
ي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان الدولي  نتائج انتهاكات القانون . خامسا

 اإلنسانن
 

ن أو األعيان المدنية -أ ي تمس المدنيي 
 الهجمات الت 

 

 واجب التطبيقالالقانون 

ي  .62
، الذي وصفته محكمة العدل الدولية بأنه أحد المبادئ األساسية للقانون الدولي اإلنسانن

ن ، من أطراف 78يتطلب مبدأ التميب 

ي األعمال 
ن أو الذين يشاركون بشكل مباشر فن ن المقاتلي  ن بي  اع التميب  ن

ن األهداف العسكرية القتاليةالبن ، وبي  ن . 79األهداف المدنيةو  والمدنيي 

 من ذلك توجيه الهج
ً
 للهجوم، بل يجب عليهم بدال

ً
ن أو األعيان المدنية هدفا اع المسلح أال تجعل المدنيي  ن

مات ويجب عىل أطراف البن

وعة فقط اعات المسلحة غب  الدولية، يمكن اعتبار أعضاء جماعة مسلحة منظمة والذين 80ضد األهداف العسكرية المشر ن
ي البن

. فن

                                                       
ى، المتاح عىل: وكالة التعاون األ  71 ، مبيعات األسلحة الكبر ي الدفاعي األمريكي

 sales-arms-https://www.dsca.mil/majorمت 
72-yemen-to-arms-of-flow-end-to-need-underscore-documents-military-leaked-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/04/france 

conflict / 
73papers-e.disclose.ngo/en/chapter/yemenfranc-in-https://made  / 
74Bonyan Jamail & Dearbhla Minogue, Open Democracy, The UK must immediately stop selling arms that are killing Yemeni civilians   بنيان(

(، Open Democracyجميل وديربــهال مينوغ،  ي تقتل المدنيير  اليمنيير 
، المتاح عىل: 2020مايو /أيار 20، يجب عىل المملكة المتحدة التوقف فوًرا عن بيع األسلحة الت 

https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/uk-must-immediately-stop-selling-arms-are-killing-yemeni-civilians / 
moratorium-despite-arabia-saudi-to-sales-weapons-doubles-https://www.theguardian.com/world/2020/jun/09/canada ;انظر  75

https://www.rcinet.ca/en/2020/04/10/canada-cuts-new-deal-with-saudi-arabia-clearing-way-for-more-arms-sales/ 
  2صفحة  ، S/2020/326انظر  76
  idINL1N2DP024-un-usa-https://fr.reuters.com/article/iranانظر    77

 :
ً
 https://english.aawsat.com/home/article/2330556/un-missiles-used-attack-aramco-were-iranian-originانظر أيضا

78  , I.C.J. Reports 1996, p. 226, para. 78Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion 
ي المادة   79

 
وتو 2) 13مبدأ التميبر  مضمن ف اعات المسلحة غبر الدولية: انظر ( من البر ي الب  

 
ي المطبق ف

 
ي العرف

اف به كجزء من القانون الدوىلي اإلنسان  ، وقد تم االعب  ي
ي الثان 

 
كول اإلضاف

ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, rule 1. اعات المسلحة غ ي هذا التقرير، تم توفبر مراجع قانونية تتعلق بالب  
 
بر الدولية عىل وجه الحظ ف

ي اليمن
 
ي للوضع ف

 .الخصوص، بالنظر إىل التصنيف القانون 
 المصدر السابق  80

 

https://www.theguardian.com/world/2020/jun/09/canada-doubles-weapons-sales-to-saudi-arabia-despite-moratorium
https://www.rcinet.ca/en/2020/04/10/canada-cuts-new-deal-with-saudi-arabia-clearing-way-for-more-arms-sales/


ن  ي "مهمة قتالية مستمرة" أقرب إل كونهم قوات مسلحة، وبالتالي يقعون خارج فئة المدنيي 
. يفقد المدنيون المشاركون  81ينخرطون فن

ي األعمال ال
ي تلك األعمال الحم قتاليةفن

ي يشاركون فيها بشكل مباشر فن
عُمد توجيه هجمات ضد السكان 82قتاليةايتهم فقط للمدة الت 

َ
. إن ت

ي األعمال ال
ن ال يشاركون بشكل مباشر فن ن بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيي   .83ُيعد جريمة حرب قتاليةالمدنيي 

 

، يجب أن أي لكي ُيعتبر  .63
ً
 عسكريا

ً
، بحكم طبيعته أو موقعه أو غرضه أو موضع أو مبتن هدفا

ً
: أوال ن ي باختبار ذي شقي 

يقن

ي العمل العسكري
ي أو االستيالء عليه أو تحييده،  ؛استخدامه، يجب أن يقدم مساهمة فعالة فن

ه الكامل او الجزن  ، أن يكون تدمب 
ً
وثانيا

ي ذلك الوقت، 
ي الظروف السائدة فن

ة عسكرية محددةيجب أن فن ن  ما 84يوفر مب 
ً
تكون البلدات والمدن والقرى والمناطق السكنية . عادة

 مدنية. ومع ذلك، إذا تم 
ً
ي والمدارس ووسائل النقل المدنية والمستشفيات ودور العبادة والممتلكات الثقافية أعيانا

والمساكن والمبانن

ي موضع استخدام 
لذا النحو. ويمكن أن يما لغرض عسكري، فإنه يفقد حمايته طوال الوقت الذي يتم استخدامه فيه عىل همدنن

ّ
 شك

ي تدمب  ممتلكات الخصم ما لم "تتطلب ذلك 
اعات المسلحة غب  الدولية جريمة الحرب المتمثلة فن ن

ي البن
ي فن
الهجوم عىل هدف مدنن

اع ن ورات البن  ."85ضن

 

ن ومبدأ التناسب .64 اع المسلح شن هجمات عشو  86ينشأ عن مبدأ التميب  ن ي عىل أطراف البن
ائية أو غب  حظر القانون الدولي اإلنسانن

. وقد 87متناسبة ن ن أو األهداف المدنية دون تميب  . فالهجمات العشوائية هي هجمات من شأنها أن تصيب األهداف العسكرية والمدنيي 

تتخذ شكل هجمات غب  موجهة إل هدف عسكري محدد )عىل سبيل المثال، قصف جوي يتعامل مع عدد من األهداف العسكرية 

ة بوضوح ن ن أو األعيان المدنية( المنفصلة والمتمب  ن مماثل للمدنيي  ي منطقة يوجد فيها تركب 
. كما أن 88عىل أنها هدف عسكري واحد فن

ي ال يمكن توجيهها إل هدف عسكري محدد )كاستخدام أسلحة عشوائية( أو استخدام أساليب أو 
استخدام األساليب أو الوسائل الت 

 هجمات عشوائية وسائل ال يمكن تقييد آثارها عىل النحو الذي يقتضيه
ً
شكل أيضا

ُ
ي ت
القانون الدولي اإلنسانن

. الهجمات غب  المتناسبة 89

ار باألعيان المدنية وتكون مفرطة  ن و/أو إلحاق أضن ي األرواح و/أو إصابة المدنيي 
ي خسائر عرضية فن

ي ُيتوقع أن تتسبب فن
هي الهجمات الت 

ة المتوقعة ة العسكرية الملموسة والمباشر ن ىل األطراف إجراء التقييمات الالزمة لإلبالغ بشكل صحيح عن عمليات . يجب ع90مقابل المب 

ي اتخاذ جميع االحتياطات 
االستهداف الخاصة بهم لتجنب مثل هذه الهجمات غب  المتناسبة )انظر المزيد تحت عنوان "الفشل فن

ن أو شن هجوم م ي يؤدي إل وفاة أو إصابة المدنيي 
ع العلم أنه سيسبب خسائر أو إصابات أو الممكنة"(. إن القيام بشن هجوم عشوان 

اعات المسلحة غب  الدولي ن
ي البن

ي الدولي المطبق فن
 للقانون اإلنسانن

ً
ا  خطب 

ً
اف به باعتباره انتهاكا ة وفيات مدنية عرضية مفرطة تم االعب 

ي 
 .91وأنه ُيشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي العرفن

 

                                                       
" صإنظر   81 ي

ي العمليات العدائية بموجب القانون الدوىلي اإلنسان 
 
ة ف ي لمفهوم المشاركة المباشر -33الصفحات  340-33فحات انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر "دليل تفسبر

34 
، المادة   82 ي

ي الثان 
 
وتوكول االضاف ي انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب االحمر حول   ;(3)13إنظر البر

 
ي العرف

 6، القاعدة القانون الدوىلي اإلنسان 
.  )i8(2)(e) (المادة   83  من نظام روما االساسي
 rule 8ICRC Study on Customary International Humanitarian Law ,إنظر   84
 من نظام روما االساسي   (xii)(e)(2)8دة الما  85
ة العسكرية المتوقعة.   86 ات وسائل وأساليب الحرب المستخدمة غبر متناسبة مع المبر      يتطلب مبدأ التناسب أال تكون تأثبر
، القاعدتير    87 ي

 
ي العرف

 14و  11دراسة لجنة الصليب األحمر الدولية حول القانون الدوىلي اإلنسان 
، القاعدة دراسة   88 ي

 
ي العرف

  13لجنة الصليب األحمر الدولية حول القانون الدوىلي اإلنسان 
، القاعدة   89 ي

 
ي العرف

 12دراسة لجنة الصليب األحمر الدولية حول القانون الدوىلي اإلنسان 
، القاعدة   90 ي

 
ي العرف

 14دراسة لجنة الصليب األحمر الدولية حول القانون الدوىلي اإلنسان 
، القاعدة   91 ي

 
ي العرف

اعات  : 156دراسة لجنة الصليب األحمر الدولية حول القانون الدوىلي اإلنسان  ي الب  
 
ال توجد جريمة حرب محددة تعادل الهجمات العشوائية أو غبر المتناسبة ف

ي نظام روما األساسي 
 
 .المسلحة غبر الدولية ف

 



23 

 

اع اتخاذ جميع  .65 ن ن عىل أطراف البن ن يتعي  ن وإصابات المدنيي  ي أرواح المدنيي 
التدابب  الممكنة لتجنب وتقليل الخسائر العرضية فن

ي يشنونها 
ازية الممكنة فيما يتعلق بالهجمات الت  ام باتخاذ جميع اإلجراءات االحب  ن ي تلحق باألعيان المدنية. هناك الب 

ار الت  واألضن

ي اختيار وسائل وأساليب الحرب؛ والتحقق من أن األهداف هي أهداف . وهذا يشمل اتخاذ االحتي92)"االحتياطات أثناء الهجوم"(
اطات فن

ن  عسكرية؛ وإجراء تحليالت التناسب المالئمة؛ واختيار الهدف الذي قد ُيتوقع أن يؤدي ال أقل قدر من الخطر عىل أرواح المدنيي 

ة العسكرية المماثلة؛ ن   واألعيان حيث يوجد اختيار لألهداف العسكرية ذات المب 
ً
 عسكريا

ً
وتعليق الهجوم إذا اتضح أن الهدف ليس هدفا

ن )إال إذا كانت الظروف  ي قد تؤثر عىل السكان المدنيي 
 غب  متناسب؛ وإعطاء تحذير مسبق فعال بشأن الهجمات الت 

ً
أو أنه سيكون هجوما

ن من تأثب  الهجمات داخل المناطق ال تسمح بهذا التحذير(. كما يجب عىل الطرف أن يتخذ جميع اإلجراءات الممكنة لحماية المد نيي 

ام بتجنب وضع أهداف عسكرية داخل أو بالقرب من 93الخاضعة لسيطرته )"االحتياطات ضد تأثب  الهجمات"( ن . ويشمل ذلك االلب 

ن واألعيان المدنية الخاضعة  مناطق مكتظة بالسكان إل الحد الممكن، وكذلك اتخاذ جميع التدابب  الممكنة إلبعاد األشخاص المدنيي 

اع عن المناطق المحاذية لألهداف العسكرية ن  .94لسيطرة أحد أطراف البن

بات الجوية للتحالف .1  الضن

 إل التأثب  غب  المتناسب عىل  .66
ً
اء بتحليل عدد من الغارات الجوية للتحالف نظرا ن من واليته، قام فريق الخبر ن األولي  ي العامي 

فن

. وأث ن بات عىل المدنيي  بات الجوية، ما يبدو لمثل تلك الضن ار مخاوف بشأن عمليات وإجراءات التحالف الختيار الهدف وتنفيذ الضن

ار  والحظ وجود نمط ثابت و  ة المشمولة بالتقرير، تحقق الفريق من أرب  ع غارات جوية  هناجمهكبب  اضن بات. وخالل الفب  عن تلك الضن

ي اتخا
ن واألعيان المدنية. أخرى أو سلسلة من الغارات الجوية تنطوي عىل إخفاقات مماثلة فن ورية لحماية المدنيي  ذ جميع االجراءات الضن

ي تم اإلبالغ عنها، فإن هذه الحوادث تسلط 
ي جزء بسيط من الحوادث المزعومة الت 

ن أن الفريق لم يتمكن من التحقيق إال فن ي حي 
فن

ن  قتاليةالضوء عىل األثر الرهيب لألعمال ال  .عىل الحياة اليومية للمدنيي 

 

 الوقائعيةاالستنتاجات 

ة المشمولة بالتقرير. ويساور  .67 ي أرب  ع غارات جوية للتحالف أو سلسلة من الغارات الجوية خالل الفب 
اء فن حقق فريق الخبر

ي انتهاك القواعد األساسية لقانون 
ن قد إستمرت فن ي حددها خالل واليتيه السابقتي 

الفريق القلق بشكٍل خاص من أن األنماط الت 

ن  ي الحيطة والحذر  والتناسب االستهداف، وال سيما مبادئ التميب 
 . وتوخن

 

ي  من الفريقوقد تحقق  .68
نت فن

ُ
ي ش

ي منطقة الصوامل  2019آب/أغسطس  11الغارات الجوية الثالث الت 
ي عىل موقٍع فن

فن

ر  مستباءمديرية 
، بينما أصابت الغارة الثانية بعد عشر

ً
ًل ن  بقليل، أصابت الغارة األول مبن

ً
 دقائق بمحافظة حجة. بعد الساعة الثامنة صباحا

بة الثالثة بعد حوالي أرب  ع إل خمس دقائق منطقة مفتوحة بعيدة 
ل. كما أصابت الضن ن  من المبن

ً
 تقريبا

ً
ا  عىل بعد مائة وخمسون مب 

ً
موقعا

اء من التحقق من العدد الدقيق للضحايا، أفاد مكتب  باألشخاص أو الممتلكات. وبينما لم يتمكن فريق الخبر
ً
ارا  عن القرية ولم تلحق أضن

، من بينهم ستة أطفال، وإصابة ستة عشر 
ً
ي اليوم التالي بمقتل إثنا عشر شخصا

المنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية لليمن فن

ي 
ي مديرية حرض بمحافظة حجة فن

 الذين فروا من موطنهم األصىلي فن
ن  آخرين. وينتىمي معظم الضحايا إل نفس عائلة النازحي 

ً
شخصا

اء بوجود أي أهداف عسكرية  . ولم يصدر أي بيان2015عام  رسىمي من قبل التحالف فيما يتعلق بهذا الهجوم، وال علم لفريق الخبر

 
ً
ة ي المنطقة المحاذية مباشر

رة أو فن ن األشخاص أو المواضع المتضن  .بي 

 

                                                       
، القاعدة دراسة لجنة الصليب األحمر الدولية حول إنظر   92 ي

 
ي العرف

 لقواعد الفرعية. من ا 16-21 القاعدتير  للمبدأ العام، و  15القانون الدوىلي اإلنسان 
، القاعدة   93 ي

 
ي العرف

 22دراسة لجنة الصليب األحمر الدولية حول القانون الدوىلي اإلنسان 
94   ، ي

 
ي العرف

 24-22القواعد دراسة لجنة الصليب األحمر الدولية حول القانون الدوىلي اإلنسان 



ي  .69
ي نفذها التحالف فن

، عىل  11.45، حوالي الساعة 2019آب/أغسطس  31مثال آخر هو سلسلة الغارات الجوية الت 
ً
ليال

ي يستخدم كمركز 
ي محافظة ذمار. إذ كان أحد المبانن

ات شمال المدينة فن ة كيلومب  موقع ُيدع كلية المجتمع بذمار عىل بعد حوالي عشر

 ، ن  للجمهور منذ عام احتجاز غب  رسىمي من قبل الحوثيي 
ً
. وكان وجود مرفق االحتجاز هذا معروفا ن معظم محتَجزيه من الذكور المدنيي 

اء المكلف من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة إليه  أشار عىل األقل، بعد أن  2018 . وكان هذا المرفق غب  الرسىمي 95فريق الخبر

 من قبل منظمات حقوق اإلنسان وكذلك اللجن
ً
 أيضا

ً
ي زارت الموقع قبل حدوث الغارات الجويةمعروفا

. 96ة الدولية للصليب األحمر الت 

. يؤكد تحليل صور األقمار الصناعية والمواد األخرى  ن  وُجرح  أربعي 
ً
ن محتجزا تل ما ال يقل عن مائة واربعة وثالثي 

ُ
بات، ق  للضن

ً
ونتيجة

ي ق
رت بشدة وأن أحد المبانن ي استعرضها الفريق أن أربعة مباٍن تضن

ر بالكاملالت  م 
ُ
 .د د

 

بات بتاري    خ ( باالحمر)صور ساتلية لمجمع كلية ذمار المجتمعية  ي   30قبل وبعد الضن
ين األول 21وبتاري    خ ( الصورة عىل اليسار) 2019يناير / كانون الثانن اكتوبر / تشر

ن ) 2019 تقالي . (الصورة عىل اليمي   . موقع مرفق االحتجاز ضمن الدائرة باللون البر

 

كحقق فريق  .70 ي  تقييم الحوادث المشب 
ي التابع للتحالف فن

ي بيان صدر فن
ص فن

ُ
ل
َ
]... "إل أن  2020آذار/مارس  10الحادث، وخ

 وجود الرصد دفاع جوي، وأن  وصواري    خكان ُيستخدم[ لتخزين طائرات بدون طيار المجمع  
ً
عسكرية تابعة لمليشيا آليات أظهر أيضا

ي نفس المكان
ن المسلحة فن ك إل أن   . 97"الحوثيي  ي "قائمة عدم مجمع كما أشار الفريق المشب 

 فن
ً
ال " و االستهدافاالحتجاز ليس مدرجا

 للمادة  يوجد عليه شعار 
ً
اء من التحقق بشكل مستقل من االدعاءات المتعلقة  من اتفاقية جنيف الرابعة. لم يتمكن 83وفقا فريق الخبر

ي أو وجود معدات عس
، فإن وجود أهداف كانت هذه هي الحالةكرية فيها. ومع ذلك، حت  لو  باالستخدام العسكري لبعض المبانن

ي المحتمل للهجمات وإجراء تحليالت التناسب الالزمة
ام التحالف بتقييم األثر المدنن ن ي الب 

وضمان اتخاذ االحتياطات  عسكرية ال ينقن

اء المحاوالت الضمنية للتحالف   الكافية للهجمة المسؤولية القانونية من خالل الرجوع إل قائمة "عدم  عن التنصلكما يرفض فريق الخبر

 إل أن آلية عدم التضارب التابعة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تتعلق فقط بالمواقع اإلنسانية الثابتة والتحركات االستهداف
ً
ا "، مشب 

ي اليمن. 
 لفشل   اإلنسانية فن

ً
را ي القائمة مبر

اماته األساسية بموجب ال يمكن استخدام عدم إدراج أي منشأة فن ن ي االمتثال اللب 
التحالف فن

. وباإلضافة إل ذلك، يالحظ الفريق أن اإلشارة إل المادة  ي
من اتفاقية جنيف الرابعة خاطئة ألن هذا الحكم  83القانون الدولي اإلنسانن

، مما يثب  بعض المخاوف بشأن كفاية التقييما اع المسلح الدولي
ن ي أوقات البن

ي يجري  ها فريق تقييم الحوادث ال ينطبق إال فن
ت القانونية الت 

ك  .المشب 

 

                                                       
 https://undocs.org/en/S/2018/594عىل الرابط المتوفرة  176الفقرة   S/2018/594إنظر   95
attack-injured-or-killed-either-detainee-single-every-devastation-scenes-https://www.icrc.org/en/document/yemen ;إنظر96

https://drive.google.com/file/d/1kA0ObdipkpyVHfl--c7mH2gkLDdpWnAB/view 
 https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=2045274 :المتاح عىل الموقع 2020آذار/مارس  10إنظر بيان   97

 

https://www.icrc.org/en/document/yemen-scenes-devastation-every-single-detainee-either-killed-or-injured-attack
https://drive.google.com/file/d/1kA0ObdipkpyVHfl--c7mH2gkLDdpWnAB/view
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=2045274
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ي  .71
 من أنه فن

ً
اء أيضا ي تمام الساعة 2019أيلول/سبتمبر  24تحقق فريق الخبر

ي بلدة الفاخر  8:30، فن
ي قرية المزيمب  فن

، وفن
ً
صباحا

. إذ أصابت الغار  ن ن جويتي   لغارتي 
ً
 نتيجة

ً
ن مدنيا  من ثالثي 

تل وُجرح أكبر
ُ
ي تلك المنطقة الريفية بمحافظة الضالع، ق

ي مزرعة فن
 فن
ً
ال ن ة األول مبن

ة أشخاص  ي واحد ودمرت معظم الجزء  -النائية، مما أسفر عن مقتل ما ال يقل عن عشر ثالث رجال و ثالثة نساء و ثالثة فتيات وصتر

ين دقيقة، فقد أشع ي حصلت بعد خمسة عشر إل عشر
. أما الغارة الثانية الت  ي من المبتن الرئيسي ة عندما الغرنر ي شاحنة صغب 

لت النار فن

ي كانت تقل فتاة مصابة تبلغ من العمر ثمان سنوات كانت قد نجت 
سقطت القذيفة عىل مسافة أربعة أمتار خلف السيارة المتحركة الت 

صيبوا بج
ُ
، من بينهم أحد عشر أ ن ي الهجومي 

 معظمهم من األطفال فن
ً
ين شخصا صيب ما ال يقل عن عشر

ُ
ة. من الغارة األول. وأ روٍح خطب 

ي أمست نازحة ال محافظة إب. وأفاد 
قل بعض الجرخ ال احد مستشفيات محافظة إب. وكان معظم الضحايا من نفس العائلة الت 

ُ
ون

ي قعطبة، وأنه لم يكن هناك 
 من منطقة الغارة الجوية فن

ً
ا شهود عيان أن الخطوط األمامية كانت عىل بعد حوالي خمسة عشر كيلومب 

ن أو ثالثة أيام من حصول الغارات. نشاط عسكري أ ي المنطقة لعدة أشهر. وأفاد أحد الشهود أنه سمع طائرات تحلق قبل يومي 
و قتال فن

ي 
 بذاته مع عدم وجود أهداف أخرى فن

ً
ر كان قائما  إل تحليل صور األقمار الصناعية، تمكن الفريق من إثبات أن الهيكل المتضن

ً
واستنادا

ن  ي حي 
ل و / أو سكانه والمركبة كانوا الهدف المقصود للغارة الجوية، فال توجد المنطقة المحاذية. فن ن أنه من الممكن استنتاج أن المبن

 .معلومات متاحة للفريق لتبيان األساس الذي تم عليه هذا االستهداف

 

DigitalGlobe WorldView-2 image 4 December 2019 07:37 UTC (© DigitalGlobe Inc.) Analysis conducted by UNITAR-

UNOSAT 

 

بات الجوية لعام وكانت  .72 ي قام بها  2020واحدة من أعنف سلسالت الضن
ي الساعات األول من يوم  الت 

 15التحالف فن

اير    2020شباط/فبر
ً
ن شخصا ي منطقة الهيجة بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف مما أسفر عن مقتل إثنان وثالثي 

ست  -عىل قرية فن

 
ً
ين شخصا  وعشر

ً
يات و خمس ثالث رجال و ستة نساء و سبعة فت -رجال و سبعة نساء و ثمان صبية و إحدى عشر فتاة، وإصابة واحدا

ة كان الحوثيون  بات الجوية خالل فب  ن وسيارة واحدة. وقعت الضن لي  ن
ر مبن يتقدمون فيها بشكل كاسح عبر محافظة فتيان، كما تضن

 من موقعالجوف. 
ً
ا  وقوات الحكومة اليمنية عىل بعد حوالي ثالثة عشر كيلومب 

ن ن الحوثيي  بات  وكان خط المواجهة للقتال بي  الضن



ي اللي. الجوية
بات الجوية بتاري    خ وفن اير  14 لة السابقة للضن ، تحطمت طائرة  11:45، الساعة 2020شباط/فبر  بالتوقيت المحىلي

ً
ليال

ي محافظة  إسناد تورنادو تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، أثناء قيامها بمهمة 
جوي قريب لمصلحة القوات المسلحة اليمنية فن

 أفادت الجوف. وأعلن الحوثيون 
ً
ت وكالة األنباء السعودية بيانا ي اليوم الذي حصلت فيه الغارات الجوية، نشر

مسؤوليتهم عن ذلك. فن

ن  . وقع الحادث عىل بعد 98فيه بإجراء عملية بحث وإنقاذ ُبعيد تحطم طائرة، وأن هذه العملية ربما أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيي 

 شمال غرب موقع تأثب  الغارات الجوي 750
ً
ا ك أية معلومات مب  ي وقت كتابة هذا التقرير، لم يقدم فريق تقييم الحوادث المشب 

ة. وفن

ك.  اء بشأن هذا الحادث، ولم يكن هناك بيان عام بشأن نتيجة أي تحقيق أجراه الفريق المشب  ي طرحها فريق الخبر
فيما يتعلق باألسئلة الت 

ي موقع الغارات الجوي هدفيبدو أنه ال يوجد 
وع فن باتعسكري مشر  .ة، ولم يصدر أي تحذير قبل وقوع الضن

 

DigitalGlobe WorldView-2 image 2 February 2020 07:26 UTC (© DigitalGlobe Inc.) Analysis conducted by UNITAR-

UNOSAT 

 

                                                       
 https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2034939 (Last Accessed 24 August 2020( : متاح عىل الموقع  98
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ي وقت كتابة هذا التقرير،   .73
ي قابلة للشكمعلومات أولية بشأن عدة غارات جوية أخرى قد تلق  الفريق كان فن

تموز/يوليو  12. فقن

ي مديرية وشحة 2020
ن فن ن وامرأتي  ، بينهم سبعة أطفال وامرأتان، وإصابة طفلي  ن ، أدت غارة جوية لقوات التحالف ال مقتل تسعة مدنيي 

ي 
، بينهم ستة أطفال وامرأتان2020تموز/يوليو  15بمحافظة حجة. وفن ن ة مدنيي  ، ، أسفرت غارة جوية أخرى عن مقتل ما ال يقل عن عشر

ي 
ن وأربعة أطفال فن ي  مساعفةالقرية وإصابة ثالثة بالغي 

ي الحزم بمحافظة الجوف. وفن
ف  ي نفس المحافظة، أشارت  6شر

آب/أغسطس، فن

 من التحقيق عىل 
ً
تقارير إل أن غارة جوية أسفرت عن مقتل تسعة أطفال وجرح سبعة آخرين. تستدعي ظروف تلك الحوادث مزيدا

ي ت
ي الغارات الجوية للتحالف عىل مدى السنوات الثالث الماضيةخلفية نمط االنتهاكات الت 

ي تحقيقات الفريق فن
 .م الكشف عنه فن

 

 االستنتاجات القانونية

بات الجوية .74 ي الضن
ي حقق فيها  فن

بات الجوية الت  اءاألربعة أو سلسلة الضن ص  إل أن التحالف فقد  فريق الخبر
ُ
فشل ربما قد  خل

 . ن ي صفوف المدنيي 
 لتقليل الخسائر فن

ً
ي اتخاذ جميع التدابب  الالزمة قانونا

 هدفالتحقق من هدف عىل أنه  واجباتب وخاصة اإليفاء فن

ي المحتمل، وإلغاء أو تعليق الهجوم إذا اتضح أن الهدف 
وع، وجمع وتقييم المعلومات االستخبارية المتعلقة بالتأثب  المدنن عسكري مشر

 
ً
 غب  متناسب )أي هجوم يمكن توقعه  ليس هدفا

ً
، وإعطاء تحذير مسبق فعال إذا سمحت الظروف بذلك، أو أنه سُيَعد هجوما

ً
قانونيا

ار باألعيان المدنية بشكل مفرط فيما يتعلق بالمنفعة العسكرية ن أو إصابات بينهم أو إلحاق أضن ي أرواح المدنيي 
 بخسائر عرضية فن

ً
 متسببا

ة الم وعة خالل بعض تلك الملموسة والمباشر توقعة(. حت  لو تم التأكيد عىل أن التحالف كان يوجه هجمات ضد أهداف عسكرية مشر

ي كان يمكن توقعها يثب  تساؤالت مهمة حول تناسب الهجمات
بات الجوية، فإن مدى الخسائر المدنية الت  وإذا تم اتخاذ .  الضن

 االحتياطات الكافية خالل الهجوم. 

 

 ن والصواري    خالقصف بقذائف الهاو  .2

 



 الوقائعيةاالستنتاجات 

ة ذات تأثب  واسع  .75 ان غب  مباشر اع استخدام أنظمة أسلحة بنب  ن
اء القلق إزاء استمرار ممارسة أطراف البن يساور فريق الخبر

ي المناطق المأهولة بالسكان. وبالنظر إل عدم دقة هذه األسلحة، فإن 
ي النطاق، كالصواري    خ وقذائف الهاون، ال سيما فن

استخدامها فن

ي المدنية بما يتجاوز أي منفعة 
ار بالمبانن ن وإلحاق أضن ي صفوف المدنيي 

ة فن مثل هذه البيئات يزيد من احتمالية وقوع إصابات كبب 

 .عسكرية متوقعة ويزيد من مخاطر الهجمات الخاطئة

 

اء .76 ي حقق فيها فريق الخبر
ي إحدى الحاالت الت 

ة، عىل سبيل المثال، أصيب أربعة صبية،  وفن من بينهم اثنان بجروٍح خطب 

ي الخارج
ي مكان قريب أثناء لعبهم فن

حزيران/يونيو  26صبيحة يوم  عندما انفجرت قذيفة أرضية )من المحتمل أن تكون قذيفة هاون( فن

ي قرية غول الديمة الواقعة عىل بعد حوالي كيلومب  واحد من خط المواجهة بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع. وُيز   2019
عم أن فن

ن   شمال القرية الخاضعة لسيطرة الحوثيي 
طلقت من هضبة حصن العقل الواقعة عىل مسافة ثمانمائة مب 

ُ
 .القذيفة أ

 

ي  .77
السجن منطقة  باتجاه، قرابة الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، أطلق الحوثيون عدة قذائف هاون 2020نيسان/أبريل  5فن

 -خمسة سجينات وحارسة  -مال غرب مدينة تعز. وأدت قذيفة واحدة ال مقتل ست نساء )مرفق إعادة التأهيل المركزي( ش المركزي

خريات. وأصيب رجل كان داخل 
ُ
ي السجن، وجرحت ستة نزيالت أ

ي قسم النساء فن
ن كانتا تزوران أمهاتهن فن تي  ن صغب  باإلضافة إل فتاتي 

ي و 
ي السجن سيارته بجروح جراء قذيفة أخرى سقطت عىل الطريق خارج السجن. وفن

قت سابق من يوم الهجوم، جرت مناقشات فن

ي أنته بهن االمر قتيالت 
ي ذلك بعض النساء اللوان 

، بما فن ي اليوم التالي
ن فن  من مائة سجي 

ة عىل إطالق شاح أكبر لوضع اللمسات األخب 

ن لتخفيف نزالء السجون وسط مخاوف بشأن جائحة الكوفيد   .19-وجريحات، كجزء من جهود القضاء والمحامي 

 

ي وسط منطقة سكنية، عىل بعد  .78
 من ما يعرف ب "مجمع الرعاية االجتماعية". كان اللواء  300-250يقع السجن فن

ً
مب  تقريبا

/يناير  ي
ي كانون الثانن

ي هذه المنطقة كمقر إداري. فن
ي فن
، 2020السابع عشر التابع لقيادة محور تعز التابعة للحكومة اليمنية يستخدم المبانن

ي مزاعم االنتهاكات أرسلت اللجنة 
 بإسم اللجنة الوطنية للتحقيق فن

ً
ي انتهاكات حقوق اإلنسان )المعروفة أيضا

الوطنية للتحقيق فن

 
ً
ي اليمن( كتابا

اع فن ن ي ارتكبتها جميع أطراف البن
ي حت  يمكن إعادتها إل  والتجاوزات الت 

إل قيادة محور تعز تطلب منها مغادرة المبانن

اء أنمكتب الشؤون االجتماعية وا . يدرك فريق الخبر ستجابة بخصوص هذا الطلب. وتلق  الفريق اإل  ه لم تتم لعمل واستخدامها األصىلي

 معدات عسكرية مثل عربة مصفحة أو دبابة. ومن غب  المعروف ما إذا كان "مجمع 
ً
 تقارير تفيد بأن المجمع ربما كان يضم أيضا

ً
أيضا

وع، يبدو أن الهجوم قد تم تنفيذه  الرعاية االجتماعية" هو الهدف من هذا الهجوم.  ومع ذلك، حت  لو كان هناك هدف عسكري مشر

تعرضت للقصف عدة مرات قبل ذلك الحادث وطوال  بشكل عامبطريقة عشوائية. إذ ذكر الشهود الذين قابلهم الفريق بأن المنطقة 

اع ن ة البن  . فب 

 

ن أطلقوا قذائف الهاون من  .79 . أفادت مصادر محلية أن الحوثيي  ن ظهر الصور  مواقعهم شمال المدينة حول شارع الخمسي 
ُ
وت

ز نقطة التأثب  ومسار  بر
ُ
ي ت
طلقت من اتجاه شمالي بناًء عىل تحليل الُحفر الناتجة الت 

ُ
ي تم جمعها من الموقع أن قذائف الهاون قد أ

ات الت 

نفجار يشب  إل أن قذيفة الهاون ربما كانت مزيد من التحليل لحفرة الصدمة ونصف قطر اال  . القذف ومسار قذيفة الهاون الواردة

  متوسطة العيار. 
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ي مدينة تعز بمحافظة تعز   UNITARمعهد ]
 –"معهد االمم المتحدة للتدريب والبحوث": سجن تعز المركزي، مرفق إصالح النساء فن

 [2020مارس / آذار  14تاري    خ الصورة 

.( DigitalGlobe Inc)© بالتوقيت العالىمي المنسق  07:44 -2020مارس / آذار  DigitalGlobe WorldView-3 14صورة 

ي مدينة تعز  سجن تعز المركزي[    يونيتار-ونوساتيتحليل أجراه 
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    يونيتار-ونوساتيتحليل أجراه 

ي مدينة تعز، بمحافظة تعز  سجن تعز المركزي[ 
  ]2020 نيسان/أبريل 8تاري    خ الصورة  – ، اليمنفن

 

ي  .80
فلة  6:00قرابة الساعة  2019 حزيران/يونيو  1فن

ُ
طلق صاروخ مضاد للدبابات عىل محل بقالة بالقرب من قرية الق

ُ
مساًء، أ

ي محافظة الضالع. 
ن الفاخر وقعطبة فن يات بي  ي الزبب 

 وجرح  16أصاب الصاروخ الساللم أمام المحل، فقتل فت  يبلغ من العمر فن
ً
عاما

ن إث اوح أعمارهم بي 
، و ثالثة آخرين وهما صبيان تب 

ً
ين عاما  وصاحب المتجر البالغ من العمر خمسة وعشر

ً
ي عشر وسبعة عشر عاما

ُيزعم تن

طلق من قبل
ُ
يات. ويزعم أن قوات لواء ملواء العمالقة الخامس  أن الصاروخ قد أ ي الزبب 

 العمالقةن جبل القحور قرب قرية شخب فن

. ويقع محل البقالة بالقرب من محطة  تقاتلكانت   الخامس  ن ي المنطقة ضد الحوثيي 
ي والمقاومة الجنوبية فن

ال جانب الجيش الوطتن

 .
ً
ة ي المنطقة المجاورة مباشر

ق. عدا هذا، ال توجد مباٍن أخرى فن ي الشر
وقود، مقابل طريق رئيسي يربط مدينة إب من الغرب بقعطبة فن

ي يق
ات من وعند حصول الهجوم، كانت المنطقة الت  ة كيلومب  ، عىل بعد خمسة إل عشر ن ع بها متجر البقالة تحت سيطرة الحوثيي 

ي 
. فن
ً
ي المنطقة مؤخرا

ين األول/أكتوبر  8الخطوط األمامية وكان هناك قتال فن كة 2019تشر ي والقوات المشب 
، تقدمت قوات الجيش الوطتن

ي ذلك منطقة الحادث. والصاروخ المضاد تسي ، ال تزالوكانت حت  وقت كتابة هذا التقرير إل مدينة الفاخر 
طر عىل المناطق بما فن

ي تم إطالق الصاروخ من خاللها
 .للدبابات دقيق عىل المسافة المتوسطة. هناك حاجة إل مزيد من التحقيق لتحديد المسافة الت 
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ي ح .81
ي ثالث حوادث تتعلق ب  "سوق" الرقو بمديرية منبة بمحافظة صعدة والت 

اء فن  27و  20صلت يومي حقق فريق الخبر

ي كانون األول/ديسمبر 
/نوفمبر وفن ي

ين الثانن كانون   24تحقق الفريق باالضافة ال تحليل صور األقمار الصناعية أنه بتاري    خ . 2019تشر

ي هذا "السوق" الذي ُيفهم أنه مركز 2019األول/ديسمبر 
ي هاون سقطتا فن

ي وقت مبكر من بعد الظهر، من أن ما ال يقل عن قذيفت 
، فن

 ألنشطة التهريب عبر الحدود إل المملكة العربية السعودية. غ
ً
 رئيسيا

ً
، وموقعا ن ن والصوماليي  ن واإلثيوبيي  ب  رسىمي ومركز عبور لليمنيي 

ي عشر آخرين، بحسب بيان عام لمكتب 
، وإصابة ما ال يقل عن إثتن

ً
ي مقتل ما ال يقل عن سبعة عشر مدنيا

تسببت قذائف الهاون فن

ي المنسق المقيم ومنس
ن عىل األقل فن ي اليمن. وبينما تمكن الفريق من التحقق بشكل مستقل من سقوط قذيفتي 

ق الشؤون اإلنسانية فن

ي 
،  20السوق فن /نوفمبر ي

ين الثانن ،  27 القصف بتاري    خلتحقق بخصوص يوجد حاجة لمزيد من التحقيقات لتشر /نوفمبر ي
ين الثانن تشر

. وأفاد مكتب الم ن ي اليمن أن هناك ما ال يقل عن تسع وثمانون وتحديد عدد ضحايا ِكال الهجومي 
نسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية فن

 للحوادث الثالثة
ً
 .إصابة مدنية نتيجة

 

ك التابع للتحالف .82 (   24)بالحادثة الثالثة فقط  أقر تقرير فريق تقييم الحوادث المشب  قوات وذكر أن كانون األول/ديسمبر

ية ة عىل تسلل عناض مسلحة إل المملكة العربية السعودية كانوا يطلقون النار عىل قوات كانت ترد بأسلحة نا  التحالف البر رية غب  مباشر

التحالف. واعتبر ان استخدام هذه األسلحة الوسيلة الوحيدة المتاحة للتعامل مع التهديد. وأضاف أنه ُيحتمل أن تكون إحدى قذائف 

ي أو تغب  
ي السوق بسبب عطل فتن

ي األحوال الجوية.  الهاون قد سقطت فن
ض عليه الشهود فن الذين قابلهم  غب  أن هذا التفسب  قد اعب 

اء  ي راجعها وهو ال يتفق مع المواد فريق الخبر
ي الحادثة الثانية الفريقالت 

اء تقارير تفيد بأن القصف فن  فريق الخبر
 عىل ذلك، تلق 

ً
. عالوة

ن بإطالق عيارات من بنادق كال   عىل قيام المهربي 
ً
ي الهواء لضف انتباه وحدات حرس الحدود السعودية 47شنكوف عيار جاء ردا

 فن

ن زمالئهم من عبور الحدود. وُيزَعم أن القصف جاء من أحد مراكز وحدات حرس الحدود السعودية. وإذا كان الموقف ذا بهدف  تمكي 

 قضايا مهمة طابع ينم عىل أنه "إنفاذ القانون لحماية الحدود" أكبر من كونه عملية عسكرية متعلق
ً
اع المسلح، فإن هذا سيثب  أيضا ن

ة بالبن

 .تتعلق باالستخدام المفرط للقوة بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان

 

 استنتاجات بشأن االنتهاكات

اء إل أن مثل هذه الحوادث ترف  إل مستوى الهجمات العشوائية المحظورة بموجب القانون .83 ص فريق الخبر
ُ
 الدولي  َيخل

، سواء أكانت هجمات غب  موجهة إل هدف عسكري محدد و / أو هجمات تنطوي عىل اللجوء إل وسيلة حرب ال يمكن  ي
اإلنسانن

. فالهجمات العشوائية  ن ل توجيهها إل هدف عسكري معي 
ّ
. وتعكس مثل هذه الحوادث تشك ي

جريمة حرب بموجب القانون الدولي العرفن

 عدم اتخاذ جميع االحتياطات ا
ً
ن بموجب القانونأيضا ي صفوف المدنيي 

ي  الدولي  لممكنة لتقليل الخسائر فن
 .اإلنسانن

 

ي تطال المستشفيات .3
 الهجمات الت 

 

 واجب التطبيقالالقانون 

ن والمرافق ووسائل النقل  .84 ن الطبيي  ، ُيمنح الموظفي  ي
ي كما هو  -بموجب القانون الدولي اإلنسانن

 لوضعها المدنن
ً
 نظرا

ً
المحمية أصال

ي جميع الظروف -أعاله مفصل 
ام أفراد الخدمات الطبية وحمايتهم فن . وال يجوز إعاقة عملهم 99حماية خاصة. وعليه، يجب احب 

امها وحمايتها  ي يجب احب 
، الت  ي ورة العسكرية. وتمتد نفس الحماية لتشمل الوحدات الطبية ووسائل النقل الطتر إال ألسباب الضن

                                                       
ي   (1)9 المادة  99

ي الثان 
 
وتوكول اإلضاف ا  .من البر

ً
ي أنظر أيض

ي العرف 
 . 25، المادة دراسة لجنة الصليب األحمر الدولية حول القانون الدوىلي اإلنسان 

 



ي جميع الظروف، وأ
ي جميع األوقات وفن

 للهجومفن
ً
ستخدمت 100ن ال تكون هدفا

ُ
. لكن تفقد هذه الفئات الحماية إذا ارتكبت أو أ

ي يتم استخدامها الرتكاب أعمال ضارة بالعدو، يجب إصدار تحذير، قتاليةالرتكاب أعمال 
. حت  فيما يتعلق بالوحدة الطبية الت 

  وعند االقتضاء، تحديد مهلة زمنية معقولة قبل أي هجوم. إذ ال يمكن أن
ً
يقع الهجوم إال بعد أن يكون هذا التحذير لم يلق آذانا

ي والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد الذين يستخدمون الشعارات 101صاغية
 ضد المبانن

ً
. إن توجيه الهجمات عمدا

 مع القانون الدولي ُيشكل جريمة حرب
ة التفاقيات جنيف بما يتماسر ن ام . كما ينص القانون الدو102الممب  ي عىل احب 

لي اإلنسانن

اع أو عدمها ن ي البن
، بغض النظر عن مشاركتهم السابقة فن . باإلضافة إل الحمايات المحددة للقانون 103وحماية الجرخ والمرضن

ي التمتع بأعىل مستوى يمكن تحقيقه من الصحة
ف القانون الدولي لحقوق اإلنسان بحق كل فرد فن

، يعب  ي
الدولي اإلنسانن

. كما 104

ي الحصول عىل الرعاية الصحية من شأنها أن اإلجرا 
ي تتدخل بشكل مباشر فن

 ءات الت 
ً
شكل انتهاكات لهذا الحقا أيض

ُ
 .أن ت

 

 الوقائعيةاالستنتاجات 

اع، وهذا  .85 ن  لسلوك أطراف البن
ً
ي لحقت بالمستشفيات والمرافق الطبية نتيجة

ار الجسيمة الت   إزاء األضن
ً
اء قلقا ال يزال فريق الخبر

ي حاالت االستخدام العسكري يفاقم 
اء فن ي شملتها التقارير السابقة، حقق فريق الخبر

ات الت  األزمة اإلنسانية داخل اليمن. خالل الفب 

ق تقرير حديث صادر عن أطباء من أجل حقوق اإلنسان ومنظمة مواطنة ما ال يقل 
 
ار الناجمة عن الهجمات. ووث للمستشفيات واألضن

ين حالة اعتدا  ة من آذار/مارس عن مائة وعشر ي الفب 
ن فن ن الصحيي  إل كانون االول/ديسمبر  2015ء حصلت عىل المرافق الطبية والعاملي 

ي   105. 2018
ة 2020مارس /آذار 13وفن ي غضون عشر

ن فن ي اليمن بوقوع هجومي 
، أفاد مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية فن

 بمستشقن الثورة العام الذي يخ
ً
ارا ن أيام، ألحقا أضن ي مدينة تعز، حيث أصابت الصواري    خ مبنيي 

ن فن دم مئات اآلالف من اليمنيي 

ي لحقت بهذا المستشقن طوال 
ار المتكررة الت  ق األضن

 
ي هذا الحادث، سبق له أن وث

ن لم يتمكن الفريق من التحقيق فن ي حي 
. فن بالمستشقن

 .2015عام 

 

ار ال .86 ي األضن
ة المشمولة بهذا التقرير، حقق الفريق فن ي الفب 

ي فن
ي فن
ي لحقت بمستشقن الجفرة ومستشقن السعودي الميدانن

ت 

ي 
عم. وفن

ُ
ن حسبما ز اير  7مديرية مجزر بمحافظة مأرب، عىل يد الحوثيي  مساًء، انفجر صاروخ  6:00، حوالي الساعة 2020شباط/فبر

ار جسيمة بالمبتن وإصابة أحد ا ي ساحة مستشقن الجفرة، مما أدى إل إلحاق أضن
ن من طراز  كاتيوشا فن وتعطيل معظم  الذكور  لمسعفي 

، أصاب صاروخا كاتيوشا مستشقن  ي فجر اليوم التالي
الخدمات الطبية. عىل إثره، تم نقل مئات المرضن إل مستشقن مأرب العام. وفن

ه. وروى شهود عيان أنه لم يكن هناك وجو   الجفرة، مما أدى إل تدمب 
، وهو عيادة متنقلة مجاورة لمستشقن ي

د السعودي الميدانن

ي منطقة تسيطر عليها القوات المسلحة للحكومة 
ي ذلك الوقت واقعة فن

عسكري داخل المستشفيات أو حولها، لكن المرافق كانت فن

ي مفرق الجوف وفرضة 
ي منطقت 

ن فن ات. وتمركزت اللجان الشعبية التابعة للحوثيي 
ي كانت تتمركز عىل بعد حوالي ارب  ع كيلومب 

اليمنية الت 

ة كيل ات من المستشفيات. ومما زاد من تفاقم الوضع، احتل الحوثيون منذ نهم عىل بعد عشر ن  15ومب  حزيران/يونيو كال المرفقي 

ي المستقبل ويحرم سكان مأرب، الذين يتألفون بشكل أساسي من 
لوهما إل ثكنات عسكرية. هذا يزيد من خطر تعرضهما للهجوم فن وحو 

ي هذ
، من الوصول إل الرعاية الصحية فن ن ن  ناالنازحي   .المرفقي 

                                                       
ي   (1)11 المادة  100

ي الثان 
 
وتوكول اإلضاف ا  .من البر

ً
ي دراسة لجنة الصليب األحمر الدولية حول القانون الدوىلي أنظر أيض

ي العرف 
 . 29-28، المواد اإلنسان 

،   (2)11 المادة  101 ي
ي الثان 

 
وتوكول اإلضاف ي من البر

ي العرف 
 28، المادة دراسة لجنة الصليب األحمر الدولية حول القانون الدوىلي اإلنسان 

.  2(8((ii)(e)المادة   102  من نظام روما االساسي
ي   (1)7 المادة  103

ي الثان 
 
وتوكول اإلضاف كة التفاقيات جنيف 3المادة  .من البر ا . المشب 

ً
، أنظر أيض ي

ي العرف 
المادة دراسة لجنة الصليب األحمر الدولية حول القانون الدوىلي اإلنسان 

110 . 
 العهد الدوىلي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. من  12المادة   104
ي الجري" "مزقت  105

 
ي اليمن، آذار/ مارس  –المحلول الوريدي وبدأت ف

 
ا عىل الرابط: 2020الهجمات عىل القطاع الصحي ف

ً
https://mwatana.org/wp-، متوفر أيض

content/uploads/2020/03/Attacks-on-Health-Care-in-Yemen-Report.pdf 
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 االستنتاجات القانونية

ص الفريق  .87
ُ
اء معلومات كافية الستنتاج أن تلك الهجمات كانت موجهة إل المستشفيات. مع ذلك، يخل ليس لدى فريق الخبر

)صواري    خ إل أن تلك الهجمات كانت عىل األقل هجمات عشوائية محظورة بسبب الطبيعة غب  الدقيقة أو نشر األسلحة المستخدمة 

 .الكاتيوشا(، وأن هناك حاجة إل مزيد من التحقيق للتأكد من الجهة المسؤولة عن تلك الهجمات

 

 األلغام األرضية. 4

 

 القانون واجب التطبيق

المضادة اتفاقية حظر األلغام بموجب اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمب  تلك األلغام ) .88

مة بها(، يحظر استخدام األلغام المضادة لألفراد ( لألفراد  ن ت سلطات األمر الواقع بأنها ملب  ي صادق عليها اليمن وأقر 
كما   .106 الت 

وتتعهد كل دولة طرف بتدمب  أو ضمان تدمب   107يحظر تطوير هذه األلغام أو إنتاجها أو اقتنائها أو تخزينها أو االحتفاظ بها أو نقلها. 

 لالتفاقية
ً
 بتدمب  مخزونات األلغام األرضية والمزروعة منها .108جميع األلغام المضادة لألفراد وفقا

ً
، وبذل 109والدول ملزمة أيضا

ي أن األلغام األرضية مزروعة فيها، قصارى جه
ي ُيعرف أو ُيشتبه فن

وتوفب  دها لتحديد المناطق الخاضعة لواليتها أو سيطرتها الت 

ن حت   بات ومراقبتها وتسييجها لضمان استبعاد المدنيي 
 .110يتم تدمب  األلغام األرضية وضع عالمات عىل المقب 

 

 فيما يتعلق باأللغام األرضية المضادة للمركبات،  .89
ً
ي حد ذاته، لكنه يضع قيودا

ي استخدامها فن
ال يحظر القانون الدولي العرفن

اع عناية خاصة لتقليل اآلثار العشوائية لتلك االلغام .عىل استخدامها ن  .111وبناًء عليه، يجب أن تولي أطراف البن

 

 الوقائعيةاالستنتاجات 

وع  .90 ي االستخدام غب  المشر
اء أن حقق فن لأللغام األرضية المضادة لألفراد والمركبات. وال تزال التقارير تشب  سبق لفريق الخبر

، وهو مصدر للبيانات اإلنسانية، أدت  ي
وع رصد األثر المدنن  لمشر

ً
ن بسبب هذه األلغام. وفقا إل حاالت عديدة من قتل أو جرح مدنيي 

 إ
ً
ي عام  498ل وقوع األلغام األرضية والعبوات البدائية الصنع والذخائر غب  المنفجرة مجتمعة

ن فن ي صفوف المدنيي 
، 2019ضحية فن

ي عام  405٪ عن 23بزيادة قدرها 
عزى 2018112فن

ُ
ي ت
ي الوفيات واإلصابات الت 

ة المشمولة بالتقرير، واصل الفريق التحقيق فن ي الفب 
. وفن

اع بشكل مباشر إل األلغام األرضية المضادة لألفراد  ن ي وقٍت سابق من البن
ي زرعها الحوثيون فن

ي  الت 
ي انتهاٍك للقانون الدولي اإلنسانن

 .فن

 

ي  .91
ي توضح اآلثار المروعة لأللغام األرضية . فقن

ي محافظات لحج وشبوة والضالع والت 
اء من أرب  ع حوادث فن تحقق فريق الخبر

ي قريتها ال2019حزيران/يونيو  19
 كانت ترع األغنام فن

ً
تلت فتاة تبلغ من العمر خمسة عشر عاما

ُ
خصجة بمديرية ، عىل سبيل المثال، ق

 .طور الباحة بمحافظة لحج، عندما وطأت قدمها عىل لغم مضاد لألفراد

                                                       
 اتفاقية حظر االلغام المضادة لألفراد.  من (a)1المادة   106
 (b)1المصدر السابق المادة   107
 2المصدر السابق المادة   108
 (1)5و  4المصدر السابق المادتير    109
 (2)5المصدر السابق المادة   110
، القاعدة   111 ي

 
ي العرف

 . 81إنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب االحمر حول القانون الدوىلي االنسان 
، التقرير السنوي لعام   112 ي

وع رصد األثر المدن   :، متاح عىل الموقع2019مرسر
https://civilianimpactmonitoring.org/onewebmedia/2019%20CIMP%20Annual%20Report.pdf 



 

ي  .92
/يناير   8وفن ي

ي 2020كانون الثانن
، كان يرع الماشية فن

ً
ي عشر عاما

ي تمام الساعة الرابعة مساًء، داس فت  يبلغ من العمر إثتن
، فن

ي بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع، عىل لغم مضاد لألف لية ولم قريته الريتر ن ي إل رعاية مبن . يحتاج الصتر
راد مما أدى إل فقد ساقه اليمتن

ي الحركة. زرع الحوثيون 
يعد بإمكانه الذهاب إل المدرسة أو رعي الماشية. ويأمل والده أن يحصل ابنه عىل ساق صناعية تساعده فن

ين االول/أكتوبر  ن آذار/مارس وتشر ي تحيط بالقرية. وعندما استولت القوات المسلحة عندما سيطروا عىل المنطقة  2019األلغام بي 
الت 

ي 
ين االول/أكتوبر  8للحكومة اليمنية عىل المنطقة فن . وال 2019تشر ي

، قامت فرق إزالة األلغام برفع العديد من األلغام، لكن بعضها بق 

 بشكٍل خاص ألنهم ال يعلمون بوجود األ
ً
ي يزال النازحون الذين فروا من المنطقة وعادوا ُعرضة

ي األراضن
ي القرى وفن

لغام المزروعة فن

 .الزراعية

 

 خطر  .93
ً
ي إزالة األلغام أيضا

 يواجه المشاركون فن
ً
 كبب    ا

ً
ي مهندس ألغام من ا

ي حادثة واحدة تم التحقق منها من قبل الفريق، توفن
. فقن

ي 
ي فن

 بجراح نتجت عن انفجار لغم أرضن
ً
/يناير   3لواء المشاة التاسع عشر التابع للحكومة اليمنية متأثرا ي

. إذ كان يحاول 2020كانون الثانن

ي محافظة شبوة
ي ناحية وادي ذهبة بمديرية عسيالن فن

ي من جانب الطريق فن
 .إزالة اللغم األرضن

 

ي صباح يوم  .94
، وفن

ً
ي محافظة شبوة أيضا

 مضعه وأصيب 2020حزيران/يونيو  4وفن
ً
ي يبلغ من العمر ستة عشر عاما ي صتر

، لق 

ي مضاد خمسة رجال بجروح إثر إنفجار ل
ي منطقة الصفراء بمديرية عسيالن. كان الضحايا فن طريقهم من قرية  للمركباتغم أرضن

فن

ن ظل ة، قرر السائق سلك طريق وعرة ما أدى إل سب   يمي  لقت بسبب الفيضانات األخب 
ُ
ال مديرية بيحان. ولكون الطرق العادية قد أغ

ن كانوا قد زرعوه عم أن الحوثيي 
ُ
ي ز

ي عام  المركبة فوق لغم أرضن
 .2017فن

 

95.  ، ي
ة المشمولة بالتقرير عىل آثار األلغام األرضية المزروعة بشكٍل غب  قانونن

اء خالل الفب  الفريق  يدعو بينما يركز فريق الخبر

ام السلطات بعدم استخدام هذه األلغام األرضية المضادة لألفراد، أو تدمب  أو ضمان تدمب  جميع األلغام  ن
 إل الب 

ً
األرضية المضادة أيضا

ي  لألفراد الخاضعة لواليته
ي أقرب وقت ممكن، وبذل قصارى جهدها لتحديد المناطق الواقعة تحت واليتها القضائية الت 

والمراقبة فن

بات ومراقبتها والحماية عن طريق التسييج أو إستخدام وسائل ي وجود ألغام فيها، وأن تضع العالمات المطلوبة للمقب 
 ُيعرف أو يشتبه فن

 .113أخرى

 

 االستنتاجات القانونية

 معقولة  .96
ً
ي انتهاك تدعو لدى الفريق أسبابا

ن قد قاموا بزراعة ألغام أرضية، ال سيما تلك المضادة لألفراد، فن لالعتقاد بأن الحوثيي 

ن  ي مقتل وإصابة المدنيي 
، وأن تلك األلغام األرضية ما زالت تتسبب فن ي الدولي

 .للقانون اإلنسانن

 

ن ب.  ي من الحياة / قتل المدنيي 
 الحرمان التعسقن

 

 القانون واجب التطبيق

                                                       
 .5و  1 اتفاقية حظر  األلغام المضادة لألفراد ، المادتان 113
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ي من الحياة .97
يحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان الحرمان التعسقن

. يجب عىل مسؤولي إنفاذ القانون )سواء كانوا من أفراد 114

هم من أفراد قوات أمن الدولة( أن ال يستخدموا القوة المميتة إ طة أو الجيش أو غب  ال حيثما تكون هناك استجابة متناسبة للهدف الشر

ورة القصوى ي حال الضن
وع المراد تحقيقه وفن . يجب استخدام األسلحة النارية فقط للدفاع عن النفس أو الدفاع عن اآلخرين 115المشر

ة بشكل خاص تنطوي عىل تهديد خطب  للحياة؛ أو  ة؛ لمنع جريمة خطب  القبض عىل ضد تهديد وشيك بالموت أو اإلصابة الخطب 

ل مثل هذا التهديد والذي يقاوم الجهود المتبعة لوقف التهديد، أو لمنع هروب ذلك الشخص
ّ
ي هذه الظروف، 116شخص يشك

. وحت  فن

يجب أن ال تستخدم األسلحة النارية إال عندما تكون الوسائل األقل خطورة غب  كافية لتحقيق هذه األهداف، مع استخدام القوة المميتة 

 من أجل حماية األرواحفقط عندما ال 
ً
ي ترتكبها الجهات الفاعلة غب  117 يمكن تجنبها تماما

. كما أن الدولة مسؤولة عن االنتهاكات الت 

ي تعمل لدعم سلطات الدولة أو كعمالء لها
ام 118الحكومية )مثل الميليشيات والجماعات المسلحة( الت  ن . كما يقع عىل عاتق الدول الب 

ي ببذل العناية الواجبة ي ذلك عىل سبيل المثال، وضع أنظمة  إيجانر
ي يشكلها اآلخرون، بما فن

ي الحياة من التهديدات الت 
لحماية الحق فن

 .119استجابة فعالة للعدالة الجنائية

 

ي من الحياة وتطبيقه مع مراعاة قواعد القانون الدولي  .98
اع المسلح، يجب تفسب  حظر الحرمان التعسقن ن ات البن خالل فب 

. إن  ي
". وعىل العكس من ذلك، فإن اإلنسانن

ً
، بشكل عام، لن يعتبر "تعسفيا ي

استخدام القوة المميتة بما يتفق مع القانون الدولي اإلنسانن

 للقانون الدولي لحقوق 
ً
 أيضا

ً
( سُيمثل إنتهاكا ن ي )كإستهداف المدنيي 

استخدام القوة المميتة غب  المتسقة مع القانون الدولي اإلنسانن

 .120اإلنسان

 

ي بموجب الق .99
 )أو توقفوا عن المشاركة( فن

ً
ن وأي أشخاص ال يشاركون فعليا ي قتل المدنيي 

، من غب  القانونن ي
انون الدولي اإلنسانن

ي ذلك أفراد القوات المسلحة الذين استسلموا أو أصبحوا غب  قادرين عىل القتالقتاليةاألعمال ال
. وُيشكل قتل هؤالء األشخاص 121، بما فن

 جريمة ضد اإلنسانية، إذا تم ارتكابه كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد أي مجموعة . وقد ُيشكل القت122جريمة حرب
ً
ل أيضا

ن عن علم بالهجوم  .123من السكان المدنيي 

 

 

 الوقائعيةاالستنتاجات 

ي تنتهك القانون  .100
ي األرواح الناجمة عن الهجمات الت 

 لحظر القانون الدولي الدولي إن الخسائر فن
ً
 انتهاكا

ً
ي تمثل أيضا

اإلنسانن

ي عىل 
ي من الحياة. ومع ذلك، ورغم ُبعدهم عن ساحة المعركة، ال يزال األفراد ُيقتلون بشكٍل غب  قانونن

لحقوق اإلنسان للحرمان التعسقن

                                                       
 العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ( من 1)6المادة   114
ي مجال استخدام القوة من قبل مسؤوىلي إنفاذ القانون: انظر مدونة قواعد السلوك للموظفير  المكلفير  بإنفاذ ال  115

 
معتمدة بموجب قرار قانون، التم تطوير معايبر متخصصة ف

من قبل مسؤوىلي إنفاذ القانون، الذي اعتمده المؤتمر الثامن لألمم  ( والمبادئ األساسية الستخدام القوة واألسلحة النارية1979كانون األول/ديسمبر   17) 34/169الجمعية العامة 
 . (1990) المتحدة بشأن منع الجريمة ومعاملة المجرمير  

 .9بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من قبل مسؤوىلي إنفاذ القانون، المبدأ  إنظر المبادئ األساسية  116
 المصدر السابق.   117
ي المنع والتحقيق الفعالير  لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون والتعسفية واإلعدام بإجراءات موجزة، أوض به قرار الم  118

 
، 1989/65جلس االقتصادي واالجتماعي إنظر المبادئ ف

 .2المبدأ 
ي الحياة )6: المادة 36لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم   119

 
 .20-19(، الفقرات 9201: الحق ف

ي تنطوي عىل خطر 64الفقرة المصدر السابق،   120
ي والت 

عىل األرواح . الحظ النهج الواسع للجنة حقوق اإلنسان فيما يتعلق بالممارسات غبر المتوافقة مع القانون الدوىلي اإلنسان 
ي ال غت  عنها لبقاء السكان المدنيير  والهجمات العشوائية وعدم تطبيق مب

ي ذلك استهداف المدنيير  واألعيان المدنية واألعيان الت 
 
والتناسب واستخدام الدروع  ادئ االحتياطبما ف

ية كمخالفة للمادة  ي تم. من المرجع نفسه 6البرسر
ا بحث الحوادث المذكورة والت 

ً
ي الفصل الخامس )أ( أعاله من خالل عدسة القانون الدوىلي لحقوق اإلنسان يمكن أيض

 
 .فحصها ف

كةمن   (a)(2)4المادة  121 ي والمادة المشب 
ي الثان 

 
وتوكول اإلضاف ا  .من اتفاقيات جنيف  3البر

ً
، أنظر أيض ي

ي العرف 
المادة دراسة لجنة الصليب األحمر الدولية حول القانون الدوىلي اإلنسان 

89 . 
.  (i)(c)(2)8مادة ال  122  من نظام روما االساسي
.  (a)(1)7المادة   123  من نظام روما االساسي



ا  ن ي ستة عمليات قتل عىل أيدي جماعات مرتبطة بأطراف أيدي أطراف البن
اء فن ة المشمولة بالتقرير، حقق فريق الخبر

ع. خالل الفب 

اع، وكشف عن نمط من االستخدامات غب  القانونية للقوة المميتة من قبل الجهات الفاعلة أثناء العمليات األمنية أو  ن ي البن
مختلفة فن

ي الحجزكما واصل الفريق التحق  .إنفاذ القانون
ي مزاعم حدوث وفيات فن

 .يق فن

 

ي  .101
ن هذه الحاالت، قامت عناض من قوات الحزام األمتن ن  2019حزيران/يونيو  7ظهر يوم الجمعة ومن بي  بقتل خمسة مصلي 

ن وجرح ستة  ي 
ّ
ي مسجد مصل

د عيان بقرية مثعد بمديرية األزارق بمحافظة الضالع أثناء أدائهم صالة الجمعة. وأفاد شاه التوحيد آخرين فن

ن بعد أن تحدياهم، وأصابوا عدة  ن من المصلي  . وقتلوا اثني  ن ن باالنتماء للحوثيي  ن دخلوا المسجد وبدأوا يتهمون المصلي  أن المسلحي 

ن آخرين عندما فتحوا النار داخل المسجد. ثم اختارت العناض ستة رجال من المسجد وإقتادتهم إل الخارج حيث كانت مركبتهم  مصلي 

ي البيك آب متو 
ي حملت شعار قوات الحزام األمتن

ن ومن العائلة الهاشمية، قفة والت  تهم الرجال بأنهم من الحوثيي 
ُ
وعليها سالح ُمركب. أ

. تم إعدام ثالثة منهم بإجراءات موجزة  ن ن موالون للحوثيي  ي اليمن هو أن الهاشميي 
بينهم إمام القرية وجندي من إذ أن التصور العام فن

ي الضالع، رغم أنه من غب  الواضح ما إذا كانت القوات عىل علم بانتماء الرجل. التابع  33من اللواء 
للقوات المسلحة لحكومة اليمن فن

ي قعطبة حيث تم احتجازه
ي فن قتيدوا خارج القرية إل مقر المجلس االنتقالي الجنونر

ُ
ن السيارة وا خذ الرجال الثالثة اآلخرون عىل مي 

ُ
م ثم أ

 
ُ
. وبحسب ما ورد أ ن  .بسبب ضغوط من وجهاء القريةبعد ذلك  طلق شاحهملمدة يومي 

 

ظهر عدة وثائق وخطابات رسمية  .102
ُ
ي حزيران/يونيو وتموز/يوليو وأيلول/سبتمبر حصل عليها الفريق و ت

ظهر 2019مؤرخة فن
ُ
، ت

ي للجثث الخمس، والذي يوضح ت ي    ح طتر
. وتم إجراء تشر

ً
ي بمحافظة الضالع قد أجرت تحقيقا

فاصيل مواضع أن إدارة البحث الجنان 

طلق النار عىل
ُ
 أن الرجال قد أ

ً
ن أو أكبر عىل االقل. وصدرت مذكرة توقيف بحق  كل واحد مندخول وخروج الطلق الناري مبينا هم مرتي 

ن بتسمية ثمانية أشخاص  ن عسكريعىل انهم المتهمي  طة الضالع ال قائد قوات الحزام 124ي  دمت طلبات من قبل المدير العام لشر
ُ
. وق

ي 
 أحد الرجال بأنه األمتن

ً
، ُمسميا ن ي مع أفراد المركبة مسؤول عن بمحافظة الضالع لتسليم المتهمي 

العسكرية التابعة لقوات الحزام األمتن

ي الوثائق الرسمية125آخرين
 فن
ً
كر أيضا

ُ
ي أيلول/سبتمبر  . وكان أسم هذا الشخص قد ذ

ي أشارت إل أنه قد تم تعيينه  2019المؤرخة فن
الت 

 عىل 
ً
ي عشر  كتيبةرأس  الحقا

ي لواء العاصفة الثانن
ي 126فن ي الضالع وعدن إلتماسات إل رئيس المجلس االنتقالي الجنونر

طة فن . وقدمت الشر

ن إل العدالة  إياه بالتدخل لضمان تقديم المتهمي 
ً
ي آذار/مارس 127مطالبة

ن بسبب عدم إحراز 2020. فن ، تقدم أهالي الضحايا المحبطي 

ي آب/أغسطس 
حيل إل عدن. 2020تقدم بشكوى إل النائب العام. وفن

ُ
ولغاية تاري    خ كتابة هذا التقرير، ُيدرك  128، ورد أن الملف قد أ

ن لم يتم إلقاء القبض عليهم.    الفريق أن المتهمي 

 

/يناير  .103 ي
ي مطلع كانون الثانن

قوات األمن الخاصة التابعة للحكومة اليمنيه بتحويل مدرسة األرام الثانوية ، قامت 2020وفن

ب إل التظاهر ضد االستيالء عىل 
 
ات الطّل ي محافظة شبوة إل ثكنة عسكرية، ما دفع عشر

ي مديرية حبان فن
بر فن

ُ
بالقرب من قرية الخ

ي اقتحم 
ي اليوم الثانن

اير. وعىل إثره وفن ي األول من شباط/فبر
مئات األفراد من قوات األمن الخاصة التابعة للحكومة اليمنية، مدرستهم فن

ي أشار إليه
ب واعتقلوا أخو  مالت 

 
 عن هؤالء الطّل

ً
إثنان يبلغان من العمر  ينالشهود عىل أنهم "مقاتلون من اإلصالح"، قرية الخبر بحثا

 واحتجزوهما بسبب ادعاء  16و 14
ً
ة بعد الظهر، قوات النخبة الشبوانية التاارتباطهما بعاما ي فب 

. وفن ي بعة للمجلس االنتقالي الجنونر

                                                       
ي الملف.   124

 
  مصادر ووثائق شّية ف

ي الملف.   125
 
  مصادر ووثائق شّية ف

ي الملف.   126
 
  وثائق ف

ي الملف.   127
 
  وثائق ف

ي الملف.   128
 
   مصادر شّية ف
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ان القرية من المدرسة 
ّ
ن من سك بت مجموعة من الرجال المدنيي  إطالق شاحهما، فأطلق أعضاء من قوات  ات بشأنمفاوض الجراءاقب 

ن من  (47إيه كيه )األمن الخاصة، الذين يحرسون المرفق، النار عليهم بسالح كالشنكوف   المجموعة. وقتلوا رجلي 

 

ي مثال آخر وبتاري    خ  .104
ي تمام الساعة  2020نيسان/أبريل  6وفن

ة من عمره، وهو طالب  11فن ي التاسعة عشر
صباحا كان شاب فن

، ع ي حان، يزعم أنهما من قوات المجلس االنتقالي الجنونر
ّ
له بسيارته مع زميلته. وأوقفاهما مسل ن  إل مبن

ً
، عائدا ي

ي معهد الممالح التقتن
ند فن

ي محافظة عدن. وبعد التحقق من بطاقة هوية الرجل، نقطة تفتيش 
ي مديرية المعال بالقرب من الكورنيش، مقابل فندق كورال فن

أمنية فن

م هاتفه إليهما وعندما رفض قاموا بتصويب البنادق عليه واإلعتداء عليه وحاول الضحية الهروب فأطلق الجنديان 
ّ
طلبا منه أن يسل

 عليه النار وقتاله. 

 

اء حقق   ،وأثناء واليته السابقة .105 ي حاالت الوفاة المزعومة أثناء االحتجاز بسبب سوء المعاملةفريق الخبر
ن  فن من قبل الحوثيي 

ة من عام  ي الفب 
ي صنعاء فن

ي أماكن االحتجاز فن
  129.  2016إل عام  2015فن

ي هذا العام تلق  
ي الفريق  وفن

ن توفيتا فن تقارير موثوقة عن امرأتي 

ي عام هما يزنزانت
ي مركز احتجاز خارج صنعاء فن

ب العنيف من قبل الحراس لمقاومة محاوالت 2019فن أخذهن بعيدا  ، بعد الضن

ي صنعاء.  . كما تلق  130الغتصابهن
طة فن ي أحد مراكز الشر

ي تعرض للتعذيب حت  الموت فن  مزاعم عن صتر

 

وعة ولكنه لم يتمكن من تحديد اإلضافية هناك مجموعة من الحاالت  .106 اء من عمليات قتل غب  مشر ي تحقق فيها فريق الخبر
الت 

ي وانتساب انتماء 
ي محافظة عدن فن

. كان الضحية عىل 2019آب/أغسطس  28مرتكب الجريمة. ومن األمثلة عىل ذلك مقتل رجل فن

ن بسيارات نقل عسكرية ت ة أوقفتها مجموعة من الرجال المسلحي  ن حافلة صغب 
ة عىل مي  حت تهديد السالح عىل تقاطع جولة الكر 

ي فحص وثائق هوية الركاب و 
ي مديرية دار سعد. وبدأ المسلحون فن

ساءوا معاملتهم شفهيا، أالطريق العام الذي يربط عدن بتعز فن

ول من الحافلة  ن ن الذكور البن . وقد طلب من جميع الركاب البالغي  ي
ة. وبعد البحث، لم واتهموهم بانتمائهم إل قوات الحزام األمتن الصغب 

ة. وقد نقل الضحية إل محطة  ن آخرين، بالعودة إل الحافلة الصغب  ن أثني  يسمح للضحية، والذي كانت يرتدي شواال عسكريا، مع مدنيي 

ة. و  50وقود تقع عىل بعد  ا من تقاطع جولة الكر  ن كيلومب  بعد خلع مالبسه، إل منطقة ريفية عىل بعد أقل مقد أخذه المسلحون، مب 

ي الصباح التالي وهي مليئة بالرصاص. 
طة دار سعد وعبر عىل جثته فن ة بالقرب من مركز شر ي جولة الكر 

 واحد من تقاطع الطريق فن

 

ي بتاري    خ  .107
ن الذكور من هيئة الهالل االحمر االماران  ن من الموظفي  اء من اختطاف اثني  ي حالة أخرى ، تحقق فريق الخبر

 18وفن

ي عدن حيث بعد الفصل بينهما من خالل وضع أحدهم  أثناء 2020آذار/مارس 
ي منطقة الدرين بالمنصورة فن

ي فن
مغادرتهم لنادي رياضن

ي اليوم التالي عبر 
ي وأخذهما إل مكان مجهول. وفن

ي سيارة الجانن
ي سيارته ومن ثم وضع اآلخر فن

ن عليهما  فن طة كابوتا، مع  من قبلميتي  شر

ي مب
، فن ي

ن عن دائرة التحقيق الجنان  ي سياق رسائل التهديد ممثلي 
ق عدن. وجاءت هذه الحادثة فن ي مدينة كابوتا شمال شر

تن مهجور فن

ي هذه المنظمة. 
ي تلقاها موظفو اإلغاثة فن

 المتكررة الت 

 

ي يبلغ  .108
تل مصور صحقن

ُ
ي أحدث حالة تم التحقق منها، ق

 بتاري    خ  34وفن
ً
ن  2020حزيران/يونيو  2عاما عىل أيدي مسلحي 

ل ن ن بالقرب من مبن ي مجهولي 
ي مديرية دار سعد، بالقرب من عدن. وقد عمل مع وكاالت صحفية دولية مختلفة تغىطي الحرب فن

ه فن

ن آخرين، بسبب الفيلم  ، وخاصة من جانب صحفيي  ي عمله بقدر كبب  من الثناء عىل المستوى الدولي
المحافظات الجنوبية وحىطن

                                                       
129A/HRC/42/CRP.1  423االجتماعات الفقرة ورقة غرفة . 
ي مصدر ّشي  130

 
 الملف.  ف



ي لوكالة فرانس برس عن معركة عدن. وأفيد بأنه تلق  قبل 
ي  2020شهر رمضان الوثائق 

حزيران/يونيو  3تهديدات مختلفة بالقتل. وفن

2020 
ً
ي بيانا ي مقتله. أنه سيتم أدان فيه وفاته وأعلن عاما ، أصدر المجلس االنتقالي الجنونر

 إجراء تحقيق شامل فن

 

 االستنتاجات القانونية

 

ي من الحياة بموجب القانون الدولي لحقوق  .109
اء إل أن عمليات القتل هذه ترف  إل الحرمان التعسقن واستنتج فريق الخبر

اع، بمثابة انتهاك بموجب القانون  قتل الاإلنسان. وقد تكون بعض عمليات  ن ي و الدولي هذه، وفقا لمستوى صلتها بالبن
تشكل اإلنسانن

 جريمة حرب. 

 

ي ج. االنتهاكات المتع
قة بالوضع اإلنسانن

ّ
 ل

 

 القانون الواجب التطبيق 

ي قانون  .110
س فن ن كأسلوب من أساليب الحرب. وهذا الحظر مكر  ي بشدة تجوي    ع السكان المدنيي 

يحظر القانون الدولي اإلنسانن

ي 
ي العرفن

ف به بموجب القانون الدولي اإلنسانن ورة العسكرية 131المعاهدات ومعب  ي حالة الضن
. وال استثناء من هذه القاعدة حت  فن

ي عنها لبقاء القصوى
ي ال غتن

 لذلك، مهاجمة أو تدمب  أو نقل أو تعطيل األعيان الت 
ً
. وكنتيجٍة طبيعية لحظر التجوي    ع، يحظر، توصال

ن عىل قيد الحياة ي 132السكان المدنيي 
ب ، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية الت   تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشر

. كما أن حظر التجوي    ع كأسلوب من أساليب الحرب له آثار عىل استخدام الحصار. ال يحظر القانون الدولي 133 وشبكاتها وأشغال الري

فرض بهدف تجو 
ُ
ي حد ذاتها، طالما أن الغرض منها هو تحقيق هدف عسكري ولم ت

ي عمليات الحصار فن
ن اإلنسانن . 134ي    ع السكان المدنيي 

ي القسم 
 الهجمات العشوائية أو غب  المتناسبة بطبيعتها، (64)الفقرة  "أ"ووفق ما هو مذكور فن

ً
ا
ً
ي أيض

، يحظر القانون الدولي اإلنسانن

 عن حظر العقاب الجماعي 
ً
 . 135فضال

 

ح غب   القانونوينص  .111
ّ
ي عىل معايب  محددة تحكم الوصول إل اإلغاثة اإلنسانية. إذا عانن السكان أثناء نزاع مسل

الدولي اإلنسانن

ورة تنفيذ  ي عىل ضن
ورية لبقائهم عىل قيد الحياة، ينص القانون الدولي اإلنسانن ، من مشقة مفرطة بسبب نقص اإلمدادات الضن دولي

اع136أعمال الغوث ن ل مرورها بشعة وبدون  . يجب عىل أطراف البن ن إليها، وتسه  ن المحتاجي  السماح بمرور مواد اإلغاثة اإلنسانية للمدنيي 

ن مجحف م دون أي تميب 
 
ة وأن تقد ن يطة أن تكون هذه اإلغاثة ذات طبيعة غب  متحب  ن أن موافقة الدولة لعمليات 137عرقلة، شر ي حي 

. فن

ي 
قن وط غب  138اإلغاثة مطلوبة، يجب أال يتم حجب الموافقة بشكل تعس  . يجب عىل األطراف عدم إعاقة الوصول عىل أسس وشر

 . ي
ي القانون الدولي اإلنسانن

ورة و  منصوص عليها فن ي حاالت الضن
 فن
ً
، ويمكن تقييد حركتهم مؤقتا ي

ام وحماية أفراد الغوث اإلنسانن يجب احب 

                                                       
  14المادة  131

ً
ي الملحق باتفاقيات جنيف، راجع أيضا

ي الثان 
 
وتوكول اإلضاف ، من البر ي

ي القانون الدوىلي اإلنسان 
القاعدة دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر عن القواعد العرفية ف 

 . 53رقم 
.  14المادة  132 ي

ي الثان 
 
وتوكول اإلضاف  من البر

ي هذه الفئة تشمل المالبس والفراش و  133
 
اإلمدادات الطبية والمأوى والوقود: انظر نفس المرجع. مع المالحظة أن هذه القائمة ليست حرصية وأن العوامل األخرى المطروحة ف

امات اإلغاثة اإلنسانية: المادة  ي سياق الب  
 
ي  16تغطية هذه الجوانب كجزء من اإلمدادات األساسية للبقاء ف

 
ي األّول الملحق باتفاقيات جنيف )الذي ينطبق ف

 
وتوكول اإلضاف من البر

( والمادة  ح الدوىلي
ّ
اع المسل وتوكول ا2) 18الب   . ( من البر ي

ي الثان 
 
 إلضاف

  14راجع المادة  134
ً
ي وراجع أيضا

ي الثان 
 
وتوكول اإلضاف ،  من البر ي

ي القانون الدوىلي اإلنسان 
 . 53القاعدة رقم دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر عن القواعد العرفية ف 

. 2)4المادة  135 ي
ي الثان 

 
وتوكول اإلضاف ،  دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر عن()ب( من البر ي

ي القانون الدوىلي اإلنسان 
 . 103القاعدة رقم  القواعد العرفية ف 

. 2)18المادة  136 ي
ي الثان 

 
وتوكول اإلضاف  ( من البر

137  ، ي
ي القانون الدوىلي اإلنسان 

 . 55القاعدة رقم دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر عن القواعد العرفية ف 
، 2)18المادة  138 ي

ي الثان 
 
وتوكول اإلضاف ، و ( من البر ي

ي القانون الدوىلي اإلنسان 
 . 55القاعدة رقم دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر عن القواعد العرفية ف 
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ا عىل أنبر . قد تعت139فحسب القصوىالعسكرية 
ً
ها استخدام التجوي    ع كأسلوب من أساليب  انتهاكات قواعد اإلغاثة اإلنسانية أيض

 . 140الحرب

 

ي أيار .112
ن كأسلوب من أساليب  2417، أدان قرار مجلس األمن رقم 2018مايو /فن بشكل ال لبس فيه "استخدام تجوي    ع المدنيي 

اع" ن ي عدد من حاالت البن
ي ال غتن عنها لبقائهم عىل141القتال فن

ن من المواد الت  ام  . وأشار كذلك إل حظر حرمان المدنيي  ن قيد الحياة وااللب 

ها.  اف بالصلة  عىليعتبر هذا القرار ، الذي تم اعتماده باإلجماع، عالمة بارزة  142بالسماح بوصول المساعدات اإلنسانية وتيسب  االعب 

ي 
اع وانعدام األمن الغذان  ن ن البن  . 143بي 

 

ي كانون األول .113
ي نظام روما 2019ديسمبر /وفن

األساسي إلدراج جريمة محددة تتعلق ، صوتت جمعية الدول األطراف فن

حة غب  الدولية ضمن نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 
ّ
اعات المسل ن ي البن

باستخدام التجوي    ع كوسيلة من وسائل الحرب فن

حة الدولية
ّ
اعات المسل ن ي نظام روما األساسي للبن

ن 144ما يعكس إل حد كبب  الجريمة المدرجة فن  التنفيذ بعد. ومع . لم تدخل الجريمة حب 

ي ويرف  
 للقانون الدولي اإلنسانن

ً
ا جسيما

ً
ن كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره انتهاك اف باستخدام تجوي    ع المدنيي  ذلك، فقد تم االعب 

ي 
حة غب  الدولية بموجب القانون الدولي العرفن

ّ
اعات المسل ن ي البن

 . 145إل مستوى جريمة حرب فن

 

ي بموجب القانون الدولي لحقوق اإل  .114
ي الغذاء الكافن

ي ذلك الحق فن
ي الئق، بما فن

ي مستوى معيسر
ي 146نسان، لكل فرد الحق فن

. يعتن

ي أن يكون 
، وذو جودة كافية لتلبية االحتياجات التغذوية الغذاء الغذاء الكافن ن ي معي 

ي سياق ثقافن
 فن
ً
متاًحا، ويمكن الوصول إليه، ومقبوًل

ي هذا السيا147لألفراد
ل . وإمكانية الحصول عىل الغذاء فن ق تشمل إمكانية الوصول المادية واالقتصادية )أي القدرة عىل تحم 

امات 148التكاليف( ن ز الب  . ومع ذلك، تبر
ً
ي تدريجيا

ي الغذاء الكافن
. والدول ملزمة باستخدام الحد األقص من الموارد المتاحة لتحقيق الحق فن

ي وصول -فورية 
ق بالحصول عىل  عىل سبيل المثال عدم التدخل بشكل مباشر أو غب  مباشر فن

ّ
ن فيما يتعل األشخاص إل الغذاء، أو التميب 

. وهكذا، وكما ذكرت 
ً
ا ظاهرا

ً
ي ذلك التحرر من الجوع، عىل أنه انتهاك

" للحق، بما فن ي توفب  "المحتوى األساسي
الغذاء. وسيعتبر الفشل فن

، عىل أقل  منتهكة "عندما تقض الدولة عن أن تعتبر  11اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن المادة  ي تلتر

 من الجوع". 
ً
  149تقدير، الحد األساسي األدنن المطلوب ليكون الفرد متحررا

 

اماتها ألسباب خارجة عن إرادتها، تتحمل عبء إثبات ذلك وأنها "التمست بال إذا ادعت  .115 ن الدولة بأنها عاجزة عن الوفاء بالب 

دولي لضمان توافر الغذاء المناسب وإمكانية الوصول إليه"جدوى الحصول عىل الدعم ال
. عىل سبيل المثال، يمكن أن يشكل منع 150

                                                       
139  ، ي

ي القانون الدوىلي اإلنسان 
 . 56و 31القاعدتان رقم دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر عن القواعد العرفية ف 

 انتهاكات الستخدام التجويــــع كأسلوب من تعد انتهاكات قواعد اإلغاثة اإلنسانية انتهاكات مست 140
ً
ا
ً
ي هذه الفئة أيض

 
. ومع ذلك، قد تمثل االنتهاكات ف ي

قلة للقانون الدوىلي اإلنسان 
 أساليب الحرب. 

 . 5( الفقرة 2018) S/RES/2417القرار رقم  141
 . 6و 5( الفقرتان 2018) S/RES/2417القرار   142
143.https://www.un.org/press/en/2018/sc13354.doc.htm  
، مع حذف اإلشارة إىل ات 144 ح الدوىلي

ّ
اع المسل ي سياق الب  

 
ي نظام روما األساسي ف

 
ي نتعكس الجريمة المعتمدة إىل حد كببر الصياغة المستخدمة ف

 
 . فقط تعريفهاية الفاقيات جنيف ف

"تعّمد استخدام تجويــــع المدنيير   ي ذات الصلة، عىل النحو التاىلي
 عدد من أحكام القانون الدوىلي اإلنسان 

ي تمزج بير 
 كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم تمت صياغة الجريمة، الت 

ي ذلك تعّمد عرقلة اإلمدادات الغوثية". 
 
ي ال غت  عنها لبقائهم، بما ف

 من المواد الت 
ي  145

ي القانون الدوىلي اإلنسان 
 . 156، التعليق عىل القاعدة دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر عن القواعد العرفية ف 

 العهد الدوىلي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  من  11المادة  146
، الفقرة 1999) 12عام رقم اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق ال 147 ي

 
ي الغذاء الكاف

 
 . 8( حول الحق ف

 . 13نفس المرجع، الفقرة  148
 . 17نفس المرجع، الفقرة  149
 نفس المرجع.  150

 

https://www.un.org/press/en/2018/sc13354.doc.htm


ي الغذاء. وقد لفتت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية 
ا للحق فن

ً
ي نزاع غب  دولي انتهاك

الوصول إل المساعدات الغذائية اإلنسانية فن

ام ن اماتها المتمثلة باتخاذ إجراءات  واالجتماعية والثقافية االنتباه إل الب  ن اف بالدور الهام للتعاون الدولي واإليفاء بالب  الدول األخرى باالعب 

كة ومنفصلة لبلوغ التحقيق الكامل للتمتع بهذا الحق  عىل ذلك، "151مشب 
ً
ي جميع األوقات عن . وعالوة

ن عىل الدول أن تمتنع فن يتعي 

ي أال يستخدم  فرض حظر عىل الغذاء أو اتخاذ تدابب  مشابهة
ي بلدان أخرى. فينبغن

ض للخطر ظروف إنتاج الغذاء والحصول عليه فن تعر 

 كأداة لممارسة ضغوط سياسية واقتصادية"
ً
وعالوة عىل ذلك، تضمن الدول بموجب اتفاقية حقوق الطفل حق  . 152الغذاء مطلقا

ب  ي ذلك توفب  األطعمة المغذية الكافية ومياه الشر
ي الصحة، بما فن

 153النظيفة. األطفال فن

 

 الوقائعية االستنتاجات

 

ي من خالل طريقة إدارة العمليات العسكرية، و  .116
ي تدهور الوضع اإلنسانن

اع فن ن واالخفاق إعاقتها من خالل لقد ساهمت أطراف البن

ي 
ي اتخذتها األطراف، إل إمدادات تسهيل الوصول إل  فن

ت بعض اإلجراءات الت 
 
تقليص قدرة السكان اإلغاثة اإلنسانية بشكل مناسب. وأد

ورية األساسية، ومثال عىل هذه اإلجراءات عدم دفع الرواتب، وتقييد الوصول والسياسات االقتصادية  عىل الوصول إل السلع الضن

ي اليمن بشكل كبب  والقيود المستمرة عىل نقاط الدخول الدولية لإلمدادات. و 
دي فن ي المب 

ة الوضع اإلنسانن
 
من الممكن التخفيف من حد

. إ ي
اماتها بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنسانن ن اع اللب  ن  ذا امتثلت أطراف البن

 

ن عىل قيد الحياة .1 ي ال غتن عنها لبقاء السكان المدنيي 
 الهجمات المؤثرة عىل األعيان الت 

 

ي أثرت عىل مطاحن البحر  .117
ي سلسلة الهجمات الت 

اء بالتحقيق فن ي الحديدة. و استمر فريق الخبر
بصفتها موقع رئيسي األحمر فن

ة التقرير هذ  ازدادت مطاحن  لتخزين القمح ومعالجته فإن أهمية هذه ال وسط تفاقم انعدام األمن  هكمصدر لإلغاثة اإلنسانية خالل فب 

 . ي
 الغذان 

 

ل/أكتوبر  .118 ين األو  ن آب/أغسطس وتشر ة بي 
ي الفب 

احن، يزعم أن قوات حكومة ، أثناء سيطرة القوات الحوثية عىل المط2018فن

حة أطلقت قذائف هاون
ّ
ع المطاحن والمناطق المحيطه   اليمن المسل ى إل وقوع بعض القذائف داخل مجم 

 
ضد القوات الحوثية، ما أد

م العدو 
 
ي ساحاته إلبطاء تقد

ع وفن . به. كما ُيزعم أن القوات الحوثية زرعت األلغام واألجهزة المتفجرة اليدوية الصنع داخل مخازن المجم 

ل/ديسب ي كانون األو 
/يناير  2018مر وحدثت أعنف عمليات القصف فن ي

ار 2019وكانون الثانن ت إل إلحاق أضن
 
، ويقال أن آخر حادثة أد

ي 
وها، وقعت فن

 
ن شن ي يزعم أن الحوثيي 

ة، الت  اء، أن الهجومات األخب  ان. وأشار مصدر لفريق الخبر ة لصومعة واحدة بسبب النب   18خطب 

ت بخط االنتاج وبعض أجزاء الصوامع2020أيار/مايو  20و 19و ة أيام. لم تؤثر ، وأضن  ، نتج عنها توقف عمل المطاحن ألكبر  من عشر

 عىل توزي    ع المساعدات الغذائية، بما أنها كانت 
ً
 عىل عمل الموقع فحسب، بل أثرت أيضا

ً
ة كل هذه الهجمات عىل المطاحن مباشر

ي الحديدة، عىل رب  ع مخزون برنامج األغذية العالىمي د
ة مرات. تحتوي، قبل اندالع األعمال القتالية فن

 
اخل البلد، وتوقف الوصول إليها عد

ي تؤثر عىل المطاحن قلصت ، 2019وبحسب ما ورد، خالل عام 
ورية لما من الهجمات الت  تقييد الوصول إل اإلمدادات الغذائية الضن

                                                       
ر بـ"روح" المادة  36نفس المرجع، الفقرة  151

ّ
ي تذك

ي المادتير   56الت 
 
من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق  23)أ( و2، 11من ميثاق األمم المتحدة، والنصوص المحددة الواردة ف

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإعالن روما المتمخض عن مؤتمر القمة العالمي لألغذية. 
 . 37فقرة نفس المرجع، ال 152
 ( 1989اتفاقية حقوق الطفل ) )ج( من  24المادة 153
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اع، احتوت المطاحن عىل  154أشة.  455,571يصل إل  ن  من القمح، أي كم 51 000وقبل اندالع البن
ً
ي تقريبا ي إلطعام طن مب 

ية تكقن

 مليون نسمة لشهر واحد.  3.7

 

ي والتوزي    ع،  .119
رت عىل مخزون برنامج األغذية العالىمي الغذان 

 
 الفريق تقارير حول هجمات وقيود أخرى أث

وهو ما يستدعي وتلق  

ق مزاعم عن احتجاز يتمكن من التحقق من ظروف الهجمات أو جهة انتماء الجناة. عىل سبيل المثال، تلق  الفريالمزيد من التحقيق ل

ض شاحنات تابعة   تقارير عن تعر 
ي بعض األحيان. كما تلق  

شاحنات برنامج األغذية العالىمي عند نقاط التفتيش وتفري    غ حمولتها فن

نامج األغذية العالىمي للقصف.   لبر

 

ي  .120
ل/ديسمبر   16وفن

ي مديرية ال2018كانون األو 
ها التحالف فن

 
هدف صهري    ج مياه بغارة جوية شن

ُ
سوادية، محافظة البيضاء، ، است

ي  ي منطقة ريفية ليس فيها أي أهداف عسكرية قريبة معروفة. وكان الصهري    ج ينقل المياه العذبة للقرية والمحاصيل. وأفاد شاهد وناخر
فن

ي السماء أثناء قيادة صهري    ج المياه مع ابنه البالغ من العمر ست سنوات وابن أخيه البا
لغ من العمر من الغارة الجوية بسماع ضوضاء فن

ان أنهم سمعوا ضجيج  ي الغارة الجوية. كما أفاد الجب 
تال فن

ُ
ق طائرة وصواري    خسبع سنوات، وكالهما ق

ّ
ي صباح نفس يوم وقوع هذه  تحل

فن

 155األحداث. 

 

ورة إجراء المزيد من  .121  إل ضن
ً
ر الذي لحق بمطاحن البحر األحمر كان نتيجة عمليات عسكرية، واستنادا  إل أن أغلب الضن

ً
نظرا

ي خضم 
اء أنه فن التحقيقات لتحديد الهدف وراء الهجمات األخرى عىل مرافق برنامج األغذية العالىمي وصهري    ج المياه، يعتبر فريق الخبر

ي 
ف األطراف فإن الشديد هذا، انعدام األمن الغذان  هن عن استهتار تض  ن ووصولهم إل  موإهمال لتأثب  عملياتهيبر ان المدنيي 

ّ
عىل السك

 الغذاء والمياه.  

 

 تأثب  األلغام عىل الوصول إل الغذاء .2

 

ي الحصول عىل الغذاء ال يمكنها اآلن حت  الوصول إل الس
ي لطالما واجهت مشاكل فن

ة الت   احل، لذا ال يمكنها الصيد""المجتمعات الفقب 

ي  -
 156صياد يمتن

 

ي من خالل، عىل سبيل المثال،  .122
ى بها استخدام األلغام إل تفاقم انعدام األمن الغذان 

 
ي أد

ويساور الفريق القلق إزاء الطريقة الت 

 عن التأثب  الرادع لوجود األلغام 
ً
ي البحر، فضال

األرضية والبحرية وانفجارها، ما يحد من الوصول تدمب  سفن الصيد عند انفجار األلغام فن

ها من أنشطة جمع الغذاء.  ي الصالحة للزراعة وغب 
   157إل االراضن

 

ي عام  .123
ى انفجار لغم بحري إل مقتل ثالثة 2018فن

 
من مديرية  صيادا اسماك اثنان وإمرأة صيادة سمكأشخاص هم ، أد

ى إل تدمب  جزء كبب  من سفينة الصيد التحيتا بالحديدة. وبحسب ما ورد، كان الصيادون يسح
 
بون شبكة صيد عندما انفجر اللغم، ما أد

                                                       
ة الخاضعة للتقرير: من 2019، التقرير السنوي حول اليمن لعام Civilian Impact Monitoring Projectراجع، عىل سبيل المثال،  154 ي   1، الفب 

 31يناير وحت  /كانون الثان 
:  ، المتاح12و 7، الصفحتير  2019ديسمبر /كانون األّول عىل الرابط التاىلي

https://civilianimpactmonitoring.org/onewebmedia/2019%20CIMP%20Annual%20Report.pdf 
ي الملف.  155

 
 مصدر شي ف

ي الملف.  156
 
 مصدر ّشي ف

ي القسم أ )الفقرات  157
 
ي حقق فيها الفريق ف

 ( من هذا التقرير. 95-90أنظر أيضا القضايا الت 

 



ي رتفاع االوإصابة أربعة أشخاص. وأعرب عدد من األشخاص الذين قابلهم الفريق عن مخاوف بشأن 
ي قيل فن

عدد األلغام البحرية الت 

ي أزيلت من البحر مؤخًرا كانت ذات . وأفاد شخصان ممن أجريت معهم المقا158إنها مزروعة قبالة سواحل الحديدة
بالت أن األلغام الت 

كة، فإن السلطات   ألن األلغام البحرية متحر 
ً
 أنه نظرا

ً
ات قديمة. وأفيد أيضا طبيعة يدوية الصنع، وبعضها يحتوي عىل أجزاء من متفجر 

 . 159نفسها ال تعرف مكان وجودها

 

ي وحالت األلغام األرضية دون وصول الصيادين إل  .124
ي الحديدة، حيث األلغام مزروعة فن

ما فن المناطق الساحلية للصيد، ال سي 

ي األسواق.  أثار وجود األلغام األرضية أيضا 
ر األسماك وسعرها فن

 
الطرقات الساحلية. وبالمقابل تؤثر هذه القيود عىل الصيد عىل توف

ن إزاء زرع أراضيهم وترك قطعان الماشية  ي الخوف لدى الكثب  من المزارعي 
ن فن  الفريق تقارير تفيد بأن عدد من المزارعي 

ورعيها. وتلق  

ا من األلغام األرضية وسب  األعمال القتالية بشكل عام. 
ً
ي الشمال، توقفوا عن الزراعة خوف

 فن
 
وكانت  160مناطق محيطة بالحديدة، وخاصة

ي وكذلك أطفال أو مقتل هنالك تقارير تم تداولها عن إصابة 
ها ال جمالبقار و مثل األ مواسر قلل كل هذا من الفرص  161بألغام أرضية. وغب 

 والذي أصبحت فيه المنتجات باهظة الثمن
ً
اد أصال ي الذي يرتكز عىل االستب 

ر نظام اإلمداد الغذان  ن ودم    . 162الزراعية أمام المزارعي 

اء تقارير تفيد  .125  فريق الخبر
ي التنفيذي لمكافحة األلغام وتلق  

ي عملية نزع األلغام، أشار أنه تمت  163بأن المركز اليمتن
المنخرط فن

ي العديد إزالة 
ي إزالة األلغام فن

ي الحديدة، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر فن
ي المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة اليمن فن

من األلغام فن

ي يسيطر عليها الحوثيون
ي مناطق سيطرتهم . تداولت ت164المناطق الت 

 مفادها أن السلطات الحوثية لم تسمح لهم بالعمل فن
ً
قارير أيضا

.  تم اإلبالغ 165وأنهم يعملون بشكل حثيث عىل منع جهود إزالة األلغام وكذلك عرقلة تحديد أماكن وجود األلغام المزروعة المعروفة

ي التنفيذي لمكافحة األلغام من 
ي عن تحويل عمل فريق من المركز اليمتن

 20جهود إزالة األلغام وإرساله من الحديدة إل الجوف، وفن

ي الجوف أثناء تفكيك لغم2020مارس /آذار
تل عضو من فريق المركز فن

ُ
ن لم يقدموا خرائط لأللغام   . 166، ق كما أفادت التقارير أن الحوثيي 

ي أن السلطات نفسها قد ال تعرف مك
ي الحديدة، مما يعتن

ي إزالة األلغام فن
انها. ويزداد األمر تعقيدا عندما تكون األلغام متنقلة، أو شاركوا فن

 عىل سبيل المثال، جرفتها المياه عىل الشواط  أو تشق طريقها من الجبال أو المناطق الريفية. 

 

ي المساعدات اإلنسانية .3
 التدخل فن

 

ي ت .126
اع  والت  ن اء مجموعة من االجراءات المرتكبة من قبل أطراف البن ق فريق الخبر

 
ي إيصال وث

المساعدات رف  لدرجة التدخل فن

ض من  ي تقو 
وع أو من خالل بعض الممارسات التن  بذلك المعايب  الدولية، إما من خالل عرقلة الوصول بشكل غب  مشر

ً
اإلنسانية منتهكة

مات اإلنسانية لعملها. 
ّ
  167إمكانية استكمال المنظ

 

ي اليمن متنوعة. تلق  الفريق تقارير عن وجود تدخالت بالمساعدات نفسها مثل:  .127
ي المساعدات اإلنسانية فن

إن أنواع التدخل فن

ي ها تخزينإتالف المساعدات الغذائية أو شقة او تحويل مسار السالل الغذائية،  بطريقة تؤدي إل عدم صالحيتها لالستهالك البشر

                                                       
ي الملف.  158

 
 مصادر شية ف

ي الملف.  159
 
 مصدر شي ف

ي الملف 160
 
 مصدر شي ف

ي الملف 161
 
 مصادر شية ف

ي الملف.  162
 
 مصادر شية ف

ي الملف.. 163
 
 مصادر شية ف

ي التنفيذي لمكافحة األلغام 164
جنة الوطنية لمكافحة األلغام )YEMAC) المركز اليمت 

ّ
ي ذلك YMACC(، تابع لل

 
ي تنفذ مشاريــــع مكافحة األلغام، بما ف

( هو هيئة التنسيق والتنفيذ الت 
 أنشطة إزالة األلغام. 

ي الملف.  165
 
 مصادر شية ف

ي الملف 166
 
 . مصدر شي ف

ي اليمن بظل كورونا"، أي 167
 
، متاح عىل: 2020لول/سبتمبر وثقت هيومن رايتس ووتش هذا التدخل، انظر تقرير المنظمة:  "عواقب قاتلة: األطراف المتنازعة تعرقل اإلغاثة ف

https://www.hrw.org/report/2020/09/14/deadly-consequences/obstruction-aid-yemen-during-covid-19 

https://www.hrw.org/report/2020/09/14/deadly-consequences/obstruction-aid-yemen-during-covid-19
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 حت  
ً
ي لألشخاص انتهاء صالحيتها، ، فضال

ي للمساعدات الغذائية من خالل تقديمها عىل نحو انتقان 
 عن إنكار األطراف بشكل تعسقن

اع )عىل حساب اآلخرين الذين يحتاجون المعونة ذاتها(، وتوزي    ع  ن ي البن
ن للطرف المسيطر فن ي الوقت المواد الموالي 

الغذائية الفاسدة.  وفن

ي اتخذ فيها ال
منظمات اإلغاثة: عىل سبيل المثال: عمليات متطلبات مرهقة يتم فرضها عىل تدخل هيئة نفسه، وثق الفريق الحاالت الت 

ي 
ي بعض األطراف تسجيل وتراخيص غب  منطقية ومطولة لكي تعمل منظمات اإلغاثة داخل أراضن

المسيطرة. وقد أدت هذه العمليات فن

ي غب  أوانه. ومن االمثلة االخر 
ه فن وع أو تأخب  ي لمنح التصاري    ح للمشاري    ع وللسفر، والسيطرة األحيان إل إلغاء مشر

ى الرفض التعسقن

ن أنفسهم من المضايقات  والتالعب بمعايب  المشاري    ع والمستفيدين والمواقع. وباإلضافة إل ذلك، عانت منظمات اإلغاثة والعاملي 

 والتشهب  واالحتجاز واالعتقال والهجمات واالختطاف/االختفاء. 

 

ن بوقف مثل هكذا  168األغذية العالىمي وقد انتقد برنامج  .128 ي المساعدات اإلنسانية، وطالبوا الحوثيي 
ن بسبب تدخلهم فن الحوثيي 

ي المساعدات اإلنسانية وتحويلها.  2017تدخالت. ومنذ عام 
 من تدخل الحوثيون فن

ً
 وتكرارا

ً
 169فقد اشتك برنامج األغذية العالىمي مرارا

ي حزيران/يونيو 
ي تواجه عملية توزي    ع المساعدات اإلنسانية، ودعا  ، كرر برنامج األغذية2019وفن

العالىمي الحديث عن الصعوبات الت 

ي المناطق 
نامج األغذية العالىمي بأداء وظيفته، وأكد أن "المساعدة المقدمة من األمم المتحدة يجري تحويلها فن األطراف إل السماح لبر

ي يسيطر عليها جماعة أنصار هللا عىل حساب األطفال والن
، قرر برنامج 2020حزيران/يونيو  20ومؤخرا بتاري    خ  170ساء والرجال."الت 

 برفض الحوثيون التفاوض
ً
ن مستشهدا ي يسيطر عليها الحوثيي 

ي المناطق الت 
ي يقوم بها فن

 تعليق عمليات اإلغاثة الت 
ً
 األغذية العالىمي جزئيا

. عىل اتفاق بشأن استخدام المقاييس الحيوية وتحديد هوية المستفيدين لمنع 
ً
وتلق   171تحويل المساعدات عن هؤالء األكبر ضعفا

ن وتخصيص سالل غذائية لهم تعويضا عن ذلك ن لدى الحوثيي  التحقق  لم يتم ؛الفريق ادعاءات عن عائالت تطوعت بابنائها كمقاتلي 

  . بعد  من هذه التقارير 

 

اء إل عدم وجود أي تبر  .129 ، خلص فريق الخبر ة المشمولة بالتقرير األخب 
ي الفب 

وع لمنع الحوثيون برنامج األغذية العالىمي وفن ير مشر

/يناير وأيار/مايو  ي
ن كانون الثانن  . 2019من الوصول إل مطاحن البحر األحمر بي 

 

ي يفرضها الحوثيون عىل الوكاالت والمنظمات اإلنسانية  .130
ي تقارير حول اإلجراءات البطيئة الت 

اء فن وهذا العام نظر فريق الخبر

اف عىل توزي    ع ومنح األذون لألعمال والوصول إليها وإدارتها وعملياتها. فيما يتصل ب اع ممارسة اإلشر ن ن يحق ألطراف البن ي حي 
فن

 ادعاءات بق
ً
اء أيضا  فريق الخبر

ير أو أن تمنع الوصول إليها. وتلق   وقراطية دون تبر بات البب 
ّ
ها المتطل يام المساعدات، فال يجب أن تأخر 

ن وحكومة ا ن للجهة كل من الحوثيي  ون موالي  وط عىل مشاري    ع توزي    ع الغذاء وتقييدها بإضافة مستفيدين يعتبر ليمن بوضع شر

 172المعنية. 

 

، وهي الهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية ومواجهة الكوارث  .131 ن بالنسبة للهيئة المنظمة التابعة للحوثيي 

(NAMCHA نوفمبر/ ي
ين الثانن ي استبدلت منذ تشر

بالمجلس األعىل إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون الدولي  2019(، والت 

                                                       
 . أيضا انتقدت عدة دول مانحة رئيسية مثل هذه التدخالت 168
 mark-coordinator-relief-emergency-and-affairs-humanitarian-general-secretary-https://reliefweb.int/report/yemen/under-26انظر ايضا:  169

ي وحده 
ي العام الماض 

 
ي نجمت عن تدخل  200حيث يذكر برنامج األغذية العالمي أن الحوثيون استحدثوا ف

نامج للمشاكل الت  قانون تنظيمي إلدارة المساعدات اإلنسانية واشار البر
 . ي المساعدات عىل مر السنير 

 
 الحوثيير  ف

yemen-on-council-security-un-addresses-director-executive-wfp-programme-food-https://insight.wfp.org/world-انظر للروابط التالية:  170
88ba18622ea.  

See also https://www.state.gov/special-briefing-via-telephone-on-yemen-humanitarian-aid/. 
171 yemen-aid-suspension-partial-begins-programme-food-https://www.wfp.org/news/world 
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(SCMCHA ،فهذا المجلس يسيطر عىل اإلدارة، والعمليات، واألذونات، والوصول ،) ي مجهود و
الخاضعة لسيطرة  االغاثة عىل االراضن

ي 
ي مشاري    ع الطرق او تصاري    ح التشغيل  تخصيص .  وعىل وجه التحديد، يسيطر المجلس عىل عملية الحونر

اك فن لالزمة للمنظمات لالشب 

 االغاثة االنسانية ولتوزي    ع المعونة الغذائية. 

 

ط وقيد منح تصاري    ح تشغيل لمشاري    ع المساعدات  .132 وتلق  الفريق ادعاءات بأن المجلس، عىل وجه الخصوص، قد اشب 

وط  ي ذلك توزي    ع سالل االغذية.  ويمكن أن تتضمن هذه الشر
ي  والقيود،االنسانية، بما فن

عىل سبيل المثال، عىل قيام السلطات الت 

ن  تسيطر عىل اإلقليم بإلزام المنظمات باستبدال قوائم المستفيدين المقرر لهم توزي    ع المساعدات بقوائم من آخرين غب  مؤهلي 

أنها ال تستطيع أن للحصول عىل المساعدات من المنظمة، ولكنهم يدينون بالوالء للطرف المسيطر.  وقد ذكرت إحدى المنظمات 

ي 
ي فرضتها السلطات" ألنها تجازف بعدم القدرة عىل العمل، األمر الذي يعتن

ترفض تقديم المساعدات إل "قوائم المستفيدين الت 

 173اضطرار المنظمة إل وقف تسليم سالل الغذاء. 

 

ي  .133
ي الجوف. فقن

ن أعاقوا توزي    ع المساعدات اإلغاثية فن ي ادعاءات تفيد بأن الحوثيي 
اء فن ، 2020آذار/مارس  1وحقق فريق الخبر

ي 
مات اإلغاثية الت 

ّ
حون يزعم انتمائهم للقوات الحوثية، عدد من المنظ

ّ
، اقتحم أعضاء مسل

ً
ة صباحا عند حوالي الساعة الحادية عشر

ي ا
ن عىل اتخذت من مديرية الحزم فن اصي 

 
وا القن لوا مبانيها إل ثكنات عسكرية ونشر  لها، ما دفعها إل إيقاف عملياتها وحو 

ً
لجوف مقرا

ن تقدمان، من ضمن جملة أمور أخرى، مساعدات للبنية التحتية المائية والدواء والخدمات  متي 
ّ
ات. ونهبوا مقري منظ ي المقر 

أسطح مبانن

ي مجاالت أخر 
 نزحوا  ها موظفي وأشارت منظمتان إل أن جميع ى. الطبية والمأوى ومساعدات فن

ً
عىل حياتهم بعد هذه  ا من الجوف خوف

األحداث، وبعد أن أوقفوا العمليات بسبب العجز الذي نتج عن هذه الهجمات. وأفادت إحدى المنظمات أنه بسبب توقف عملياتها، 

ي المنطقة أي معونة بعد اآلن.  1,500لن تتلق  
رضت ثالث منظمات أخرى عىل األقل بحسب تقارير لذات تع 174أشة عىل األقل فن

ن العائدين من الجبهات األمامية.  ، عىل سبيل المثال، كمعسكرات للمقاتلي  ن  الهجمات واالستخدام من قبل الحوثيي 

 

 ادعاءات باعتقال و/أو احتجاز )أو محاوالت ل .134
ً
اء أيضا  فريق الخبر

ي من ذلكوتلق  
ي المجال اإلغانر

ن فن ، ( عاملي  ن قبل الحوثيي 

ن عام  وحسب التقارير تم اعتقاله من قبل قوات األمن الحوثية عىل أساس انه كان  2018وعىل وجه الخصوص احتجاز احد العاملي 

 حت  تاري    خ صياغة هذا التقرير. 
ً
اع. وما زال محتجزا ن  يجمع معلومات لطرف آخر من أطراف البن

 

ن أن مديرها المالي قد اعتقل ة اخرى بأفادت منظم .135 ي مناسبتي 
أثناء محاولته الحصول عىل تصاري    ح تشغيل  هذا العام تقريبا فن

ي نهاية المطاف، قامت المنظمة بتغيب  معايب  مشاريعها 
اعتقال مديرها المالي وب  هدف  لمنع المشاري    ع من السلطات الحوثية. وفن

ن لديها واضطررت إل عن اعت 2017/2018خالل أبلغت هذه المنظمة نفسها و الحصول عىل تصاري    ح تشغيلية.  ن من العاملي  قال اثني 

ن لدعم إيصال سلتها الغذائية بسبب تهديدات االعتقال و التفاوض مع السلطات الحوثية إلطالق شاحهما  إل استئجار أفراد أمن مسلحي 

 تمويل أقل للمعونات الغذائية.  كانت النتيجة والعنف، و 

 

ي  .4
 والصحة الحصول عىل الغذاءالممارسات األخرى المؤثرة عىل الحق فن

 

                                                       
ي الملف 173
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ي الغذاء المناسب .136
، قد تنتهك أيضا الحق فن ن اع، وال سيما حكومة اليمن والحوثيي  ن

ي تنتهجها أطراف البن
، إن بعض السياسات الت 

ي ذلك الماء 
ي تسببت بها األعبما فن

ار الت  ي بعض األحيان إل األضن
ي عدن، عىل سبيل المثال، يعود انقطاع إمدادات المياه فن

مال . فقن

ي والزيتون بالقرب من مرتفعا
ي مناطق القلوعة والصافن

اء ادعاءات بتحويل مسار المياه إل أعىل مزايد فن  فريق الخبر
ت القتالية، وقد تلق  

 . ي  عدن بالرغم من الشكاوى المرفوعة إل سلطات المياه لكل من حكومة اليمن والمجلس االنتقالي الجنونر

 

وفق أوامر من الحكومة اليمنية والتحالف،  2016مطار صنعاء الدولي منذ آب/ أغسطس وعالوة عىل ذلك، فإن إغالق  .137

ن  تم إجراء  وإيصال األدوية والمساعدات اإلنسانية من الحصول عىل الرعاية الصحية المنقذة للحياة والعالج أدى لمنع آالف المدنيي 

 غب  كافية للتصدي لالحتياجات اإلنسانية
قد أعيد فتحه عىل سبيل المثال فقد ورد ان المطار . الهائلة بعض االستثناءات ولكنها تبق 

اير  3ألغراض إنسانية محدودة منذ  مرضن وب  هدف شحن البضائع الحقا للفيضانات  7بوجود رحلة جوية تنقل  2020،175شباط/فبر

ي شهري آذار/ما
ورية منذ منتصف تموز/يوليو  2020رس ونيسان/ابريل فن آذار/مارس اعلن  14. وبتاري    خ 2020وأيضا لألدوية الضن

ن بسبب مخاوف من انتشار جائحة كوفيد . وعىل أية حال فإن إعادة فتحه بالكامل مرتبطة 19-الحوثيون بأن المطار سيغلق ألسبوعي 

 بمفاوضات السالم. 

 

ي يسيطر عليو .138
ي الت 

ي األراضن
ي يسيطر عليها المجلس فن

ي عدن الت 
ة فن ي اآلونة األخب 

ها الحوثيون والحكومة اليمنية، وكذلك فن

 . ن ب والكهرباء للعديد من المدنيي  ، فال تتوفر المياه الصالحة للشر ي االنتقالي الجنونر
وعىل سبيل المثال، أجرى الفريق مقابالت مع  176

، الذين اشتكوا 
ً
 عىلعدم القدرة عىل االعتماد من عدم قدرتهم عىل الوصول إل مياه البلدية أو من سكان عدن، بمن فيهم النازحون داخليا

ة، األمر الذي أدى إل الحد من  177هكذا وصول.  ي عبوات ماء بتكلفة كبب 
اء المياه فن ونتيجة لهذا فقد اضطر العديد من الناس إل شر

ي كانت ضعيفة أصال. 
ائية الت   قوتهم الشر

ً
ن داخليا  178فإن الوضع شديد السوء.  والمجموعات الهشة األخرى وبالنسبة للنازحي 

 

ي عدن وإب. وتلق  الفريق ادعاءات وجمع معلومات إضاف .139
ن من حاالت نقص المياه فن ن محددتي  تتعلق إحدى  179ية عن حادثتي 

ي والزيتون بالقرب من مرتفعات عدن، والذين لم يتلقوا منذ أيلول/سبتمبر 
ي مناطق القلوعة والصافن

 2019الحاالت بأولئك الموجودين فن

ي هذه المناط
حول فن

ُ
ب  ح. ويفرض عىل سكان هذه أي مياه بلدية. وباإلضافة إل ذلك، ُيزعم أن المياه ت ق ألغراض االستخدام الخاص والب 

داد المياه من أنابيب بلدية أخرى  السب 
ً
ي ال يستطيعون تحمل ثمنها و/أو السب  لمسافات طويلة جدا

اء المياه الت  . المناطق والمرتفعات شر

ي تأم
عون أن االخفاق فن

 
ي يد ي تواجه كما أن كل من حكومة اليمن و المجلس االنتقالي الجنونر

ن المياه يرجع ببساطة إل التحديات الت  ي 

ي استخدام أقص الموارد لتوفب  المياه لهذه المناطق.  همولكن يبدو أنالبنية التحتية 
 180يهملون واجبهم فن

 

ي أن أغلب الناس  .140
ي األنابيب. وهذا يعتن

ي تعز، أبلغ الفريق أن معظم المنازل ال تحتوي عىل مياه فن
يعتمدون عىل وكمثال آخر، فن

ن ستة  اوح بي 
ي الحصول عىل المياه. إن هذا الشكل من إمدادات المياه باهظ التكاليف، حيث يقال إن تكلفتها كانت تب 

شاحنات المياه فن

ي لديها أنابيب مياه، تفيد التقارير بأن المياه ال تصل إال لف
اع.  وبالنسبة للمنازل الت  ن ة نصف إل ثمانية أضعاف ما كانت عليه قبل البن ب 

                                                       
ي األردن، منظمة الصحة العالمية،  175

 
اير  9رحلة إىل الشفاء: المرض  اليمنيون يحصلون عىل فرصة جديدة للحياة ف   ,February 9, 2019 2019شباط/فبر

http://www.emro.who.int/yem/yemen-news/journey-to-recovery-yemeni-patients-get-new-lease-on-life-in-jordan.html 
ي الملف. مصادر شي 176

 
 ة ف

ي الملف.  177
 
 مصادر شية ف

ي الملف.  178
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ي لحقوق اإلنسان 179
 . انظر أيضا تقرير الملتق  الوطت 

ي الملف.  180
 
 مصدر شي ف

 



ي البنوك 
ي تسيطر عليها حكومة اليمن، يستطيع الناس أن يستخدموا العمالت النقدية الجديدة والقديمة فن

ي المناطق الت 
شهرية. وفن

ي تسيطر 
ي المناطق الت 

 فن
ً
ن أن العملة الجديدة ال تحىطن بالقبول عموما ي حي 

لتغطية تكاليف المياه المحملة بالشاحنات والصهاري    ج، فن

ائية لألفراد.  عليها جماعة ، األمر الذي يؤدي إل المزيد من الشلل للقوة الشر ي
 181الحونر

 

ب النظيفة بينما تزداد حىم  .141 ا بسبب نقص مياه الشر ايد حاالت الكولب  ن
. تب  ن إن محدودية المياه لها أثر ضار عىل صحة المدنيي 

عليه من مياه وبالتالي تشجيع انتشار البعوض.  الضنك والشيكونغونيا مع تخزين الناس لمصادر المياه وحصاد ما يمكنهم العثور 
كما   182

ي جميع أنحاء اليمن بسبب عدم القدرة عىل الوصول إل المياه. 
ي أوقات تشهد انتشار  183أن أمراض الجلد تزداد فن

وعالوة عىل ذلك، وفن

ورة توفب  الم19-جائحة كوفيد ياه لممارسة إجراءات النظافة العامة ، فإن تضاؤل إمكانية الحصول عىل المياه يثب  قلقا خاصا نظرا لضن

وس كوفيد 184وتعتبر نسبة الوفياتالسليمة وإجراءات الوقاية.  ي العالم. بالمائة  25البالغ  19-جراء فب 
ي اليمن من أعىل المعدالت فن

 فن

 

ي اليمن، فإن مسؤولية جمع المياه للمنازل تقع عىل عاتق النساء والفتيات، وحت  أن هذه  .142
اع وفن ن المسؤولية إزدادت نظرا ألن البن

ايدا عىل النساء والفتيات من أجل  ن ي انقطاع إمدادات المياه عن طريق المواسب  عبئا مب 
ي ترعاها النساء. ويلق 

زاد من عدد العائالت الت 

ر والعنف المباشر من ج ي الضن
ايد يتمثل فن ن انب األطراف المتنازعة. التنقل إل أماكن أخرى للحصول عىل المياه، مما يعرضهن لخطر مب 

ي جوانب أخرى، مثل التأثب  عىل 
وباإلضافة إل ذلك، فإنه ينطوي أيضا عىل مخاطر ذات آثار طويلة األجل عىل النساء والفتيات فن

ي اليمن يرتبط بزيادة التحاق الفتيات بالمدارس. 
ن أن التطور السابق إلمدادات المياه فن  185حصول الفتيات عىل التعليم، حيث تبي 

 

ي  .143
 من نقص الكهرباء أو انقطاع الكهرباء فن

ً
ي اليمن أيضا

ي مناطق عديدة فن
ي الحصول عىل المياه، تعانن

وعىل غرار هذا العجز فن

ي عدن، يختلف توافر الكهرباء من  186أفضل تقدير. 
واشتك من أجريت معهم المقابالت من عدم انتظام الحصول عىل الكهرباء.  وفن

ساعات بينما ال تحصل مناطق أخرى عىل الكهرباء إال لبضع ساعات يوميا  4-3مناطق الكهرباء كل منطقة إل أخرى، ويتلق  بعض ال

ن مثل اللحوم الطازجة  الناسأو كل بضعة أيام.  ولقد أدى هذا إل تدهور قدرة  وتي  ي تحتوي عىل البر
عىل تخزين الغذاء، وخاصة المواد الت 

يد الصيد البحري مما أدى إل تقليص المعروض من الغذاء والتأثب  عىل األسواق. كما أن أثر سلبيا عىل و  قدرة صيادي األسماك عىل تبر

ي ال يمكن التنبؤ بها تهدد 
ي باألصل. بشكل كبب  الكهرباء الت 

 نظام الرعاية الصحية الذي يعانن

 

ائية .144 ن الشر قيد الذي المركزي المزدوج  البنكفنظام  عيفة باألصل. الض كما ساهمت سياسات أخرى بتدهور بارز لقدرة اليمنيي 

ن من قدرة حصول  ى إل ابتكار 2016عام الالنقد منذ عىل  اليمنيي 
 
عىل سبيل  العمالت البديلة وفاقم من زعزعة االقتصاد. وتنظيم ، أد

ي 
البنك بينما استمر بطباعة أوراق نقدية جديدة  2016الرئيس هادي عام  قبلالمنقول إل عدن من المثال، بدأ البنك المركزي اليمتن

ي صنعاء 
ي اليمن إل المزيد من خفض بطباعة أوراق جديدة. أيضا المركزي فن

ولقد أدى هذا إل تعقيد نظام الضف المتوتر باألصل فن

ي خفض قيمة العملة والتضخم والسوق السوداء. و 
ي والمساهمة فن

ي كانون  اتتعقيدال تقد بلغقيمة الريال اليمتن
ارتفاعات جديدة فن

                                                       
ي الملف.  181
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 الحاالت المؤكدة والمحددة. تعمل نسبة الوفيات للحاالت عىل تقدير نسبة الوفيات بير   184
ي اليمن: تحليل للجندر. منظمة االنقاذ العالمية  185

 
:  2019تضييق الفجوة الجندرية ف

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/finalyemengenderassessmentreport2020.pdf  https://ceobs.org/international-
womens-day-2020-women-war-and-water-in-yemen/  ; Situation Analysis of Gender and Development in Yemen, Marta Colburn 2002; 

infra. Paras. 147, 189 
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 مطبوعة استخدام األوراق النقدية الاألمر الواقع عندما حظرت سلطات  2019األول/ديسمبر 
ً
ي عدن البنك المركزي من حديثا

عىل فن

ة من آذار/مارس إل  ي الفب 
أراضيها. كما أدت العمالت المزدوجة إل زيادة الرسوم عىل التحويالت المالية. عىل سبيل المثال، حت  فن

ريال إضافية إلرسالها من عدن إل صنعاء  1,950( عىل سبيل المثال ريال 30,000، أصبحت الكلفة لنفس المبلغ )2020أيار/مايو 

ي ايار/مايو  503,4)آذار/مارس: 
 187ريال(.  ,4005ريال وفن

 

ي اليمن  .145
ن فن ن المدنيي  في 

ّ
ي دفع مرتبات الموظ

 كليبشكل منتظم أو عدم الدفع  وقد أشار الفريق سابقا إل اإلخفاق فن
ً
 188. 2016منذ  ا

ي عام 
ي دفع المرتبات من قبل الحكومة اليمنية فن

ات فن ي دفع  2020وال يزال يتم اإلبالغ عن بعض التأخب 
ي ذلك عدم االنتظام فن

بما فن

ي المحافظات الجنوبية
ي الشمال رواتب القطاع العام فن

ي دفع حكومة اليمن  فشل. إن وعدم دفع الرواتب نهائيا فن
هذه المرتبات، فن

ي 
ن وأشهم إل المزيد من الفقر، ويضعف حقوقهم وكذلك الطريقة الت  تدفع بها الرواتب بشكل غب  منتظم، يدفع بعض العمال اليمنيي 

ي العمل والصحة ومستوى المعيشة و 
ي حكومة اليمن الفريق بأنه لم يتلق التعليم و فن

ي وزارة التعليم فن
حت  الحياة. وقد أبلغ أحد موظقن

ن  وقال أشخاص آخرون أجريت معهم  190حت  اآلن، 2018ه لم يتلق راتًبا من آذار/مارس وذكر آخر أن 189. 2018و 2015أي راتب بي 

ن  مقابالت إن مرتباتهم غب  منتظمة )لذا فعندما يتلقون راتًبا، سيكون دفع راتب اوح بي 
ة تب  ي الشمال، أشهر(.  6و 3واحد لكل فب 

وفن

ن بشكل خاص الوجد  ن لألطفال فريق أن انعدام رواتب مديري المدارس والمعلمي  ن من عملية تجنيد الحوثيي 
َّ
قد مثل عامال محفزا مك

ي المدارس 
ي يتم تلقيها.   . (يليها ما و  282ات )انظر الفقر فن

ي إل تقليص القيمة الحقيقية للمرتبات الت 
كما أدى تخفيض قيمة الريال اليمتن

ي راتبه الشهري يعادل 
ي عام دوالر أمريكي  400وأوضح أحد الوزراء أن صافن

 فن
ً
  121، ولكنه اآلن ال يساوي سوى 2015تقريبا

ً
دوالرا

ي نيسان/أبريل 
، فن . وبالتوازي مع هذا، وبحسب البنك الدولي

ً
ي 2020أمريكيا

، أعلن الحوثيون دفع رواتب "نصف شهر " لجميع موظقن

ي الشمال. 
االقتصاد غب  المستقر باألصل  سوًءا  د يزيإن هذه األوضاع من عدم انتظام دفع المرتبات أو عدم دفعها  191القطاع العام فن

ي اليمن بجميع يؤدي و 
ي االسعار. ألن يصبح ضعيفا من يعيش فن

 192أمام أي ارتفاع فن

 

ن الذين .146  ةمكلف ا إل أنه حت  عندما تتوفر المواد الغذائية والمياه واألدوية والوقود، فإنه فريققابلهم ال وأشار العديد من اليمنيي 

. وقد ساهمت القيود المفروضة منذ  ي إحداث أزمة وقود  2015عام الإل حد كبب 
من صنع عىل الواردات والوصول إل ميناء الحديدة فن

ي ظل خلفية من انخفاض قيمةاإلنسان 
ي عبر ميناء  . العملة وارتفاع األسعار فن

اد الوحيد الذي يأن  ي أن االستب 
وكانت ضوابط الموانن  تعتن

ي هذه الحالة، كان  ،الحديدة كان الوقود لعدة سنوات تقريبا 
ي كثب  من األحيان، ربما بسبب الفساد والنية إل ب  تأخيوجد وحت  فن

 فن

ديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون عبر آلية األمم شحنات الوقود المتجهة إل ميناء الحكل   يجب أن تمر  193تضخيم أسعار الوقود. 

ي UNVIMالمتحدة للتحقق والتفتيش )
ي اليمن، األمر الذي يساهم فن

اء الوقود واستخدامه فن ( ثم عبر الميناء واإلرساء قبل أن يتم شر

ي اليمن. 
،  194ارتفاع أسعار الوقود فن ولم يتم اإلبالغ عن سوى عن استثناءات قليلة تمكن فيها، عىل سبيل المثال، برنامج األغذية العالىمي

 195واليونيسيف، ووكاالت المعونة الطبية من الحصول عىل السلع عبر الحديدة. 

 االستنتاجات القانونية

                                                       
ي الملف 187

 
 . مصادر شية ف

 A/HRC/42/CRP.1, para. 797انظر، عىل سبيل المثال،  188
ي الملف 189

 
 . مصدر شي ف

ي الملف 190
 
 . مصدر شي ف

191  : Update-Economic-Monthly-http://pubdocs.worldbank.org/en/609141590055031061/Yemen-التقرير االقتصادي الشهري لليمن البنك الدوىلي
April-2020-eng.pdf 

ي الملف 192
 
 . مصدر شي ف

ي  ةدر شيامص 193
 
 . الملف ووثائق ف

ي الملف 194
 
 publications/10093#_Toc40179965-ainhttps://sanaacenter.org/publications/m. مصدر شي ف

ي الملف 195
 
 . مصادر شية ف



اء إل أن ما اتخذته حكومة اليمن من إجراءات وما غفلت عنه .147 ، وإل أن سلطات األمر الواقع ينتهكون الحق وخلص فريق الخبر

ي هذه المجاالت تؤثر سلبيا بالتمتع بالحق
ي مالئم، وال سيما فيما يتعلق بكفاية الغذاء والمياه. كما أن أوجه اإلخفاق فن

ي مستوى معيسر
وق فن

ي الصحة. وخلص 
ي توفب  المساعدات اإلنالاألخرى، مثل الحق فن

ن تدخلوا فن اماتهم الدولية بموجب فريق  إل أن الحوثيي  ن سانية انتهاكا اللب 

ي  الدولي  القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون
 من جريمة الحرب المتمثلة فن

ً
 تشكل جزءا

ً
. إن إعاقة إمدادات اإلغاثة عمدا ي

اإلنسانن

  . ي
ي اقرت بموجب القانون الدولي العرفن

اع كما وقد خلص الفر استخدام الجوع كوسيلة من أساليب الحرب الت  ن يق إل أن جميع أطراف البن

ي قد أعاقت العمليات اإلنسانية وقدرة الناس عىل الحصول عىل الغذاء والرعاية الصحية. 
دية فن ويعتقد الفريق أن الحالة اإلنسانية المب 

اماتها بموجب القانون الدولي و  ن ام الب  اع باحب  ن  االمتثال لها. اليمن يمكن التخفيف من حدتها إل حد كبب  إذا بدأت أطراف البن

 

هاالحتجاز د.  ي والتعذيب وغب 
وب سوء المعاملة واالختفاء القشي ا التعسقن  من ضن

 
 المقدمة . 1

ي  .148
ي حاالت االحتجاز التعسقن

اء التحقيق فن ي ذلك العنف الجنسي واصل فريق الخبر
ها من أشكال سوء والتعذيب، بما فن ، وغب 

اع المعاملة وحاالت االختفاء القشي ن ي ارتكبتها أطراف البن
ي تقع ناًء عىل األعمال السابقة للفريق، بالت 

. كما تم تناول بعض االنتهاكات الت 

ان مع  ي قراءة هذا القسم باالقب 
ي أقسام أخرى من هذا التقرير. من ثم ينبغن

ي تتناول هذه االقسام من هذا التقرير ضمن هذه الفئات فن
  والت 

ي ذلك العنف الجنسي ماعي القائم عىل النوع االجتالعنف 
ي ذلك المهاجري ةعينم تاعو جمملة ومعام (يليها ما و  182الفقرات ) بما فن

ن بما فن

ن عن حقوق اإلنسان ن والمدافعي    . (يليها ما و  384  )الفقراتوإدارة نظام العدل  (يليها ما و  296)الفقرات  واألقليات والصحفيي 

 

 القانون الواجب التطبيق. 2

ي الحرية و القانون الدولي لحقوق اإلنسانجب بمو  .149
"، لكل فرد الحق فن ي

وال يجوز حرمان أي  األمن. ويحظر "االعتقال التعسقن

 
ً
ي يقررها القانون" شخص من حريته "إال لألسباب ووفقا

" أم ال  هذه المسألةتتعلق . 196لإلجراءات الت 
ً
، بما إذا كان االحتجاز "تعسفيا

ن بأسبابو  . 197قانونية االحتجاز ومدى مالءمته وتناسبه ومعقوليتهفهي تشكل عوامل مثل  االعتقال  يجب إبالغ األشخاص الموقوفي 

ي وقت إلقاء القبض عليهم
غوا ، ولهم الحق فن

َّ
يجب تقديم أي شخص ُيقبض عليه أو ُيحتجز بتهمة جنائية و . 198عىل الفور بأي تهم أن ُيبل

ممخول بموجب القانون لممارسة سلطة قضائية ويحق له  أو أي مسؤول آخر  عىل وجه الشعة أمام قاٍض 
َ
ة  أن ُيحاك ي غضون فب 

فن

عية االحتجاز واإلفراج عنهم إذا كان االحتجاز و . 199معقولة أو اإلفراج عنه يحق لألشخاص رفع دعوى أمام المحكمة ألغراض مراجعة شر

) عيته مسألة تتعلق بالقانون المحىلي والدولي
ي )مع اعتبار شر

 .200غب  قانونن

 

ي  .150
ي األعمال بموجب القانون الدولي اإلنسانن

ط أن األشخاص الذين ال يشاركون فن " من شر ي
، ينشأ حظر "االحتجاز التعسقن

ي من الحرية201عاملوا معاملة إنسانيةيحق لهم أن يُ  قتاليةال
ي الحرمان التعسقن

ي العرفن
. كما يحظر القانون الدولي اإلنسانن

قانون إن  . 202

اع ةاإلنساني ةالدولي المعاهدات ن  المتعلق بالبن
ً
ورة  ات المسلحة غب  الدولية ليس ضيحا ن عند الضن " للمدنيي  ي

بشأن "االحتجاز األمتن

                                                       
 العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ( من 1) 9المادة   196
اليا، البالغ رقم   197 والظلم وعدم القدرة عىل التنبؤ . قد يؤدي عدم المالءمة 9.2، الفقرة CCPR/C/59/D/560/1993، 1993/ 560اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، أ. ضد أسب 

ي قانونًيا بخالف ذلك؛
ا إىل جعل االحتجاز التعسق 

ً
 CCPR/C/39/D/305/1988 ,305/1988 . البالغ رقم  5.8الفقرة انظر لجنة حقوق اإلنسان، فان ألفير  ضد هولندا،  أيض
 العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ( من 2) 9المادة   198
 العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ( من 3) 9 المادة  199
اليا، البالغ رقم   200  9.5، الفقرة CCPR/C/59/D/560/1993،  1993/ 560اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، أ. ضد أسب 
؛  (1)4المادة   201 ي

ي الثان 
 
وتوكول اإلضاف كة  من البر ي أنظر أيضا  .التفاقيات جنيف  3المادة المشب 

ي العرف 
، القاعدة دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون الدوىلي اإلنسان 

99 . 
، القاعدة   202 ي

 
ي العرف

 .99دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون الدوىلي اإلنسان 
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اع المسلح الدولي )عىل ع القصوى ألمن الدولة الحاجزة
ن ، من المحتمل أن تكون أي سلطة من هذا القبيل ومع ذلك 203(. كس البن

وطة بمتطلبات إجرائية مماثلة كما هو  ي مشر
اع المسلح الدولي  مطبق فن

ن أن يكون ، و ن يتم إبالغ الشخص بسبب االحتجاز ، وال سيما أالبن

عية االحتجاز  ي شر
 عىل الطعن فن

ً
يستمر تطبيق الضمانات و . 204، وأن تكون هناك مراجعات أولية ودورية من قبل هيئة مستقلةقادرا

ي القانون الدولي لحقوق اإلنسان
 .اإلجرائية المنصوص عليها فن

 

ي االتفاقية الدولية لحمايةال .151
 فن
ً
بموجب تصديق اليمن عىل ومع ذلك، و جميع األشخاص من االختفاء القشي.  يمن ليس طرفا

ي حاالت االختفاء القشي التورطبعدم  ملزَ مُ دنية والسياسية، فإنه العهد الدولي الخاص بالحقوق الم
  205فن

ً
ألن هذا الفعل ينتهك  نظرا

اف به/بها   مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية، بما  ي االعب 
ي ذلك حق الفرد فن

ي الحرية واألمن و  206كشخص أمام القانونفن
الحق فن

ي 
ي ذلك عدم التعرض لالحتجاز التعسقن

ي "تهديد خطتشكلُوِصفت حاالت االختفاء القشي بأنها إذ  . 207بما فن
ب  للحياة" ينتهك الحق فن

  208لحياةا
ً
ي ضمنا

وب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ويقتصن ه من ضن  .209حظر التعذيب وغب 

 

ن أن االختفاء القشي لم ُيشر  .152 ي حي 
ي فن

 فن
ً
ي  إليه ضاحة

، فإن فعل إخفاء األشخاص الذين لم معاهدات القانون الدولي اإلنسانن

ي األعمال ال
ط المعاملة اإلنسانية قتاليةيشاركوا بشكل فعال فن  عىل ذلك، ينتهك  .210ينتهك شر

ً
  الفعلعالوة

ً
امات بموجب  عددا ن من االلب 

ي 
ي العرفن

ي ذل -القانون الدولي اإلنسانن
ي من الحريةبما فن

ام الحياة األ  ك حظر الحرمان التعسقن شية للمحتجزين والسماح لهم واحب 

ن ، وخاصة الباستقبال الزوار   د الممكن عم، إل الحمقربي 
ً
  211.ليا

ً
إل التعذيب أو المعاملة القاسية والقتل. وقد أدى التأثب   وقد يؤدي أيضا

ي 
ي العرفن

اف بأن االختفاء القشي محظور بموجب القانون الدولي اإلنسانن امات إل االعب  ن ك لهذه االلب   .212المشب 

 

ه من الحرمان الشديد من الحرية الذي ينتهك القواعد األساسية للقانون الد .153 ف بكل من "السجن أو غب 
" واالختفاء ُيعب  ولي

ي نظام روما األساسي عىل أنه
ي ؤدي إل جريمة ضد اإلنسانية إذا تم ارتكابها كجزء من هجوم واسع الا يحتمل أن تالقشي فن نطاق أو منهجر

ن   .213، مع العلم بالهجومضد أي سكان مدنيي 

 

وب المعاملة .154 ه من ضن القاسية أو الالإنسانية أو  يحتوي القانون الدولي لحقوق اإلنسان عىل حظر مطلق للتعذيب وغب 

ن أن "التعذيب" لم يتم تعريفه بموجب العهد الدولي 214المهينة ي حي 
ن اتفاقية مناهضة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إال أ. فن

وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )ال ه من ضن (التعذيب وغب 
ً
 فيها أيضا

ً
ي ُيعد اليمن طرفا

ف "التعذيب"  ،ت  عرِّ
ُ
ت

                                                       
اع المسلح  من 42المادة   203 ي الب  

 
(. اتفاقية جنيف الرابعة )قابلة للتطبيق ف  الدوىلي

(.  من 78و  43المادتان   204 اع المسلح الدوىلي
ي الب  

 
 اتفاقية جنيف الرابعة )قابلة للتطبيق ف

ي   205
 
اء تعريف "االختفاء القرسي" المستخدم ف االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي، أي أن االختفاء القرسي  ألغراض هذا التقرير، اعتمد فريق الخبر

وكالء الدولة أو من قبل أشخاص أو مجموعات من األشخاص  عندما يكون هناك "اعتقال أو احتجاز أو اختطاف أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية بواسطة يحدث
اف بالحرمان من الحرية أو إخفاء مصبر أو مكان وجود الشخص  ، مما يضع مثل هذا يترصفون بإذن أو دعم أو موافقة من الدولة، يليها رفض االعب  ي

الشخص خارج حماية  المختق 
ي  من االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي(.  2القانون" )المادة 

 
 لالختفاء القرسي ف

ً
وتجدر اإلشارة إىل أن نظام روما األساسي يستخدم صيغة مختلفة قليال

 . (i)(2)7المادة 
    الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. العهد الدوىلي من  16المادة  206

    من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  9المادة   207
ي الحياة )6: المادة 36( من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. انظر لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 1)6المادة   208

 
    .58(، الفقرة 2019: الحق ف

    من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  7المصدر السابق. المادة   209
كة  ( من1) 4المادة   210 ، المادة المشب  ي

ي الثان 
 
وتوكول اإلضاف  التفاقيات جنيف.  3البر

، القاعدة   211 ي
 
ي العرف

 . 126دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون الدوىلي اإلنسان 
: القاعدة  دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون  212 ي

 
ي العرف

اع المسلح اتخاذ جميع التداببر الممكنة لتحديد . الحظ 99الدوىلي اإلنسان   
ا أنه يجب عىل أطراف الب 

ً
أيض

هم: د ي يمتلكها الطرف بشأن مصبر
ويد أفراد األشة بالمعلومات الت  اع، ويجب بذل الجهود لب   راسة اللجنة الدولية للصليب األحمر مصبر األشخاص المبلغ عن فقدانهم نتيجة الب  

، القاعدة حول القانون الدوىلي اإلنس ي
 
ي العرف

 .117ان 
.  (i)(1)7و  (e)(1)7المادتير   213  من نظام روما االساسي
    من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  7المادة  214

 



 بأنه أ
ً
، ُيلحق عمدا

ً
 أو عقليا

ً
شخص  بشخص ما ألغراض مثل الحصول منه أو مني فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، سواء جسديا

اف ي ارتكابه، ومعاقبته عىل فعل ارتكبه هو ثالث عىل معلومات أو اعب 
، أو تخويفه أو إكراهه أو شخص ثالث، أو شخص ثالث أو يشتبه فن

ن من أي نوع. بالنسبة للتعذ ، يجب أن يتم إحداث األلم أو المعاناة يب بموجب اتفاقية مناهضة التعذيبأو ألي سبب يقوم عىل التميب 

قد ترف  االنتهاكات مثل و  . 215بصفة رسمية يعملأو موافقة من موظف عمومي أو أي شخص آخر  بقبولمن قبل أو بتحريض أو 

، أو كل أقل حدة من األلم أو المعاناة حد التعذيب. تنطوي المعاملة القاسية أو الالإنسانية إما عىل شاالغتصاب أو االختفاء القشي إل

ي 
. كما يحظر القانون الدولي اإلنسانن

ن عدم وجود عنض مقصود من "التعذيب". تشب  المعاملة أو العقوبة المهينة إل سلوك آخر مهي 

 التعذيب والمعاملة القاسية
ً
ي األعمال ال والمهينة والمذلة ضاحة

ي ذلك أفراد القوات المسلحة  قتاليةلألشخاص الذين لم يشاركوا فن
)بما فن

التعذيب إل جريمة  يمكن أن يؤديو . 217. مثل هذا السلوك يشكل جريمة حرب 216الذين ألقوا أسلحتهم أو أصبحوا عاجزين عن القتال(

ن نطا، إذا تم ارتكابها كجزء من هجوم واسع الضد اإلنسانية ي ضد أي سكان مدنيي   .218، مع العلم بالهجومق أو منهجر

 

 االستنتاجات الوقائعيه. 3

 

ي االحتجاز أ( )
 التعسقن

ة التقرير الحالية .155 اء من حاالت لما ال يقل عن ، خالل فب   تحقق فريق الخبر
ً
ن شخصا تم اعتقالهم واحتجازهم بشكل  ثالثي 

ي انتهاٍك 
ي فن

ي اليمن تعسقن
اع فن ن ي و / أو الدولي من قبل جميع أطراف البن

ُحرم األشخاص الموقوفون بتهم جنائية بشكل . و للقانون اليمتن

ي غضون 
ي المثول أمام المدعي العام فن

ي من حقهم فن
ي وروتيتن ينمنهجر ي ساعة كما هو مطلوب بموجب الدستور الي أرب  ٍع وعشر

. 219متن

 
ً
ي حقق فيها الفريق أشخاصا

ي ل وشملت العديد من الحاالت الت 
اٍت طويلة احتجزتهم مليشيات تابعة للسلطات المسيطرة عىل األراضن فب 

ي مرافق احتجاز غب  رسمية وشيةدون توجيه تهم إليهم
ي ذلك فن

 .، بما فن

 

ي العديد  .156
ي حقق فيها الفريقفن

ي  ، تم احتجاز األشخاص بشكلمن القضايا الت 
إبداء آراء تتعارض مع مصالح  بسببتعسقن

ي القسم و الحاكم. الطرف 
ن فن ن عن حقوق اإلنسان المبيني  ن والمدافعي  ي حاالت أخرى"ز"تشمل األمثلة احتجاز الصحفيي 

منت ، تض. وفن

 االحتجازات 
ً
ا ن ي ذلك ا بممختلفة  بأشكاٍل التعسفية تميب 

ن  فن  .وع اإلجتماعي العرقية  و/أو النأو و/ الدينية  أساس المعتقداتعىل التميب 

 

ر المتصوَ  همنتماءإ، حيث يتم احتجاز األشخاص عىل أساس سية من العوامل المحفزة الرئيسيةكما كانت االعتبارات السيا .157

ي حقق فيها تتضممعارض. طرف إل 
ي الحاالت الت 

ي  الفريقن األمثلة عىل هذا النوع من االعتقال التعسقن
ن محتجزين فن بشأن مدنيي 

 عامي جن مأرب لألمن السياسي س
ن ي البداية من قبل القوات التابعة للحكو  . حيث2020و  2016بي 

ن فن مة تم اعتقال هؤالء المدنيي 

 
ً
ة ي عند دخول مأرب أو بعده مباشر

ن أو من واقعة تحت من مناطق  وصولهم، بعد ات أو أي مكان آخر جواز دائرة ال، فن سيطرة الحوثيي 

ن تم احتجازهم بتهمة االنتماء إلو الخارج.  ن  عوائلهمألن أسماء  الحوثيي  جز المعتقلون نهم من شمال اليمنأل  أو  مرتبطة بالحوثيي 
ُ
. واحت

ات طويلة دون توجيه اتهامات رسمية أو إجراءات قانونية. وظل بعضهم بمعزل عن العالم ال ي لفب  ي طوال بمعزل عن العالم الخارخر خارخر

ة ن إل ثالث سنوات فب   .احتجازهم لمدة سنتي 

 

                                                       
 ( من اتفاقية مناهضة التعذيب. 1)1المادة   215
كة   (a)(2)4المادة 216 ، المادة المشب  ي

ي الثان 
 
وتوكول اإلضاف ي   (e)(2)4مادة .التفاقيات جنيف 3من البر

ي الثان 
 
وتوكول اإلضاف ا دراسة لجنة الصليب األحمر الدولية من البر

ً
. انظر أيض

، القاعدة  ي
 
ي العرف

 . 90حول القانون الدوىلي اإلنسان 
 . 8(2)(c(ii)(والمادة  من نظام روما االساسي  (i)(c)(2)8المادة   217

.   (f)(1)7المادة  218  من نظام روما االساسي
 . 48انظر دستور اليمن، المادة   219
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ي ب .158
ي حقق فيها الفريقفن

عىل سبيل صفقات تبادل األشى.  وهو يتم احتجاز األشخاص لغرض محدد كان ،  عض الحاالت الت 

ي مأرب المحتجزين بأنهم سيطلقون شاحهم 
ي سجن مأرب لألمن السياسي فن

فقط من خالل المثال ابلغت سلطات الحكومة اليمنية فن

 يتم بموجبه 
ً
ن أم ال. ووصف أحد المحتجزين نظاما  إل الحوثيي 

ً
. وكان هذا بغض النظر عن كون الفرد منتميا ن تبادل السجناء مع الحوثيي 

ن الذين  ن السابقي  تقسيم الرجال واألوالد حسب االنتماء المتصَور، ثم تحديد عدد السجناء الذين يستحقون مبادلتهم. معظم المعتقلي 

ي مثل هذه المبادالت. 
الحكومة اليمنية  سلطاتعىل سبيل المثال، احتفظت . 220قابلهم الفريق تم إطالق شاحهم من هذه المنشأة فن

ي مأرب بالمحتجزين ألغراض تبادل األشى. أبلغ الحراس وإدارة 
ي سجن مأرب لألمن السياسي فن

طلق السجن المحتجزين بأنهم لن يُ فن

 
ً
 حوثيا

ً
ي  شاحهم إال إذا وجدوا سجينا

ن )تمومن األمثلة عىل ذلك حالة  221المقابل.  فن ي قسمالتطرق ل خمسة صحفيي 
 نظام قضيتهم فن

ي صنعاء منذ ( 344، الفقرة لعدلإدارة ا
ولكنهم ال  2020نيسان/ابريل  11وتم إصدار أمر اإلفراج عنهم بتاري    خ  2015محتجزين فن

وط بإبرام صفقة تبادل لألشى.  اء أن إطالق شاحهم مشر ي فريق الخبر
 يزالون رهن االحتجاز. إذ أبلغ ممثلهم القانونن

 

ن وأتباعهم طأن وجد الفريق  .159  لبوا الحوثيي 
ً
 وتكرارا

ً
ي تحديد مكان  مرارا

ن لمساعدتهم فن أحبائهم أو مبالغ من عائالت المعتقلي 

ي كثب  من األحيانلكن دون جدوى ، اإلفراج عنهمو زيارتهم 
ن من األقارب الذكور لمحتجز   .فن  الفريق تقارير موثوقة تفيد بأن اثني 

 ينكما تلق 

ن مدني ي الغارة الجوية عىل كلية مجتمع ذمار  ي 
تلوا فن

ُ
ن من قبل سلطات األمر ق ي واحتجاز لمدة تصل إل يومي 

تعرضوا لالعتقال التعسقن

ي الهجوم
كما أكد الفريق أن هذا المكان كان يستخدم إلجراء  .الواقع أثناء بحثهم عن معلومات تتعلق ب مصب  أحبائهم الذين قتلوا فن

ي واحتجازهم دو 
ن الذكور الذين تم اعتقالهم بشكل تعسقن إذ كان العديد يتم إحضارهم من مراكز  .ن توجيه تهم إليهماستجواب للمدنيي 

ي تعز
ي ذلك مركز الصالح فن

 .االحتجاز األخرى، بما فن

 

 ب( االختفاء القشي)

 

اء  .160  ال يزال فريق الخبر
ً
اع قلقا ن ، كما أشار احد االشخاص إزاء عدد األفراد الذين تعرضوا لالختفاء القشي من قبل أطراف البن

 الذين قابلهم الفريق: 

ي من القلق والخوف والحزن والبكاء واليأس. لقد كانت كارثة حقيقية حلت بنا 
ي بداية عملية االختطاف كنت أعانن

ي شعرت  . أقس"فن
أنتن

ي    ا أن  كل يوم وكأنه عام"
 بن المختقن

ي تعز1)
 ( من قبل الحكومة اليمنية والجهات الفاعلة التابعة فن

 

ي ثمان حقق .161
ن ينتمون إل عناض من حاالت اختفاء قشي لرجال عىل يد  الفريق فن محور تعز التابع للحكومة اليمنية وفاعلي 

اوح من عدة أشهر إل أكبر من أرب  ع سنوات، أي منذ بداية  إذ  حزب اإلصالح.  ات تب  اعاختقن األفراد لفب  ن وعالوة عىل ذلك، فقد  . البن

 . ي ذلك العنف الجنسي
وب المعاملة السيئة بما فن ه من ضن احيانا، علمت  العائالت  وثق الفريق حدوث حاالت من التعذيب وغب 

 . 222بمصب  ومكان وجود  أحبائها فقط بعد عدة أشهر من وفاتهم

  

                                                       
ي الملف.  220

 
 مصادر شية ف

ي الملف.   221
 
 مصادر شية ف

ي الملف  222
 
 :مصادر شية ف

 



ي تعز ُيعتقد أن مرافق االحتج .162
ي ذلكاز غب  الرسمية فن

  ، بما فن
ُ
ي العامة، قد أ

ي المبانن
ستخدمت الحتجاز األشخاص تلك الموجودة فن

والمعهد  ومكتب الرقابة والمحاسبة مكتب األموال العامةو  مختفون. وتشمل مرافق االحتجاز تلك مدرسة النهضة عندما كانوا 

ي 
 .نتقدوا الجيش وحزب اإلصالحأنهم إ، لكن بينهم أشخاص ُيعتقد أولئك الذين إختفوا إل خلفيات مختلفة. وينتىمي 223الوطتن

 

ي تعز من العامة جمهور  كان .163
ة لإعالمية بانتظام ضد االختفاء القشي وكانت هناك تغطية يحتج فن ألفراد. قضايا امحلية كبب 

ن   لجي وأكرم حميد حالتان معروفتانأيوب صا  لشخصي 
ً
 إذ  . 224سنوات أرب  ع تزيد عن لمدة كانا قد إختفيا قشيا

ً
كان أيوب مدرسا

 
ُ
 إل الحزب الناضي. أ

ً
ي شارع جمال 2015حزيران/يونيو  23 ختطف بتاري    خومنتميا

 ت سيارتهوشوهد . 225أثناء قيادته لسيارته فن

ي ذلك دخوليقودها أشخاص آخرونبعد ذلك 
ي المدرسة أنه كانبُيشتبه وكان مدرسة النهضة.  ها ، بما فن

 فن
ً
ي كانت  محتجزا

الت 

 
ُ
 . عملها األصىلي ستأنفت عندما إ 2017رسىمي حت  أواخر عام  ستخدم كمركز احتجاز غب  ت

ً
ي اللواء  وكان أكرم جنديا
ي  اآللي فن

الثانن

ين  شطانكان ، وبحسب ما ورد  والعشر
ً
ي قام بها أفراد من  ا

عىل وسائل التواصل االجتماعي يسلط الضوء عىل عمليات النهب الت 

ي 
   ال يزالو . 2016يونيو حزيران/  3الجيش. شوهد آخر مرة فن

ً
ن قشيا بات المتعددة ، وعىل الرغم من الطلكل من أيوب وأكرم مختفيي 

ي للحصول عىل معلومات 
 والمدعي العام اليمتن

ً
ن قشيا دمت من لجنة متابعة المختفي 

ُ
هما أو ، 226ق ال توجد معلومات عن مصب 

ي تعز
 .مكان وجودهما تم الكشف عنها من قبل أي من الجهات العسكرية أو األمنية أو السياسية فن

 

 حقوق ادعت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق ووزارة  .164
ً
إل تقديم معلومات حول مصب   إلنسان ومكتب المدعي العام جميعا

ي تعز. 
ن فن ي  فومكان األشخاص المختفي 

/ قن ي
ي عىلي ، أرسل النائب الع2019 يناير كانون الثانن

 يتضمن قائمة  عوشاال ام اليمتن
ً
خطابا

 
ً
ن قشيا  لمختفي 

ً
ن اسما ي  227ب أربعة وثالثي 

ي محكمة االس إل رئيس النيابة العامة فن
هم و  معرفة التفاصيل عنتعز لتئناف فن اإلضار مصب 

 إحالتهم إل النيابة العامة عىل 
ً
 وفقا

ً
ن بتهم جنائية، أو اإلفراج عنهم فورا ي اطلعللق إن كانوا معتقلي 

عليها  انون. تركزت المراسالت الت 

ن رئيس النيابة العامة  الفريق ي بي 
ي محكمة االستئناف فن

ي تعز فن
عىل طلبات الحصول عىل معلومات حول  والجهاز العسكري واألمتن

 . ن اء القشي. بمزاعم االختفعىل مستوى والمراسالت أن هناك معرفة  النداءاتتظهر مثل هذه و مصب  وأماكن وجود أفراد معيني 

 الفريق أنه تم إحالة خمس حاالت ألفراد درك وي
ً
ن قشيا ي  مختفي 

ي إل الجهات المختصة فن فراج ، وتم اإل2019ن االول/أكتوبر تشر

ي قضايا  للتحقيق إنعدام إنما، باإلجمال يوجد عن هؤالء األفراد. 
ن قشيا  االختفاء القشي. فن  للجنة متابعة المختفي 

ً
ن أن خمس ،وفقا  ي 

 
ً
 عىل األشخصا

ً
ن قشيا ي تعز ما زالوا مختفي 

 .228قل فن

 

ي تعز ل يوجد  .165
. إذ تخسر  لناس الذينمناخ من الخوف فن ن يسعون للحصول عىل معلومات حول مصب  وأماكن وجود المختفي 

ي 
العائالت متابعة القضايا، وال تزال إستجابات العدالة الجنائية لمزاعم االختفاء القشي محدودة. وكما تمت مناقشته فن

ي  357الفقرة
هيبتعز ، واجه القضاة فن  من الهجمات العنيفة وتعرضوا للب 

ً
ي الجموعات تلك الم. عددا

عن  ةمسؤولا  ُيزعم أنهت 

ي األساس عناض عسكرية، مثل اللواء اآللي  االختفاء القشي هي 
 المرتبطة بحزب اإلصالح 230واالستخبارات العسكرية 229 22فن

                                                       
ي الملف.   223

 
 مصادر شية ف

ي الملف 224
 
 مصادر شية ف

ي الملف.   225
 
 مصادر شية ف

ي الملف.   226
 
 مصادر شية ف

ي الملف.   227
 
 مصادر شية ف

ي الملف.   228
 
 مصادر شية ف

ي الملف.  229
 
 مصادر شية ف

ي الملف.    230
 
 مصادر شية ف
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ي القرى الرجال الذين اختفوا فيما بعد 231المقاومةبو 
ي كانت تعتقل خالل العمليات العسكرية فن

ي . والشخصيات الرئيسية 232الت 
فن

ي تعز ويشغلون مناصب مؤثرة اإلصالح هم حزب
ي الحكومة اليمنية فن

. أما بالنسبة للمفرج عنهم فال يوجد إنصاف 233أعضاء فن

طلق شاحه من خالل تبادل أشى بمحافظة أخرى للفريق إنه ال يستطيع العودة إل قريته وأن ممتلكاته قد 
ُ
. إذ قال رجل أ ي

قانونن

ي من قبل السلطاتصودرت ب
 نفسية وتتعرض للخطر عند محاولتها البحث 234شكٍل غب  قانونن

ً
ن آالما ي عائالت المختفي 

. وتعانن

 .عن الحقيقة واإلنصاف

 

ي صنعاء -من قبل سلطات األمر الواقع  (2) 
 فن

 

ي يساور الفريق القلق بالمثل من استمرار تعرض األفراد لالختفاء القشي من قبل سلطات األمر  .166
الواقع. إذ حقق الفريق فن

ي صنعاء. يبدو أن العديد من هؤالء
ة إمرأة فن ي عشر

ين حالة اختفاء، لتسع رجال و إثنت  هدفوا بسبب  الناس إحدى وعشر
ُ
ست
ُ
قد أ

ي 
، أو لكونهم ينتمون ال األقليات الدينية. فقن ن ن عن حقوق اإلنسان وصحفيي  ، أو كونهم مدافعي  ن االعتقاد بمعارضتهم للحوثيي 

ي ثالث حاالت عىل األقل تم التحقق منها، اختقن الضحايا ألكبر من بعض 
ة االختفاء عىل مدى سنوات. وفن الحاالت امتدت فب 

ختطفت خالدة األصبجي 
ُ
. عىل سبيل المثال، أ ن ي  عاما  53البالغة  عامي 

مع ابن أخيها البالغ من العمر حينها  2018آيار/مايو  11فن

ي من ثالث سنوات عىل يد أفراد من األم
ي تعانن

ي نفس اليوم، ال تزال خالدة األصبجي الت 
عيد الطفل إل األشة فن

ُ
. وبينما أ ن السياسي

، وقيل لهت عائلتها عن الحادثة لظروف صحية مختفية حت  وقت كتابة هذا التقرير. أبلغ ي اليوم التالي
طة المحىلي فن

 ا مركز الشر

طة األمن  ي ضوء ظروف االختطاف، يمكن أن تكون شر
طة الوطنية َمن أخذها. كما قامإنه فن ي السجون  ت العائلةأو الشر

بالبحث فن

ي صنعاء لكن اسم
ي أحد السجون الشية الضحية الرسمية فن

ي أي من السجالت. وهناك معلومات تشب  إل أنها محتجزة فن
لم يظهر فن

ي منطقة دار سالم
هيب السائد، لم تتمكن األشة من تكليف م235فن ي عام . وبسبب مناخ الخوف والب 

ي القضية إال فن
ي فن
مثل قانونن

 .بعد انتقالها إل منطقة ال يسيطر عليها الحوثيون 2020

 

وب سوء المعاملةج) ه من ضن ي ذلك العنف الجنسي وغب 
 ( التعذيب بما فن

وب المعاملة ال .167 ه من ضن اء من انتشار ممارسة التعذيب وغب  ات إعداد التقارير السابقة، تحقق فريق الخبر
قاسية عىل غرار فب 

ي أماكن االحتجاز 
ي  بما  أو الالإنسانية أو المهينة فن

ي  ذلكفن
ي السجون الرسمية وفن

ي تديرها غب  الرسمية والشية مرافق االحتجاز فن
الت 

ي   .واإلمارات العربية المتحدة الحكومة اليمنية وسلطات األمر الواقع والمجلس االنتقالي الجنونر

 

ي سجن 1)
 مأرب –مأرب لألمن السياسي ( من قبل الحكومة اليمنية فن

 

، وأشكال أخرى من سوء المعاملة  .168 ي ذلك العنف الجنسي
اء من أن الحكومة اليمنية مارست التعذيب، بما فن تحقق فريق الخبر

ي معاملة خمس 
ي مأرب. وحقق الفريق بشكٍل خاص فن

ي سجن مأرب لألمن السياسي ومرفق معهد الصالح المرتبط بالسجن فن
فن

                                                       
ي نيسان/ أبريل  231

 
ي برزت مع سيطرة الحوثيير  عىل المدينة ف

ي تعز والت 
 
ي شكلت المقاومة األساسية ف

. تأسس مجلس المقاومة الشعبية 2015يوجد مجموعات مسلحة متعددة الت 

ي نيسان/ أبريل 
 
. إنضمت المقاومة إىل مواطنير  من تعز وألوي 2015المتحالف مع الحكومة ف ي

 
ة العسكرية ظلت مخلصة للرئيس هادي )كتائب من ألوية تحت قيادة حمود المخالف

ي بداية العام  35و 22تعز 
 
(. ف ي وأضحت تحت سيطرة محور قيادة تعز. 2017بعد إنقسام األلوية إىل طرفير 

 ، تم إدراج مجموعات المقاومة بالجيش الوطت 
ي الملف. 
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ن كانوا  ن أو العمل  رجال وصبيي  تهموا باالنتماء إل الحوثيي 
ُ
ي هذه المرافق. إذ خضع المعتقلون الستجوابات مطولة وأ

محتجزين فن

اف  ي تلك االستجوابات، استخدم أفراد األمن السياسي التعذيب إلذالل وإهانة و "إضعاف" وإكراه المحتجزين عىل االعب 
معهم. وفن

ب، والصعق  .بادعاءات كاذبة ان مع أشكال أخرى من التعذيب. وتشمل أساليب التعذيب الضن وقد استخدم العنف الجنسي باالقب 

، واإلعدامات الوهمية، والزحف عىل الزجاج المكسور  ن ي أوضاع مؤلمة، واستخدام العقارب والثعابي 
بالكهرباء، والتعليق فن

ب والصع ، والعنف الجنسي عن طريق الحرق والضن التناسلية بعصا  اءاألعض ولفحق بالكهرباء لألعضاء التناسلية، والمسامب 

ن من المحتجزين بأنهما سيحوالنهما إل "أن يصبحا مثل زوجتيهما" ويمنعانهما من الجماع مرة  236مكنسة.  ن أبلغوا اثني  ي حالتي 
وفن

 من مالبسه، وعلقوه عىل السقف من يديه، وأبلغوه 
ً
ر باألعضاء أخرى. فعىل سبيل المثال، جردوا صبيا بأنهم سيلحقون الضن

ن فقط  ي وكابالت كهربائية، متوقفي 
بوا قضيبه وخصيتيه بقضيب معدنن التناسلية لمنعه من الجماع مرة أخرى. ولمدة ساعة، ضن

ي أعضائه التناسلية ربما أثرت عىل قدرته عىل 
 بصدمة وإصابات دائمة فن

ً
رك مصابا

ُ
اف. وقد ت لمواصلة استجوابهم وأمروه باالعب 

 237إلنجاب. ا

 

ي تعز2)
ي سجن مدينة الصالح فن

 ( من قبل سلطات األمر الواقع فن

 

ها من أشكال سوء  .169 ، وغب  ي ذلك العنف الجنسي
اء من أن سلطات األمر الواقع قامت بأعمال تعذيب، بما فن وتحقق فريق الخبر

 . ي قسم األمن القومي
ي تعز، وخاصة فن

ي مركز احتجاز مدينة الصالح فن
رجال  14وتحقق الفريق من حاالت تعرض فيها  المعاملة، فن

افات  اع اعب  ن ي مرفق سجن الصالح. وقد مورس التعذيب النب 
ي حاالت، فن

ي ثمانن
ي ذلك العنف الجنسي فن

ي واحد للتعذيب، بما فن وصتر

، مع توجيه اتهامات باالنتماء إل جماعات سياسية وعسكرية مختلفة مثل داعش، و"ال ن ي شبه مكتوبة أو معاقبة المعتقلي 
قاعدة فن

ي مجال حقوق المقاومةالجزيرة العربية"، و"
ن الذين تعرضوا للتعذيب نشطاء فن "، و"التحالف"، و"حكومة اليمن". وكان من بي 

قها الفريق إل عام 
 
ي وث

ن إل أرب  ع سنوات. تعود بعض الحاالت الت  ات طويلة من سنتي 
جزوا لفب 

ُ
ن احت ، وقانونيي  ن اإلنسان، ومعلمي 

، والكابالت الكهربائية، والقضبان ألول مرة احتجاز الرجال عندما تم 2016 ح بالعصي ب المتكرر المبر . وشملت األساليب الضن

؛  ح بالعصي ب المبر ب األعضاء  والصعقوالقضبان الحديدية؛ الحديدية؛ والضن بالكهرباء؛ إزالة األظافر ؛ الصعق بالكهرباء وضن

  والحبس االنفرادي. التناسلية بالتهديد بالعقم؛ العري القشي ؛ 

 

 واستمرت عدة ساعات وتواترت بانتظام عىل مدى  .170
ً
ي وقعت فيها عمليات التعذيب ليال

وحدثت جلسات االستجواب الت 

اف، ووقعوا عىل عدة وثائق باستخدام قلم أو بصمات أصابعهم  وا عىل االعب  عدة أسابيع. وأبلغ عدة محتجزين الفريق أنهم أجبر

ي التوقيع القشي عىل الوثائق بعد سلسلة من جلسات االستجواب. وتحدث  238وقعون عليه. يكانوا  ما  ةعرفمع عدم م
وعادة ما يأن 

ح المتكرر أثناء جلسات االستجواب قبل أو أثناء أو بعد طرح األسئلة أو توجيه االتهام إليهم.  ب المبر المحتجزون عن تعرضهم للضن

ب عىل الرأس والظهر، بقصد التسب ن واألعضاء التناسلية. وشمل التعذيب الضن ن والقدمي  ي إعاقات طويلة األمد، وعىل الساقي 
ب فن

ي ذلك اليدين
؛ 239صعق المحققون المحتجزين بالكهرباء باستخدام كابالت كهربائية موصولة بأجزاء مختلفة من أجسادهم، بما فن

 . ن والقضيب، وأفاد المحتجزون تعرضهم لفقدان الوعي اإلجهاد، وإزالة أظافر األصابع،  وكانت وضعيات  240واللسان والخصيتي 
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ي المرفق. وقد استخدم الحبس 
ي ذلك عمليات اإلعدام الوهمية أيضا بعض األساليب األخرى المستخدمة فن

والتهديدات بما فن

ة االستجواب.    241االنفرادي أثناء فب 

 

ة من  .171 ي تم إنشاء مركز احتجاز مدينة الصالح عندما سيطر الحوثيون عىل أجزاء كبب 
ي فن محافظة تعز خالل تقدمهم الجنونر

ي تم بناؤها كمجمع 2015بداية عام 
ق مدينة تعز، والت  ي حوبان، وهي منطقة تقع شر

ي مدينة الصالح السكنية، فن
. يقع المرفق فن

ي عام 
ي األصل فن

ي تم بناؤه فن
ن ذوي الدخل المتوسط. ويتكون من عدة  2010سكتن بهدف إنشاء مساكن بأسعار معقولة للمواطني 

ي عام  20أبراج سكنية شاهقة، تم تخصيص ما يقرب من 
 242. 2015مبتن منها كأماكن احتجاز، عندما تم االستيالء عىل المجمع فن

 باسم مرفق احتجاز مدينة الصالح، ولكنه يشمل عدة أقسام: وطنية وسياسية ووقائية وأمنية وعسكرية. 
ً
 يشار إليه جماعيا

 

ي تقريره  بالنسبة .172
ي يسيطر عليها الحوثيون، تحقق الفريق، كما حدد بالفعل فن

ي مرافق االحتجاز الت 
ن فن للمحتجزين المعتقلي 

ي 
ي مركز احتجاز مدينة الثانن

 فن
ً
ن مختلف المرافق. كان المحتجزون ُيحتجزون عادة ، من الممارسة المتكررة لنقل المحتجزين بي 

وزالصالح قبل نقلهم إل مركز احتجاز كلية ال ن تم  ي محافظة ذمار. بي 
ي الشهر الذي 2019أغسطس /يوليو وآب/مجتمع بذمار فن

، فن

سبق غارة التحالف الجوية عىل مركز احتجاز كلية المجتمع بذمار، نقلت مجموعات من المحتجزين من كلية المجتمع إل سجن 

اء قبل سوقهم إل عملية تبادل األشى. ووصف ث ي الغبر
اء. تم احتجازهم فن الثة محتجزين للفريق كيف تم نقلهم من مركز الغبر

ا للتعذيب أثناء االستجواب 
ً
ضوا أيض ي شمالي ذمار، وتعر 

اء فن احتجاز مدينة الصالح إل مركز احتجاز كلية المجتمع بذمار وسجن الغبر

ي ذلك العنف الجنسي بالصعق الكهربا
، بما فن ن ي هذين المرفقي 

ي لأل فن
ن من هذهن  ي حالتي 

وقد أفاد  . 243الحاالت  عضاء التناسلية فن

ط إلطالق شاحهم.  ن المحتجزين كشر ي حاولوا تجنيد األطفال والبالغي 
ي مرافق ذمار بأن حراس السجن الحونر

أنظر ) المحتجزون فن

  . (264 ةالفقر 

 

ي صنعاء3)
 ( من جانب سلطات األمر الواقع فن

 

مراكز االحتجاز الرسمية باإلضافة إل ، واصلت سلطات األمر الواقع إدارة شبكة من السجون 2020و  2019خالل عامي  .173

ي صنعاء ومحيطها، حيث تم 
ي السكنية السابقة فن

ي المبانن
الشية وغب  الرسمية. تضم هذه الشبكة سلسلة من المنشآت الشية فن

ضهن  ومعتقل المخابرات  ،ا وهبر . وتشمل المرافق األخرى سجن صنعاء المركزي، 244لالنتهاكاتاحتجاز النساء والفتيات وتعر 

ي تقريري الفريق لعامي 
ا فن
ً
ي هذه المنشآت سابق

ي ارتكبت فن
، ولم تجد تحقيقات 2019و  2018األمنية. تم وصف االنتهاكات الت 

ن ظروف االحتجاز.   هذه الوالية أي دليل عىل توقف االنتهاكات أو تحس 

 

ي عر  ت .174
جز رجل فن

ُ
ي إحدى الحاالت، عىل سبيل المثال، احت

ل، فقن ي مرافق صنعاء للحبس االنفرادي المطو 
ض المحتجزون فن

ة مظلمة لمدة خمسة أشهر ي الحمام لمدة سبعة أيام245غرفة صغب 
جزت امرأة فن

ُ
ي حالة أخرى، احت

ي 246. وفن
حالة عىل األقل،  15. فن

ي 
ض المحتجزين للتعذيب فن  عن المعاملة القاسية تحقق الفريق من تعر 

ً
، فضال ي ذلك العنف الجنسي

 بعض الحاالت، بما فن
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.واستخدمت مجموعة واسعة من أساليب التعذيب والمعاملة السيئة الجسدية 247والالإنسانية، أثناء االستجواب وخارجه

ح بالع ب المبر ات طويلة، والصعق بالكهرباء، والحرق، والضن ي ذلك التعليق لفب 
صي والهراوات، والركل، والتعري والنفسية، بما فن

ي إحدى الحاالت عىل االغتصابو  القشي
ي توجد فيها النساء والفتيات. فن

ي مرافق االحتجاز الشية الت 
ة فن ، وهذه ممارسة منتشر

ح تحت التعذيبشطة حقوق إنسان انسبيل المثال، أصيبت  ب المبر ي عينها اليمتن وأصبحت صماء جزئًيا نتيجة الضن
. 248بالعىم فن

ي ذلك با
ح بما فن ب المبر ي حالة أخرى، نتيجة الضن

ي من آالم وفن
ي ويعانن

ن غب  قادر عىل المسر لكابالت الكهربائية، أصبح أحد الناجي 

. اشتملت أشكال التعذيب النفسي عىل التهديدات ألفراد األشة، 249من استئناف عمله كقاض عسكريمزمنة شديدة تمنعه 

، والتهديدات بالنقل إل مرافق  ، واإلعدام الوهىمي ي سبق أن استهدفتها غارات والتهديد باالغتصاب والعنف الجنسي
االحتجاز الت 

ات طويلة من الزمن. لم 250التحالف الجوية، والحرمان من الوصول إل المرحاض ، والحرمان من النوم ومن الضوء الطبيغي لفب 

ب عليه
 
ر الرعاية الطبية للمحتجزين، وغالًبا ما بقيت اإلصابات واألمراض الناتجة عن التعذيب دون عالج، ما ترت

 
آثار طويلة  توف

ي حقق فيها الفريق، أقرباء محتجر، ب . 251األمد عىل الضحايا
ي إحدى الحاالت الت 

ن ينهم فن ن ما زالوا و شهدوا ، طفلي  جراء مصدومي 

ب  اس السجن أل ضن  عائلية.  زيارة حد أحبائهم أثناءحر 

 

يقة، عدن جانب من (4) ي قاعدة التحالف بالبر
 قوات اإلمارات العربية المتحدة فن

 

ي التعذيب  .175
اء التحقيق فن ي ذلك العنف الجنسي الذي إرتكبته قوات تابع فريق الخبر

ي مرفق بما فن
اإلمارات العربية المتحدة فن

ي 
ي عدن قبل مغادرة هذه القوات القاعدة فن

يقة فن ي قاعدة التحالف بالبر
بحسب تقارير.  2019منتصف العام االحتجاز الشي فن

ن  ي العامي 
  252 2019و 2018باإلضافة إل نتائج التحقيقات فن

ً
ن تضمنتا تعذيب القوات لرجّل ن إضافيتي  تحقق الفريق من حالتي 

 . ضت محتجزا ترابطا مع أنواع أخرى من التعذيب مثل وفت  ب والصعق بالكهرباء، قامت بإغتصاب محتجزا أكبر من مرة وعر  الضن

. كان اإلغتصاب يتم عبر إيالج القضيب وإدخال أشياء أخرى وكان ُيستخدم إلذالل المحتجزين  آخر لشكل آخر من العنف الجنسي

ات طويلة  اف بالتهم الزائفة. تم إبقاء كال المحتجزين لفب  ي من الوقت. أدت وإكراههم عىل اإلعب 
ة إحتجاز الضحايا فن يقة فب  البر

تب عىل ذلك من صدمة ووصمة عار عىل المدى الطويل، أدت إل إحتمال تأخر المحتجزين و  شدة التعذيب المستخدم وما يب 

ي 
ن فن ي المنشأة. المرتكبة النطاق الواسع لالنتهاكات عن اإلبالغ عن  أو عزوفهم السابقي 

 فن

 جاز عىل الضحايا تأثب  إنتهاكات االحت. 4

 

 تأثب  هذه  .176
ا عىل المستوى الجسدي والنفسي واالجتماعي االنتهاكات عىل الضحايا و يبق 

ً
ا وشديد

ً
عائالتهم ومجتمعاتهم معقد

–  . ي
 االقتصادي والجنسانن

 

وصف المحتجزون الذين تم تعذيبهم للفريق اإلصابات واأللم خالل مسار اإلنتهاكات التأثب  الجسدي والنفسي للصدمة عىل  .177

ي  ي الغالب لم يتوفر العالج الطتر
إعادة التأهيل للمحتجزين أثناء االحتجاز وبعد اإلفراج عنهم إال إذا كان بإمكانهم  و أالمدى البعيد. فن

، خاصة المحتجزات السابقات، من قدرة تحمل الكلفة وتمكنوا  ن من العنف الجنسي  الناجي 
من الفرار إل مناطق آمنة. عانن
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 . ن العالج   253الوصول إل الخدمات المتعلقة بمجال العنف القائم عىل النوع االجتماعي بسبب وصمة العار وعدم توفر متخصصي 

المحتجزون عن ضغوط مالية عليهم وعىل عائالتهم جراء دفعهم المتخصص وإعادة التأهيل لضحايا التعذيب غب  متوفرين. تكلم 

ي عدم إمكانهم 
ل كلفة لمبالغ طائلة لمعرفة أماكن وجود أحبائهم أو لزيارتهم أو السغي إلطالق شاحهم، وهذا يعتن أي رعاية تحم 

ور أ طبية ها من أشكال الدعم الضن ي ذلك المعونة القضائيةو غب 
ي وقت الحق.  ،ي بما فن

  فن

 

ن للفريق أنهم لم يتمكنوا من العودة إل ديارهم عند إطالق شاحهم ألن اإلفراج عنهم تم عبر  .178 قال بعض المحتجزين السابقي 

اع.  ن  تحت سيطرة طرف آخر من البن
ً
عملية تبادل لألشى إل محافظة أخرى أو تم إجبارهم عىل االنتقال إل منطقة أكبر أمانا

ن  إضافة إل التأثب  والمجتمعات وح عىل تكاليف مالية وخسارة للممتلكات وسبل العيش واالنفصال عن العائالت وينطوي هذا البن

ي مناطق تحت سيطرة أولئك الذين احتجزوهم، لم 
النفسي عىل الضحايا وعائلتهم. آخرون ممن أطلق شاحهم وظلوا يعيشون فن

 م. يتمكنوا من المغادرة وتحدثوا عن مخاوفهم من االنتقا

 

ة طويلة من االحتجاز، وجد العديد من الرجال والنساء أنفسهم بال عمل أو دخل وأن عائالتهم  .179 بعد اإلفراج عنهم عقب فب 

ل النساء والفتيات أعباء إقتصادية إضافية،  خرات أو دعم األقارب أو تحم 
 
ة احتجازهم عبر االعتماد عىل المد

قد نجت خالل فب 

ا. كما أفاد الفريق 
ً
وفقد األطفال والشباب المحتجازين شهوًرا أو سنوات من التعليم الثانوي أو العالي مع تداعيات عميقة  254سابق

ن من اآلثار النفسية الحتجاز أو اختفاء   أهالي المعتقلي 
عىل مستقبلهم. باإلضافة إل العواقب االجتماعية واالقتصادية، عانن

 أحبائهم. 

 

ي وع .180
ن إن غياب اإلنصاف القانونن ك الضحايا خائبي 

ن عن اإلنتهاكات وغياب التعويض يب  دم التحقيق مع أو محاكمة المسؤولي 

 ثقة بنظام العدالة. إنعدام الو  سأيمع إحساس بال

 

 االستنتاجات القانونية. 5

ه من  .181 ي ذلك العنف الجنسي وغب 
ي والتعذيب بما فن

اع تواصل ممارستها لإلحتجاز التعسقن ن وبيستنتج الفريق بأن أطراف البن  ضن

. سوء المعاملة و  ي
ا للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنسانن

ً
إل قد ترف  مثل هذه األفعال اإلختفاء القشي إنتهاك

ي ذلك الم
ه من أشكال العنف والتعذيب القاسية عاملة جرائم حرب بما فن واالعتداء عىل الكرامة الشخصية واالغتصاب وغب 

 .  الجنسي

 

 ه. النوع االجتماعي والعنف القائم عىل النوع االجتماعي 
 

 القانون الواجب التطبيق 

182.  . ن س المبدأ األساسي للمساواة وعدم التميب  ي تكر 
ي كل من العهد الدولي الخاص وصادق اليمن عىل عدد من المعاهدات الت 

فن

ز بيانات  بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، عىل سبيل المثال، تبر

ن عىل أساس الجنسواضحة مفادها أن الرجال والنسا  . وتوفر 255ء يجب أن يتمتعوا بجميع الحقوق عىل قدم المساواة ودون تميب 

                                                       
  . لمزيد من التفاصيل يليها  وما  192 اتالفقر أنظر جزء العنف القائم عىل النوع اإلجتماعي  253
 . 625و 624الفقرة  A/YEM/42/CRP.1أنظر  254
 من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  3( و2)2العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتان  من 26و 3( و1)2المواد 255



ن ضد المرأة. وتتكرر األهمية األساس ق بعدم التميب 
ّ
 فيما يتعل

ً
 أكبر تفصيال

ً
ن ضد المرأة إطارا ية اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التميب 

ي صكوك حقوق اإلنسان األخرى. بينما 
ن فن ن عىل أساس الجنس، يستخدم هذا التقرير  لعدم التميب  تشب  المعاهدات إل التميب 

ي لألدوار 
" لمراعاة اإلطار االجتماعي الضمتن " و "العنف القائم عىل النوع االجتماعي ن عىل أساس النوع االجتماعي مصطلجي "التميب 

ي تقوم عليها هذه االنتهاكات
 .الت 

 

ن المحظور. العنف القائم عىل النوع االجتماعي هو شكل م .183 والدول ملزمة باتخاذ جميع التدابب  المناسبة  256ن أشكال التميب 

للقضاء عىل العنف القائم عىل النوع االجتماعي والعمل بما يلزم من العناية لمنع هذا النوع من العنف والتحقيق فيه والتوسط 

ي ذلك العنف الذي ترتكبه جهات من غب  الدول
 .والمعاقبة عليه واإلنصاف، بما فن

 

وب المعاملة  .184 ه من ضن ه من أشكال العنف الجنسي حظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان للتعذيب وغب  ينتهك االغتصاب وغب 

ي التمتع بأعىل 257القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
ي ذلك الحق فن

ا بحقوق اإلنسان األخرى، بما فن
ً
. ويمس العنف الجنسي أيض

قلية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. ويشب  مستوى ممكن من الصحة البدنية والع

ه من أشكال العنف الجنسي عندما ُيرتكب ضد أشخاص  ي إل محظورات ضيحة فيما يتعلق باالغتصاب وغب 
القانون الدولي اإلنسانن

ي األعمال القتالية
الة فن  فع 

ً
ل 258ال يشاركون مشاركة

ّ
، واإلكراه عىل البغاء، والحمل . ويشك قاق الجنسي االغتصاب، إل جانب االسب 

القشي، والتعقيم القشي، وأشكال أخرى من العنف الجنسي عىل نفس الدرجة من الخطورة، جرائم حرب بموجب نظام روما 

ي عىل 259األساسي  ن  وقد تشكل جرائم ضد اإلنسانية إذا ارتكبت كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجر  .260المدنيي 

 

ي القرار  .185
اع إل اتخاذ تدابب  خاصة لحماية النساء والفتيات من 2000) 1325فن ن

(، دع مجلس األمن جميع أطراف البن

ي القرار 
، وفن ه من أشكال االعتداء الجنسي ، حقيقة (، لفت االنتباه إل 2008) 1820االغتصاب وغب  ن أن "العنف الجنسي حي 

ف باستخدامه كوسيلة من وسائل 
ّ
م ضد يستخدم أو يكل

ّ
ي إطار هجوم واسع النطاق أو منظ

 أو فن
ً
ن عمدا الحرب الستهداف المدنيي 

، قد يؤدي إل استفحال حاالت  ن ح". السكان المدنيي 
ّ
اع المسل ن  البن

 

ة  .186 ن ن عىل أي أساس محظور هو جزء من الركب  ض لتميب  ي التمتع بحقوق اإلنسان عىل قدم المساواة وعدم التعر 
إن الحق فن

ن عىل أساس الجنس أو الميل األساسية للقانون ال ي عدم التعرض للتميب 
ن الحق فن ي عدم التميب 

دولي لحقوق اإلنسان. ويشمل الحق فن

ي مجموعة من المعاهدات، و الجنسي أو الهوية الجنسانية أو الخصائص الجنسية. 
 فن
ً
ن عىل أساس الجنس محظور ضاحة التميب 

اف بالميل الجنسي والهوية الجنسانية وال ن المحظور من قبل جميع وقد تم االعب  هيئات الخصائص الجنسية عىل أنها أسس للتميب 

                                                       
جنة المعنية بالقضاء عىل التميبر  ضد المرأة رقم  256

ّ
اع وما بعد  ( بشأن2013) 30( بشأن العنف ضد المرأة ورقم 1992) 19انظر التوصية العامة لل اع والب   ي حاالت منع الب  

 
المرأة ف

 اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 
ً
اع. انظر أيضا ي التمتع بجميع الحقوق االقتصادية 16الب  

 
، حول المساواة بير  الرجل والمرأة ف

 واالجتماعية والثقافية. 
ة، انظر أ  من العهد الدوىلي  7المادة  257 ي  . الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولالعتبارات األخبر

 
ي اعتمدتها لجنة مناهضة التعذيب ف

 2ضد البوسنة والهرسك، اآلراء الت 
 . CAT/C/67/D/854/2017، 2019أغسطس /آب
ي تشبر إىل "االعت2) 4المادة  258

كة من اتفاقيات جنيف والت   المادة الثالثة المشب 
ً
يها أيضا

ّ
. وهذه األعمال تغط ي

ي الثان 
 
وتوكول اإلضاف داء عىل الحياة والسالمة البدنية، ( )ه( من البر

ا دراسة لجنة الصليب األحمر الدولية حول وبخاصة ... المعاملة القاسية والتعذيب واالعتداء عىل الكرامة الشخصية وعىل األخص المعاملة 
ً
المهينة والحاطة بالكرامة". أنظر أيض

، القاعدة  ي
 
ي العرف

 . 93القانون الدوىلي اإلنسان 
. 6()ه()2) 8المادة  259  ( من نظام روما األساسي
. 1) 7المادة  260  ( )ز( من نظام روما األساسي
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ر التوجيهات اإلضافية . 261المنشأة بموجب المعاهدات
 
ي شكل مبادئ يوغياكارتاوتتوف

اء األمم  262فن ي وضعها عدد من خبر
الت 

اء حقوق اإلنسان هم من خبر  .المتحدة وغب 

 

 النتائج الوقائعية

ي  .1
   التحليل الجنسانن

 

، حيث يعيش  .187
ً
ي ذكوريا

ح عىل النساء والفتيات والرجال والفتيان بأشكال مختلفة. ولطالما كان المجتمع اليمتن
ّ
اع المسل ن ر البن

 
أث

ن ال األقليات أو المجتمعات الريفية، واألشخاص الذين ال  ي ينتمي 
للميول يمتثلون الكثب  من النساء والفتيات، وبخاصة اللوان 

اع إل تفاقم هذا ، لجنسانية النمطيةالهويات ا أو /الجنسية و ن ت تضفات أطراف البن
 
ة للغاية. وقد أد ي أوضاع غب  متكافئة وخطب 

فن

ي عام 
اع 2019الوضع عبر استغالل تلك األطراف للمعايب  الجنسانية بغية تعزيز أهدافها. وفن ن ي للبن

اء تحليل جنسانن م فريق الخبر
 
، قد

ل هذا القسم.  ة هذا التق 263ويكم  ي مختلف أشكال العنف القائم عىل النوع وخالل فب 
قة فن رير، أجرى الفريق تحقيقاٍت معم 

 بتوثيق االنتهاكات المرتكبة ضد النساء المدافعات عن حقوق 
ً
ي هذا القسم. واستمر الفريق أيضا

ل أربعة منها فن ، وسنفص  االجتماعي

 ادعاءات بانتهاكات العنف القائمطاإلنسان، والناش
عىل النوع االجتماعي المرتكبة خالل تجنيد األطفال  ات والصحفيات وتلق  

اع.  ن  264واستخدامهم من قبل بعض أطراف البن

 

ي  .188
ن   فن ة ما بي 

ين للقتال ما زالوا من الرجال والفتيان2020-2019 الفب  . ولقد 265، أظهرت األرقام أن غالبية الضحايا المباشر

ت األزمة اإلنسانية إل تردي الرعاية الصحية، والوصول إل الغذاء والتغذية و السكن اآلمن، ما أثر بشكل أساسي عىل النساء 
 
أد

، وال سيما النازحاتوالفتيات وجعلهن أكبر عرضة لشكل من أشكال ا أعباء ات هناك . ب266لعنف القائم عىل النوع االجتماعي

ي إ
اع فن ن دت بعض أطراف البن

 
اع، المعيالت ألشهن. وقد جن ن ي أصبحن، بسبب البن

قتصادية عىل عاتق بعض النساء والفتيات الالن 

ي جملة
ن باستخدام الخطابات الدينية والذكورية، فن ا كمقاتلي 

ً
 وفتيان

ً
حه ،  أمور أخرى، وكذلك الحوافز المالية صفوفها رجاًل كما تم شر

ي القسم 
 .ومايليها( 273)أنظر الفقرات  "و"فن

 

ن  .189 ة ما بي 
ي الفب 

اع. فعىل سبيل  2020-2019فن ن ي قطاع األمن، وهكذا كان الوضع منذ ما قبل البن
، واصلت المرأة المشاركة فن

ي المناطق الخاضعة  267المثال، واصلت قوات الزينبيات
لسيطرة سلطات األمر الواقع. وتشمل هذه القوات النساء العمل فن

                                                       
وق المدنية والسياسية والعهد الدوىلي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل أسس محددة للتميبر  تشبر الصكوك الدولية مثل العهد الدوىلي الخاص بالحق  261

ياسية ( من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والس1) 2ومن ثم فإن لغة المادة  -المحظور و "الجنس" هو أحد تلك االسس المحددة. ومع ذلك، فإن أسس التميبر  ليست مغلقة 
ام وضمان الحقوق "دون أي تميبر  بسبب مثل ...". إما عىل هذا األساس، أو عىل أساس قراءة واسعة لمصطلح "الج

اف بأن األسس تشبر إىل وجوب الدول الحب  نس"، فقد تم االعب 
ا الميل الجنىسي والهوية الجنسانية والخصائص الجنسية: انظر عىل سبيل الم

ً
 22ثال، اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، رقم المحظورة للتميبر  تشمل أيض

ي الصحة الجنسية واإلنجابية )
 
اليا، اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، البالغ رقم 23و 9( الفقرات 2016بشأن الحق ف  / CCPR / C / 50 / D) 499/1992. تونير  ضد أسب 

ي سياق اتفاقية حقوق الطفل ) 4الطفل، التعليق العام رقم  ، لجنة حقوق8و 7(، الفقرتير  499/1992
 
؛ لجنة مناهضة التعذيب، 6(، الفقرة  2003بشأن صحة المراهقير  ونموهم ف

 . 39و 32الفقرتان (، 2012) 14بشأن تنفيذ الدول األطراف للمادة  3، والتعليق رقم 21(، الفقرة رقم 2008) 2بشأن تنفيذ الدول األطراف للمادة  2التعليق العام رقم 
 . 2017مبادئ يوغياكارتا بعد عرسر سنوات لعام و  2006لعام  مبادئ يوغياكارتا  262
  ، الفصل السابعA/HRC/42/CRP.1راجع  263
 راجع األقسام حول معاملة مجموعات معّينة وتجنيد األطفال واستخدامهم واالنتهاكات ذات الصلة 264
ي اليمن:  راجع 265

 
مايو /)لمحة عن الوفيات واإلصابات المبلغ عنها(، أيار WHO Yemen: Snapshot of Reported Deaths and Injuriesرسم منظمة الصحة العالمية ف

2020 
هن من االفتقار إىل الخصوصية، والتهديدات بحسب صندوق األمم المتحدة للسكان، مع محدودية خيارات المأوى، تميل النساء والفتيات النازحات إىل المعاناة أكبر من   266 غبر

انية االلتحاق بالمدارس ألن األش ذات عىل السالمة ومحدودية الوصول إىل الخدمات األساسية، ما يجعلهن أكبر عرضة للعنف واالعتداء. من المرجح أن تفقد الفتيات النازحات إمك
ي التعليم. 

 
ي اليمن الموارد المحدودة ال تعطي األولوية لحقهن ف

 
، المتاح عىل:  2020راجع االستجابة اإلنسانية لصندوق األمم المتحدة للسكان ف

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/English_-_2019_UNFPA_Response_brochure_-_final_for_Web-compressed.pdf 
، ومدّربة عىل دعم الحوثيير  من خالل، من بير  أمور أخرى، تلقير  النساء وال 267 مة تابعة للحوثيير 

ّ
ي والحفاظ عىل الزينبيات هي مجموعات أمنية نسائية منظ

فتيات الفكر الحونر
ي مرافق االحتجاز والقيام بأنشطة إنفاذ القانون. 

 
 النظام ف

 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/English_-_2019_UNFPA_Response_brochure_-_final_for_Web-compressed.pdf


ي انضممن لتحقيق مكاسب مالية أو ألسباب شخصية. 
تلق  الفريق تقارير موثوقة تفيد بأن سلطات األمر الواقع و والفتيات اللوان 

ن وتجنيد فتيات لالنضمام إل الزينبيات من المدارس ومراكز االحتجاز والعائالت التاب ةقامت بتلقي  ن واألش الفقب  كما ،  عة للحوثيي 

ي القسم
ي  268. وما يليها( 273)أنظر الفقرات  "و" هو مفصل فن

، تداولت تقارير إعالمية عن قوات 2020عام الباإلضافة إل ذلك، فن

بالقوات العسكرية ات" المرتبطة بسلطات األمر الواقع، و"القوات الخاصة النسائية" المرتبطة يأمن نسائية جديدة، مثل "الفاطم

ي عدن
 .269فن

 

اع .190 ن . إذ استمرت بعض الجهات المسؤولة عن إنفاذ 270ال يستطيع نظام العدالة الجنائية التعامل مع االنتهاكات المرتبطة بالبن

ي بعض 
ي تشكيل تهديد مباشر للسكان. وعىل وجه الخصوص، وجدت النساء فن

حة فن
ّ
حة والجماعات المسل

ّ
القانون والقوات المسل

اعات المجتمعية إل المحافظا ن  موثوقية الوصول إل آليات غب  رسمية لحل البن
 .271مخاوفهن األمنية ثارةت أنه من األسهل واألكبر

 

ي الوساطة  .191
 رئيسية فن

ً
ن أدوارا ي يلعير

ي اللوان 
خ تقليد قوي للناشطات والقائدات عىل جميع مستويات المجتمع اليمتن س  يب 

ي عام و 272والتفاوض والحماية واألدوار اإلنسانية. 
ي التخطيط 2020فن

ن فن ، برزت فرص ناشئة لمشاركة المرأة وقيادتها األساسيي 

ي 
اع، 273والرقابة عىل وقف إطالق النار عىل الصعيد الوطتن ن . إن تحقيق المشاركة الكاملة للنساء والفتيات، وال سيما الناجيات من البن

ي مفاوضات السالم وعمليات وآليات العدالة 
ي والمصالحة فن

االنتقالية، أمر أساسي لتحقيق بناء السالم المراعي للمنظور الجنسانن

اعات المستقبلية ن  274ومنع البن

 

 النوع االجتماعي العنف القائم عىل  .2

 خطر  النمطية الهوية الجنسانيةو/ أو األشخاص الذين ال يمتثلون للميول الجنسية النساء والفتيات والرجال والفتيان و يواجه  .192

ي  شديد 
اع والسياق المعياريلنتيجة  ،التعرض لجميع أشكال العنف القائم عىل النوع اإلجتماعي فن ن . وكان العنف القائم عىل النوع لبن

اع، خاصة  ن ًيا وواسع االنتشار قبل البن منذ بداية الحرب،  275بسبب األعراف الجنسانية الراسخة وعدم المساواة. االجتماعي مستشر

ن الذين يصلون إل خدمات العنف القائم  ي أعداد الناجي 
ق صندوق األمم المتحدة للسكان ومقدمو الخدمات ارتفاًعا مستمًرا فن

 
وث

ي تواجه هذه الخدمات. 
ايدة الت  ن ي تحول دون اإلبالغ والتحديات المب 

، عىل الرغم من العوائق المتعددة الت  عىل النوع االجتماعي

ي حصول  13إل زيادة مقدرة بنسبة  2020إحصائيات صندوق األمم المتحدة للسكان حت  شهر حزيران/ يونيو تشب  
بالمائة فن

ن عىل خدمات  ي العام العنف القائم عىل النوع االجتماعي  الناجي 
بالمائة مقارنة  15وزيادة بنسبة  2019مقارنة بالعام  2020فن

ي العام تشب  اإلحصاءات بمحافظ  276. 2018بالعام 
ي جنوب اليمن إل زيادة فن

بالمائة مقارنة  29قد تصل إل  2020ة واحدة فن

                                                       
 راجع القسم حول تجنيد األطفال واستخدامهم واالنتهاكات ذات الصلة.  268
  www.youtube.com/watch?v=dbU37lo5fV4و http://yemen14.com/3345 راجع عىل سبيل المثال 269

270  
ً
 634-636الفصل السابع الفقرات  A/HRC/42/CRP.1راجع قسم المساءلة، راجع أيضا

ي الملف. انظر عىل سبيل المثال،  271
 
 Yemen Polling Center, Policy Report 2020: Gendered Security Gender-based Violence and مصادر شية ف

Women’s Access to State and Non-state Security Provision in al-Dhali’ ) ي اليمن، تقرير السياسة
 
ي والعنف القائم عىل 2020مركز استطالع الرأي ف

: األمن الجنسان 

ي الضالع
 
-yemenpolling.org/gendered-security-gender. متاح عىل: ال، 2020أبريل /نيسان، )النوع االجتماعي ووصول المرأة إىل توفبر األمن الحكومي وغبر الحكومي ف

based-violence-and-womens-access-to-state-and-non-state-security-provision-in-al-dhali/ 
 . 661-659و650-654الفصل السابع، الفقرات  A/HRC/42/CRP.1 راجع 272
 :UN Women and the Group of Nine Network 2020 Policy Paper لهيئة األمم المتحدة للمرأة ومجموعة الشبكة التسعة:  2020رنا غانم، ورقة سياسات عام   273

Women in the Security Sector and the Military, and the Potential Role in the Ceasefire and Peace Process ( ي
 
قطاع األمن والجيش، والدور  المرأة ف

ي 
 
ي المحتمل ف

 (السالمو وقف إطالق النار عمليت 
ها: راجع عىل سبيل المثال  274 ات المقبلة: النساء  ,Changes ahead: Yemeni women map the road to peaceرابطة النساء الدولية للسالم والحرية وغبر )التغيبر

:  24و 23اليمنيات تخطن خارطة السالم(، الفقرتير   -https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2019/04/WILPF_Yemenعىل الرابط التاىلي
Publication_web.pdf 

ي الملف 275
 
ا دراسة أوكسفام  .مصادر شّية ف

ً
 Oxfam-CARE-GenCap Study 2016أنظر أيض

 UNFPA GBV IMS Data 2018-2020 أنظر  276

 

http://yemen14.com/3345
http://www.youtube.com/watch?v=dbU37lo5fV4
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ن إمرأة وفتاة معرضات لخطر  3ويقدر صندوق األمم المتحدة للسكان أن  277. 2018ئة مقارنة بالعام ابالم 41و 2019بالعام  ماليي 

 معرضات لخطر القتل.  120والعنف القائم عىل النوع اإلجتماعي  
ً
  278ألفا

 

193.  
ً
ي بيئات مضيفة أكبر أمنا

وح المستمر عامل خطورة رئيسي لجميع أنواع العنف القائم عىل النوع االجتماعي  سواء فن ن يمثل البن

ن  ن العامي  ي تجمعات سكانية غب  آمنة وغب  رسمية. بي 
تلق  الفريق إدعاءات عن حدوث عنف جنسي ضد  2020و 2018أو فن

ي الحديدة وعدن وإب 
ن داخلًيا فن اع وكذلك إدارة المخيمات والمجتمعات النازحي  ن ي البن

ن بعدة أطراف فن من قبل جناة مرتبطي 

ن آخرين.   وهذا يتطلب المزيد من التحقيق.  279المضيفة ونازحي 

 

ن  ي  ي ضد المهاجرين اإلثيوبي 
 )أ( العنف الجنسي من قبل قوات الحزام األمتن

ن  .194 ي العامي 
اء فن ه من أشكال أن قوات الحزام  2019و 2018وجد فريق الخبر ي المدعومة إماراتًيا إرتكبت اإلغتصاب وغب 

األمتن

" السود واألفارقة ن ي مرفق إحتجاز المهاجرين  .العنف الجنسي مستهدفة مجتمعات "المهمشي 
وحدثت العديد من هذه اإلنتهاكات فن

ي أيار/ مايو 
يقة والذي تم إغالقه فن ي البر

ة كتابة هذا التقرير، ركز الفر   280. 2018فن ي يق خالل فب 
تحقيقاته عىل إدعاءات العنف فن

ي إرتكبتها قوات 
ي العام الجنسي الت 

ن خالل "حملة إحتجاز مناهضة للمهاجرين" فن ي  ي ضد مهاجرين إثيوبي 
 . 2019الحزام األمتن

 

ن آذار/ مارس و  .195 ي المدعومة إماراتًيا قامت  2019 حزيران/ يونيو بي 
إعتقاالت اللواء شالل عىلي الشايع ببقيادة  قوات الحزام األمتن

. إعتقلت وإحتجزت القوات تعسفًيا ما يقدر بنحو  ي لحج وعدن بحجة األمن القومي
ن فن ي  جماعية وإحتجازات للمهاجرين اإلثيوبي 

ي لحج وعدن.  5,000
صة فن ي ظروف مروعة بمرافق مخص 

وقد سبق  281شخص من النساء والفتيات والرجال والفتيان المهاجرين فن

ي لحج وعدن. وأن عبر  الفريق عن قلقه 
، توقفت 2019وتلق  الفريق تقارير أنه بحلول تموز/ يوليو  282حول وضع المهاجرين فن

ي هذه المرافق بزعم نقص التمويل. 
يتناسب هذا الوقت مع بدء سحب اإلمارات العربية  283هذه القوات عن إحتجاز المهاجرين فن

ية   يمن. ال منالمتحدة لقواتها البر

 

ي وضع  .196
ي فن
ة كتابة هذا التقرير ونتيجة لتحقيقه اإلضافن ة  المحتجزين، تحقق الفريق المهاجرينخالل فب  أشهر  4أنه خالل فب 

ي خمس نساء وأرب  ع فتيات وأخضعت  ،2019 حزيران/ يونيو  حت   آذار/ مارسمن 
 ةرجال وثالث 12إغتصبت قوات الحزام األمتن

 . ن ألشكال أخرى من العنف الجنسي ن وفتاتي  كما تلق  الفريق تقارير موثوقة عن إغتصاب فت    284فتيان للعري القشي وإمرأتي 

 إمرأة وفتاة أخريات وثالثة فتيان.  30ومحاولة إغتصاب فت  آخر وإدعاءات أن القوات إغتصبت 

 

ي البداية إل اليمن عبر ساحل  .197
ي جنوب غرب اليمن. عند وصولهم قام المهربون أخبر ناجون الفريق أنهم وصلوا فن

رأس العارة فن

ي هذه المخيمات بالذات. 
ي مخيمات إحتجاز غب  رسمية حيث قال بعضهم أنه تم إغتصابهم وتعذيبهم فن

الذين  285بإحتجازهم فن

لسعودية وهي الوجهة تم إطالق شاحهم أو تمكنوا من الفرار هربو مشًيا عىل األقدام ضمن مجموعات بإتجاه عدن بطريقهم نحو ا

                                                       
ي الملف 277

 
 .مصادر شّية ف

 . 2020مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وإىل  2020و 2019دوق األمم المتحدة للسكان صنأنظر إىل  278
ي الملف 279

 
 .مصادر شّية ف

 . A/HRC/42/CRP.1, para. 837أنظر ورقة غرفة اإلجتماعات  280
  A/HRC/42/CRP.1, para. 290أنظر 281
 A/HRC/42/CRP.1, para. 837أنظر   282
ي  283

 
 .الملفمصدر شّي ف

ي الملف 284
 
 .مصادر شّية ف

 أنظر الجزء حول معاملة مجموعات معينة.  285



عدن أو حت  عندما -النهائية األصلية. لم يتمكنوا من تفادي نقاط التفتيش والدوريات العسكرية عىل خط الطريق الشي    ع لحج

ي ذلك "إستاد 
ي مكان قريب بما فن

ة من الجيش، تم إحتجازهم وأخذهم إل مرافق عسكرية مخصصة فن يطلبون المساعدة المباشر

ي  22
ي لحج فن

 الشيخ عثمان. أفاد مهاجرون الحقا أنه تم نقلهم إل هذا اإلستاد من المرافق المخصصة األخرى.  ديريةم مايو" فن
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ي من ألم شديد "إغتصبونا كأنا كنا حيوانات. العنف والذل من الجنود كان 
ي وأنا كنت أعانن

ي ليلة كانوا يغتصبونن
. فن ن بي  أسوأ بكثب  من المهر 

ي وعرضت أن نتبادل األماكن حت  يتم إغتصابها 
ي لم يكونوا يغتصبوها ليلتها، جاءت لتساعدنن

ي الت 
بسبب اإلغتصابات السابقة. صديقت 

". ي
 متن

ً
 286إمرأة ناجية من االغتصاب بدًل

 

ي أحد مرافق اإلحتجاز هذهقوات الحزام إرتكبت  .198
ي المدعومة إماراتًيا اإلغتصاب والعنف الجنسي فن

-عىل طريق لحج 287األمتن

ي  عدن الرئيسي وكذلك
ن  22"إستاد  فن ن المعتقلي  مايو". أحيانا كانت اإلنتهاكات تحدث عىل مرأى اآلخرين بوضوح وهذا خلق خوفا بي 

ي تحقق منها الفريق، 
ي جميع الحاالت الت 

ي والفموي واالغتصاب الجماعي إساآلخرين. فن خر
تخدم المرتكبون االغتصاب المهبىلي والشر

قبل وأثناء وبعد ارتكاب العنف الجنسي بما  اتضد النساء والفتيات المهاجرات. استخدموا أنواًعا مماثلة من العنف ضد الناجي

ح والتهديد بالسالح لقمع محاوالت  ب المبر ي ذلك الضن
ي ا فن

لمقاومة أو الفرار. وصفت النساء والفتيات كيف تعرضن لالغتصاب فن

ا وحراًسا آخرين  مناسبات متعددة عىل مدار عدة أيام. 
ً
ي نفس الوقت كن  يسمعن أو يرون جنود

ي بعض الحاالت وفن
يغتصبون فن

ي الجوار. تم اغتصاب امرأة عدة مرات عىل مدار 
ا.  28يوًما من قبل  13أخريات فن

ً
  288جندًيا مختلف

                                                       
ي الملف 286

 
  .مصادر شّية ف

ي وقت كتابة هذا التقرير لم يتحقق الفريق من الموقع المحدد لهذا المرفق العسكري.    287
 
 ف

ي الملف 288
 
 .مصادر شّية ف
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ي ذلك الظروف  حدد الفريق أن أفعال العنف الجنسي هذه أظهرت العديد من .199
كة بما فن ة والجغرافية القواسم المشب  الوقتي 

ار األفعال. إستنتج الفريق أن أفعال العنف الجنسي هذه تم إرتكابها كجزء وأنواع الضحايا والجناة وطريقة عمل الجناة ودرجة تكر 

ي المدعومة إماراتًيا من نمط إنتهاكات 
 .  قوات الحزام األمتن

 

. أحدهم وضع وشاح  ي
ي أرب  ع جنود إل هضبة. مزقوا مالبسي عتن

. أخذنن ا أكبر ي كان األمر مؤلما ومضطربً
"المرة الثانية عندما إغتصبونن

ي ف
ي رأسه فن ، كان األمر مؤلما للغاية وكنت أفقد وعت  ي ي عىل األرض. تداور األربعة عىل إغتصانر

نن ىمي حت  ال أتمكن من الضاخ وآخر أجبر

ي إمرأة يمنية."
ي هناك عارية أنزف حت  وجدتتن

 289إمرأة ناجية من االغتصاب أحيانا ثم أستفيق. تركونن

 

ي جنود وحراس  .200
ي مرافق الحزام األمتن

بوا  22 ستاد اإل " فن ي لحج اقب 
ن مايو" فن ن وفتاتي   -جسدًيا وقاموا باإلنحناء فوق إمرأتي 

لفريق قالت الناجيات لكما بينما كانوا يدلون بتعليقات موحية جنسًيا و/ أو مع لمس األعضاء التناسلية.   –سنة  15و 17أعمارهن 

لفتيات عىل ممارسة الجنس معهم مقابل إطالق أنه كان يوجد حاالت معينة حيث حاول الجنود والحراس إجبار بعض النساء وا

 شاحهن ثم تم نقلهن إل مكان آخر. لم ير الشهود هؤالء النساء والفتيات مرة أخرى بعد نقلهن.  

 

ي هذه المرافق حاولت إغتصاب فت  بعمر  .201
ي فن
سنة وتركته مجروًحا وفاقد  15تلق  الفريق تقارير موثوقة بأن قوات الحزام األمتن

ي مناسبة الوعي بعد 
ذلك. نفس هذه القوات إغتصبت ولدا آخر بظروف مشابهة، بحسب تقارير. كما تلق  الفريق إدعاءات أنه فن

ن وقالوا أنه تم  12-10واحدة أخذ جنود ثالثة فتيان مهاجرين ) ن آخرين وعاد الثالثة من بعدها مصدومي  سنة( بعيدا عن معتقلي 

 إغتصابهم. 

 

 لشهود استخدم الحراس الع .202
ً
ري القشي كجزء من المعاملة القاسية والالإنسانية إلذالل مجموعات المهاجرين الذكور وفقا

والسيطرة عليهم ومعاقبتهم. وتضمن ذلك نزع جميع مالبسهم باستثناء مالبسهم الداخلية وإجبارهم عىل التدحرج فوق بعضهم 

ي الوحل أو كش الزجاجات عىل رؤوسهم. 
  290البعض فن

 

ن  ارتكابها وجد الفريق أن انتهاكات العنف الجنسي هذه لم تكن أعمال عنف جنسي منعزلة إنما أفعال تم  .203 ي سياق معي 
جميًعا فن

ة  .ال يمكن تجاهله ي فب 
اع المسلح فن ن كبت هذه األفعال تحت ستار البن

ُ
قوات حيث أن  – 2019حزيران/ يونيو  -آذار/ مارسوقد ارت

ي المدعومة إمارا
ن عدن ولحج حيث كان يتم الحزام األمتن ي جنوب البالد وتسيطر عىل عدة مرافق عسكرية بي 

تًيا كانت متواجدة فن

ي )عىل سبيل المثال، 
ي الماضن

مرفق إحتجاز إعتقال المهاجرين تعسفًيا. كذلك عندما إرتكبت هذه القوات نفسها إنتهاكات مماثلة فن

يقة ي البر
ن أن الم وأثر ذلك( لم يتم محاسبتها المهاجرين فن نظام العدالة تعلقة بمور مأل حالة اإلفالت من العقاب يعرفون باتوا رتكبي 

اع أو الشواغل األمنية للضحايا.  ن  الجنائية الذي ال يتعامل بشكل فعال مع االنتهاكات المرتبطة بالبن

 

ن وكانوا جميعهم مهاجري .204  الهيكىلي ضد الناجي 
ن ي سياق أوسع من التميب 

. يعزز وقعت أفعال العنف الجنسي هذه فن ن ي  ن إثيوبي 

" للمجتمعات السوداء واألفريقية و  ي اليمن الوضع "التبغي
ي فن
ن األقليات "يذكر بالمعاملة مع مجتمع النظام الشبيه بالطبق   "المهمشي 

                                                       
ي الملف 289

 
 .مصادر شّية ف

ي الملف 290
 
 .مصادر شّية ف



ي اليمن 
خ التصور بأن نساء وأطفال هذه المجتمعات هم أقل قيمة من أولئك الذين ينتمون إل القبائل فن "اليمنية". وهذا ويرس 

ي قد يتمتع بها اآلخرون. 
لون عىل ذات الحماية من خالل الوساطة القبلية الت  ا أنهم ال يحص 

ً
ي أيض

 يعتن

 

ي صنعاء[سلطة األمر الواقع  (ب)
  ]إحتجاز وتعذيب وعنف جنسي ضد النساء والفتيات فن

 

ن  .205 إدارة البحث  بما فيها سلطات األمر الواقع  نأفراد م إحتجز  2019و كانون األول/ ديسمبر  2017كانون األول/ ديسمبر   6بي 

ن  ي مظاهرات وقاموا بتعذيبهن وذلك تضم 
ي نساء وفتيات بسبب آرائهن السياسية و/أو مشاركتهن فن

ي واألمن الوطتن
الجنان 

ه من أشكال العنف الجنسي باإلضافة إل المعاملة القاسية اإلغتصاب  ي سلسلة من مرافق االحتجاز  والالإنسانية والمذلةوغب 
فن

اء من أن ي محيطها. وضمن هذا السياق تحقق فريق الخبر
ست  وا سلطات األمر الواقع إغتصب أفراد من الشية داخل صنعاء وفن

 . ن من هؤالء النساء إل أشكال مختلفة من العنف الجنسي ضت إثني  ة من الزمن إغتصبوا ثالث  291نساء وأيضا عر  عىل إمتداد فب 

ي أكبر من من هؤال 
 مناسبة.  20ء النساء فن

وي    ج للمخدرات والدعارة، دخل رجل إل الغرفة كانوا   بالب 
ً
ي زورا

ي واتهمونن
ي المظاهرة. بعد أن استجوبونن

ي فن
ي بسبب مشاركت 

"إحتجزونن

ينادونه "ولي هللا". 
ي بإجباري عىل أداء "جهاد النكاح".   292 ر ذنونر

ي أنه سيطه 
نن ي  وقيدوا يدي  باألصفاد ونزعوا   293أخبر

عصبوا عيتن

ي البكاء فقط. كان األمر 
. كان بإمكانن ي

مونن . حاولت الضاخ لكنهم كم  ي ي الساعة التالية تناوب هو ورجال آخرون عىل اغتصانر
. فن مالبسي

  294إمرأة ناجية من إغتصاب.  وحشًيا، لم يكن لديهم رحمة."

 

ي تقريره للعام محاربة "الفجور" والدعارة. تحت ستار سلطات األمر الواقع هذه اإلنتهاكات  أفراد منإرتكب  .206
، وجد 2019فن

ي حقوق النساء و/أو  وا قامأنهم الفريق 
ن وكن يعملن فن اض عىل الحوثيي  ي قمن باإلعب 

كن تعسفيا بإعتقال النساء والفتيات من اللوان 

ي كانت تقودها النساء
ي المظاهرات الت 

ي صنعاء  مشاركات فن
ن كانون األول/ ديسمبر فن ة و  295. 2019نيسان/ أبريل و 2017بي  خالل فب 

اء تقارير موثقة تفيد بأن سلطات األمر الواقع إحتجزت حوالي التحقيق الحالية هذه،   فريق الخبر
إمرأة وفتاة، بلغ عمر  279تلق 

ي محيط صنعاء كانت قد تحولت إل مرافق إحتجاز شية. سنة، وفقا ل 14 بعضهن
ا داخل وفن

ً
ي سكنية سابق

ي خمس مبانن
شهود، فن

ي 
ة إل المرافق أو بعضهم عبر إدارة البحث الجنان  ي أخذوا النساء مباشر

طة وسط صنعاء. تم إبقاء  فن ي مرافق للشر
شارع العدل وفن

ن شهر  ي هذه المرافق لمدة بي 
ات أطول بكثب   بعضهنشهر و أ وتسعةالنساء والفتيات فن

. تم إحتجازهن بمعزل ، بحسب تقارير لفب 

ي الحبس االنفرادي. 
ي بعض الحاالت فن

ي وفن   296عن العالم الخارخر

 

ي ذلك  .207
ن العقائدي والتعذيب بما فن ن اإلذالل والتلقي  ي هذه المرافق لروتي 

ضت سلطات األمر الواقع النساء والفتيات فن عر 

فو  صف و و  . المنشأة والمحققون والموظفون الذكور اآلخرون باغتصاب المحتجزات بشكل متكرر ومنتظماإلغتصاب. قام مشر

" و"إعادة تأهيل"  هبأنهذا التضف والحارسات الزينبيات  المرتكبون . ل"تطهب  ي
وا جميع الناجيات الستة و سلوكهن غب  األخالف  أخبر

ره "جهاد النكاح". وقام الر  " يتم عبر ويبر ا بأن "التطهب 
ً
ب  هن بعنف وتهديدهن أحيان ي معظم األحيان بضن

جال وهم مسلحون فن

                                                       
ي الملف 291

 
 .مصادر شّية ف

ي وقريب من هللا.  292
 المصطلح يدل عىل رجل تق 

" من منطلق التأكيد عىل جهاد المرأة بالفرجو جهاد النكاحكما أشار المرتكبون، بحسب تقارير، إىل  293 . ُيفرس هذا عىل أنه "زواج الحرب" أو "جهاد جنىسي

ي من خالل الم ي المجهود الحرنر
 
. "مساهمة" النساء والفتيات ف  مارسة التوافقية للزواج المؤقت أو طويل األجل وذلك يشمل الجماع الجنىسي مع المقاتلير 

ي الملف 294
 
 .مصادر شّية ف

ي الملف 295
 
  .مصادر شّية ف

ي الملف 296
 
  .مصادر شّية ف
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ي بعض الحاالت ذلك شمل 
ج والفم. فن بمساعدة الحارسات النساء. اغتصبوهن واحدة تلو األخرى عن طريق المهبل والشر

ي الغرف ا
ي يتم فيها إستجواب المحتجزين أو فن

ي الغرفة الت 
. كان هذا يحدث دائًما فن لمجاورة. وقد أبلغوا الناجيات اإلغتصاب الجماعي

لة المغتصب. قال المرتكبون أو  297أثناء االغتصابات ب "االتهامات" الموجهة إليهن ن بأنهن متواطئات مع العدو وأشاروا إل علو مبن

" تم بواسطة  ي عدة حاالت بأن "التطهب 
ي حاالت أخرى قيل كذلك 298أو عبر أحد "السادة".  ولي هللاالحارسات للناجيات فن

 وفن

ي حالة واحدة إعتبار الضحية "غنيمة حرب". 
 وأنهن أصبحن ممتلكات للجناة؛ وفن

ً
ا  299للناجيات إنهن حيوانات ولم يعودوا بشر

 

ي بعض األحيان إختار المحققون أو الحارسات مجموعات من النساء والفتيات ليتم اغتصابهن بالتناوب. وقالت ناجيات  .208
فن

وصفن كيف شاهدن حارسات و ن مستواهن اإلجتماعي أو إنتماءاتهن السياسية. للفريق إنهن تعرضن لإلغتصاب بغض النظر ع

ا عن الزنازين ثم يعيدونهن بعد ذلك. عاد هؤالء النساء والفتيات مصابات 
ً
زينبيات وأفراد آخرين يأخذون المحتجزات بعيد

المحتجزات يسمعن الضاخ والبكاء المكتوم بصدمات نفسية و/ أو مصابات بجروح و/ أو أعلن أنه تم تعرضهن لالغتصاب. كانت 

ن وفتاة تبلغ من العمر   الفريق إدعاءات بوفاة إمرأتي 
ي الغرف المجاورة. وتلق 

ي زنزاناتهن  15لمحتجزات أخريات فن
عاما، عىل ما يبدو فن

ب من قبل الحراس لمقاومة محاوالت أخذهن. عمليات اإلغتصاب  حطمت إرادة بعد تعرضهن لإلغتصاب أو بعد تعرضهن للضن

افقة مع العزلة واإلذالل وأدت بهن إل اليأس وزادت ميولهن لإلنتحار.   300بعض الناجيات مب 

 

ي لتحقيق تلك الغاية. عندما هددوا بإطالق النار عىلي أو قتىلي كانت قد تمنيت 
ي ما يساعدنن

ي زنزانت 
ي لم أجد فن

، لكتن ي قتل نفسي
"فكرت فن

ي من األلم."
 301مرأة ناجية من إغتصاب. إ لو يقوموا بذلك حت  يعفونن

 

 بممارسة البغاء .209
ً
"حرب التحريض عىل ما يسىم ب  عبر والفجور ودعم التحالف  302تم إتهام المحتجزات داخل المرافق زورا

يقودها التحالف واالنتماء إل أطراف معادية أخرى والتجسس لصالحهم. قام المحققون الرجال بمساعدة حارسات  303ناعمة"

اف نساء بإخضاع المعتق الت لالستجواب والتعذيب. لقد استخدموا هذا بشكل متعمد إلذاللهن ووصمهن وإكراههن عىل اإلعب 

ي أوضاع مؤلمة والتهديد باغتصابهن 
ات طويلة فن ب وتعليقهن لفب  باإلتهامات الباطلة. وشمل ذلك الصعق بالكهرباء والحرق والضن

ن العنف الج ي حالتي 
وعلم الفريق أنه تم إلتقاط صور  304نسي عبر اإلمساك بالنهود أو الفرج. أو أفراد األشة والتعري القشي وفن

هن بأن كل ذلك يمكن أن يتم إرساله إل عائالتهن  ي مواضع مهينة وتذكب 
فن بإتهامات أو لوجودهن فن وفيديوهات لمحتجزات يعب 

 . ن   305إذا لم يمتثلن لمطالب الحوثيي 

 

                                                       
 لم يتم توجيه التهم رسميا ألي من الناجيات الستة 297
فية هي ذات دالالت  298 ي اليمن تمنح القداسة أو اإلمتياز أو مكانة الطبقة العليا لحامليها. كل من هذه المصطلحات الرسر

 
 محددة ف

ي الملف 299
 
 .مصادر شّية ف

ي الملف 300
 
 .مصادر شّية ف

ي الملف 301
 
  .مصادر شّية ف

ي مجال الجنس من شأنه أن يخدم ثالثة أهداف بأقل تقدي 302
 
ي باليمن التابع لمجلس األمن بأن وصم النساء كعامالت ف

اء المعت  ر: ذلك يمنع العائالت من البحث عن أفاد فريق الخبر
وانتهاكات لهؤالء النساء مع قدرة اإلفالت من العقاب؛ والتهديد النساء واالحتجاج عىل اختفائهن بسبب الخزي المرتبط بذلك؛ يسمح للمسؤولير  بإجراء عمليات توقيف واحتجاز 

ي با
اء المعت  ه من أشكال المعارضة. أنظر تقرير فريق الخبر ي النشاط السياسي أو غبر

 
 UN Panel ofليمن التابع لمجلس األمن بالتوصيف يمنع هؤالء النساء وأخريات من المشاركة ف

Experts, Report 10الفقرة  5 ، الملحق2019، العام . 
(  –ُينظر إىل ما يسم بـ"الحرب الناعمة"  303 ي

ا للبيانات العلنية للقائد األعىل للحوثيير  )عبد الملك الحونر
ً
ات متنوعة وعوامل سلبية.   –وفق ي مع تأثبر

ي ضد المجتمع اليمت 
 
كهجوم ثقاف

، من خالل الهجوم  ي
ىل المؤمنير  لحرمانهم من مبادئهم وحرفهم عن هويتهم وأخالقهم الدينية، فالحرب الثقافية عمبدأ "الحرب الناعمة" معقد وهو يتجىل، بحسب القائد الحونر

ي يوم  هي الحرب الناعمة نفسها
ي اليمن".  2019كانون األول/ ديسمبر   20)مقتطف من خطاب عبد الملك الحونر

 
 بعنوان "اإليمان ف

ي الملف 304
 
  .مصادر شّية ف

ي الملف 305
 
  .مصادر شّية ف

 



ي هذه المرافق أبلغ الناجيات الفريق أن  .210
ن العقائد ل كان إلزامًيا   حضورهنأثناء احتجازهن فن ات وتلقي  "برنامج" من المحاضن

ن وعقيدتهم وعن تهديد التحالف. تم حلق رؤوس بعض النساء والفتيات.  حول مسؤولياتهن كنساء وفتيات وعن تاري    خ الحوثيي 

ت النساء والفت جبر
ُ
ي إحدى المنشآت عىل نقل صناديق فيها ما يشبه الذخائر والعمل لساعات وصفت محتجزة كيف أ

يات فن

ة من الطعام والذي قال لهن الحراس إنه للجبهة.   عديدة باليوم لصنع كميات كبب 

 

ن وعن فساد الشباب وال مونا عن ما المطلوب إلطاعة الحوثيي 
ّ
ي ما أسموه "الدورات الثقافية". عل

ونا عىل اإلنخراط فن نساء وعن "أجبر

 306إمرأة ناجية من إغتصاب حاجتنا للتوبة عن ذنوبنا عبر التطهب  بالجهاد من خالل مهبلنا."

 

ن مقابل إطالق شاحهن أو إسقاط اإلتهامات  .211 ي بعض الحاالت طلب المحققون والحارسات من الناجيات العمل مع الحوثيي 
فن

رنا أنفسنا من اإلذالل وعملنا )الكاذبة( ضدهن. قالت إمرأة حارسة إلحدى الناجيات: "أنت غب ية، أال يمكنك أن تشاهدي كيف حر 

   307معهم وأصبحنا زينبيات."

 

ن  .212 ي العامي 
ة من النساء والفتيات من هذه المرافق إل السجن المركزي  2020-2019بحسب تقارير، فن تم نقل مجموعة كبب 

ي 
ي منشآت شية فن

. بصنعاء وقد وصفن لشهود تعرضهن لالحتجاز واالغتصاب فن ي
ي مرافق إدارة البحث الجنان 

 مبان سكنية سابقا وفن

ي 
اء من ثالث حاالت لنساء احتجزتهن سلطات األمر الواقع فن ي قادتها  2018 العامتحقق فريق الخبر

ي أعقاب االحتجاجات الت 
فن

ن وهن ما زلن مختفيات حت  تموز/ يوليو  ي صنعاء بعد إدانتهن عالنية للحوثيي 
. يوجد معلومات تشب  إل أن الثالثة 2020نساء فن

ي صنعاء. 
ي هذه المنشآت الشية فن

ي فن
  308كن محتجزات لدى إدارة البحث الجنان 

 

بحجة التصدي للدعارة والفجور انتهاكات أخرى العنف الجنسي و األمر الواقع ارتكبت  سلطاتأفراد من يستنتج الفريق بأن  .213

/ نوفمبر زعموب  هدف محاربة ما  ي
ين الثانن ا، عىل األقل منذ تشر

ً
ي يشنها التحالف الذي يسغ  "الحرب الناعمة" ،2017وا به علن

الت 

ي ذلك "إفساد" المرأة اليم
ي بما فن

ا إل تقويض أخالق المجتمع اليمتن
ً
ي العميد سلطان زابن علن

نية. وقد علق مدير عام البحث الجنان 

ي والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات. 
ا مزاعم اإلحتجاز التعسقن

ً
بحسب تقارير، أصدرت إدارة البحث  309عىل هذا األمر ونقن أيض

ي 
ي فن
/ ينايرالجنان  ي

ي صن 45إحصاءات تظهر أنها إحتجزت " 2020 كانون الثانن
ي العام شبكة دعارة" فن

وأشارت  310فقط.  2019عاء فن

ي مرافق االحتجاز الشية هذه إل استخدام تهم كاذبة مثل "الفجور" 
ي قابلهن الفريق بخصوص االنتهاكات فن

الشاهدات اللوان 

. دأنه  عىلُيفهم  المعتن  كانوالبغاء ضد هؤالء المحتجزات و  ن ن الحوثيي  مثل استخدمت سلطات األمر الواقع  أن ا بدعم المعارضي 

تأثب  رادع كذلك تجذب وصمة عار شديدة للنساء والفتيات ويكون لها  لهذه االتهامات واالعتقاالت واالغتصابات مع العلم أنها 

ن واالمتثال لها، ومنع العائالت من اإلبالغ عن االنتهاكاتالعىل الضحايا وعائالتهن و  أو متابعة  ضغط عليهن لتأكيد سلطة الحوثيي 

كذلك فإن    311ض الناجيات واألش لخطر اإلقصاء االجتماعي والعنف المجتمغي واألذى عىل المدى الطويل. يعر تإطالق شاحهن و 

                                                       
ي الملفمصادر ش  306

 
  .ّية ف

ي الملف 307
 
  .مصادر شّية ف

ي الملف 308
 
وب المعاملة السيئة وجزء اإلختفاءات القرسية.  .مصادر شّية ف ها من ض  ي والتعذيب وغبر

ا جزء اإلحتجاز التعسق 
ً
 أنظر أيض

www.youtube.com/watch?v=uNbHno878QE&feature=youtu.beAl Masirah 2019 ’ Red Lines ,أنظر  309
, www.youtube.com/watch?v=tZ_MqWGCqD0. See also www.ansarollah.com/archives/221513
 and ollah.com/archives/123871www.ansar,  www.ansarollah.com/archives/316799

twitter.com/M_N_Albukhaiti/status/1257236317689262088?s=20 
310  alyemeni.com/156556-www.almashhad 
ي باليمن التابA/HRC/42/CRP.1 Chapter VI para. 376 and 467, and Chapter VII para. 628 and 634أنظر  311

اء المعت  ي . وأنظر أيضا فريق الخبر
 
ع لمجلس األمن ف

 . 5، الملحق  S/2020/326األمم المتحدة،  

 

http://www.youtube.com/watch?v=uNbHno878QE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=tZ_MqWGCqD0
http://www.ansarollah.com/archives/221513
http://www.ansarollah.com/archives/123871
http://www.ansarollah.com/archives/316799
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ي عن النساء والفتيات واستخدام اإلغتصاب كوسيلة للسيطرة 
ن" الجناة ورؤسائهم من نزع الطابع اإلنسانن

ّ
مثل هذه الذريعة "تمك

 واإلكراه. 

 

  312الجنسانيةتهم وهوي ةالجنسيفراد األ عىل أساس ميول)ج( اإلنتهاكات 

ي العام  .214
اء قلقه إزاء تأثب  إنبثاق 2019فن اع عىل األشخاص ، أبدى فريق الخبر ن الذين ال األعراف الجنسانية الراسخة نتيجة للبن

اع قد يمتثلون للميل الجنسي والهوية الجنسانية النمطية. وكان المطلوب إجراء مزيد  ن من التحقيق لمعرفة ما إذا كان أطراف البن

ة بسبب الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية للشخص.  اء اآلن  313إرتكبوا انتهاكات مباشر ي عشر قضايا ألشخاص حقق فريق الخبر
فن

والذين نجوا من هكذا إنتهاكات وشهدوا عىل انتهاكات ضد آخرين. قابل  ال يمتثلون للميل الجنسي والهوية الجنسانية النمطية

ن  ينالفريق أرب  ع نساء ورجل مغاير  ن مثليي  ركز التحقيق عىل   314وثالثة أشخاص بهويات جنسية غب  ثنائية.  الهوية الجنسانية ورجلي 

" ن ي ذلك الجيش وقوات - 315عنف "بدافع التحب 
اع ضدهم بما فن ن األمن عىل أساس ميولهم الجنسية  استخدمه بعض أطراف البن

   .الحقيقية أو المتصورة أو هويتهم الجنسية

 

ا من قبل أشهم ومجتمعهم للتعبب  عن  .215
ً
ي اليمن قمًعا شديد

واألنوثة والميول الجنسية خارج ما هو الذكورية يواجه الناس فن

ا، عىل سبيل المثال، لجنسهم المنسوب عند الوالدة. تستند األح
ً
ي أبوي "متوقع" وفق

ي اليمن إل نظام يبدو طبق 
وال الشخصية فن

ن  ي يتم من خاللها تحديد األدوار الجنسية والجنسانية بي 
ا واسعة عىل حساب فئات تابعة والت 

ً
يمنح الرجال امتيازات وحقوق

ش والوصم إن تصورات الخروج عن هذه األدوار تهدد هذه االمتيازات وتؤدي إل التهمي 316"الذكور" و"اإلناث" بشكل صارم. 

م قانون العقوبات  1992وتداعيات محتملة للعنف. كذلك يعزز قانون األحوال الشخصية للعام  ن ويجر  ن الجنسي  الثنائيات بي 

وجا.  1994للعام  ن   317الممارسات الجنسية المثلية للرجال والنساء. ويعاقب عىل الجريمة باإلعدام إذا كان المتهم رجال مب 

 

خطر شديد عىل حياتهم لون للميول الجنسية و/أو الهوية الجنسانية النمطية حيث أنه يوجد شخاص ال يمتثقابل الفريق أ .216

ي اليمن
ن وبقائهم فن ي يعتمدان . أخبر شخصي 

مغايرين للهوية الجنسانية الفريق عن معاناتهما للوصول إل أدوية التغيب  والعالجات الت 

اع، أبلغت مصادر تعمل عليها. منذ بداية  ن ي اليمن  -تعمل أو كانت  -البن
ها من مقدمي الخدمات فن ي وغب 

مع منظمات المجتمع المدنن

لم تعد ال يمتثلون للميول الجنسية والهوية الجنسانية النمطية الفريق بأن الحماية والخدمات المتخصصة لألشخاص الذين 

                                                       
ق األوسط المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنىسي ومغايرو الهوية الجنسانية وأحرار الهوية والميول الجنسية وحاملو صفات الجنسير  ال تنعكس د 312 ي سياق دول الرسر

 
وما ف

لمصطلحات للفريق إن هذه الكلمات ال تمثل دائًما وبشكل دقيق أو كاٍف أدائهم اإلجتماعي و/ أو إن العديد منهم ليس لديهم قدرة الوصول إىل هذه اوشمال أفريقيا واليمن. قال الناجون 
 ك إختار إستخدام تعببر "مجتمع الميم"مرحلة لم يكن فيها الفريق قد أجرىتمكن من إجراءأجرى بعد تحقيقات معمقة بعد حول هذه القضايا، لذل 2019أو المعرفة بها. تمثل سنة 

زة ومحددة السياق حول إنتهاكات معينة، قرر إستخدام تعببر 633الفقرة  A/HRC/42/CRP.1)أنظر 
ّ
"اإلنتهاكات عىل أساس الميل (. اآلن بعد أن قام الفريق بإجراء تحقيقات مرك

ة.  النمطية" ون للميول الجنسية والهوية الجنسانيةاألشخاص الذين ال يمتثلالجنىسي والهوية الجنسانية واإلنتهاكات ضد  اء مباشر ي حصل عليها فريق الخبر
بناء عىل أقوال الضحايا الت 

ي بعض المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنىسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسير   هذه التعاببر تشمل
 
ي الهوية الجنسية والذين ف األمثلة واألشخاص غبر ثنائتر

ستخدم مصطلحات مختلفة لإلشارة إىل األشخاص الذين ينجذبون إىل . قد يشملون أحرار الهوية والميول الجنسية
ُ
يدرك الفريق أنه عىل إختالف الثقافات والمجتمعات، غالًبا ما ت

دة، واألشخاص الذين لديهم هويات جنسية غبر ثنائية أو الذين لديهم األشخاص من نفس الجنس، واألشخاص الذين لديهم هويات جنسية تختلف عن الجنس المحدد لهم عند الوال 
ي اليمن هو "

 
" والذي يستخدمه الناجون بشكل شائع لإلشارة الجنس الثالثسلوك أو خصائص ال تتناسب مع التعريفات المحلية النموذجية للذكور واإلناث. أحد هذه مصطلحات ف

ي الثالثة. قد يتعرف األشخاص اآلخرون مثىلي  الثنائية وتعببر "إىل أنفسهم وإىل األشخاص ذوي الهويات غبر 
خدم من قبل الناجير  للتعببر بشكل مختلف عن فئات المعان 

ُ
" وكالهما است

ق األوسط وشمال إفريقيا: اآلث ي منطقة الرسر
 
تبة عىل المقاربات القالذين يقعون ضمن هذه الفئات عىل مصطلحات أخرى أو يستخدمونها. أنظر أيضا )تصّور الهويات ف ائمة ار المب 

 Conceptualising Identities in the MENA Region: Implications for Rights Based Approaches” 2017“عىل الحقوق( 
 /categories/-lgbtqi-undoing-region-mena-sexualities-publication/conceptualisingctdc.orgومتوفر كذلك عىل الرابط: 

 . A/HRC/42/CRP.1, para. 633أنظر  313
. لم يجري الفريق بعد مقابالت مع نساء مثليات وأشخاص من  314  The Group is yet to interview lesbian women andحامىلي صفات الجنسير 

intersex persons. 
ي محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان. أنظر مؤخًرا  إستخدم التعببر  315

 
Azul Rojas Marín and Another v. PeruAmerican Court of Human Rights, -Inter ,ف

Judgement  ي
 
ية عىل الرابط: 2020آذار/ مارس  12ف   https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_402_ing.pdf، والملخص باللغة اإلنكلبر 

 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_402_esp.pdf  .وباللغة اإلسبانية عىل الرابط: 
 . A/HRC/42/CRP.1 paras. 616-633أنظر  316
ي اليمن،  317

 
 . 268و 264الفقرات  1994، 12، قانون العقوبات، المرسوم رقم 1992قانون األحوال الشخصية ف

 

http://ctdc.org/publication/conceptualising-sexualities-mena-region-undoing-lgbtqi-categories/
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_402_ing.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_402_esp.pdf


" من قبل بعض  ي
ي اليمن. قد يتم اعتبار تشغيل مثل هذه الخدمات "غب  قانونن

ن للفريق موجودة فن السلطات. وصف بعض الناجي 

ي صنعاء وعدن قادرين عىل التعبب  عن أنفسهم بطريقة محدودة 
اع كانوا يشعرون بأمان أكبر وأنهم كانوا عىل األقل فن ن

أنهم قبل البن

ن  ن والتميب  اع شعروا أن هذا قد تغب  بسبب انعدام األمن وزيادة التحب  ن
ي بعض األماكن اآلمنة. إنما منذ بدء البن

وكذلك العنف ضدهم فن

اع.  ن   318من قبل بعض أطراف البن

 

ي خوف من المجتمع المحافظ، لكننا عىل األقل كان بإمكاننا العيش من دون خوف من االستهداف 
"حت  بداية الحرب كنا نعيش فن

". ن ي من اإلغتصاالجنس الثالث" من " شخص الناشط للسلطات. شعرت بالحرية. كل ذلك تغب  بعد وصول الحوثيي   319بناخر

 

ي صنعاء إنتهاكات إرتكبتها 
 سلطات األمر الواقع فن

 

ن العام  .217 ي التابعة  2020وتموز/ يوليو  2016تحقق الفريق من أنه بي 
لسلطات األمر الواقع وقوات قامت إدارة البحث الجنان 

ن ورجل من طة بإنتهاك حقوق إمرأتي  ي ظروف  الشر
ي الهوية الجنسية فن  غب  ثنائت 

ن ن وشخصي  ن مثليي  مغايري الهوية الجنسانية ورجلي 

ي البداية بناء عىل 
الميل الجنسي مماثلة مع إستخدام وسائل وأساليب مماثلة. جميع األشخاص السبعة تم إعتقالهم تعسفًيا فن

ن  طة آخرين وشخص والهوية الجنسانية. كما شهد الناجون عىل إحتجاز تسعة رجال مثليي  ي الهوية الجنسية من قبل الشر
غب  ثنان 

ة اآلخرين أو وضعهم. قامت و  . ال يعرف الشهود والفريق مكان وجود هؤالء األشخاص العشر ي
سلطات األمر إدارة البحث الجنان 

بتالواقع   ي كانت قد دعمت ورح 
ي الب كذلك بإستهداف وتعطيل بعض الخدمات المتوفرة وأماكن التجمع اآلمنة والت 

ن فن ناجي 

  320المناطق تحت سيطرتها. 

 

ن كانون األول/ ديسمبر  .218 ن خالل حملة  2020وتموز/ يوليو  2018حدثت معظم هذه اإلنتهاكات بي  ضد "الفجور" الحوثيي 

ن السبع  321. والدعارة طة و  ةتم إحتجاز الناجي  ي من عدة ساعات إل عدة أشهر وتم خاللها التحقيق من قبل الشر
إدارة البحث الجنان 

"الفجور" والمثلية وإفساد النسيج اإلجتماعي ودعم التحالف من خالل هذه األعمال. عىل معهم وإتهامهم زوًرا بالدعارة ونشر 

ي   322"ب "إغواء الشباب لمنعهم من الذهاب إل الخطوط األمامية. سبيل المثال، إتهم أحدهم 
ن فن إدارة البحث تعرض أربعة ناجي 

ي 
ب والصعق بالكهرباء والجلد بالكابالت والتعليق فن ي ذلك العنف الجنسي خالل التحقيقات عبر الضن

ي إل التعذيب بما فن
الجنان 

ي األرداف والعري 
ب األعضاء التناسلية واإلدخال فن ات طويلة من الوقت والغمر بالماء البارد والحرق بالسجائر وضن الهواء لفب 

ن تضمن ذلك االغتصاب بالقضيب القشي. تم اغ ي حالتي 
. فن ي

طة أو إدارة البحث الجنان  ن من قبل قوات الشر تصاب أربعة ناجي 

ض أنها  ي من المفب 
ج والت  ي أرب  ع حاالت، تعرض الناجون ل "فحوصات" زائفة مهينة لمهبلهم أو فتحة الشر

واالغتصاب بزجاجة. فن

ي سياق وسيلة "للتأكد" من جنسهم أو ما إذا كان قد تم اإل 
ج. فن ي فتحة الشر

تعرضوا  ،وكجزء من "الفحص"هذه األفعال يالج فن

  323لالغتصاب باإلصبع. 

 

 

                                                       
ي الملف 318

 
  .مصادر شّية ف

ي ا 319
 
 .لملفمصادر شّية ف

ي الملف 320
 
 .مصادر شّية ف

ي صنعاء )الفقرات أنظر الفقرة أعاله عن  321
 
 وما يليها(.  205إحتجاز سلطة األمر الواقع والتعذيب والعنف الجنىسي ضد النساء والفتيات ف

ي الملف 322
 
 .مصادر شّية ف

ي الملف 323
 
 .مصادر شّية ف

 



69 

 

ي نتهاكات إرتكبتها ا
ي واإلمارات العربية المتحدة قوات الحزام األمتن   324 المدعومة من المجلس االنتقالي الجنونر

 

ن العام  .219 ي  2020حزيران/ يونيو و  2018تحقق الفريق أنه بي 
اإلمارات العربية من بالبداية المدعومة قامت قوات الحزام األمتن

ي من  2019آب/ أغسطس  1وبعد المتحدة  ي والمعاملة المجلس االنتقالي الجنونر
بإرتكاب العنف الجنسي واإلحتجاز التعسقن

ن  ن للهوية الجنسانية وشخص القاسية والالإنسانية ضد إمرأتي  ي الهوية الجنسية. وصف األشخاص الثالثة لفريق مغايرتي  غب  ثنائت 

ي أن يكونوا 
اء كيف تم إستهدافهم بسبب تضفهم ومظهرهم المؤنث الواضح للعيان ولعدم إمتثالهم للمفاهيم اإلجتماعية فن الخبر

ا" للمجتمع نتيجة لذلك. 
ً
  325"ذكوًرا" كما نسب إليهم عند الوالدة وأنهم يشكلون "تهديد

 

ي حيث تم التحقيق معهم وتعريضهم للعري القشي  وصف جميع .220
ي مرافق الحزام األمتن

ن الثالثة كيف تم إحتجازهم فن الناجي 

ب و "الفحوصات" الزائفة ألعضائهم  ب  هم وحلق شعرهم وحواجبهم. ارتكب المحققون الذكور العنف الجنسي عن طريق الضن وضن

ن بشكل خاص. ت المغايرات للهوية الجنسانيةالتناسلية. وصفت النساء   326عرضهن للعنف القاسي والمهي 

 

ا  .221
ً
ن أنه يتم التحقيق معهم ومعاقبتهم عىل السلوك المنحرف و"تلطيخ" البلد وإغراء الرجال وأنهم تهديد تم إخبار الناجي 

ي وجهها 
ي حالة واحدة، عىل غرار االتهامات الت 

، خال أفراد من للمجتمع. فن ن  -ل التحقيق سلطات األمر الواقع تم إتهام أحد الناجي 

ن بذلك  بحسب  "أعداًءا للجنوب"ويكونون بذلك  "خطًرا عىل الجنوب"بنشر الشذوذ الجنسي بدعم من منظمات خارجية مشكلي 

ن بارتكاب أي جرائم. تلق   ي أي وقت توجيه تهم رسمية للناجي 
ي واألهداف األوسع. ولم يتم فن

المنطقة تحت سيطرة الحزام األمتن

ن عىل أساس  يتم التحقيق فيها بعد،لم  ،الفريق مزاعم أخرى ي ضد المهاجرين والنازحي 
عن إنتهاكات ارتكبتها قوات الحزام األمتن

  327الخاصة بهم.  ميل الجنسي والهوية الجنسانيةال

 

 إستنتاجات أخرى 

 

ن عن ممارسات مسيئة وعنيفة يستخدمها مقدمو الخدمات ال .222 ن من الناجي  ي ذلك من اثني 
 328صحيةتلق  الفريق تقارير بما فن

ن والمغايرين  ي ذلك العالج بالصدمات الكهربائية وتغذية العقاقب  والهرمونات  للهوية الجنسانيةمن أجل "عالج" المثليي 
بما فن

اع. يتطلب هذا المزيد من  ن ل" المزعومة هذه كانت تحدث قبل البن باإلكراه. لم يتمكن الفريق من تأكيد ما إذا كانت "عالجات التحو 

  329التحقيق. 

 

ي اإلحتجازد)
 ( العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان فن

اء تحققه من  .223 اع  تشمل استخدام قضايا تابع فريق الخبر ن ي اإلحتجاز لتعذيب وإذالل المحتجزين. باإلضافة لأطراف البن
لعنف فن

ي العام 
ي أماكن أخرى من هذا الجزء فن

ي  2020إل اإلنتهاكات العديدة فن
 19 المعتقل ضد تحقق الفريق من قضايا العنف الجنسي فن

 . 2020-2016رجال وفت  من قبل عدة أطراف خالل األعوام 

 

                                                       
ي الملف 324

 
  .مصادر شّية ف

ي الملف 325
 
 .مصادر شّية ف

ي الملف 326
 
 .مصادر شّية ف

ي الملف 327
 
  .مصادر شّية ف

 .تم حجب إسم المستشق  وموقعها بسبب مخاوف تتعلق بالحماية 328
ي الملف 329

 
 .مصادر شّية ف



ن مارس محققو  .224 ي عدة مناسبات، تضم 
ي تعز العنف الجنسي ضد ثمانية رجال فن

ي سجن مدينة الصالح فن
سلطة األمر الواقع فن

ب وتدلي األشي
اء منها. وعادة كان يتم عصب عيون ذلك صعق األعضاء التناسلية الذكورية بالكهرباء مع التهديد بالعقم والضن

عطب. بعد ذلك تم المحتجزين وتكبيل اياديهم ونزع مالبسهم. 
ُ
ر أو ت وقد تم تهديدهم أو إبالغهم بأن أعضائهم التناسلية ستتضن

ي المحتجزين أو أعضاءهم الذكرية بشكل متكرر لفب  
ي )أو جهاز مشابه( وتم توصيل كابالت حية عىل خصيت 

ات تشغيل مولد كهربان 

ة مع توقف لمدة زمنية تصل إل   330استجوابهم.  بعدها ساعات يتابعون ثالث قصب 

 

ي سجن األمن السياسي التابع لحكومة  .225
ن  اليمنإرتكب المحققون والحراس فن ي مأرب العنف الجنسي ضد تسع رجال وصبيي 

فن

ب وصعق  ي عدة مناسبات. تضمن ذلك ضن
ي  ا" بعصا مكنسة وكذلك حرقها. لفحهلمحتجزين التناسلية بالكهرباء و"اأعضاء فن

فن

، قال المحققون للمحتجزين أنهم سيكونون "مثل زوجاتهم" وأنهم سيمنعونهم من ممارسة الجماع من بعد، قالوا ذلك  ن حالتي 

ي إحدى هذه المرات، جردوا صبًيا يبلغ من العمر 
ي السقف.  16قبل قيامهم بهذه األفعال. فن

عاًما من مالبسه وعلقوه من يديه فن

ي وكابالت كهربائية وتوقفوا فقط من أجل مواصلة استجوابهم 
ب أعضائه التناسلية بقضيب معدنن قاموا، لمدة ساعة، بضن

اف.  م لهمرهواوأ   331باالعب 

 

ي ذلك العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان الذي إرتكبه  .226
ي والتعذيب بما فن

ي اإلحتجاز التعسقن
اء التحقيق فن تابع فريق الخبر

ي 
ي مرفق أفراد فن

ي عدن قبل إنسحابها منتصف اإل قوات اإلمارات العربية المتحدة فن
يقة فن ي البر

ي قاعدة التحالف فن
حتجاز الشي فن

. بالنظر إل تحقق الفريق من حا 332. 2019العام  ا إل نوع آخر من العنف الجنسي
ً
ضوا ولد ن حيث إغتصب األفراد رجال وعر  لتي 

ن  ي تقارير الفريق للعامي 
حالة اغتصاب  14فقد تحقق الفريق اآلن من  2019و 2018االنتهاكات عىل النحو الذي تم التحقق منه فن

ي هذا المرفق ضد 
ي  333الرجال والفتيان.  وأشكال أخرى من العنف الجنسي ارتكبها عاملون فن

تموز/ يوليو وتحقق الفريق أنه فن

ي مرفق آخر  قام فرد من قوات اليمنية المسلحة، 2019
ن فن  عمله بسببقبل هذه القوات باغتصاب رجل كان محتجزا من مرتي 

 ارتكبتها قوات التحالف.  مزعومةمع توثيق انتهاكات  مدافع عن حقوق اإلنسانك

 

ي  .227
ي جميع الحاالت الت 

امن مع أعمال فن ن جرى وصفها أعاله، إستخدم المرتكبون العنف الجنسي عن قصد كوسيلة للتعذيب بالب 

ه من أشكال العنف الجنسي بالنسبة للجناة  افات. إن االغتصاب وغب 
عنف أخرى إلذالل المحتجزين وإكراههم عىل اإلدالء باعب 

ي األساس وسيلة الكتساب السلطة والسيطرة. استخدم المحق
قون والحراس هذه األساليب لتجريد الرجال والفتيان من هي فن

 إنسانيتهم و"إهانتهم" و"إضعافهم". 

 

ر الالحق بها   )ه( تأثر الضحية بالضن

 

ي ذلك اإلصابات طويلة النوع االجتماعي تعرض الناجون من العنف القائم عىل  .228
إل صدمات جسدية وعقلية شديدة بما فن

ي وعدم المساواة والتهميش  ن المستشر ي األعضاء التناسلية واألعضاء الداخلية. وقد أدى ذلك إل تفاقم آثار التميب 
المدى فن

 والصدمات الموجودة ومشاكل الصحة العقلية. 

                                                       
ا إىل جزء إحتجاز تعز.  330

ً
، أنظر أيض ي العنف الجنىسي

 
 لمزيد من التفاصيل حول تحقيق الفريق ف

ا جزء إحتجاز مأرب.  331
ً
 لمزيد من التفاصيل عن العنف الجنىسي أنظر أيض

  .228A/YEM/42/CRP.1 para ,225 ,224أنظر  332
333  A/YEM/42/CRP.1 para.646 



71 

 

ن من العن .229 ن واإلثيوبيي  ن اليمنيي  . ف القائم عىل وصمة العار للناجي  ن النوع االجتماعي وعائالتهم كانت مصدر قلق شديد للناجي 

ن لمعاودة اإليذاء من قبل  مجرد الكشف عن حدوث عنف جنسي أو حت  إن  احتجاز يعرضهم لخطر النبذ وأن يكونوا معرضي 

ة، لم يتمكن الناجون من الكشف عن العنف ألي شخص بسبب وصم ي حاالت كثب 
ة العار والخوف من أشهم ومجتمعاتهم. فن

. كان هذا العنف مرعًبا و مزعًجا  ي الجماع الجنسي
ن أوالد أو شباب وليس لديهم أي تجارب سابقة فن االنتقام. كان العديد من الناجي 

ومؤلًما للغاية وذات عواقب بعيدة المدى عىل فرص حياتهم. االستخدام المستمر للعنف الجنسي واالحتجاز واالتهامات بالفجور 

 عارة والمثلية الجنسية واالنتماء للعدو يؤدي إل خطر االستبعاد االجتماعي والعنف المجتمغي واألذى عىل المدى الطويل.  والد

 

أخبر ناجون الفريق بأنهم لم يتمكنوا من الحصول عىل الحماية المنقذة للحياة والدعم النفسي االجتماعي بسبب الخوف من  .230

وس كوفيداالنتقام والوصم ونقص الوصول اآل   حدة مع تدابب  فب 
 19-من إل الخدمات. من المحتمل أن يصبح هذا النقص أكبر

ي تعيق حركة الضحايا. عالوة عىل ذلك، منذ أوائل العام 
ي اليمن برامج  2020الت 

كاء األمم المتحدة فن ق شر
ّ
وبسبب نقص التمويل عل

ن الذكور من العنف  ال  334ألف إمرأة وفتاة معرضات للخطر.  500الحماية المتخصصة لنحو  توجد برامج حماية متخصصة للناجي 

  االشخاص الذين ال يمتثلون للميول الجنسية والهوية الجنسانية النمطية. القائم عىل النوع اإلجتماعي أو 

 

هم  .231 ن من العنف القائم عىل النوع اإلجتماعي هو توفب  الحماية لهم وألشهم ولغب  من كان المطلب الغالب من جميع الناجي 

ي أن العدالة 
ن فن ن واضحي  ن للخطر حت  يتمكنوا من العيش بأمان من دون خوف من مزيد من العنف. كان بعض الناجي  المعرضي 

ي ارتكبوها ضدهم. 
ي عقوبات جزائية ضد الجناة بما يتناسب مع أعمال العنف الت 

 تعتن

 

اء للعام  .232 رع لحكومة اليمن مع الفريق بضوء إنتهاكات مد 35، تفاعلت القوات المسلحة اللواء 2019منذ تقرير فريق الخبر

ي تم تحديد إرتكابها من
ي إحدى هذه الحاالت، اتخذت هذه القوات والنائب  قبل العنف الجنسي الت 

ي هذه القوات. فن
أعضاء فن

. لكن، وبضف النظر عن ذلك، لم يتلق الفريق أي معلومات تشب  إل أن  ن العام خطوات لمحاولة مقاضاة الجناة المزعومي 

ي تقريره للعام 
ا األساسية قد تم التحقيق فيها بشكل هادف أو أسبابه 2019انتهاكات العنف القائم عىل النوع االجتماعي المحددة فن

ي تم تحديدها عىل أنها مسؤولة. 
 ومعالجتها من قبل األطراف الت 

 

ا تعويضهم بالكامل إال أن هذا  .233
ً
ن أنه ال يمكن أبد ي حي 

ين إل أنه فن كما دع الناجون إل تقديم تعويضات مالية وتأهيلية مشب 

ي إعادة بناء حياتهم و 
 حياة أشهم. سيساعدهم إل حد ما فن

 

 االستنتاجات القانونية

 

اع .234 ن اء أن أطراف البن ي  ،يستنتج فريق الخبر
ن وقوات الحزام األمتن تواصل إرتكاب أعمال  ،وبالتحديد الحكومة اليمنية والحوثيي 

ها من أشكال العنف الجنسي مما يخالف القانون الدولي  ي ذلك اإلغتصاب وغب 
لحقوق  العنف القائم عىل النوع اإلجتماعي بما فن

ي ذلك االغتصاب وأشكال أخرى من 
. وتشب  هكذا أفعال إل ارتكاب جرائم حرب مختلفة بما فن ي

اإلنسان والقانون الدولي اإلنسانن

العنف الجنسي والمعاملة القاسية والتعذيب واالعتداء عىل الكرامة الشخصية. وتشمل االنواع االخرى للعنف القائم عىل النوع 

                                                       
متوفرة عىل الرابط:  2020كانون األول/ديسمبر -، خطة االستجابة حزيران/يونيونسانيةمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإل  334

enar-2020-december-june-extension-plan-response-humanitarian-https://reliefweb.int/report/yemen/yemen at: 

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-extension-june-december-2020-enar


إخضاعهم إل انتهاكات و ألشخاص بناء عىل ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسانية أو الخصائص الجنسانية االجتماعي  استهداف ا

ي والتعذيب والمعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة وفرض القيود عىل الحريات األساسية لهم. إن 
من بينها االحتجاز التعسقن

 القاسية واالعتداء عىل الكرامة الشخصية لألفراد يشكل جريمة حرب. االغتصاب واألنواع االخرى للعنف الجنسي والمعاملة 

 

ي األعمال القتالية واالنتهاكات ذات الصلة
 و. تجنيد األطفال واستخدامهم فن

 

 القانون الواجب التطبيق

ي القوات أو  .235
ي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان تجنيد األطفال فن

الجماعات المسلحة يحظر من القانون الدولي اإلنسانن

ي األعمال ال
ي السن األدنن لتجنيد وإستخدام األطفال عند قتاليةواستخدامهم فن

 335عاًما 15. ويحدد القانون الدولي اإلنسانن

وتوكول االختياري  336وإعتمدت لجنة حقوق الطفل النهج ذاته.  م بحدود عمرية أعىل بموجب نظام البر ن إنما، يمكن للدول أن تلب 

وتوكول االختياري إلتفاقية حقوق إلتفاقية حقوق ا ق اليمن عىل البر
 
اعات المسلحة. وقد صد ن ي البن

اك األطفال فن لطفل بشأن اشب 

اعات المسلحة ووافق عىل  ن ي البن
اك األطفال فن ي القوات  18الطفل بشأن اشب 

عاًما كحد أدنن لسن التجنيد اإلجباري لألطفال فن

ا ملزًما بموجب المادة باإلضافة إل ذلك أصدرت اليمن إعال   337المسلحة. 
ً
وتوكول االختياري إلتفاقية حقوق الطفل 2) 3ن ( من البر

اعات المسلحة الذي يشب  إل أن  ن
ي البن

اك األطفال فن ن عىل الدول  18بشأن اشب  . يتعي  عاًما هو الحد األدنن من سن  التجنيد الطوعي

وتوكول االختياري إلتفاقية حقوق الطفل بشأن اشب   ي البر
اعات المسلحة اتخاذ جميع التدابب  الممكنة األطراف فن ن

ي البن
اك األطفال فن

ي قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا سن 
ي األعمال  18حيال جميع األطفال فن

ة فن ينص  338. القتاليةعاًما لعدم مشاركتهم المباشر

اعات المسلحة عىل ن ي البن
اك األطفال فن وتوكول االختياري إلتفاقية حقوق الطفل بشأن اشب  ي للجماعات المسلحة  البر

أنه ال ينبغن

والدول األطراف  339عاًما وتلزم الدول باتخاذ جميع التدابب  الممكنة لمنع هذا التجنيد أو االستخدام.  18تجنيد األطفال دون سن 

ي 
ا باتخاذ جميع التدابب  الممكنة لضمان تشي    ح األطفال وتقديم المساعدة المناسبة لتعافيهم البدنن

ً
 والنفسي واندماجهمملزمة أيض

 . ي  340االجتماعي
ي الدولي بمحاكمة أولئك الذين ينتهكون محظورات التجنيد والتجنيد اإلجباري واالستخدام فن

يسمح القانون الجنان 

ة لألطفال دون سن  قتاليةاألعمال ال    341عاًما.  15المباشر

 

ي إتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ كذلك إن  .236
أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء  اليمن طرف فن

ي تعتبر  (182عليها )رقم 
اع المسلح كأحد "أسوأ أشكال عمالة  18تجنيد واستخدام األطفال دون سن والت  ن ي البن

لإلستخدام فن

ا باألطفال بموجب اتفاقية  342".األطفال" ضمن فئة "الممارسات المشابهة للعبودية
ً
ن الكثب  من الحقوق المرتبطة تحديد من بي 

ي الحماية من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل من المحتمل أن يشكل خطًرا عىل تعليم الطفل 
حقوق الطفل يوجد الحق فن

                                                       
و  (c)(3)4 المادة  335 ا من البر

ً
. أنظر أيض ي

ي الثان 
 
ي توكول اإلضاف

ي العرف 
 . 137و 136، القواعد دراسة لجنة الصليب األحمر الدولية حول القانون الدوىلي اإلنسان 

 إتفاقية حقوق الطفل.  (3)38 المادة 336
اعات المسلحة. من  2 المادة 337 ي الب  

 
اك األطفال ف وتوكول االختياري إلتفاقية حقوق الطفل بشأن اشب   البر

ي من  1 المادة 338
 
اعات المسلحة. مع المالحظة بأنه ف ي الب  

 
اك األطفال ف وتوكول االختياري إلتفاقية حقوق الطفل بشأن اشب  اير البر أمر  أصدرت حكومة اليمن 2020شباط/ فبر

ي الدفاع والداخلية؛ ويتطلب التوجيه  18توجيه رئاسي يحظر تجنيد واستخدام األطفال دون سن 
سنة من قبل "القوات المسلحة األولية والثانوية والوحدات األمنية" التابعة لوزارن 

: تقرير المعلومات  عاًما من العمر ومحاسبة 18إجراء فحوصات عمرية للمجندين الحاليير  والجدد، وترسيــــح من هم أقل من   )يتضمن المرجع(.  46الجناة المزعومير 
اعات المسلحة.  (2)و (1)4المادتير   339 ي الب  

 
اك األطفال ف وتوكول االختياري إلتفاقية حقوق الطفل بشأن اشب   من البر

اعات المسل (3)6المادة  340 ي الب  
 
اك األطفال ف وتوكول االختياري إلتفاقية حقوق الطفل بشأن اشب   حة. من البر

. أنظر أيضا  (vii)(e)(2)8المادة  341 ي من نظام روما األساسي
ي العرف 

. كان القصد من صياغة 137و 136، القواعد دراسة لجنة الصليب األحمر الدولية حول القانون الدوىلي اإلنسان 

ي األنشطة العسكرية المرتبطة بالقتال مثل االستكشاف وا
 
ي القتال وكذلك المشاركة النشطة ف

 
ة ف لتجسس والتخريب واستخدام األطفال جريمة الحرب هذه تغطية المشاركة المباشر

اك خادعة أو سعاة أو عند نقاط التفتيش العسكرية . هي لن تغطي  ي ال عالقة لها بشكل واضح باألعمال كرسر
مثل توصيل الطعام إىل قاعدة جوية أو استخدام  القتالية األنشطة الت 

ي وظيفة الدعم المباشر مثل العمل  
 
وج. ومع ذلك، فإن استخدام األطفال ف ي سكن الضابط المب  

 
كحاملير  لإلمدادات إىل الخطوط األمامية أو األنشطة عىل الموظفير  المحليير  ف

ي لخطوط األمامية نفسها سيتم تضمينها ضمن المصطلحات. هذا ما ذكرته ا
ي العرف 

 . 137، القاعدة دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون الدوىلي اإلنسان 
 (. 182إتفاقية منظمة العمل الدولية )رقم  (a)3المادة  342

 



73 

 

كما أن    343وًيا أو من ناحية التنمية اإلجتماعية. أو يتعارض معه أو أن يكون ضاًرا بصحة الطفل إما جسدًيا أو عقلًيا أو روحًيا أو معن

تجنيد األطفال أو نقلهم أو إنتدابهم أو إيواءهم أو استقبالهم لغرض االستغالل )والذي يشمل، عىل سبيل المثال، تجنيدهم 

ي األعمال ال
ا اتجاًرا. قتاليةواستخدامهم فن

ً
   344( يشكل أيض

 

ا ع .237
ً
ي التحالف أيض

ق معظم الدول األعضاء فن
 
ي  ىلصد

اك األطفال فن وتوكول االختياري إلتفاقية حقوق الطفل بشأن اشب  البر

اعات المسلحة ن ي ذلك، عىل سبيل المثال، 2) 3قدمت الكثب  من الدول المصدقة إعالنات ملزمة بموجب المادة   345. البن
(، بما فن

ي حددت 
ي تسمح لمن هم  17المملكة العربية السعودية، الت 

ي قواتها المسلحة. الدول الت 
عاًما كحد أدنن لسن التجنيد الطوعي فن

ي قواتها المسلح 18دون سن 
وتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل عاًما بالتجنيد الطوعي فن ن عليها بموجب البر ة، ال يزال يتعي 

؛ وأن يتم  18ضمان أن يتم تجنيد من تقل أعمارهم عن  : أن تحافظ عىل مختلف الضمانات وبالتحديد  ي
عاًما بشكل تطوعي حقيق 

؛ بأن األشخاص عىل علم ي
ة من والدي الشخص أو من الوضي القانونن ي تنطوي عليها  ذلك بموافقة مستنب 

تام بالواجبات الت 

ي الخدمة العسكرية. 
ا به عىل السن قبل قبولهم فن

ً
 موثوق

ً
قت دول    346الخدمة العسكرية وأن األشخاص يقدمون دليّل

 
كما صد

ي ذلك المملكة العربية السعودية، عىل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال
 . التحالف، بما فن

 

ي التعليم.  .238
ي مجموعة من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، لألطفال الحق فن

ف به فن يجب أن يكون التعليم  347كما هو معب 

ام حقوق اإلنسان وإعداد  موجًها نحو التنمية الكاملة لشخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية، باإلضافة إل تنمية إحب 

ي مج
ن أمور أخرى. الطفل للحياة المسؤولة فن ن والحرية من بي  ن الجنسي   تمع حر  ينعم بروح التفاهم والسالم والتسامح والمساواة بي 

ي 348
اع المسلح بالرعاية والمساعدة الت  ن ي بالتحديد عىل وجوب تزويد األطفال المتأثرين بالبن

كما ينص القانون الدولي اإلنسانن

 349يحتاجون إليها، ال سيما التعليم. 

 

اع المسلح عىل األطفال 1 ن  . تأثب  البن

  

اعبعد ست سنوات من  .239 ن ار ومعاناة ال يمكن إصالحها لنمو وحياة  ةالصارخ اتاالنتهاكتزال ال  البن ي أضن
لحقوق الطفل يتسبب فن

ي اليمن. اليوم، يمثل هؤالء األطفال نصف 
باإلضافة . انيةمليون من سكان اليمن الذين بحاجة إل المساعدة اإلنس 24.3ال األطفال فن

ن ال اليمن ، بحكم اعتمادهم عىل العائالت والمجتمعات للدعم والرعاية والحماية، غالبا ما يكون أطفإل ذلك ضحايا ثانويي 

ها من االنتهاكات  النتهاكات ضد عائالتهم ومعلميهم وأطبائهم الذين فقدوا حياتهم أو مصدر رزقهم أو تم احتجازهم أو نزوحوا أو غب 

ي تؤثر عىل أوالدهم وتالميذهم و أطفالهم المرضت.   
 الت 

 

ي األعمال الي .240
اع فن ن ي الحياة والصحة والنمو يوغالًبا ما  قتاليةؤثر سلوك جميع أطراف البن

نتهك حقوق األطفال األساسية فن

ي لمجموعة حماية 
وع رصد األثر المدنن ظهر أرقام مشر

ُ
ي التعليم. ت

والحماية من العنف واإلصابة وسوء المعاملة وكذلك حقهم فن

                                                       
 إتفاقية حقوق الطفل.  32المادة  343
. اليمن ليس (c)3الوطنية، المادة  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  344

ي هذا 
 
ا ف

ً
ي ذلك السعودية واإلمارات العربية المتحدة هي أطراف طرف

 
وتوكول إنما دول التحالف بما ف ي البر

 
وتوكول.  هذا  ف  البر

ا من  345
ً
اعات المسلحةاإلمارات العربية المتحدة لم تكن طرف ي الب  

 
اك األطفال ف وتوكول االختياري إلتفاقية حقوق الطفل بشأن اشب   .البر

اعات المسلحةمن  3المادة  346 ي الب  
 
اك األطفال ف وتوكول االختياري إلتفاقية حقوق الطفل بشأن اشب   .البر

 إتفاقية حقوق الطفل. من  28لعهد الدوىلي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ المادة امن  13المادة  347
 إتفاقية حقوق الطفل. من  29المادة  348
، المادة  349 ي

ي الثان 
 
وتوكول اإلضاف ي (a)(3)4البر

، القاعدة . أنظر أيضا دراسة لجنة الصليب األحمر الدولية حول القانون الدوىلي اإلنسان  ي
 
 . 135العرف

 



ة من   ي الفب 
/ يناير اليمن أنه فن ي

ن   2020 حزيران/ يونيو إل  كانون الثانن ن المدنيي  تلوا من بي 
ُ
بالمائة 28كانت نسبة األطفال الذين ق

ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحض، الغارات الجوية.  بالمائة 30وُجرح 
اع بما فن ن ي جميع أنواع العنف المسلح ومن جميع أطراف البن

 فن

ن جميع األطراف حماية أكبر لألطفال 350 ورة تأمي  اء تأكيده عىل ضن عند تنفيذ العمليات العسكرية من خالل  يجدد فريق الخبر

ن والتناسب  ي وال سيما مبادئ التميب 
ام القانون الدولي اإلنسانن

ي الحيطة والحذر ضمان احب 
ي الهجوم.  وتوخن

 351فن

  

ة هذا التقرير، كان األطفال  .241 اء خالل فب  ي وثقها فريق الخبر
ن والت  ي طالت المدنيي 

ي الكثب  من حاالت الهجمات غب  القانونية الت 
فن

ي 
ن الضحايا. عىل سبيل المثال، فن اير  14من بي  ي  2020شباط/ فبر

 وأصيب  19توفن
ً
ي غارة جوية للتحالف عىل  12طفال

آخرين فن

ي  محافظة الجوف. بينما أسفرت
ي محافظة الضالع فن

أطفال  4عن مقتل  2019 أيلول/ سبتمبر  24غارتان جويتان متتاليتان فن

ي الفقرة آخرين عىل األقل   10وإصابة 
   352. أعاله 71كما هو مفصل فن

 

ي  .242
ن العام قوات التحالف من قائمة إنتهاكات قتل األطفال وتشوي  ههم من القائمة المرفقة  2020 حزيران/ يونيو فن شطب األمي 

اع. ب ن ي البن
ي انتهاك حقوق األطفال فن

اع المسلح، وحدد القوات والجماعات المتورطة فن ن خذ  353تقريره السنوي عن األطفال والبن
ُ
إت

امنة عن مقتل أو تشويه  ن ن العام عىل الرغم من تقاريره المب  ي ذلك  222إجراء األمي 
 من قبل قوات التحالف، بما فن

ً
  171طفال

ً
طفال

ي العام 
ا بنسبة 2019بغارات جوية فن

ً
ن أن هذا يمثل انخفاض ي حي 

منهم جراء الغارات  685ضحية من األطفال ) 729% عن 69. فن

سبت إل ا
ُ
ي العام الجوية( ن

اع 2018لتحالف فن ن ي البن
، ال يزال معدل الضحايا األطفال مرتفًعا. ويالحظ الفريق بأن أطراف أخرى فن

ي عدد الضحايا األطفال 
ا فن
ً
ا انخفاض

ً
ن العام للقتل والتشويه عىل الرغم من أنها شهدت أيض ي اليمن ال تزال مدرجة عىل قائمة األمي 

فن

ة نفسها  ن العام  نالفريق أ ذكر وي  354. خالل الفب  قتل األطفال وتشوي  ههم ظاهرًيا نتيجة من قبل بشأن شطب التحالف قد األمي 

ي عامي 
ي ورد أن التحالف اتخذها فن

اعللحد من تأثب  ال 2017و  2016لبعض التدابب  الت  ن ي  355عىل األطفال.  بن
إنما، المعايب  الت 

ي العام 
ن العام فن بعد الوقف الكامل لالنتهاكات لمدة سنة، بضف النظر عن أن الشطب قد يحدث فقط تحدد  2010حددها األمي 

ي يتم إتخاذها. 
عبر الفريق عن قلقه حول شطب أطراف من الالئحة فيما العديد من األطفال ما زالوا ي 356إجراءات الحماية الت 

اع.  ن لتطبيق لشدد عىل الحاجة يو إل أن أطراف غب  التحالف ما زالت مدرجة عىل الالئحة يشب  الفريق يقتلون ويشوهون نتيجة للبن

ي العام 
ن العام لألمم المتحدة فن ي حددها األمي 

لعملية اإلدراج/الشطب من القائمة ضمن آلية الرصد  2010المتساوي للمعايب  الت 

ي اليمن
اع فن ن  357. واإلبالغ عىل جميع أطراف البن

                                                       
ي لمجموعة حماية اليمن من  أنظر التقارير الشهرية  350

وع رصد األثر المدن  / يناير لمرسر ي
 2020حزيران/ يونيو  -كانون الثان 

https://civilianimpact.activehosted.com/archive/15 
 . 671الفقرة  A/HRC/42/CRP.1أنظر  351
ي العام كذلك أفادت تقارير  352

ي اليمن ف 
بات الجوية عىل األطفال ف  وع بيانات اليمن عن تأثبر الرص  ي النصف األول من العام  2019مرسر

أطفال وجرح  106مع توثيق مقتل  2020وف 
ي غارات جوية باإلضافة إىل  143
ي  4ف 

ي صعدة ف 
ي غارة جوية ف 

زعم أنهم قتلوا ف   . 2020 حزيران/ يونيو 15أطفال يُ
اع المسلح الملحق التقرير السنو  353  S/2020/525-A/74/845    2020حزيران/ يونيو ، 9ي لألمير  العام عن األطفال والب  
 

ي العامير     354
 
ي الحوثيون عىل الالئحة ف

ي إصابات  2019و 2018عىل سبيل المثال بق 
 
(. أنظر تقرير 2019إصابة بير  األطفال )العام  313( إنخفضت إىل 2018طفال )العام  398ف

اع المسلح  188الفقرة  2020األمير  العام لألمم المتحدة  ي  S/2019/509وتقرير األمير  العام عن األطفال والب  
 
والملحق. كذلك أدرج  191الفقرة  2019حزيران/ يونيو  20 ف

ي العام 
 
ي نزاعات أخرى ضمن قائمة جرائم القتل والتشويه ف

 
ي  2020األمير  العام أطراف ف

 
ي تسبب بها التحالف، وذلك ف

بسبب أعداد األطفال المصابير  مماثلة أو أقل من األعداد الت 
ي العراق والشام كل من: أفغانستان )تنظيم الدولة اإلسالمي

 
يا )بوكو حرام،  242والية خراسان،  –ة ف ( ونيجبر

ً
طة الصومالية، 105طفًل ( والصومال )قوات الدفاع الفيدرالية والرسر

ي العراق والشام، 78
 
ي العراق والشام، 25( وميانمار )تاتماداو، 68( والعراق )تنظيم الدولة اإلسالمية ف

 
( وجنوب 14وهيئة تحرير الشام،  23( وسوريا )تنظيم الدولة اإلسالمية ف

ي لجنوب السودان،  ي 8السودان )قوات الدفاع الشعتر
 139و 71و 33و 20الفقرات  2020(. )أنظر تقرير األمير  العام لألمم المتحدة 4باالكا، -( وجمهورية أفريقيا الوسط )أنت 

 (. 209و 175و 150و
355A/HRC/42/CRP.1, para. 667  

اع المسلح ) : 360 : "يتم شطب اسم الطرف من 178، الفقرة S/2010/181، 2010نيسان/أبريل  13(، 2010األمم المتحدة، تقرير األمير  العام عن مجموعة عمل األطفال والب  

ط أن تكون هناك معلومات تحققت منها األمم المتحدة بأنه قد توقف عن ارتكاب جميع االنتهاكات الجسيمة المذ  ي تقرير القائمة برسر
 
ي أدرج الطرف بشأنها ف

كورة ضد األطفال الت 
ة واحدة عىل األقل من دورات اإلبالغ" اع المسلح، وذلك لفب   األمير  العام عن األطفال والب  

 
ي العام  357
 
ي قراره 2005ف

 
ي أدار من األمير  العام تأسيس آ 1612، طلب مجلس األمن ف

ي ها فرق العمل بالمشاركة تلية للرصد واإلبالغ والت 
 
مع يونيسيف وأعىل ممثل لألمم المتحدة ف

ي حينها عن ست إنتهاكات جسيمة لحقوق 
 
 األطفال. البالد لتوفبر المعلومات الموثوقة وف

 

https://civilianimpact.activehosted.com/archive/15
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  19-كوفيد  جائحةسوء تغذية األطفال وصحتهم وتأثب  

  

ي سياق  .243
ي ص قالنفن

ي األمن الغذان 
الحواجز المؤخرة للمساعدة اإلنسانية والتدهور االقتصادي، كانت معدالت سوء و  الحاد فن

ن األطفال مرتفعة بشكل مقلق بالفعل. لقد ارتفعت هذه األرقام  وس كوفيدبنسبة التغذية والجوع بي  ي فب 
  358. 19-أكبر منذ تفسر

وس يجنب معظم األطفال، إال أ ن عىل الرغم من أن الفب  ن والمعيلي  ن الوباء يزيد من خطر فقدان األطفال لمقدمي الرعاية البالغي 

اتيجيات البقاء االقتصادي مثل تجنيد األطفال  والخدمات الصحية والتعليمية المنقذة للحياة. وهذا بدوره يزيد من مخاطر اسب 

اكىمي لسنوات من وعمالة األطفال والزواج القشي والمبكر. أفادت اليونيسف ومجموعة الصحة اليم نية بأن ترابط الوباء واألثر الب 

ي وقيود التمويل أدت إل انخفاض بنسبة 
اع عىل النظام الصجي اليمتن ن ي خدمات صحة الطفل من  81البن

/ يناير % فن ي
إل  كانون الثانن

ي رصد مخاطر 2020نيسان/ أبريل 
يا وشلل األطفال وانخفاض فن ن ضد الكزاز والدفتب  سوء التغذية وإغالق ، ووقف برامج التحصي 

ه عىل  ر تأثب 
 
ا لليونيسف، بحلول نهاية العام  359مليون طفل(.  7.8المدارس )الذي ُيقد

ً
يمكن أن تؤدي هذه العوامل  2020وفق

ي اليمن بسوء تغذية حاد وشديد ونحو نصف األطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية  30إل إصابة 
ي فن
ألف طفل إضافن

ن األطفال دون سن الخامسة. 28وزيادة بنسبة  ي يمكن الوقاية منها بي 
ي الوفيات الت 

 360% فن

 

ي األعمال القتالية واالنتهاكات ذات الصلة
 تجنيد األطفال واستخدامهم فن

 

ي األعمال ال .244
ي هذا العام، ركز الفريق تحقيقاته عىل دراسة األنماط المعقدة لتجنيد األطفال واستخدامهم فن

من قبل  قتاليةفن

ي األعمال ال
اع. يرتبط تجنيد الفتيان والفتيات واستخدامهم فن ن ي  قتاليةأطراف البن

ارتباًطا جوهرًيا بانتهاكات أخرى )مثل الحق فن

ي الفقرات التالية. 
(، وسيتم تناول بعضها فن ي والعنف الجنسي

 التعليم وعدم التعرض لالحتجاز التعسقن

 

ي القوات أو  .3
ي األعمال التجنيد األطفال فن

اع قتاليةالجماعات المسلحة واستخدامهم فن ن  من قبل أطراف البن

 

اء  .245 ة المشمولة بالتقرير، وثق فريق الخبر
ي األعمال ال 259خالل الفب 

 قتاليةحالة جديدة ألطفال تم تجنيدهم واستخدامهم فن

اع، وتمكن من بينها التحقق من  ن ي البن
حالة فردية. ومع ذلك، فإن هذا الرقم األخب  ال يمثل سوى صورة  16من قبل عدة أطراف فن

ي اليمن، مما يعرض حياة األوالد والبنات للخطر ويعرضهم لخطر 
جزئية لحجم وطبيعة وانتشار تجنيد األطفال واستخدامهم فن

ي والتعذيب وسوء المعاملة. االختطاف واالتجار والعنف الجنسي 
  واالحتجاز التعسقن

 

                                                       
ي نسبة حدد  358

ي اليمت 
ي  59-6% من إجماىلي األوالد بير  22نظام المراقبة الغذان 

 
 .% سوء التغذية الحاد الوخيم6إعاقة و% منهم 45، 2020أيار/ مايو أشهر الذين تم فحصهم ف

ي  أنظر منظمة الصحة العالمية اليمن: مراقبة
 ,2020WHO Yemen: Nutrition Surveillance, May 2020 Dashboardاألمن الغذان 

http://www.emro.who.int/images/stories/yemen/dashbaord-may-2020.pdf?ua=1  
ة المجموعة الصحية،  359  ،2020أيار/ مايو  -نيسان/ أبريل نرسر

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemen_health_cluster_bulletin-_april_may_2020.pdf ;  
 ، ي
 ، متوفر عىل الرابط: 2020أيار/ مايو تقرير يونيسيف اليمن عن الوضع اإلنسان 

https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Yemen_Humanitarian_Situation_Report__for_May_2020.pdf; See UNICEF, “Yemen Five 
Years On: Children, Conflict and  COVID-19, 26 June 2020, https://weshare.unicef.org/archive/Yemen-5-years-on--Children--conflict-and-
COVID-19-2AM408PCSWKZ.html filed under Info Report 61,   ي

وبيان يونيسيف الصحق  OS 293. 
ي الملفالمرجع نفسه 360

 
 . . أيضا وثائق ف

http://www.emro.who.int/images/stories/yemen/dashbaord-may-2020.pdf?ua=1
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemen_health_cluster_bulletin-_april_may_2020.pdf
https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Yemen_Humanitarian_Situation_Report__for_May_2020.pdf
https://weshare.unicef.org/archive/Yemen-5-years-on--Children--conflict-and-COVID-19-2AM408PCSWKZ.html
https://weshare.unicef.org/archive/Yemen-5-years-on--Children--conflict-and-COVID-19-2AM408PCSWKZ.html


اع يتحكم بأرض الطفل وعىل عمره وجنسه وحالته  .246 ن ي البن
ي اليمن وكيفية تجنيده عىل أي طرف فن

يعتمد تجنيد فت  أو فتاة فن

ك واضح: كان ي تم التحقق منها، كان يوجد قاسم مشب 
ي جميع حاالت تجنيد األطفال الت 

فقر العائالت  االجتماعية واالقتصادية. فن

 دافًعا قوًيا لجعل األطفال عرضة للتالعب من المجِندين واألقران. 
ً
 عامّل

 

 تجنيد واستخدام األطفال من قبل ألوية/وحدات مع تورط أعضاء التحالف و/أو الحكومة اليمنية بحسب تقارير

 

ن  .247 / يناير و  2016أيار/ مايو بي  ي
سنة تم تجنيدهم  17إل  12من أعمار  صبيانلعدة  قضايا ، وثق الفريق 2020 كانون الثانن

ان وظهران الجنوب  ن ا ونجران وجب  ي المملكة  للتدريبونقلهم من محافظات تعز ولحج جنوب ووسط اليمن إل الوديعة والخضن
فن

ي القتال 
مع تورط أعضاء التحالف و/أو الحكومة اليمنية بحسب  ألوية/وحداتمن قبل العربية السعودية، ثم تم إستخدامهم فن

كة لقوات التحالف. عىل تقارير.  ن هذه األلوية / الوحدات وقيادة القوات المشب  إستعرض الفريق وثائق قد تشب  إل وجود صلة بي 

ل الحركة الحرة للمجندين الجدد، من خالل نقاط التفتيش بحسب تقارير،سبيل المثال،   والمعابر الحدودية.  إن التحالف سه 

من تفاصيل كيفية تسهيل  للتأكد ق يمن التحقزيد لميوجد حاجة وبينما تحقق الفريق من وجود أطفال ضمن هذه األلوية، 361

ي السعودية من قبل التحالف. كما تلق  الفريق تقارير تفيد بأن 
ي السعودية وحركتهم داخل األراضن

دخول األطفال إل األراضن

ن التحالف قدم التدر  ن ويمنيي  ن سعوديي  يوجد . 362يب والدعم المالي والمادي والقتالي لهذه األلوية / الوحدات من خالل مسؤولي 

 من هيكل التحكم والقيادة لهذه األلوية / الوحدات. هذا يتطلب المزيد من التحقيق.  أكد لتلالتحقيق من  الحاجة لمزيد 

 

ي صعدة باليمن.  الصبيانتم استخدام  .248
ن فن ي القتال ضد الحوثيي 

أجرى الفريق مقابالت مع ثالثة آباء لهؤالء   363بشكل أساسي فن

ن  الصبيان ي األعمال العاًما( الذين أكدوا أن أبنائهم قد تم  17و  15)أعمارهم بي 
من خالل نفس  قتاليةتجنيدهم واستخدامهم فن

الثالثة أو إجبارهم عىل االنضمام إل األلوية، لم تكن عائالت  الصبيانطريقة العمل الموضحة أدناه. بينما لم يتم اختطاف أي من 

اتفية من أبنائها بعد عدة أيام األوالد عىل علم بمكان وجودهم وبحثت عنهم. بحلول الوقت الذي تلقت فيه العائالت مكالمات ه

ل، كان  ن ي المملكة العربية السعودية.  الصبيانأو أسابيع من فقدانهم من المبن
كما تلق  الفريق مزاعم عن  364موجودين بالفعل فن

تل  365آخرين، صبيان 26وجود أنماط مماثلة ل  
ُ
ي المعارك، بحسب تقارير.  ثمانيةق

 منهم فن

 

 طرق التجنيد  

 

ي المناطق الجنوبية والوسىط من  .249
اع فن ن كان تجنيد هؤالء الصبية واستخدامهم مرتبًطا بشكل وثيق مع األثر االقتصادي للبن

اليمن. زعم أفراد األش بأن الذين يقومون بالتجنيد يتالعبون باألوالد من خالل استغالل ضعفهم االقتصادي. وعرض السماشة 

                                                       
ي الملف.  361

 
 مصادر شّية ف

ي الملف.  362
 
 مصادر شّية ف

ي  363
 
وس كوفيد2020آذار/ مارس  9ف ، مع تقارير عن وقف التجنيد 19-، أغلقت المملكة العربية السعودية واليمن معبر الوديعة الحدودي بسبب القيود عىل التنقل نتيجة فبر

. ولم يتسن التحقق إذا يتم استخدام معابر أخرى لكن لم ترد أي تقارير بهذا الش ا الجديد من قبل األلوية عبر هذا المعبر ً أن بعد ذلك التاريــــخ. انظر: الصحوة "اليمن يغلق معبر
 http://www.alsahwa-yemen.net/en/p-38953: 2020آذار/ مارس  9حدودًيا رئيسًيا مع المملكة العربية السعودية"، 

ي الملف.  364
 
 مصادر شّية ف

ي ال 365
 
 ملف. مصادر شّية ف

 

http://www.alsahwa-yemen.net/en/p-38953
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ي بالعملة ا رواتب مربحة الصبيانعىل 
ائية أعىل بكثب  من الريال اليمتن ي لديها قدرة شر

غب  إقتصاد اليمن ، وهذا يزعزع لسعودية الت 

 
ً
.   366. المستقر أصّل انهم وعائالتهم وأصدقائهم الذين عادوا من األلوية ومعهم المال الوفب  ا بأمثلة من جب 

ً
   367وتأثر األوالد أيض

 

ي ظل هيكل واضح، تم تجنيد الفتيان والرجال وحت  كبار السن من تعز ولحج من خالل شبكة فضفاضة  .250
 من العمل فن

ً
وبدال

. بحسب تقارير، تم ن ن اليمنيي  ي كل مرة تم "تسليم"  1000دفع مبلغ نقدي قدره  من الوسطاء المدنيي 
ريال سعودي إل الوسيط فن

ي تقع عىل بعد 
كم من معبر الوديعة الحدودي. كانت المعايب  الوحيدة المطبقة الختيار   30مجند جديد إل معسكرات األلوية الت 

وط بشأن ا ن دون أي شر وقالت مصادر للفريق   368لحد األدنن للسن. المجندين الجدد هي الحاجة إل أعداد محددة من المقاتلي 

وبحسب ما  369بأن هذا النظام حفز الوسطاء عىل حشد أكبر عدد ممكن من المجندين الجدد بغض النظر عن العمر أو القدرة. 

ه،  ة من األوالد من نفس القرية إل آثار متعاقبة، حيث أدى تجنيد شخص واحد إل آخر غب  فانضم ورد، أدى تجنيد أعداد كبب 

ي تتابع شي    ع. 
  370األصدقاء واإلخوة وأبناء اإلخوة وأبناء العم فن

 

 والتدريب هناك لمملكة العربية السعوديةلاالنتقال 

ي عىل بعد حوالي  بالمركباتقام السماشة بنقل األوالد  .251
ف   إل معبر الوديعة  2000بإتجاه الشمال الشر

عىل الحدود  371كيلومب 

ُيزعم أن المجندين الجدد الذين يدخلون   372اليمنية السعودية، عبر تعز وإب وذمار والبيضاء والضالع وعدن وشبوة ومأرب. 

ي أو السعودي. عند وصولهم، يتم تسجيل 
ي اللواء لم يتم الكشف عليهم من قبل الجيش اليمتن

المملكة العربية السعودية كأعضاء فن

ي م
ي العامة القريبة، دون التحقق من العمر المجندين الجدد فن

ي المبانن
 .  عسكرات اللواء أو فن

 

ي القتال 
 وإعتقالهم أو احتجازهمإستخدام األطفال فن

ي  .252
ي األراضن

دتهم هذه األلوية فن
 
ي وثقتها الفريق مع استثناء واحد فقط، تم نشر األوالد الذين جن

بحسب جميع الحاالت الت 

ي صعدة. 
ي محاور ِعلب وباقم وكتاف وآزال وبقع فن

ن فن تحقق الفريق ان احد الصبية تمكن من الهرب من احد اليمنية لقتال الحوثيي 

ي اليمن. وتلق  ايضا تقارير هذه األلوية قبل ارساله للقتال 
ي  لإأوالد آخرين تمكنوا من الهرب والرجوع عن ورجع لبيته فن

قراهم فن

 . مناطقهملعودوا إل عدن اذا لم ي و أتعز ولحج 

 

ن هؤالء الفتيان الذين نجوا من القتال، تم إعتقال بعضهم أثناء األعمال ال .253 ن النتمائهم  قتاليةمن بي  واحتجازهم من قبل الحوثيي 

ي المعارك. ال
  373مزعوم للعدو. كما تلق  الفريق تقارير عن دفع تعويضات ألش األطفال الذين تم أشهم أو قتلهم فن

 

 

ي الجنوب
اع األخرى فن ن   تجنيد األطفال واستخدامهم من قبل القوات الحكومية اليمنية وأطراف البن

ي الجنوب اعتباًرا من  القتاليةمع اشتداد األعمال  .254
ي فن ن قوات الحكومة اليمنية وقوات المجلس االنتقالي الجنونر آب/ بي 

ا،  2019 أغسطس
ً
ي محافظة شبوة بتجنيد  قامتفصاعد

ي قوات األمن الخاصة التابعة للحكومة اليمنية فن
واستخدام الفتيان فن

                                                       
ي الملف.  366

 
 مصادر شّية ف

ي الملف.  367
 
 مصادر شّية ف

ي الملف.  368
 
 مصادر شّية ف

ي الملف.  369
 
 مصادر شّية ف

ي الملف.  370
 
 مصادر شّية ف

ا للمجندين األطفال.  371 ً ا معبر
ً
ة الحدودي كان أيض  وردت مزاعم بأن مركز الخرص 

ي الملف.  372
 
 مصادر شّية ف

ي الملف.  373
 
 مصادر شّية ف



اء من التحقق من و . قتاليةاألعمال ال ي تمكن فريق الخبر
ن قضيت  ن )صبيي  ي األعمال ( عاًما 16و  13أعمارهما بي 

واستخدامهما فن

ن  قتاليةال ي محافظة أبي 
ن .  فن ن إضافيي   الفريق تقارير موثوقة عن صبيي 

ن )كما تلق  تم تجنيدهما ( عاًما 16و  13أعمارهما بي 

 . واستخدامهما من قبل تلك القوات

 

ن وأبلغ أهالي الص .255 ورة االقتصادية حيث كانوا المعيلي  ي شبوة بدافع الضن
ن الفريق أن أبناءهم إلتحقوا بقوات األمن الخاصة فن بيي 

اوح من  ن ألشهم. هذا جعل األوالد عرضة لعروض رواتب تب  .  60ألف إل  20األساسيي  ي
  374ألف ريال يمتن

 

 

ل."  ن ي وضع إقتصادي صعب وإحتاجت المال من الراتب الذي وعدوا به وكانت تأمل بأن إبننا سيظل عىل مقربة من المبن
" كانت عائلتنا فن

  375والد أحد األطفال المجندين. 

 

 من ذلك، تم نقلهم مسافة  الصبيانتلق   .256
ً
 300مكالمات أو رسائل نصية تطلب منهم الحضور إل عتق لتحصيل رواتبهم. بدال

ي )اللواء الثالث  . هناك قاتلوا ضد القوات التابعة للمجلس االنتقالي الجنونر ن ي أبي 
ي إل منطقة شقرة فن

ف  كيلومب  بإتجاه الجنوب الشر

ي بحسب تقارير( من 
ن 2020 حزيران/ يونيو  9حت   أيار/ مايو  13لقوات الحزام األمتن . أثناء القتال، تم القبض عىل صبيي 

ي معركة، بحسب تقارير. عىل الجانب 
تل أحدهما فن

ُ
، وق ي ي عدن من قبل القوات التابعة للمجلس االنتقالي الجنونر

واحتجازهما فن

ا مزاعم عن 
ً
ن )أعمارهم ب صبيان 4اآلخر من خط المواجهة هذا، تلق  الفريق أيض عاًما( تم تجنيدهم من قبل قوات  16و  10ي 

ي القبض عىل أحدهم وتم احتجازه
ي وألق 

ي عتق من قبل قوات األمن الخاصة.  الحزام األمتن
 فن

 

ي الجنوب وخاصة  20كذلك تلق  الفريق مزاعم عن  .257
صبًيا تم تجنيدهم وإستخدامهم من قبل أطراف نزاع أخرى متواجدة فن

ي )للمجلس اإلنالمجموعات التابعة  ي وقوات النخبة الشبوانية( تقالي الجنونر
ها من القواتقوات الحزام األمتن المدعومة إماراتًيا  وغب 

يوجد الحاجة لمزيد من التحقيقات  376والقوات المسلحة اليمنية باإلضافة إل مجموعات مسلحة مجهولة الهوية. ( لوية العمالقةأ)

ي هذا الصدد.  
 فن

 

ن   تجنيد األطفال واستخدامهم من قبل الحوثيي 

  174ام الحوثيون بتجنيد وإستخدام يوثق الفريق ق .258
ً
ي جميع  17إل  7 من )أعمارهم صبيا

ي األعمال القتالية فن
سنة( فن

ن المحافظات تحت سيطرتهم  اير و  2015حزيران/ يونيو بي  اتيجية واسعة  2020شباط/ فبر النطاق عبر حمالت منظمة جيدا واسب 

ن هؤالء ية وعن طريق تجنيد األقران. من بي  ة والحضن ي المناطق الفقب 
ي المدارس ومراكز االحتجاز وعبر االختطاف فن

 174ال  فن

ن  11، تحقق الفريق من الصبيان ن  16و  13حالة فردية )أعمارهم بي  ي لتجنيد الحوثيي 
عاًما(. تم توثيق النطاق الواسع والمتفسر

ي تقارير األ  لألطفال
ن مسؤولون عن تجنيد أكبر عدد من فن ي أفادت بأن الحوثيي 

ن العام الت  اع  الصبيانمي  ن ن جميع أطراف البن من بي 

ي اليمن )
ي العام  439فن

ن  1924؛ 2019فت  فن    377(. 2018 كانون األول/ ديسمبر و  2013نيسان/ أبريل فت  بي 

 

                                                       
ي الملف.  374

 
 مصادر شّية ف

ي الملف.  375
 
 مصادر شّية ف

ي الملف. 376
 
 مصادر شية ف

اع المسلح مير  العام عن األطفال وتقرير األ  186الفقرة  2020أنظر تقرير األمير  العام لألمم المتحدة  377 ي اليمن والب  
 
ي  S/2019/453ف

 
 . 21و 18الفقرات  2019حزيران/ يونيو  3ف
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ل " شخًصا  30يرى أمامه أكبر من أن عاًما ولم يشهد أي معركة من قبل،  15ال يزيد عمره عن  طفلٍ صدمة ورعب الموقف ل تخي 

... اآلن  ن ن والبقية مصابي  ا يتغب  حاله.  ،سالح أو أي شكل من العنفبمجرد رؤيته لمقتولي 
ً
ال يمكنه حت   خائف لدرجة أنه  . هو حق

ل ن ي سابق. لطفل شقيق ".  الخروج من المبن
  378جندي حونر

 

 طرق التجنيد 

ن أن أعمارهم هي  .259 ي ذلك أطفال تبي 
هم كانت  13وثق الفريق خمس طرق إعتمدها الحوثيون لتجنيد األطفال بما فن سنة وغب 

  379سنوات، بحسب تقارير:  7أعمارهم 

 

ي المدارس والمخيمات الصيفية -أ 
   تنظيم حمالت تجنيد أطفال فن

ي شهر  2016منذ العام  .260
ن فن ي رواتب المعلمي 

عملت لجان الحشد الحوثية  ،2017أيلول/ سبتمبر وبالتحديد بعد التخفيضات فن

ن وإلزامهم عىل دمج عقيدة  بية والتعليم للضغط عىل مدراء المدارس والمعلمي 
عىل مستوى المحافظات مع مسؤولي وزارة الب 

ي مدا
ن ونشاطات دعائية للتجنيد فن ن  380رس محافظات صنعاء وريمة وذمار وصعدة وعمران وحجة. الحوثيي  ن معلمي  مع تعيي 

ن وتعزيز لجان الحشد سيطرتها عىل المدارس، جرت أنشطة التجنيد والدعاية بشكل أكبر انتظاًما. وذلك شمل  ن متطوعي  حوثيي 

ي ذلك أعضاء لجان التعبئة أو مسؤولي و 
ن بما فن بية الذين أشاروا إل "واجب مظاهر األسلحة والخطابات من قبل الحوثيي  زارة الب 

ي الحرب". 
ومن الواضح أن رسائل التجنيد كانت عىل مبنية عىل نوع الجنس مع استهداف الفتيان  ومسؤولية الطالب المشاركة فن

ن عىل الخطوط األمامية.  ن مستقبليي   بشكل حضي وليس الفتيات كمقاتلي 

 

 عروض مالية  -ب

ن دفع الفقر والجوع  .261 ن أو أبدى أشهم الموافقة عىل قتال أبنائهم. من بي  حالة تحقق منها  11األطفال لإلنضمام إل الحوثيي 

فون الحوثيون 8الفريق، إنضم  اتيجية للبقاء االقتصادي. ويقدم المشر ن كإسب  ن  طفاللأل  381أطفال إل الحوثيي  اوح بي 
 40رواتب تب 

 عن احتمال إمتالك س 50و
ً
، فضال ي

. عىل سبيل المثال، تلق  الفريق ألف ريال يمتن ي
ي المجتمع اليمتن

الح وهو رمز للذكورة والبلوغ فن

ن  ي يزيد عدد أفرادها عن إنضما إل مزاعم ذات مصداقية لشقيقي 
ا  20عالة أشتهما الت 

ً
ي ، و فرد ي البداية قد والده  آخر كان صتر

رفض فن

ن بسبب الضغوط المالية.  ، ثم وافقالسماح له باالنضمام   382بعد عامي 

 الخطف  -ج

ي صنعاء وعواصم المحافظات مثل مدينة ذمار، كان االختطاف وسيلة لتجنيد بعض  .262
ة فن ي مناطق فقب 

من قبل  الصبيانفن

ي بعض الحاالت ال 
. فن ن ن الحوثيي  في  ي تم التحقق منها، تم اختطاف  11المشر

. بالنسبة ألولئك الذين انضموا بعد الموافقة الصبيانالت 

ت عائالتهم الغب  مدركة بمكان وجودهم أن أطفالها قد اختطفوا.   عىل العروض المالية، اعتبر

 

                                                       
ي الملف.  378

 
 مصادر شّية ف

ي الملف 379
 
 مصادر شّية ف

ي الملف. نفس المصدر.  380
 
 مصادر شية ف

فون بأنهم جزء من نظام رقابة غبر رسمي أنشأه الحوثيون "إىل جانب المدراء" الرسميير  "والمسؤولير  التنفيذّيير  لألمن والجيشتم  381 والخدمات العامة". وبحسب  وصف المرسر
ض أن يعملوا "نيابة عن حركة الحوثيير  )...( لضمان تنفيذ التوجيهات المركزية محلًيا". يشم

. أنظر: تقارير، كان من المفب  فير  تربويير  واجتماعيير  وأمنيير   ,ACAPSل النظام مرسر
The Houtis Supervisory System, June 2020, available at:

 https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200617_acaps_yemen_analysis_hub_the_houthi_supervisory_syste
m.pdf . 

ي الملف.  382
 
 مصادر شّية ف

 

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200617_acaps_yemen_analysis_hub_the_houthi_supervisory_system.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200617_acaps_yemen_analysis_hub_the_houthi_supervisory_system.pdf


 آخرين  أطفال عبر تجنيد األقران  -د

ن كان يتم أفادت مصا .263 ن الحوثيي  في  ، وخاصة أبناء أو أبناء أخوة المشر ن ن بالحوثيي  در متعددة أن األطفال الذين كانوا مرتبطي 

ي سنهم.  أطفالتكليفهم بتجنيد 
ي   383آخرين فن

ا تلو اآلخر لإلنتقام من موت  آثار متعاقبة،وفن
ً
تطوع اإلخوة وأبناء العم الذكور واحد

ي أو لكسب راتب مشابه.  صتر
384   

 

ط لإلفراج  -ه ي مراكز إحتجاز الذكور كشر
 التجنيد فن

( وسجن األمن  .264 اء )الشمالي ي تعز وسجن ذمار الغبر
ي سجن ذمار المركزي وسجن الصالح فن

ن فن بحسب تقارير، األطفال المعتقلي 

ي الخطوط األمامية. 
ي ذمار، عرض عليهم اإلفراج من المعتقل مقابل الموافقة عىل القتال فن

ن فتيان  385السياسي فن وُيزعم أن معتقلي 

ن  هيب والتعذيب وسوء المعاملة وتلقي  ن كوسيلة للضغط عليهم لالنضمام العقائد تعرضوا للتهديد والب  عىل أيدي حراس حوثيي 

 . ن     386إل الحوثيي 

  

ي يشارك  .265
أشهر يتم خالله نقلهم غالًبا إل محافظات أخرى  3تدريب منظم للغاية لمدة  برنامج األطفال بعدما يتم تجنيدهم فن

ي مستويات متعددة من التدريبات العقائدية والعسكرية، لم ُيسمح 
ي المدارس المحلية واألماكن العامة. ومع تقدمهم فن

أو تدريبهم فن

. أفادت مصادر متعددة أنه بعد التدريب، عاد األوالد إل منازلهم بخصائص عاطفية وجسدية 387همللفتيان التواصل مع عائالت

ل.  ن ي المبن
 388مختلفة بشكل ملحوظ، مع تصميم عىل القتال، عىل الرغم من مناشدات بعض العائالت لألوالد البقاء فن

 

ي القتال واإلصابات 
 اإلستخدام فن

هم عىل الخطوط حيث حالة تم التحقيق فيها(  174)من أصل  طفل 135وثق الفريق أن  .266 ن ونشر تم استخدامهم كمقاتلي 

ي 
ي ذلك الوقت. وبحسب تقارير، لم يتم  15من هؤالء تقل أعمارهم عن  65كان    389محافظات عىل األقل. تسع األمامية فن

عاًما فن

ي األعمال الإخبار األوالد دائًما بالمكان الذي سيتم أخذهم إليه للقتال أو أنهم ك
. كانت أدوار الفتيان قتاليةانوا عىل وشك المشاركة فن

ي 
ل مسؤول حونر ن ي مبن

ي يتم إستخدامه عادة كحارس أمن فن  الدعم والقتال والعودة. عىل سبيل المثال، كان يوجد صتر
ن متنقلة بي 

ي بعض األحيان يتم إرساله إل الخطوط األمامية عند الحاجة إل 
 390تعزيزات. رفيع المستوى، وكان فن

 

ي القتال يعكس معدالت عالية من الضحايا األطفال وذلك شمل الموت وفقدان األطراف أثناء األعمال  .267
كان استخدام األوالد فن

ن  ست وستون، بسبب الذخائر غب  المنفجرة أو غارات التحالف الجوية. بحسب تقارير، تم استخدام قتاليةال فت   135من بي 

ن وقد ماتوا أو أصي بوا. كان الخط األمامي للحدود السعودية اليمنية األكبر دموية لهؤالء األوالد. كمقاتلي 
391 

 

                                                       
ي الملف.  383

 
 مصادر شّية ف

ي الملف.  384
 
 مصادر شّية ف

ي الملف.  385
 
 مصادر شّية ف

ي الملف.  386
 
 مصادر شّية ف

ي الملف. مصادر  387
 
 شّية ف

ي الملف.  388
 
 مصادر شّية ف

ي  389
 
ي الضالع والحديدة وتعز وذمار وف

 
ي المحاويط وجبهة دمت ف

 
ي صنعاء وجبهة الرجم ف

 
ي البيضاء ومعسكر فرضة نهم ف

 
ي ذلك جبهة قانية ف

 
ي -الحدود السعودية بما ف

 
اليمنية ف

ي جبهات بقيم و نجران.  
 
 صعدة والجوف وف

ي الملف 390
 
 . مصادر شّية ف

ي الملف.  391
 
 مصادر شّية ف
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عية أو الهروب. كان هذا أرب  ع "كان يوجد    أو أن يصاب أو أن تقبض عليه الحكومة الشر
ً
خيارات لنعرف مكان وجوده، إما أن يعود مقتوال

ي طفلأخ جندي  وضعنا وكانت تلك خياراتنا األربعة الوحيدة."
   392حونر

 

بأن إحدى األش فقدت كل جيلها األصغر من  تقارير عىل عائالت بأكملها. عىل سبيل المثال، تلق  الفريق  الصبيانأثرت وفاة  .268

ن للتطوع لإلنتقام ل 393الذكور.  ن لو مقتلوبحسب تقارير، إن وفاة األوالد دفعت األقارب اليافعي  ن  394. ي  وتم تشجيع هكذا تطوع لمقاتلي 

ي ملصقات االستشهاد. بثت القناة الحوثية عبر 
ن وعبر بث جنازات األوالد وفن ي وسائل التواصل االجتماعي التابعة للحوثيي 

جدد فن

ن فتيان مع اإلشادة باألطفال عىل أنهم شهداء أوفياء " ، بانتظام لقطات فيديو لجنازات مقاتلي  ة مباشر لواجبهم اليوتيوب، المسب 

ن بمن فيهم صبية آخرين يعربون عن نيتهم المتابعة عىل خىط الفتيان.  ي القتال" مع تسجيل ألقارب األطفال المتوفي 
من  395فن

 خالل تمجيد استشهاد األطفال، استخدم الحوثيون األطفال حت  بعد وفاتهم لتجنيد فتيان آخرين. 

 

 العنف الجنسي 

 

ي عن  ال يتم اإلبالغ .269
الذين جندهم الحوثيون بسبب وصمة العار والمخاوف من  الصبيانالعنف الجنسي ضد بالشكل الكافن

ها من العوامل.  ها.  396االنتقام وغب  ن غب   مزاعم موثوقة بشأن قضيتي 
حدث  397تحقق الفريق من قضية واحدة بهذا الشأن وتلق 

فون حوثيون شاركو  ي األيام األول من تجنيد الفتيان وارتكبه مشر
ي التجنيد أو التدريب األولي العنف الجنسي فن

 للصبيانا شخصًيا فن

ي صنعاء وصعدة وعمران. 
  398فن

 

 االحتجاز

ن خمس باإلضافة إل ذلك، تلق  الفريق تقارير عن  .270 ي ساحة  15و 10فتيان )أعمارهم بي 
عاًما( جندهم الحوثيون وتم أشهم فن

ي باقم 
وصعدة أو القوات المسلحة اليمنية أو عناض مسلحة مجهولة المعركة والحقا احتجازهم من قبل القوات التابعة للتحالف فن

  399الهوية. 

 

 

 

  تجنيد واستخدام الفتيات من قبل سلطات األمر الواقع 

 

                                                       
ي الملف.  392

 
 مصدر شّي ف

ي الملف.  393
 
  مصدر شّي ف

ي  شي مصدر  394
 
 . الملف ف

: أنظر قناة  395 ة مباشر  https://www.youtube.com/c/almasirahmubasher/videosاليوتيوب، المسبر
اع و  396 ي عن هذا  وصمة العار والمخاوف من االنتقام، هي األسباب الرئيسية لعدم اإلبالغعدم القدرة للوصول إىل المناطق المتأثرة بالب  

 
اإلنتهاك." تقرير األمير  العام بالشكل الكاف

. 189، الفقرة 2020لألمم المتحدة  ي
ا  جزء العنف الجنىسي والجنسان 

ً
 . انظر أيض

ي الملف.  397
 
 مصادر شّية ف

ي الملف.  398
 
 مصادر شّية ف

ي الملف.  399
 
 مصادر شّية ف

 

https://www.youtube.com/c/almasirahmubasher/videos


ن  400فتاة 34تلق  الفريق تقارير موثوقة عن التجنيد وإستخدام  .271 ن  17-13)أعمارهن بي  ن سنة( من قبل الحوثيي  حزيران/ بي 

ي  2020 يونيو و حزيران/  2015يونيو 
 401محافظات: صعدة وحجة ومدينة صنعاء وذمار وعمران وتعز.  6فن

 

ي  .272
ي أدوار دعم )تجسس وتجنيد أطفال آخرين( وأدوار شبه عسكرية )حارسات ومسعفات وعضوات فن

تم إستخدام الفتيات فن

ي ذلك 
ن العام، بما فن ي العام  16الزينبيات(. تتوافق هذه المزاعم مع حاالت مماثلة أبلغ عنها األمي 

ن فن فتاة مجندات من قبل الحوثيي 

ي العام  43و 2018
 402. 2019فتاة فن

 

 طرق التجنيد 

ي  .273
ي استهداف اإلناث مع إستخدام اإلناث غالًبا فن

ي واسع النطاق والعام للفتيان، ظهر نمط واضح فن
عىل عكس التجنيد الحونر

ن من  ن ذكور مع إستهداف نوعي  ن )يتم تجنيدهن من التجنيد وأحيانا مجِندين حوثيي  الفتيات: القادمات من عائالت تابعة للحوثيي 

قبل أفراد عائالتهن( والمعانيات من أوضاع اقتصادية واجتماعية هشة. ومع ذلك، وكما كان الحال مع الفتيان، تم استخدام 

  403المدارس ومراكز االحتجاز كمحطات لتجنيد الفتيات. 

 

 التجنيد الداخىلي ضمن العائالت الحوثية  .أ

مجتمع متماسك وشي يضم النساء والفتيات من كل األعمار بظل اتجه الحوثيون لتجنيد الفتيات ضمن أنظمة أشية،   .274

ي 
ن والعضوات فن ن الحوثيي  في  . غالًبا ما تم تحديد واستهداف بنات وبنات أخوة وأخوات وبنات عم المشر ن والمرتبطات بالحوثيي 

. الز  ن سات أو الفتيات المرتبطات فعلًيا بالحوثيي 
ين أو من قبل المدر  ي  404ينبيات للتجنيد من قبل أفراد األشة المباشر

من  تسعفن

ف أو إحدى عضوات الزينبيات.  34أصل  بحسب تقارير، أجرت نساء مرتبطات  405حالة موثوقة كانت الفتيات عىل صلة بمشر

ي ذلك الفتيات. 
ي منازل بعضهن البعض من أجل الوصول إل جماهب  من النساء، بما فن

ن محادثات تجنيد فن   406بالحوثيي 

 

 ًيا ترغيب وترهيب مادي للمحرومات اقتصادًيا وإجتماع .ب

اتيجية  .275 كان التجنيد يبدو قشًيا للفتيات المعانيات إقتصادًيا وتضمن حوافز مالية أو تهديدات وقد وافقت عليه الفتيات كإسب 

ي تعولها سيدات دون كما   407للبقاء. 
، كالفتيات من األش الت  ي

ن محرومات ضمن المجتمع اليمتن ي يعتبر
تم استهداف الفتيات اللوان 

 
ً
" عىل وجه التحديد.  أقارب ذكور أكبر سنا وكما هو الحال مع الفتيان، تراكم اإلحتياجات اإلقتصادية   408للعب دور المعيل أو "الحامي

اعالماسة لألش عىل مدى سنوات من ال ن .  بن  409جعل الفتيات عرضة لعروض الكسب المالي

 

ط لإلفراج  .ج  التجنيد داخل مراكز إحتجاز النساء كشر

                                                       
 ية موثوقة. فتاة بحسب تقارير مصادر ثانو  23فتاة عبر مصادر أساسية؛  11 400
ي الملف.  401

 
 مصادر شّية ف

ي اليمن  وتقرير األمير  العام عن األطفال  186الفقرة  2020تقرير األمير  العام لألمم المتحدة  402
 
اع المسلح ف ي  S/2019/453والب  

 
 . 22الفقرة  2019حزيران/ يونيو  3ف

ي الملف.  403
 
 مصادر شّية ف

ي الملف.  404
 
 مصادر شّية ف

ي  405
 
 الملف. مصادر شّية ف

ي الملف.  406
 
 مصادر شّية ف

ي الملف.  407
 
 مصدر شّي ف

ي الملف.  408
 
 مصدر شّي ف

ي الملف.  409
 
 مصدر شّي ف
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ي مراكز إحتجاز النساء مقابل اإلفراج  .276
ي كن محتجزات فن

وجد الفريق أن سلطات السجن الحوثية حاولت تجنيد الفتيات اللوان 

ي "الجهاد" والزوا 
ن ج من "عنهن. وشجعت الحارسات السجينات من كل األعمار لإلنضمام إل قوات الزينبيات للمشاركة فن حوثيي 

" أو الذهاب إل الجبهات األمامية بصفة ممرضات.  ن ( تم 17إل  15فتيات )أعمارهن من  4وتلق  الفريق تقارير عن  410عسكريي 

ي صنعاء. 
ن مقابل إطالق شاحهن من مراكز إحتجاز النساء ومرافق اإلحتجاز الشية فن كذلك تم  411تجنيدهن من قبل الحوثيي 

ن العقائد امج بر المحتجزات لإخضاع الفتيات   ومسؤولياتهن كفتيات وعن "تهديد التحالف".  والتدريب عىل العقيدة الحوثية تلقي 

 

ي مدارس البنات والمدارس المختلطة  .د
 حمالت منظمة لتجنيد األطفال فن

ي مثل الفتيان، يتم استخدام تعليم الفتيات لتحريض الطالب عىل العنف وتجنيد الطالبات، كما حصل  .277
 13بحسب تقارير فن

ي 
ي  412محافظات )صعدة وحجة ومدينة صنعاء وذمار وعمران(.  5مدرسة إبتدائية وثانوية مختلطة وللبنات فن

عىل سبيل المثال، فن

  413طالبات قبل تخرجهن، عىل الرغم من أن المدرسة يقودها مدير "مستقل." 7إحدى مدارس البنات، ُيزعم أنه تم تجنيد 

 

ي الزينبياتاألدوار: التجنيد والتجسس والحراسة واإلسعاف 
  والعضوية فن

ي المستقبل ومساعدة  .278
ي المجتمع وتجنيد األطفال فن

ن عىل المجاالت النسائية فن تم استخدام الفتيات لتعزيز سيطرة الحوثيي 

ي 
مات"( ألطفال آخرين وفن

ّ
ن الذكور عبر مختلف األدوار الداعمة وشبه العسكرية. فعملت الفتيات كجهات تجنيد )"معل المقاتلي 

ي التجسس والحراسة واإلسعاف عىل الخطو 
ي بعض الحاالت كعضوات فن

. بدت هذه األدوار سلسة، مما الزينبياتط األمامية وفن

ن الحراسة والتجنيد والتجسس.  ي وقت واحد؛ عىل سبيل المثال الجمع بي 
تلقت الفتيات   414سمح للفتيات بلعب أدوار متعددة فن

ي لديهن أدواًرا أكبر رسمية مثل التعليم أو الحراسة أو التمريض تدريب
ا لمدة شهر عىل األسلحة واإلسعافات األولية والتدريبات اللوان 

ة القرآنية". لم يكن من المتوقع أن تؤدي الفتيات أدواًرا قتالية، لكن مهارات وعىل  . العسكرية ن بعنوان طرق "المسب  عقيدة الحوثيي 

ورية.  بحسب تقارير، شاقة بدنًيا. تضمنت بعض التدريبات السفر إل عواصم المحافظات وكانت   415التسليح كانت تعتبر ضن

ي ذلك  30قد تزوجت قًشا من رجل أكبر منها ب ، كانت عاًما  16فتاة تبلغ من العمر  يوجد 
ي شهرها الثالث فن

 فن
ً
عاًما وكانت حامّل

ن وأجهضت أثناء تدريبها.   416الحي 

 

ي المدارس  .279
من علنا فن

ّ
ي المنازل الخاصة تم إستخدام الفتيات للتجنيد أو التعليم وكن  يتكل

والجامعات والساحات العامة وفن

ي النهاية كمساعدات زينبيات ألفراد  417لنشر المعتقدات الحوثية وتشجيع المزيد من التجنيد. 
وتم ترقية بعض هؤالء الفتيات فن

فات الزينبيات؛ ثم يقمن بتجنيد وتدريب الفتيات األصغر سنا وقد شاركن  أو لمشر
ً
ي إعتقال النساء  األشة النساء األكبر سنا

فن

 418البالغات. 

 

                                                       
ي الملف.  410

 
 مصدر شّي ف

411  .   أنظر جزء العنف القائم عىل النوع اإلجتماعي
ي الملف.  412

 
 مصادر شّية ف

ي الملف.  413
 
 مصدر شّي ف

ي الملف.  414
 
 مصدر شّي ف

ي  415
 
 الملف. مصدر شّي ف

ي الملف.  416
 
 مصدر شّي ف

 المرجع نفسه.  417
 المرجع نفسه.  418

 



ي المناسبات الخاصة، خمس تم نشر  .280
ي العامة وفن

ي مجموعة متنوعة من المبانن
ن كحارسات فن ي محافظتي 

فتيات عىل األقل فن

ي ذلك حفالت الزفاف الجماعية ألطفال الشهداء، بحسب تقارير. 
ل، ثمة  419بما فن ن بينما بقيت معظم الفتيات بالقرب من المبن

ي القتال. تقارير بأن فت
ن الجرخ لكنها لم تشارك فن ن الحوثيي  تم استخدام ما ال  420اة تم إرسالها إل خط المواجهة كمسعفة للمقاتلي 

ان أرب  ع يقل عن  فتيات كجواسيس داخل مجتمعاتهن المحلية، حيث تم تكليفهن بمراقبة المحادثات الخاصة داخل منازل الجب 

  421وأنشطة اآلخرين السياسية. وتقديم تقارير فردية لمسؤوليهن بشأن آراء 

 

 العنف الجنسي والزواج القشي والمبكر

من العنف الجنسي و/أو الزواج القشي والمبكر الذي نتج عن أو أدى إل  34فتاة من أصل  11وبحسب تقارير، نجت  .281

ن لم يتمكن الفريق من التحقق  422تجنيدهن.  ي حي 
. فن ن الفتيات معرضات لخطر الصدمات طويلة األمد واإلصابات الجسدية والتميب 

امنة لتجنيد الفتيات والعنف الجنسي والزواج القشي  ن من هذه الحاالت بشكل فردي بسبب مخاطر الحماية، فإن االنتهاكات المب 

ة  ر بمعاناة كبب 
ّ
ار يتعذر إصالحها ناجمة عن االنتهاكات المتعددة. و/أو الزواج المبكر ُيذك  وأضن

 

بوي: تنظيم . االستخدام العسكري للمدارس و 3  تجنيد األطفال والعنف ضد الكادر الب 

 

ي  .282
ي اليمن من حقهم األساسي فن

اع ال تزال تحرم األطفال فن ن اء قلق بالغ عند اإلشارة إل أن بعض أطراف البن يساور فريق الخبر

ي تستهدف  التعليم
إثر االستخدام العسكري للمدارس، والتالعب بالتعليم بهدف تجنيد األطفال وألغراض دعائية واالعتداءات الت 

 كوادر التعليم. 

 

 االستخدام العسكري للمدارس

 

ي بعض الحاالت، أصبحت أهدافا  .283
ي السابق كيف أن بعض المدارس كانت تستخدم ألغراض عسكرية، وفن

وثق الفريق فن

اع.  ن  423عسكرية نتيجة لهكذا استخدام من قبل بعض أطراف البن

 

/يناير  .284 ي
ي كانون الثانن

ي 2020تحقق الفريق أنه فن
، قامت قوات األمن الخاصة التابعة للحكومة اليمنيه بتحويل مدرسة ثانوية فن

ي األول من
ب إل التظاهر فن

 
ات الطّل ي محافظة شبوة إل ثكنة عسكرية، ما دفع عشر

اير ضد عدم قدرتهم  مديرية حبان فن شباط/فبر

ن ألغراض   ادعاءات باالستخدام العسكري ألرب  ع مدارس من قبل الحوثيي 
ً
اء أيضا  فريق الخبر

عىل الحصول عىل التعليم. وقد تلق  

ي صنعاء. 
ي صعدة وثالثة أخريات لتخزين وتصنيع األسلحة فن

ي ذلك استخدام مدرسة لتدريب األطفال المجندين فن
 424عسكرية بما فن

 

 

 

 

                                                       
 المرجع نفسه.  419
 المرجع نفسه.  420
 المرجع نفسه.  421
ي الملف.  422

 
 مصادر شّية ف

 A/HRC/42/CRP.1, para.720-721انظر  423
ي الملف.  424

 
 مصادر شية ف
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ن   استخدام التعليم لتجنيد األطفال من جانب الحوثيي 

 

 يرتبط ومما  .285
ً
ة اء بأنه ومبكرا منذ أيار/مايو  مباشر ن للصبيان والفتيات فقد وجد فريق الخبر  وحت   2015بتجنيد الحوثيي 

ً
  مؤخرا

ي حزيران/يونيو 
فون الحوثيون ومسؤولو وزارة التعليم و"متطوعون" من الكادر التعليىمي باستخدام التعليم  ،2020فن قام المشر

ي 
اتيجية وشاملة كجزء من جهود تجنيد األطفال فن ن والتالعب به بطريقة اسب  ي ست محافظات تقع تحت  أرب  ع وثالثي 

مدرسة فن

اتيجية إل تجنيد  سيطرتهم وهي )عمران وذمار وريمة وصعدة وصنعاء وتعز(. وبحسب  تسع واربعونالتقارير أدت هذه االسب 

 
ً
 425. تايفت وتسعةصبيا

 

اتيجية اكتسبت زخما خاصة بعد أيلول/سبتمبر  .286 . وتوقفت الحكومة 2017وأبلغت مصادر متعددة الفريق بأن هذه االسب 

ي  108اليمنية عن دفع رواتب ما يقدر بنحو  
ن محافظات كانت تحت سيطرة اتسع ألف معلم فن ن آنذاك، مما دفع المعلمي  لحوثيي 

 عن دخل آخر. 
ً
ن إل ترك المدارس بحثا ن ومديري المدارس   426المؤهلي  ن للمعلمي  ن الحوثيي  وح فجوة سدها تعيي  ن

وقد ترك هذا البن

ن الطالب وتجنيدهم من المدارس.  ن لتلقي  "، الذين وبسهولة عززوا من جهود الحوثيي  ن وإلعطاء فكرة عن حجم  427"المتطوعي 

، تلق   ونطاق ي التوظيف التعليىمي
ات فن ي مديرية بإحدى المحافظات، ، 2020الفريق وثائق رسمية تفيد بأنه بحلول عام  التغيب 

فن

. 20تم استبدال ما يقرب من  ن " حوثيي  ن ن ب "متطوعي   428% من جميع المعلمي 

 

 ل .287
ً
كة للتحريض  رواياتإستنادا ، وجد الفريق طريقة عمل ومنهجية مشب  ن بويي 

ن والب  ي عىل العنف وأنشطة تجنيد المعلمي 
الحونر

ي المدارس. كانت لجان التعبئة والحشد الحوثية
تستهدف المدارس عىل وجه التحديد بسبب جمهورها  429األطفال والدعاية فن

ي وللتجنيد 
 للفكر الحونر

ً
وا أكبر تقبال برِ

ُ
 الكبب  من األطفال، الذين اعت

ً
ي المدارس عرض األسلحة، مستقبال

. وشملت األنشطة فن

ن بالفعل مع وإ ن المرتبطي  لزامهم باالستماع لخطب وكلمات عبر الراديو والفيديو يلقيها قادة حوثيون وأيضا الطالب/المعلمي 

ن والذين شجعوا الطالب عىل "الذهاب إل الخطوط األمامية ي وإلغاء الدورات  "الحوثيي 
والدورات اإللزامية حول الفكر الطائقن

، الموت ألمريكا، الموت إلشائيل، اللعنة عىل  العادية واستبدالها بأنشطة فكرية : "هللا أكبر ن ومطالبة الطالب بقراءة شعار الحوثيي 

ي ساحات المدارس. 
ي بعض الحاالت، التدريب العسكري لتجنيد األطفال فن

وقد تم تضخيم هذه  430اليهود، النض لإلسالم"، وفن

، عىل س بيل المثال من خالل مشاركة الصور والدعوة إل المزيد من الممارسات لجمهور أوسع عىل وسائل التواصل االجتماعي

ي رسائل الواتساب الجماعية.  فيسبوكالالمجندين عىل 
اتيجية فعالة، حيث قام   431وفن ن من  ثمانوكانت االسب  ن ومسؤولي  معلمي 

بية والتعليم من خمس محافظات أجرى الفريق مقابالت معهم بتجنيد   تسعة واربعون وزارة الب 
ً
فتيات، عىل الرغم  تسعةو  صبيا

ن للحفاظ عىل حياد المدارس.  بويي 
 432من جهود الب 

                                                       
ي الملف. افادت آلية الرصد والتبليغ لألمم المووثائق مصادر  425

 
ي  222تحدة من انها تحققت من شية ف

 
، بما ف حالة من حاالت االستخدام العسكري للمدارس من قبل الحوثيير 

 "للتجنيد والدعاية، وكذلك لتدريب الفتيان والفتيات عىل منهجيات القتال وتجميع وتفكيك األسلحة"، *  21ذلك 
ً
/الطالب،  3مدرسة تستخدم خصيصا  1هجمات عىل المعلمير 

/كانون األول  31-2013أبريل/نيسان   2019ديسمبر
ي الملف.  ووثائق مصادر  426

 
 . 2018أن ثالث أرباع المعلمير  ال يتقاضون مرتباتهم منذ آذار/ مارس قدر يُ شية ف

ي الملف. انظر ايضا   427
 
 Incident ST_Lack of GOY salariesمصادر شية ف

ي الملف.  428
 
 مرفق للمقابلة لمصدر شي ف

ي المحافظات، بمن فيهم مدير التعليم. واوُيزعم أن لجان  429
 
ها جميع مديري اإلدارات العامة ف نظم عىل مستوى المحافظات، ويرأسها المحافظ ويحرص 

ُ
لغرض من هذه التعبئة ت

عم أن "ا
ُ
ي جميع أنحاء المحافظة. كما ز

 
ي إيجاد مستويات عالية من الموظفير  الجدد من كل مديرية وبلدية ف

 
 لجان اللجان هو االستمرار ف

ً
لزينبيات" ومراكز االحتجاز قد عقدت أيضا

ي المستقبل )الفتيان( أو 
 
ي أدوار الدعم/القوات شبه العسكرية  تعبئة خاصة بها لتجنيد الفتيات والمحتجزات. وتفيد التقارير بأن اللجان تنظر إىل الطلبة كمقاتلير  محتملير  ف

 
ف

 )الفتيات(. 
ي الملف.  430

 
 مصادر شية ف

ي الملف. مصادر شية  431
 
 ف

ي الملف.  432
 
 مصادر شية ف

 



 

ن  بويي  ن والب   االعتداءات عىل المعلمي 

 

ن عززوا هذه  .288 ي وجد الفريق أن الحوثيي 
ن الذين يعارضون مثل هذه األنشطة فن بويي 

ن والب  اتيجية باستهداف المعلمي  االسب 

ي والعقوبات المالية  55المدارس. وتلق  الفريق روايات عن 
ن الذين تعرضوا للتهديدات والهجمات والفصل غب  القانونن بويي 

من الب 

ي أعقاب التهديدات. وتحقق الفريق من حا
وح القشي فن ن ي احتجاز وإساءة معاملة لمدير مدرسة وابن مدير آخر واإلدارية والبن

لت 

، وتلق  تقارير عن احتجاز  14يبلغ من العمر 
ً
 آخرين تعرضوا للعنف نتيجة لرفضهم تجنيد الطالب.  26عاما

ً
 433معلما

 

ي اجتمعت عىل مستوى المحافظة، تعمل اسب   .289
ن و/أو لجان التعبئة الت  ن الحوثيي  في  اتيجيا مع أفادت مصادر متعددة بأن المشر

ن إلدراج الدعاية  بية عىل مستوى المحافظات، للضغط عىل مديري المدارس والمعلمي 
 ومسؤولي وزارة الب 

ن ن المحليي  المسؤولي 

ي مدارس صنعاء، وريمة، وذمار، وصعدة، وعمران، وحجة، وتعز. 
ي شكل تقديم  434الفكرية لتجنيد األطفال فن

ي البداية، جاء ذلك فن
فن

ن الذين وافقوا. مكافآت مالية وسياسية  ن الذين رفضوا، حدد الفريق ممارسة بدأت بتهديدات لفظية "ناعمة"   435للمعلمي  ومن بي 

هيب إل إنذارات شفهية  . ثم تحول هذا الب  ن ن الحوثيي  في   وعن طريق الهاتف أو الرسائل النصية من المشر
ً
تم توجيهها شخصيا

بوي أو    همنع تعيينضيحة وتهديدات بفصل الب 
ً
وحت  عندما ال يتم اتخاذ إجراءات بشأن التهديدات، فإنها   436احتجازه. أو  ثانية

ن  بويي 
ن الب   .437خلقت ثقافة الخوف والصمت بي 

 

ن  .290 ي والعقوبة المالية أو اإلدارية للمعلمي 
، تصاعدت التهديدات إل الفصل التعسقن ن ي مواجهة المقاومة المستمرة للمعلمي 

وفن

ي تجنيد الذين حافظوا عىل استقاللهم عن 
بية أو المساعدة فن ي وزارة الب 

ن أو موظقن ن أو مديري المدارس المتطوعي  في  توجيهات المشر

 هذه التوجيهات. ووثق الفريق تهديدات ضد 
ً
، 6و  438مدرسا، 12الطالب أو قاوموا علنا ي

حاالت تم  4و  439حاالت فصل تعسقن

ن بسبب هذه المقاومة.  ي جماعي ألكبر من كما وردت مزاع   440فيها تخفيض مرتبات المعلمي 
ي  100م عن فصل تعسقن

معلم فن

ي عام 
معلم من قوائم الخدمة المدنية الوطنية بزعم عدم الوالء أو رفض تنفيذ هذه  700، وشطب أكبر من 2016محافظة ريمة فن

 441التوجيهات. 

 

ي بعض الحاالت، تم ت .291
، وفن

ً
بويون الذين فروا من منازلهم تحت التهديد فقد فعلوا ذلك شا  عىل قنوات أما الب 

ً
سميتهم علنا

ن وعىل اليوتيوب عىل أنهم "خونة" أو "مطلوبون".  وعندما لم تسكت المكافآت والتهديدات والفصل   442تلفزيونية تابعة للحوثيي 

  ، ن وح القشي معارضة المعلمي  ن ي والعقوبات المالية/اإلدارية والبن
ن  كان هناكالتعسقن بويي 

 للعنف الجسدي ضد الب 
ً
حسب  تصعيدا

                                                       
ي الملف.  433

 
 مصادر شية ف

ي الملف.  434
 
 مصادر شية ف

ي الملف.  435
 
 مصادر شية ف

ي الملف.  436
 
 مصادر شية ف

ي الملف.  437
 
 مصادر شية ف

ي الملف.  438
 
 مصادر شية ف

ي الملف.  439
 
 مصادر شية ف

ي الملف.  440
 
 مصادر شية ف

ي الملف. ووثائق مصدر  441
 
 شية ف

ي الملف.  442
 
 مصادر شية ف
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ي تحرض عىل    443. ق الفريقما وث

ن الت   برفض الضحايا تجنيد الطالب أو معارضتهم لتوجيهات الحوثيي 
ً
 دائما

ً
كان العنف مرتبطا

ي المدارس. 
  444العنف فن

 

ي حالة ثانية ابن مدير مدرسة آخر )عمره  .292
ي البداية ثم تم  14وتحقق الفريق من حالة مدير مدرسة، وفن

سنة(، اختقن كالهما فن

ي ذلك االستجواب حيال األنشطة التعليمية لمدير المدرسة. كما حاول حراس السجن تجنيد فت  بعمر احتجازهما وتعذيب
هما بما فن

افات تفيد بأنهم لن يتدخلوا من   445سنة بينما كان محتجًزا، بحسب تقارير.  14 ن عىل توقيع اعب  كذلك تم إجبار بعض المعلمي 

ي ذلك
ي مدارسهم، بما فن

ي النشاطات الحوثية فن
  تجنيد األطفال.  جديد فن

 

ي  .293
ي الت 

ي األراضن
ن التعليم وتجنيد األطفال فن ي حصل عليها الفريق الصالت والروابط المعقدة بي 

بويون الت  وتظهر روايات الب 

ي كل مكان بالنسبة 
يسيطر عليها الحوثيون، حيث تكون مخاطر تجنيد األطفال أو العقاب العنيف عىل المعارضة له قائمة فن

ن طالب واللل  عىل حد سواء.  معلمي 

 

 . االنتهاكات4

 

 االستنتاجات القانونية

 

اء  .294  أسبابوجد فريق الخبر
ً
ن وحكومة اليمنتدعو معقولة  ا استمروا بانتهاك حق األطفال  والتحالف إل االعتقاد بأن الحوثيي 

 للقانون الدولي ل
ً
ي األعمال القتالية بما يشكل انتهاكا

دوا األطفال واستخدموهم فن
 
حقوق اإلنسان وللقانون الدولي بالتعليم، وجن

. إن تجنيد األطفال دون سن  ي
ي األعمال  15اإلنسانن

ي القوات أو الجماعات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة الفعلية فن
 فن
ً
عاما

ن يحد من إمكا اء إل أن االستخدام العسكري للمدارس واالنتهاكات ضد المعلمي  نية القتالية هي جريمة حرب. كما يخلص فريق الخبر

ي يقوم بها الحوثيون تقوض األهداف الصحيحة 
ن العقائدي الت  ن أن أنشطة التلقي  ي حي 

اع، فن ن حصول األطفال عىل التعليم خالل البن

ي مجتمع حر. 
ام حقوق اإلنسان، وإعداد األطفال لحياة مسؤولة فن  للتعليم الرامية إل تطوير إحب 

 

ن انتهكوا حقوق  .295 ي حرية التعبب  كذلك وجد الفريق بأن الحوثيي 
 عن حقهم فن

ً
، فضال ي الحرية واألمن الشخصي

ن فن بويي 
  . الب 

 

 ات معينةمعاملة مجموع -ز 
 

 الواجب التطبيقالقانون 

 

ن حسب الدين -  حرية الدين/التميب 

 

                                                       
ي الملف.  443

 
 مصادر شية ف

ي الملف.  444
 
 مصادر شية ف

ي الملف.  445
 
 مصادر شية ف

 



يكفل القانون الدولي لحقوق اإلنسان حرية الفكر والوجدان والدين.  .296
وقد تكون حرية إظهار المرء لدينه أو معتقداته  446

 ، ي
 عن حماية األمن الوطتن

ً
ورة لحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم، فضال مقيدة، ولكن فقط وفق القانون ووفق ما تقتضيه الضن

ي ظل القانون ا
ن فن لدولي لحقوق والسالمة العامة، والنظام العام، والصحة، واآلداب العامة. إن الدين هو سبب محظور للتميب 

ن عىل أساس دينهم.  ي التمتع بحقوق اإلنسان دون تميب 
ن أدناه(، بحيث يكون لجميع األشخاص الحق فن  447اإلنسان )انظر عدم التميب 

 

 حقوق األقليات -

 

هم  .297 ويحق الفراد االقليات التمتع بكامل نطاق حقوق االنسان المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، كغب 

ي والتمتع بالحق  من
ن السباب محظورة. وهذا يشمل، عىل سبيل المثال، عدم التعرض لالحتجاز التعسقن أفراد المجتمع، دون تميب 

ي 
ي الحياة والسالمة البدنية والتمتع بحقوق المحاكمة العادلة والتمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مثل الحق فن

فن

ي مالئم. كما  بمستوىالحق و   يمكن بلوغهمستوى صجي  بأعىلالحق و  العمل
القانون الدولي لحقوق اإلنسان بحقوق  يقر معيسر

اك مع األعضاء  ن إل هذه األقليات، باالشب  محددة تتعلق بأفراد األقليات اإلثنية أو الدينية أو اللغوية. ويحق لألشخاص المنتمي 

ي جماعتهم، التمتع بثقافتهم الخاصة والمجاهرة ب
 448دينهم وإقامة شعائرهم واستخدام لغتهم الخاصة. اآلخرين فن

 

ن )عىل نطاق واسع( -  عدم التميب 

 

م أصحاب الواجبات حقوق اإلنسان لجميع األفراد  .298 ي أن يحب 
. وينبغن ن ويكفل القانون الدولي لحقوق اإلنسان مبدأ عدم التميب 

ي 
ي  مإقليمهالموجودين فن

ن فن ن من أي نوع بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو ، وأن يكفلوا هذه الحقوق دون تمواليتهوالداخلي  ميب 

وة أو النسب، أو غب  ذلك من األسباب.   449اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غب  سياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو البر

 اوتم
ً
ام حقوق اإلنسان وحمايتها وإعمالها، فإن هذا المبدأ الشامل ال يهدف إ شيا ام باحب  ن ن مع االلب  ل ضمان عدم اتخاذ المسؤولي 

ن الذي تقوم به كيانات أخرى واتخاذ خطوات إيجابية لتحقيق ذلك. وينص   حماية األفراد من التميب 
ً
ية فحسب، بل أيضا ن تدابب  تميب 

 عىل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين  الدولي  القانون
ً
ي تطبيقه، سواء أكان قائما

ي فن  سلتر
ن  عىل حظر أي تميب 

ً
ي أيضا

اإلنسانن

وة أو النسب أو أي وضع آخر أو  معايب  أخرى  ةأيأو المعتقد أو الرأي السياسي أو غب  السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو البر

 450مماثلة. 

 

 نو والصحفيعن حقوق اإلنسان  نو المدافع -

 

اء، خالل هذه المرحلة من  .299 ي تحقيقاتهركز فريق الخبر
ن عن حقوق اإلنسان فن ن والمدافعي  ، بصفة خاصة عىل أوضاع الصحفيي 

ي عملهم المهماليمن. ومن 
ن فن ي ذلك حرية الوصول إل المعلومات واألفكار ونقلها إل  توافر  للصحفيي 

، بما فن الناس حرية التعبب 

                                                       
 من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 18المادة   446
من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. هناك ضمانات ( 2) 2من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. المادة  26و  2(1) المادتان  447

ي مواثيق دولية أخرى لحقوق اإلنسان. 
 
 مشابهة لعدم التميبر  منصوص عليها ف

 لمدنية والسياسية. من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق ا 27المادة  448
 من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  2من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة  2المادة   449
؛ إنظر أيضا القاعدة 1) 4المادة  450 ي

ي الثان 
 
وتوكول اإلضاف .  حول القانونمن دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر  88( من البر ي

 
ي العرف

 ICRC Study on Customaryالدوىلي اإلنسان 
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89 

 

، ولكن ذلك ال يمكن إال وفقا لما ينص عليه  451بجميع أنواعها.  وبموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، يجوز تقييد حرية التعبب 

القانون وحسب االقتضاء لحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم، وكذلك حماية األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام أو الصحة أو 

ن والمدافع ن عن حقوق اإلنسان التمتع بكامل نطاق الحماية المتصلة، عىل سبيل المثال، بحريتهم اآلداب العامة. ويحق للصحفيي  ي 

ي العمل. 
حمايتهم من انتهاكات مثل التعذيب واالحتجاز  يجب و وأمنهم وبحقوق المحاكمة العادلة وبحرية التنقل وبالحق فن

ي واالختفاء القشي أو المحاكمات غب  العادلة. 
، يتمتع الصحفيون والمدافعون عن  الدولي  وبموجب القانون 452التعسقن ي

اإلنسانن

، بالحماية من جعلهم  ن  حقوق اإلنسان، كجزء من السكان المدنيي 
ً
 للهجمات.  أهدافا

 

 مقدمة – 1

 

ا مستمرا ويتفاقم خطر استغاللهم وسوء  .300 ن اء بالقلق إزاء أوضاع األقليات والمهاجرين الذين يواجهون تميب  يشعر فريق الخبر

اع  ن اء أن أبلغ عن انتهاكات من جانب أطراف البن اع نفسه. وقد سبق لفريق الخبر ن
دي والبن معاملتهم بفعل الوضع االقتصادي المب 

، والذين يشار إليهم  454واألقلية الدينية من الطائفة البهائية 453ضد المهاجرين األفارقة ن بازدراء واألقلية االجتماعية من اليمنيي 

ن " سمإب  . 455"المهمشي 

 

ي قسم المنهجيةخال .301
ي تم إبرازها فن

ة المشمولة بالتقرير، وبسبب التحديات والقيود الت  ي هذا التقرير  ل الفب 
، اضطر الفريق فن

ن ما يسىم بال "إل تضييق نطاق التحقيق الذي أجراه ولم يتمكن من إجراء مزيد من التحقيقات بشأن حالة  ن  456"المهمشي  والنازحي 

ن  اع عىل مجتمعات وغب  المتن الشديد عن األثر  458ومع ذلك، فقد تلق  الفريق تقارير 457. داخليا والالجئي  ن ن "اسب للبن ، "المهمشي 

وح الداخىلي   الذين
ن  بالبن

ً
ن أكبر الناس تأثرا للتمتع بحقوق اإلنسان الخاصة  ةالمستمر المعاناة الكثب  من  تحملوا الذين و كانوا من بي 

ن "أعمال عنف جنسي ضد فتيات من  بهم. وتلق  الفريق أيضا ادعاءات بارتكاب ن ضد و  459"المهمشي   نازحي 
ً
ي الحديدة  داخليا
فن

 هو ما يتطلب  460وعدن وإب
ً
 من التحقيق.  مزيدا

 

ن عن  .302 وا من انماط السلوك لديهم فيما يتعلق باستهداف المدافعي  اع لم يغب  ن
كما ويشعر الفريق بالقلق حيث أن أطراف البن

ن  ن والنشطاء. حقوق االنسان والصحفيي   والمحامي 

 

                                                       
حقوق اإلنسان تعتقد أنه العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ربما يتم تقييد حق التعببر أثناء حاالت الطواريء عىل الرغم من أن اللجنة المعنية بمن  19المادة  451
 . 5( الفقرة 2011: حرية التعببر وحرية الرأي )19عىل المادة  34ب عدم اعتبار حرية الرأي من الحريات المقيدة: اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم يج
 . 47، الفقرة المرجع نفسه 452
 . 840-833والفقرات  643-640والفقرات  291-290الفقرات  A/HRC/42/CRP.1انظر   453
 . 822-815الفقرات  A/HRC/42/CRP.1انظر  454
 . 832-823والفقرات  726والفقرة  643-639والفقرات  620والفقرة  297-295الفقرات  A/HRC/42/CRP.1انظر  455
ية بكلمة " 456 " وهذا المصطلح يشبر إىل مجتمع تعرض للتميبر  االجتماعي القائم عىل الطبقة االجتماعية. وعىل الرغم من أن  marginalizedtheترجمت من العربية إىل االنجلبر 

ي الخدم. 
ي تعت 

ي بكلمة "االخدام" والت 
ي ال يمبر  ضد المهمشير  إال أنه يشار اليهم عموما وبشكل إزدران 

 القانون اليمت 
 لما ذكرته المفوضية السامية ل 457

ً
، هناك ما يقرب من وفقا . وهناك عدد كببر  280,000شؤون الالجئير  ي

 من القرن األفريق 
ً
ي اليمن، وقد فروا أساسا

 
الجر  وطالب لجوء يعيشون ف

 منهم من الصومال.. 
اتيجية،  458 ي اليمن"، مركز صنعاء للدراسات االسب 

 
ي والممنهج لمجتمع المهمشير  ف

:  2019ران/يونيو حزي 4عىل سبيل المثال انظر "التهميش التاريح  عىل الرابط التاىلي
http://sanaacenter.org/files/Muhamasheen_en.pdf 

ي الملف 459
 
 مصادر شية ف

ي الملف 460
 
 مصادر شية ف

 

http://sanaacenter.org/files/Muhamasheen_en.pdf


ي الحصول  عالوة .303
ي يواجهها األشخاص ذوي االعاقات فن

اء أيضا تقارير إزاء العديد من العوائق الت   فريق الخبر
عىل ذلك، تلق 

تجدر  461بشكل متساٍو عىل الخدمات الصحية الجيدة وعىل وسائل المساعدة، والمعونة اإلنسانية، والتعليم، وفرص العمل. 

 معرضون للخطر بشكل خاص. بار ااإلشارة إل أن ك
ً
ي لسن أيضا

ن فن عىل سبيل المثال، أفاد تقييم الحتياجات كبار السن المقيمي 

ن أن 62محافظات صنعاء ولحج وتعز أن  ي حي 
ي تلك المحافظات ال يحصلون عىل أي دخل، فن

% ال يحصلون 32% من كبار السن فن

 . ي
 التقارير وتتطلب هذه  462عىل الغذاء الكافن

ً
  أيضا

ً
 من التحقيق.  مزيدا

 األقليات الدينية – 2

 

ي تم جمعها واستعراضها،  .304
ال تزال األقليات الدينية تواجه عوائق خاصة تمنعها من التمتع بحقوقها. وعىل أساس المعلومات الت 

ي تعرضت لها بعض هذه الجم
اء نشر التقارير العامة عن حاالت معينة من االنتهاكات الت  اعات. وتم حجب فال يستطيع فريق الخبر

  المعلومات المتعلقة بهذه الحاالت ألسباب تتعلق بالحماية فيما يتصل بأمن الضحايا وأمن مجتمعاتهم. 

 

  ُيقدر عدد  .305
ً
ن شخصا ي اليمن بنحو أقل من خمسي 

ي الخاضعة لسيطرة  463السكان اليهود فن
ي األراضن

ي األساس فن
يعيشون فن

ن الحوثي ي معادي للسامية. وباإلضافة إل الشعار  ي 
ي تطوير خطاب ديتن

ي عمران وصنعاء. ولقد استمر الحوثيون فن
ي محافظت 

فن

ن  ي ألقاها القائد األعىل للحوثيي 
، الذي يتضمن الجملة "اللعنة عىل اليهود"، استعرض الفريق العديد من الخطب الت  ي

الحونر

ن  ، أثناء العامي  ي
ي أحد 2020و 2019عبدالملك بدر الدين الحونر

ي أثارت العنف ضد اليهود. عىل سبيل المثال، وفن
 تلك، والت 

ين من ايار/مايو  ي الحادي والعشر
: "إن اليهود يتحركون نحو ضمان عدم تمتع األمة بالرؤية الصحيحة". 2020الخطب، أعلن فن

 صارمة يفرضها الحوثيون، وخاصة عىل حرية وُيذكر 
ً
ي ظل التهديدات المستمرة لحياتهم  إن األقلية اليهودية تواجه قيودا

تنقلهم فن

 وأمنهم. 

 

ي اليمن ويجب عليك حمل القرآن"
ي  – "ال يمكنك حمل االنجيل فن

 464شهادة من قس مسيجي منقن

 

ن الذين  ال  .306 يي 
ن واإلريب  ن اإلثيوبيي  ي اليمن. ومع تزايد أعداد المهاجرين المسيحيي 

ن فن توجد أرقام رسمية متاحة عن عدد المسيحيي 

ي خوف من 
ي اليمن تعيش فن

. بيد أن الطائفة المسيحية فن ي البالد عرضة للتغب 
ن فن ون اليمن، فإن العدد اإلجمالي للمسيحيي  يعبر

ن  ي جميع أنحاء البالد. وقد تزايد الخوف من المضايقات منذ االضطهاد من قبل أطراف البن
ي فن
اع، وهي ملزمة بإخفاء معتقدها الديتن

 . ن اع، وخاصة الحوثيي  ن
ي البن

إن الكنائس المسيحية  ُيذكر و اندالع الحرب بسبب تطرف المواقف الدينية من قبل أطراف معينة فن

ي بيو بالخفية البد وأن تعمل "
ي فن
اء "، وإقامة القداس الديتن ن داخلها. وقد وثق فريق الخبر ت خاصة مع تقليل أعداد المسيحي 

، ولكن ال يمكن الكشف  ي
، بمن فيهم اإلثيوبيون، عىل أساس المعتقد الديتن ن ي قام بها الحوثيون ضد المسيحيي 

حاالت احتجاز تعسقن

حتجزون طر هؤالء المعن المزيد من التفاصيل بسبب المخاوف عىل سالمة الضحايا وأشهم. ووصفت المصادر كيف اض

                                                       
ي اليمن"، منظمة العفو الدولية، انظر عىل سبيل المثال تقرير "مستبعدون: حياة األشخاص ذوي اإلعاقة و  461

 
اع المسلح ف :  2019كانون األول/ديسمبر   3سط الب   عىل الرابط التاىلي

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE3113832019ENGLISH.PDF 
462HelpAge International, Rapid Needs Assessment of Older People, Yemen, September 2019, available at:  

https://www.helpage.org/resources/publications/?ssearch=yemen&adv=0&topic=0&region=0&language=0&type=0 
ي اليمن منهم  43ىل فقد تقلص حاليا عدد اليهود إ INSAFوفقا لمركز إنصاف  463

 
ي محافظة عمران ومن تبق  من  11شخصا ف

 
ي ما يسم المدينة  43ف

 
شخص فرض عليهم السكن ف

ي صنعاء: انظر 
 
 . 44صفحة  https://insaf-ye.org/publications-and-researchالسياحية ف

ي ا 464
 
 . لملفمصدر شي ف

 

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE3113832019ENGLISH.PDF
https://insaf-ye.org/publications-and-research
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ن الذين اعتنقوا المسيحية كانوا يذهبون  المسيحيون إل اتباع التعاليم والطقوس اإلسالمية. كما أفادت التقارير بأن بعض اليمنيي 

ي المسجد لمنع 
 حيال عقيدتهم المسيحية.  شبهاتاللصالة الجمعة فن

 

اء اإلشارة إل أوضاع األقلية الدينية ا .307 ي صنعاء واستهدافهم من قبل سلطات األمر الواقع وقد سبق لفريق الخبر
لبهائية فن

ي وتعريضهم للتعذيب والحرمان من االجراءات القانونية المعمول بها أثناء اجراءات 
وخاصة إبراز موضوع اعتقالهم التعسقن

ي بأن أعضاء 465المحاكمة. 
اء العام الماضن ي الطائفة وقد خلص فريق الخبر

بب عقيدتهم الدينية. البهائية قد تم احتجازهم بس فن

اء مرة اخرى باالفراج الفوري عن جميع االشخاص الذين تم احتجازهم بطريقة  ة التقرير هذه فقد طالب فريق الخبر وخالل فب 

ي ذلك أعضاء الطائفة البهائية. 
ي الدولي وحقوق اإلنسان الدولية بما فن

 466مخالفة للقانون اإلنسانن

 

ن  فريقأكد  .308 ن من قبل الحوثيي  اء بأن االحتجاز واإلجراءات ضد أفراد من البهائيي  بسبب عقيدتهم الدينية عىل الرغم  هي الخبر

ي اليمن. 
ن كأقلية دينية فن وبخصوص اجراءات ،  2019أيلول/سبتمبر  17وبتاري    خ  467من إنكار سلطات األمر الواقع لوجود البهائيي 

ي صنعاء بأن تأمر المحكمة ب    ،ةاالستئناف المتعلقة بقضية حامد بن حيدر 
طلب النائب العام للمحكمة الجزائية المتخصصة فن

ي 
ي اليمنية". وفن

حيل الفوري للخارج وحظر دخول كل من يحمل الديانة البهائية عىل األراضن ، أيدت 2020آذار/مارس  22"الب 

ي الصادر عن مح شعبةالمحكمة الجزائية المتخصصة/ 
ي ذلك حكم االستئناف الحكم االبتدان 

كمة البداية ضد حامد بن حيدرة، بما فن

ن 2020آذار/مارس  25اإلعدام الصادر بحقه. وبتاري    خ  عفوا بحق مهدي المشاط ، أصدر رئيس المجلس السياسي األعىل للحوثيي 

ي 
. وفن ن أصدرت  2020أيار/مايو  20حامد بن حيدرة وطلب من السلطات المعنية إطالق شاحه وشاح كافة السجناء البهائيي 

ن بيانا ي تطبيق طلب اإلفراج ويزعم البيان أن المحكمة الجزائية  468المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيي 
يدين الفشل فن

ي ذلك دفع "كفاالت تجارية". وقد أطلق شاح حامد 
وطا إضافية لتنفيذ قرار اإلفراج بما فن ي صنعاء قد وضعت شر

المتخصصة فن

ي 
ن  2020 تموز/يوليو  30بن حيدرة فن يطة آخرين كانوا مع خمسة بهائيي  ي صنعاء شر

ي مرفق األمن والمخابرات فن
محتجزين فن

ة.  ي قضية و بحسب تقارير مغادرتهم لليمن مباشر
.  24بعد أربعة أسابيع من اإلفراج، واصلت محكمة محلية إجراءاتها فن

ً
وقد بهائيا

ن قد صادروا ممتلكات أعضاء الطائفة البهائية باإلضافة إل مصادرة  ي تشب  إل أن الحوثيي 
اء بعض الوثائق الت  راجع فريق الخبر

 . ن   469الممتلكات المؤسساتية للبهائيي 

 

ن وتلقوا تهديدات بسبب دفاعهم عىل ذلك فقد تلق   عالوة .309 ن كانوا مستهدفي  الفريق تقارير جديرة بالثقة مفادها أن المحامي 

ي 
ن فن ن ووثق الفريق احتجاز واحد من المحامي  ن البهائيي  .  2020عن حقوق المعتقلي  ن  470من قبل الحوثيي 

 

 

 

 

                                                       
 . 822-815الفقرات  A/HRC/42/CRP.1انظر  465
عىل الرابط:  2020حزيران/يونيو  25آذار/مارس و  30بتاريــــخ  19-انظر البيانات الصحفية للفريق والصادرة ضمن سياق كوفيد 466

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx 
 . 820الفقرة  A/HRC/42/CRP.1انظر  467
 :www.facebook.com/DefendingBahaiRights/posts/4141435122540750//httpsانظر البيان باللغة العربية عىل الرابط:  468
ي الملف.  469

 
 مصادر شية ف

 .يليها وما  318 الفقرات ،انظر القسم الفرعي الخاص بالصحفيير  والمدافعير  عن حقوق اإلنسان أدناه 470

 



 نالمهاجرو  – 3

 

اع المسلح الدائر واألزمة  .310 ن ألف مهاجر  138اإلنسانية المأساوية، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أكبر من عىل الرغم من البن

ي عام 
وا خليج عدن فن المنظمة أن هذا الطريق البحري يشكل أكبر طرق الهجرة قالت و  471وصوال إل اليمن كوجهة عبور.  2019عبر

ي العالم حيث سجلت المنظمة دخول 
/يناير مهاجر خالل شهر كانون  11,101إزدحاما فن ي

وقد تقلص عدد   472. 2020الثانن

اير وصاعدا بسبب القيود المفروضة إثر جائحة كوفيد ي منذ شهر شباط/فبر ن بشكل تدريجر . بلغ العدد 19-المهاجرين الواصلي 

ن لليمن  ي اإلجمالي للمهاجرين الواصلي 
وتشب  سجالت المراقبة الشهرية  473. 2020تموز/يوليو  لغاية 32,189 إل 2020 عام الفن

  هم صوماليون. من المهاجرين بالمائة هم اثيوبيون بينما النسبة الباقية  90إل  85للمنظمة بأن ما نسبته 

 

ينتمون إل مجموعات أورومو وأومارا  وغالبيتهمالذين قابلهم الفريق من المناطق الريفية،  نو ن اإلثيوبيو المهاجر جاء  .311

ي نظر العديد من  الهروبويبدو أن الدافع الرئيسي لحركتهم هو  وتيجريان العرقية. 
من الفقر واالفتقار إل الفرص. وكان الحلم فن

ن الذين أجريت معهم مقابالت فتيات وصبيان، ال تتجاوز  ي الوصول إل المملكة العربية السعودية. ومن بي 
المهاجرين يتمثل فن

والسفر بشكل مستقل أو كمجموعة دون إبالغ أشهم. وكان األشخاص الذين  سنة، والذين اختاروا ترك المدرسة 15أعمارهم 

أجريت معهم المقابالت لديهم أقارب أو أصدقاء أو شاهدوا أو سمعوا عن أشخاص يرسلون األموال من المملكة العربية السعودية، 

انهم يستفيدون من هذا. كما شجعهم المهربون عىل القول إن الرحلة لن تستغرق سوى أسبوع واحد، وأن النقل  وقد رأوا جب 

سيكون متوفرا طوال الرحلة. حت  أن البعض قيل لهم إن هنالك طائرة بانتظارهم عند وصولهم إل اليمن. وقال معظم المهاجرين 

 يكونوا حت  عىل علم بأن هناك  لمللفريق أنه وقت مغادرتهم 
ً
ي اليمن.  حربا

 مستمرة فن

 

ونا  ي اثيوبيا اخبر
دقيقة فقط ولكنه استغرق ثالثة أيام  15بأن عبور الحدود اليمنية إل المملكة العربية السعودية سيستغرق "عندما كنا فن

" ن ن كاملي  ن البالغ  ومشينا ليومي    18يقول احد المهاجرين االثيوبيي 
ً
 474. عاما

 

ة، تصل إل قد وصلوا الفريق المهاجرون الذين قابلهم  .312 ي مجموعات كبب 
ي الدفعة  700إل اليمن فن

ن واألطفال فن من البالغي 

ل عىل شاط  رأس العارة )جنوب غرب محافظة لحج، عىل حدود محافظة تعز(.  ن ي قوارب تبن
 يألوجود لم يكن هناك الواحدة، فن

ن بالسالح( ينتظرونهم. وذكر معظم  سلطة مدنية أو أمنية. وكان المهربون )رجال يمنيون وأثيوبيون يرتدون مالبس مدنية ومدججي 

ي تضم 
  80المهاجرين الذين أجريت معهم مقابالت أنهم اضطروا إل الصعود عىل شاحنات النقل المفتوحة الت 

ً
أو آخرين مهاجرا

ض ة. وقد افب   من ذلكعىل شاحنات صغب 
ً
، وفق شهادات، وا أنه سيتم نقلهم إل المملكة العربية السعودية. ولكن ما حدث بدال

ي ذلك األطفال
ن بذوي  هم هو أن المهاجرين، بما فن ن تم خطفهم ، غب  المصحوبي  إل معسكرات أش غب  وأخذهم من ِقَبل مهربي 

ي محافظة لحج، ولم يطلق شاحهم منها إال بعد دفع "فدية"
ي تقارير علنية أنه يوجد حوالي  . رسمية فن

ي  80ورد فن
مخيًما للتهريب فن

   475رأس العارة. 

                                                       
 route-migration-maritime-busiest-worlds-remains-yemen-africa-https://www.iom.int/news/journey  انظر  471
ي اليمن  472

 
وح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة ف ي كانو  -انظر مصفوفة تتبع الب  

 
ن نقاط تتبع التدفق / المهاجرون الوافدون واليمنيون العائدون من المملكة العربية السعودية ف

/يناير  ي
 . 2020الثان 

https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/YE-Migrants_FMR_%20Jan%202020%20Dashboard_V2.pdf?file=1&type=node&id=7784 
ي اليمن  473

 
وح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة ف ي شهر تموز/يوليو  -انظر مصفوفة تتبع الب  

 
 . 2020نقاط تتبع التدفق/المهاجرون الوافدون واليمنيون العائدون ف

https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/YE-
Migrants_FMR_%20July%202020%20Dashboard_16082020_v2_1.pdf?file=1&type=node&id=9460 

ي الملف  474
 
 . مصدر شي ف

ي اللجوء 2020يناير  14انظر التقرير من المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان،  475 األثيوبيير  نحو الجحيم" عىل الرابط : "رأس العاره.. طريق طالتر
https://euromedmonitor.org/en/article/3392/Ras-Al-Ara...-Ethiopian-Asylum-Seekers%E2%80%99-Gateway-to-Hell 
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ي  وصف المهاجرون الذين تحدثوا للفريق كيف تعرضوا  .313
ن  المخيماتتلك أثناء وجودهم فن لالعتداء الجسدي من قبل المهربي 

ي دفعها أقارب  هم. و 
ي شيوعا إجبار ولعدة أيام واسابيع واحيانا لعدة أشهر حت  استالم الفدية الت 

من أكبر أشكال االعتداء البدنن

المهاجرين عىل اتخاذ وضعيات مؤلمة. وكان أكبر االنتهاكات الموصوفة هو إجبارهم عىل الجثو عىل األرض، مع ربط أذرعهم 

  الشباب المهاجرين ذكر أحد وأرجلهم بعصا خلف ظهورهم. 
ً
بوننا باألنابيب المعدنية و  قائال ، وكانوا "كانوا إذا تحركنا يضن العصي

ب الرؤوس بالجدران. فقد أحد   من ارجلهم إل أعىل والرؤوس إل أسفل. كما كانوا يدفعون األجساد لكي تضن
ً
يعلقون الناس أيضا

األصدقاء ذراعيه وساقيه عىل هذا النحو، ولم تعد احد ذراعيه صالحة اآلن". وأبلغ مهاجرون آخرون الفريق بأنهم اغتصبوا أو 

ي المخيمات. وقالت امرأة تبلغ من العمر شهدوا عمليات 
 للفريق كيف اغتصبها المهربون اإلثيوبيون واليمنيون  20اغتصاب فن

ً
عاما

ي  6
ي هذه المخيمات نتيجة لسوء المعاملة البدنية  6مرات عىل التوالي فن

از المال. وشهد البعض وفاة المهاجرين فن ن أيام كسبيل البب 

ت بشعة داخل هذه المخيمات. ونقص الرعاية الصحية لعالج األمرا ي انتشر
 ض الت 

 

ن بضعة أيام وأسابيع وشهور )حيث  .314 اوح بي 
ي األش كانت تب 

ي قضوها فن
ة الت  ة احتجاز  وثقوفقا للتقارير، فإن الفب  الفريق فب 

 رحلتهأشهر(. وصف المهاجرون للفريق كيف تمكنوا من الفرار من معسكرات األش هذه وكيف بدأ البعض ستة قصوى تصل إل 

اع بعد احتجازهم  ن  وتعرضوا للعنف الجنسي عىل أيدي أطراف البن
ً
 عىل األقدام. وأفاد البعض بأنهم احتجزوا تعسفا

ً
ا نحو عدن سب 

 أثناء تنقلهم. 
ً
 476تعسفا

 

ن من ه ن بي  ي  و عسكري ومن هو غب  ذلك". "من الصعب التميب  مهاجر إثيونر
477 

 

ي الجنوب كانوا يتعاونون مع شبكات التهريب.  .315
ن يرتدون الزي العسكري فن ن مجهولي   الفريق أيضا ادعاءات بأن مسلحي 

وتلق 

ن كانوا يدفعون رشاوى لما أشاروا إليه باسم "القوات  األمنية الجنوبية" عىل سبيل المثال، قال بعض المهاجرين للفريق إن المهربي 

ي نقاط التفتيش عىل الطريق الرئيسي إل عدن أثناء نقلهم للمهاجرين. ولم يتمكن الفريق من التحقق إل من تنتىمي ما تسىم 
فن

"القوات األمنية الجنوبية" هذه.  ـِ  ب

 

ي 
ي الشوارع بمرات "لقد حدث فن

ي عدن فن
طة فن ي كل لقبمختلفة أن ينادي علينا رجال الشر

". فن ن مرة نذهب بها إل الطريق  "حوثيي 

ي عدن، أنتم ين أحوثيون، أيها الالرئيسي ونمر من نقطة تفتيش إل أخرى، فإنهم يقولون دائما "أنتم 
ذاهبون؟". وعىل الطريق الرئيسي فن

 ." ن ي عدن عند كل نقطة تفتيش، يقولون لنا "ارجعوا" ألنكم ذاهبون للعمل لصالح الحوثيي 
ي يعيش فن مهاجر إثيونر

478 

 

ي عدن. فقد  باإلضافة .316
ن وشقة الممتلكات الشخصية أثناء وجودهم فن إل ذلك، أفاد العديد من المهاجرين عن التعرض للتميب 

 ، ن ي  أفاد ثالثة مهاجرين أثيوبيي 
/يناير فن ي

 ، أنهم أرغموا بعنف عىل الدخول إل سيارة مع ثالثة رجال يرتدون 2020كانون الثانن
ً
 زيا

ي    وقاموا بتفتيشهم وشقةزول إل مكان مع إقتادوهمأخضن 
ي طريقه إل ت بحوزتهمكانكل األموال الت 

. وذكر مهاجر آخر أنه وفن

طيان مسلحان عىل السب  نحو مكان معزول حيث وجه عليه السالح وشقت  ه شر ي عدن، أجبر
مكتب المنظمة الدولية للهجرة فن

 كل متعلقاته. ولم يتمكن الفريق من التحقق من انتماء الجناة. 

                                                       
 . وما يليها  194، الفقرات انظر قسم النوع االجتماعي والعنف القائم عىل النوع االجتماعي  476
ي الملف 477

 
 . مصدر شي ف

ي الملف 478
 
 . مصدر شي ف



 

ي يرتكبها أفراد و  .317
م الدولة ببذل العناية الواجبة لحماية األفراد من االنتهاكات الت  ن بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، تلب 

ن عن تلك االنتهاكات.  ي ذلك عن طريق وجود نظم فعالة للتحقيق والمالحقة القضائية للمسؤولي 
ال توجد و وجماعات أخرى، بما فن

ي 
ات عىل أن السلطات فن ي مؤشر

ي بواجباتها لحماية أولئك المهاجرين من االنتهاكات الت 
ي ُيحتجز فيها مهاجرون تقن

المناطق الت 

ن واألطراف الثالثة المرتبطة بهم ي  ويبدو  .يتعرضون لها عىل يد المهربي 
أن السلطات تغض الطرف إل حد كبب  عن االنتهاكات الت 

ي منها المهاجرون
 . يعانن

 

 ن عن حقوق اإلنسانالصحفيون والمدافعو  – 4

 

ي بعض األحيان 
ي عمىلي كصحفية.  وصول"أتخيل فن

ة فن لنا بسبب المعرفة والخبر ن مركبات عسكرية تابعة لجماعة أنصار هللا ومهاجمة مبن

ي من التعرف عىلي 
ي السجن أو أن أعيش تحت تهديد مستمر. يجب أن أرتدي النقاب بسبب خوفن

 479. صحفية مهددة". ال أريد أن أكون فن

 

ي ذلك المحامون ويساور الفريق قلق خاص إزاء االستهداف المستمر للصحفي .318
ن عن حقوق اإلنسان، بما فن ن والمدافعي  ي 

ي تسغ إل قمع المعارضة، وتحجيم 
اع، الت  ن ي مجال حقوق اإلنسان واالنتهاكات المستمرة ضدهم من قبل أطراف البن

والناشطون فن

ي م
ي الخاضعة لسيطرتها. وقام الفريق بتوثيق الحاالت الت 

ي األراضن
نع فيها الصحفيون االنتقادات، وتوطيد سلطة الحزب فن

 . ي ذلك العنف الجنسي
، بل والتعذيب، بما فن ي

والمدافعون عن حقوق اإلنسان من العمل بحرية، والتهديد، واالحتجاز التعسقن

ي صنعاء منذ عام 
ن فن ة المحتجزين لدى الحوثيي  ن العشر ة المشمولة بالتقرير، واصل الفريق متابعة حالة الصحافيي 

وأثناء الفب 

ي يغط2015
ي حاالت محددة عززت "التأثب  الم كما   480ر. يها قسم آخر من هذا التقري، والت 

ي سبق ثبطحقق فن
" عىل األنشطة الت 

ي بيئة  481أن أبلغ عنها الفريق. 
ي اليمن ُيرغمون عىل اتخاذ قرارات تغب  حياتهم فن

ن عن حقوق اإلنسان فن ن والمدافعي  إن الصحفيي 

 نزاع صعبة بالفعل، مثل الفرار من اليمن أو فرض الرقابة الذاتية عىل النفس أو االمتناع عن العمل 
ً
عن حقوق مجموعات  دفاعا

 بب الخوف عىل حياتهم وعىل أشهم وأمنهم. معينة أو التخىلي عن وظائفهم بشكل كامل، كل ذلك بس

 

 نالصحفيو 

 

ي وردت بالتفصيل  .319
ي القسم باإلضافة إل االحتجاز واالنتهاكات ذات العالقة والت 

، وما يليها( 165)أنظر الفقرات  أعاله"د" فن

ن  ن المعارضي  ي استهدفت آراء الصحفيي 
ي ارتكبت فيها سلطات األمر الواقع المزيد من االنتهاكات الت 

وثق الفريق الحاالت الت 

اير  ي شهر شباط/فبر
ي الخاضعة لسيطرتها. عىل سبيل المثال، فن

ي األراضن
، 2020وعملهم، فيما يبدو أنه يهدف لتعزيز سلطتها فن

ي الشارع إلحدى ا
 من ِقَبل حصلت مالحقة فن

ً
ي شوارع صنعاء وتم تهديدها شفهيا

، فن
ً
ن عاما ي تبلغ من العمر ثالثي 

لصحفيات، والت 

ن   ن بالتوقف عن الكتابة ضد  هددوها الذين و يرتدون مالبس مدنية كانوا مسلحي  وقوات الزينبيات، إذا أرادت أن ال يتم الحوثيي 

ي ذ 482احتجازها. 
، بما فن ي

. ومنذ ذلك الوقت قررت وقف أي عمل صحقن  لك النشاط عىل وسائل التواصل االجتماعي

 

                                                       
ي الملف.  479

 
 مصدر شي ف

ي الملف.  480
 
 مصدر شي ف

 . 288 الفقرة  A/HRC/42/CRP.1انظر عىل سبيل المثال  481
ي الملف 482

 
 . مصدر شي ف
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ي أغلب األوقات  
ي  كنت أكتب"فن

. وكنت أتوقع أن يتم احتجازي فن ، وذلك حت  اتمكن من نشر أغلب عمىلي ي
تحت اسم زائف كإجراء أمتن

ي محتجز  أي وقت". 
 صحقن

ً
 483سابقا

 

ن  .320 ي آخر من المنتقدين للحوثيي 
ي شوارع صنعاء عام وتم أيضا اعتقال صحقن

ة من الرجال  2019فن من قبل مجموعة كبب 

ن الذين  دون أن يتم إبالغه بأي  كانوا   المسلحي 
ً
ي صنعاء لمدة عام تقريبا

ي مرفق األمن والمخابرات فن
يرتدون مالبس مدنية واحتجز فن

النيابة  طلبتاتهامات موجهة إليه. ولم يسمح بالزيارات العائلية إال بعد تدخل النائب العام، أي بعد أربعة أشهر من احتجازه. و 

، بحسب بعد شهرين من صدور أمر من النيابة لعدم توافر أدلة االفراج عنه  تم 484. أي تهم الجنائية اإلفراج عنه إذا لم توجه إليه

 485. تقارير 

 

ن  .321  الفريق تقارير عن هجمات ضد صحفيي 
ي  جهاتو  حكومة اليمن من قبل كما تلق 

فاعلة منتسبة إل حزب اإلصالح فن

ي تنت
ن بسبب المنشورات الت  ي مأرب وتعز. وكان الصحفيون مستهدفي 

قد اإلدارة الحكومية وأعمال الفساد واإلدانات ضد محافظت 

  انتهاكات حقوق اإلنسان، وكذلك بسبب آرائهم العلمانية واإللحادية. 

 

، والقنوات اإلعالمية، ومواقع األخبار عىل  .322 ي وسائل التواصل االجتماعي
وثق الفريق انتهاكات بحق ناشط إعالمي نشط فن

ي إدانة انتهاكات حقوق 
نت فن ي مأرب. ومنذ اإلنب 

ي ذلك الفساد داخل القيادة العسكرية للقوات المسلحة اليمنية فن
اإلنسان، بما فن

ي 2019إل أيلول/سبتمبر  2018أيلول/سبتمبر 
ي ذلك فن

ي مرافق احتجاز مختلفة، بما فن
ي فن

، تم اعتقاله واحتجازه بشكل تعسقن

ات النائب العام العسكري ورئيس إدارة القضاء العسكري، المنشآت العسكرية. وقد أرسلت قضيته إل محكمة عسكرية وفقا لطلب

ي كتاباته. 
. وقد اتهم بارتكاب جريمة وإهانة ضد الدين اإلسالمي عىل أساس الرأي الذي أعرب عنه فن ي

عىل الرغم من وضعه المدنن

ي أيلول/سبتمبر 
  486، وفر من اليمن لتجنب المزيد من االضطهاد. 2019وقد أطلق شاحه فن

 

ن الذين احتجز كما وثق ال .323  من قبل األمن السياسي وا فريق أوضاع مجموعة من الصحافيي 
ً
ي تعز التابع لحكومة اليمن تعسفيا

فن

ن بعد مرافعات قانونيةأوائل هذا العام بسبب كتاباتهم عن الشؤون السياسية. و  لدى النيابة العامة  تم إطالق شاح الصحافيي 

عن  الصحافيونهؤالء المحلية واإلعالمية عىل هذه السلطات. وأفاد ة للضغوط نتيجبحجة عدم وجود أسس قانونية لالحتجاز  و 

ا. 
ً
ي تهديدات بعد أن تم إطلق شاحهم مع وجود مخاطر إلحتجازهم مجدد

 تلق 

 

ي  إعالنبعد  .324
ي للجنوب فن

ي الحكم الذان  ، أصدر عضو المجلس االنتقالي 2020نيسان/أبريل  25المجلس االنتقالي الجنونر

: "إن  ي العاصمة عدن جاء فيها، من جملة أمور أخرى، ما يىلي
ي اللواء أحمد سعيد بن بريك توجيهات إل مدير األمن فن الجنونر

ي العظيم ليست محل سخرية وث ي وسائل استحقاقات شعبنا الجنونر
ها. وعىل هذا فإن كل من يثبت  التواصلرثرة فن االجتماعي وغب 

ومنذ  487تورطه ببث الدعاية واقالق السكينة العامة سيحاسب بالغرامة المالية مليون ريال ال غب  والسجن لمدة ستة أشهر". 

ي عدن. وقبالغ صدور هذا األمر، تم اإل 
ن فن ي ثالث حاالت عن العديد من التهديدات والهجمات ضد الصحفيي 

د حقق الفريق فن

ي اعتداء  ي مجال اإلعالم والذين تعرضوا للتهديد والمضايقة بسبب من قبل المجلس االنتقالي الجنونر
ن فن ن وعاملي  عىل صحفيي 

                                                       
ي الملف 483

 
 . مصدر شي ف

ي الملف.  مصدر  484
 
 شي ف

ي الملف 485
 
 . مصدر شي ف

ي الملف 486
 
 . مصدر شي ف

ي الملف مصدر  487
 
 . شي ف



ي عدن، و/أو تنديدهم العام النتهاكات الحقوق من 
ي وغياب الخدمات األساسية فن ي تنتقد المجلس االنتقالي الجنونر

منشوراتهم الت 

ن إل المجلس. قب ن المنتسبي   ل المسؤولي 

 

 المدافعون عن حقوق اإلنسان

ي يواجهونها".  ولي "لم ي
ن والمخاطر الت  ي من االهتمام للناشطي 

ن عن حقوق اإلنسان المهددين المجتمع الدولي القدر الكافن  488احد المدافعي 

 

ن عن حقوق اإلنسان لوصف األشخاص الذين  .325  أو مع آخرين، لتعزيز حقوق يستخدم الفريق مصطلح المدافعي 
ً
يعملون، فرديا

ن من فئة مهنية معينة، بل قد تشمل، عىل سبيل  489اإلنسان أو حمايتها.  وكفئة من الفئات، ال تقتض عىل االشخاص القادمي 

ن يعملون عىل قضايا حقوق االنسان، أ  منظمة لحقوق االنسان، أو مؤسسة وطنية لحقوق االنسان، أو صحفيي 
و المثال، موظقن

ن يعملون عىل قضايا حقوق االنسان، او اطباء يعالجون ضحايا االنتهاكات.    محامي 

 

ي المنظمات غب  الحكومية،  .326
ن فن ي تعرض لها نشطاء حقوق اإلنسان، والعاملي 

ي حاالت الهجمات الت 
اء فن حقق فريق الخبر

هيب والم ن الذين يدافعون عن حقوق الضحايا والذين تعرضوا للتهديد والب  ضايقات، و/أو االحتجاز بسبب عملهم والمحامي 

وع من ِقَبل سلطات األمر الواقع وحكومة اليمن وقوات التحالف.    المشر

 

ي الميدان، نحن جميعنا الذين يراقبون االنتهاكات، ويكتبون التقارير 
ي نواجهها فن

"ليس لديك أدنن فكرة عن عدد الصعوبات الت 

  ويقدمونها". 
ً
ي منظمة غب  حكومية معنية بحقوق اإلنسانامرأة كانت محتجزة سابقا

 490وتعمل فن

 

ي  .327
 هذا المحامي فن

ن للسجناء من الطائفة البهائية. اختقن ن السابقي  ي قضية أحد المحامي 
فعىل سبيل المثال، حقق الفريق فن

بلغت أشته بأنه 2020آذار/مارس 
ُ
ي  معتقل، وبعد شهر ونصف الشهر فقط، أ

ي مرفق األمن والمخابرات فن
ن فن من ِقَبل الحوثيي 

. وعىل الرغم من الطلب المقدم من النيابة  ي
ن كان السبب وراء اعتقاله التعسقن ي الدفاع عن حقوق البهائيي 

صنعاء. يزعم أن عمله فن

ي قضية الضحية ولم يتهم بأي جريمة. 
ن نشطة وكانت نقابة الم 491الجزائية المتخصصة فلم ينظر النائب العام فن ن اليمنيي  حامي 

ي الدعوة إلطالق شاحه
ي نهاية تموز/يوليو  492جدا فن

  . 2020حيث أطلق شاحه فن

 

ي مجال حقوق االنسان الفريق بأنه احتجز تعسفا ثالث مرات لعدة ساعات كل منها عىل يد  .328
وقد أبلغ محام آخر وناشط فن

ي م
ي مديرية أمن مأرب وأنه تعرض للمالحقة فن

ي الشوارع من قبل رجال مسلحون  سلطات حكومة اليمن فن
كانوا ناسبات مختلفة فن

ن يرتدون مالبس مدنية عىل  الدولة ووصفه وزير  قيادةدراجات نارية. وأبلغ الفريق بأن مديرية أمن مأرب اتهمته "بالكتابة ضد مي 

  493الدفاع بأنه شخص فاسد". 

 

                                                       
ي  488

 
 الملفمصدر شي ف

ف بها عال 489 ي تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعب 
 
ميا، الذي اعتمدته الجمعية العامة انظر اإلعالن بشأن حق ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات المجتمع ف

ي قرارها 
 
 . 1998كانون األول/ديسمبر   9المؤرخ  53/144ف

ي الملف 490
 
 مصدر شي ف

ي  491
 
 الملف. مصدر شي ف

ي الملف. وثائق  492
 
 ف

ي الملف 493
 
 . مصدر شي ف
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ن عن حقق .329 ي مزاعم عن تهديدات، وتخويف، وهجمات ضد المدافعي 
ي مناطق  الفريق فن

ي محافظة تعز، فن
حقوق اإلنسان فن

جبر مدافع عن حقوق اإلنسان عىل مغادرة المحافظة 
ُ
ي تم التحقيق فيها، أ

ي إحدى الحاالت الت 
تسيطر عليها حكومة اليمن. وفن

ستهدفتبسبب تهديد حياته عندما 
ُ
ي ايار/مايو  أ

ي كان يستقلها فن
ت قد حصلت وهو يعتبر االعتداءات والتهديدا. 2019السيارة الت 

 لعمله.  
ً
ضطر كما نتيجة

ُ
ة ضد موظفيه.  أ إن ممارسة استدعاء  إل إغالق مكتب منظمته بسبب سلسلة من الهجمات المباشر

ي مجال حقوق اإلنسان 
ن فن ي القوات المسلحة اليمنية تكتيك الذين ينتقدون الجيش هو الناشطي 

تستخدمه قيادة محور تعز فن

. لتخويف ومضايقة  ن وتذكر  ذات صلةجناية أن أوامر االستدعاء الصادرة ال تكشف عن طبيعة الشكوى أو أي  أولئك الناشطي 

ي إلصدار أوامر االستدعاءفقط و  64المادة 
ي تعىطي األساس القانونن

  .الت 

 

 وقد وثق الفريق  .330
ً
/نوفمبر  أيضا ي

ين الثانن ي تشر
ي فن
ي محافظة عمل الهالجمعية لرئيس  2019االعتقال التعسقن

ي فن
ران األحمر اليمتن

ي مؤتمر. وقد منعته 
ن طائرة تابعة للصليب األحمر متجهة إل جنيف للمشاركة فن ي المطار عىل وشك المغادرة عىل مي 

حيث كان فن

ي مكتب األمن السياسي لمدة أرب  ع ساعات. تم 
قوات التحالف من السفر واقلعت الطائرة بدونه. تم اعتقاله تعسفيا واحتجازه فن

ن التحقيق معه واتهامه باالنت  نقله إل مرفق احتجاز المطار والذي يبعد  تم ومن ثم . ماء للحوثيي 
ً
ا عن المطار. احتجز لمدة  كيلومب 

ي 
ي والهالل األحمر لصليب األحمر الدولي لمؤتمر التسعة أيام وزعم خاللها أنه تعرض للتعذيب. وبعد إطالق شاحه شارك فن

فن

نت والق  كلمة أدان فيها اعمال  ي تعرض لها. جنيف عبر االنب 
  494االعتقال والتعذيب الت 

 

اع بسبب جندريتهن أو طبيعة  .331 ن وما زالت النساء من المدافعات عن حقوق اإلنسان يواجهن القمع من جانب جميع أطراف البن

. وقد وثق  لي
ن ي لضحايا العنف المبن

ي ذلك عىل سبيل المثال تقديم الدعم القانونن
عملهن المتعلق بحقوق النساء والشباب بما فن

ة حاالت ارتكب  ي وحكومة اليمن. وقال أفراد الفريق ما ال يقل عن عشر من قبل سلطات األمر الواقع والمجلس االنتقالي الجنونر

دت ناشطة أخرى باحتجاز أطفالها إذا لم تتعاون 
 
د
ُ
محققون حوثيون لبعض الناشطات إن تعزيز حقوق المرأة مخالف للتقاليد. وه

. والعديد من حاال  ن ي ذلك ادعاءات ذات طابع مع الحوثيي 
ت القمع كانت تنطوي عىل ادعاءات كاذبة تستهدف أخالق المرأة، بما فن

 . وصمة عار شديدة للمرأة، مما يجعلها وأشتها عرضة لالستبعاد االجتماعي والعنف  من شأن مثل هذه االدعاءات أن تسببجنسي

 أدى عىل ربط المدافعات عن حقوق اإلنسان ب  "الفجور". وقد المجتمغي واألذى الطويل األجل. كما تشجع المجتمع بشكل أوسع 

ي المجتمع والحد منه.  إن االستهداف المحدد 
هذا إل الضغط عىل العديد من النساء عىل نطاق أوسع لكي يتقيدن بدورهن العام فن

ي مجال حقوق المرأة يؤثر 
 للمدافعات والناشطات فن

ً
ي حماية حقوق المسلبا

رأة والنهوض بها والتصدي لعدم عىل دورهن الحيوي فن

ي اليمن. 
ن فن ن الجنسي   المساواة بي 

 

 االستنتاجات القانونية

 

ن داخليا،  .332 اع، وما صاحبه من انهيار للنظام العام، إل تفاقم الحالة المزعزعة بالفعل لألقليات، والنازحي  ن
أدى استمرار البن

اء إل  ي اليمن. ويخلص فريق الخبر
ن فن ي التمتع بالحقوق، والمهاجرين، والالجئي 

ن فن أن جميع هذه الجماعات ال تزال تتعرض للتميب 

 وتواجه مستوى أعىل من االنتهاكات وإساءة المعاملة. 

 

 

                                                       
ي الملف.  494

 
 مصدر شي ف



ي  .333 اء بأن سلطات األمر الواقع الحوثية وحكومة اليمن والمجلس االنتقالي الجنونر وعالوة عىل ذلك، يستنتج فريق الخبر

ن والمد ي ذلك مسؤولون عن انتهاك حقوق الصحفيي 
ن عن حقوق اإلنسان بما فن ي الحرية والسالمة  وحقهم النساءافعي 

البدنية فن

 
ً
ي حري وأيضا

.  تهم فن  التعبب 

 

 االنتهاكات المتعلقة بنظام إدارة العدل. ح

 

 الواجب التطبيقالقانون 

ي أية  متساوون الناس جميع ينص القانون الدولي لحقوق اإلنسان عىل أن  .334
أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل فن

ي من قبل محكمة 
ي أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلتن

اماته فن ن ي حقوقه والب 
تهمة جزائية توجه إليه أو فن

ي وكما أشب   495مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. 
ن ، فإن وما يليها( 165)أنظر الفقرات  القسم "د" أعالهفن للمعتقلي 

ن  أن يتم لمحتجزين حقوق معينة تشمل أو ا إبالغهم شيعا بالتهم وأن يتم تقديمهم شيعا إل أحد القضاة أو أحد الموظفي 

ة وظائف قضائية، ويكون من حقهم أن يحاكموا خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنهم ن قانونا مباشر ق لالشخاص ويح 496. المخولي 

الذين يحاكمون بتهمة ارتكاب جريمة أن يتمتعوا بحقوق المحاكمة العادلة. وتشمل هذه الحقوق أن يتم إعالم الشخص شيعا 

وبالتفصيل، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، وأن يعىط من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال بمحام 

ر له، وأن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختيارهيختاره بنفسه، وأن ي  ها / حاكم دون تأخب  ال مبر

ي ذلك(، وأن يناقش شهود االتهام، بنفسه أو 
ي كلما كانت مصلحة العدالة تقتصن

)باإلضافة إل تيسب  الحصول عىل الدعم القانونن

ه، وأن يحصل عىل الموافقة عىل استدع ي حالة شهود االتهام، وأال يكره عىل من قبل غب 
وط المطبقة فن ي بذات الشر

اء شهود النقن

اف بذنب،  498ومن حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إل أن يثبت عليه الجرم قانونا.  497الشهادة ضد نفسه أو عىل االعب 

ي ذلك استقالل  وقد استحدثت معايب  متخصصة فيما يتعلق بضمان الدور المناسب للجهات الفاعلة
ي نظام العدالة، بما فن

فن

 499القضاء. 

 

ي إقامة العدل.  .335
م بمعايب  المحاكمة العادلة فن ن

ي نزاع مسلح يجب أن تلب 
ي أيضا عىل أن األطراف فن

وينص القانون الدولي اإلنسانن

ي ذلك عقوبة 
ي الدولي إذا قام طرف ما بإدانة والحكم عىل شخص أو تنفيذ عقوبة، بما فن

وبصفة عامة، فيعتبر انتهاكا للقانون اإلنسانن

ويتضمن نظام روما األساسي اإلشارة إل  500الشخص محاكمة عادلة تكفل جميع الضمانات القضائية.  ذلكنح اإلعدام، إذا لم ُيم

 تكفل 
ً
 نظاميا

ً
ي "إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيال

جريمة الحرب المتمثلة فن

 بأنه ال غتن عن
ً
ف عموما  501ها."جميع الضمانات القضائية المعب 

 

                                                       
 من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ( 1) 14المادة  495
 من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 9المادة  496
 والسياسية( من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية 3) 14المادة  497
 من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ( 2) 14المادة  498
ي أقرها قرار الجمعية العامة  499

( والمبادئ التوجيهية بشأن دور المدعير  العامير  والمبادئ 10(؛ )1985ديسمبر  29 ) 40/32المبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية، الت 
، األساسية بشأن دور  ، كما اعتمدهما مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمير  ، اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 1990المحامير 

ً
. انظر أيضا

ي محاكمة عادلة )14: المادة 32
 
ي المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وف

 
 (. 2007: الحق ف

كة م 3المادة  500 ، القاعدة 2) 6ن اتفاقية جنيف، المادة المشب  ي
 
ي العرف

. انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأن القانون الدوىلي اإلنسان  ي
ي الثان 

 
وتوكول االضاف  . 100( البر

. 2) 8المادة   501  ( )ج( رابعا من نظام روما االساسي
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 من خالل التصديق بموجب  .336
ً
م بإلغائها، وذلك مثال ن ي تحتفظ بالعقوبة ولم تلب 

القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بالنسبة للدول الت 

ي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فال يجوز تطبيق عقوبة اإلعدام إال عىل "أشد 
وتوكول االختياري الثانن عىل البر

 للقانون الساري الجرائم خطور 
ً
ولقد خلصت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان إل أن "أشد  502ارتكاب الجريمة.  وقتة" ووفقا

قرأ بشكل مقيد، وأن تؤخذ عىل النحو الذي يشب  فقط إل جرائم بالغة الخطورة تشتمل عىل القتل 
ُ
الجرائم خطورة" البد وأن ت

ي هذه الحاالت، ال يمكن فرض عق 503المتعمد. 
م حقوق المحاكمة العادلة،وحت  فن وذلك  504وبة اإلعدام إال بعد محاكمة تحب 

ي صادر عن محكمة مختصة. ويحق ألي شخص يخضع لعقوبة اإلعدام أن يلتمس العفو أو تخفيف العقوبة. 
 505بموجب حكم نهان 

ي  506وهناك أيضا قيود عىل من يجوز تطبيق عقوبة االعدام عليه وعىل طريقة تنفيذ عقوبة االعدام. 
ن أن حقوق المحاكمة وفن حي 

ي ال يجوز تقييدها 
ي الحقوق الت 

عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فقد أكدت اللجنة استنادا للالعادلة غب  مدرجة فن

ي حاالت 
ي جميع األوقات، حت  فن

المعنية بحقوق اإلنسان عىل أن الحقوق اإلجرائية المتصلة بقضايا عقوبة اإلعدام يجب ضمانها فن

ي الحياة. 
 إل الوضع غب  القابل للتقييد للحق فن

ً
ي ال  507الطوارئ، نظرا

ي بالتعذيب إل أن الظروف الت 
وخلص المقرر الخاص المعتن

حكم فيها عقوبة االعدام )ال سيما المعاناة الشديدة( قد ترف  إل مستوى سوء المعاملة إن لم يكن التعذيب
ُ
 كما يحظر القانون  508. ت

ي األعمال القتالية ما لم يصدر حكم من محكمة مشكلة بشكل منتظم  الدولي 
ي ضاحة إعدام األفراد الذين ال يشاركون فن

اإلنسانن

 509توفر ضمانات قضائية. 

 

 االستنتاجات الوقائعية 

ي تحدث  .337
ي اليمن مجموعة من االنتهاكات الت 

وري لحماية وصون حقوق اإلنسان. ومع ذلك، هناك فن إن نظام إدارة العدل ضن

ي وردت 
ي )والت 

ي نظام العدالة اليمتن
ة القائمة فن ي ضوء نقاط الضعف الكبب 

ي هذه االنتهاكات فن
ي هذا المجال بالذات. ويجب النظر فن

فن

ي 
اع(. بيد أن الوما يليها 363رات ، الفقالسادس فصلالبالتفصيل فن ن ة وإل  بن المسلح أدى إل تفاقم أوجه الضعف هذه بدرجة كبب 

ة التقرير هذه، عىل ثالثة قضايا أساسية  ي تحقيقاته، خالل فب 
اء فن ز فريق الخبر

ّ
ي اليمن. رك

مزيد من تقويض نظام إدارة العدل فن

: إدارة عمل المحاكم الجزائية المتخصصة، واالنتهاكات لحقوق المحاكمات العادلة واالعتداءات  ضمن نظام إدارة العدل أال وهي

 . ي
 عىل أفراد السلك القضان 

 

 المحاكم الجزائية المتخصصة – 1

إن المحكمة الجزائية المتخصصة هي محكمة ابتدائية. لم ترد ضمن الدستور اشارة لها ولكن أول محكمة جزائية متخصصة  .338

ي البداية منحت والية 391/1999رقم  رئاسي المرسوم التأسست بموجب 
قضائية بشأن أعمال الهجوم عىل األشخاص أو  وفن

ي أو السفن أو الطائرات. وقد تم توسيع نطاق واليتها 
ي الصحاري أو المبانن

إرهابهم أو شقتهم عىل الطرق العامة الشيعة أو فن

                                                       
 . ( من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية2) 6المادة 502
ي الحياة  6المادة  36اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  503

 
 . 35الفقرة ( 9201)الحق ف

ط عدم فرض عقوبة اإلعدام عىل نحو مخالف ألحكام العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية 2)6العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  504 (: بموجب شر
 والسياسية. 

 . العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمن ( 4) 6المادة  505
عاًما وقت ارتكاب الجريمة، أو عىل  18ينص العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عىل أنه ال يجوز فرض عقوبة اإلعدام عىل األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  506

، باألخص ليشمل األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية أو الذهنية: قرار لجنة حقوق اإلنسان طور  (5)6النساء الحومل. المادة  ، 2005/59القانون غبر الملزم القيود بشكل أكبر
 .3الفقرة ، 1984/50د(، وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي ) 1 ، الفقرة1989/64انظر أيضا قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  ج) 7 .الفقرة

( 2001) 4، المادة حاالت الطواريء   29التعليق العام رقم  –وانظر ايضا اللجنة المعنية بحقوق االنسان  67الفقرة  36اللجنة المعنية بحقوق االنسان التعليق العام رقم  507
 . 15الفقرة 

ي بالتعذيب،  508
ي التطور العتبار عقوبة اإلعدام نفسها  -10. 78، و51-42، الفقرات A/67/279تقرير المقرر الخاص المعت 

 
 الرأي القائل بوجود معيار دوىلي آخذ ف

ً
الحظوا أيضا

 لحظر التعذيب وسوء المعاملة: الفقرة 
ً
 . 72انتهاكا

ي المادة  3المادة  509
ي الثان 

 
وتوكول االضاف كة التفاقيات جنيف، البر  (. 2) 6المشب 

 



ي ذلك االتجار بالمخدرات، واإلضن 
ار بأمن الدولة، القضائية فيما بعد لتشمل مجموعة واسعة من الجرائم المتصلة باألمن )بما فن

 والعدوان عىل أعضاء السلطة القضائية(. 
ً
هنالك اربعة محاكم جزائية متخصصة تتمتع كل واحدة منها بالوالية القضائية  وحاليا

 كافة انحاء اليمن.   تغىطي  ا وجميعهعىل مجموعة معينة من المحافظات 

 

ي عام  .339
ن حكومة اليمن وسلطات  ، حصلت إزدواجية2015بعد تولي سلطات األمر الواقع للسلطة فن ي مؤسسات الدولة بي 

فن

ي 
ي صنعاء تابع لسلطة األمر الواقع واآلخر فن

، أحدهما فن ن ن منفصلي  ن أعليي  األمر الواقع. وعىل هذا فقد تم إنشاء مجلسي قضائيي 

ن القضاة، بمن فيهم قضاة المحكمة الج زائية عدن تحت سلطة حكومة اليمن. ومع ظهور هذا النظام المزدوج، أصبح تعيي 

 باالعتبارات السياسية والطائفية. 
ً
ي أكبر تأثرا

  510المتخصصة وعمل النظام القضان 

 

ي صنعاء   .340
، ومنذ أن أصبحت سلطات األمر الواقع مسيطرة عىل المحاكم الجزائية المتخصصة، تغب  عىل سبيل المثال، فقن

ن رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة ثالث مرات عىل األقل، وكان آخر   511. ، بحسب تقارير رئيسان للمحكمة من أتباع الحوثيي 

ي صنعاء. ولكن ينظر لهذه الهيئة عىل أنها تفتقر 
ن أعضاء المحاكم الجزائية المتخصصة من قبل مجلس القضاء األعىل فن يتم تعيي 

ن للسلطة واس عية نظرا لرحيل األعضاء الذين تم ترشيحهم بموجب القانون قبل تولي الحوثيي  تبدالهم بأشخاص للسلطة الشر

ن ويدعمون أجندتهم السياسية واألمنية.  ن للحوثيي   تابعي 

 

ي صنعاء، تستخدم  .341
ي أصبحت فيها المحكمة الجزائية المتخصصة، عىل وجه الخصوص فن

وثق الفريق العديد من القضايا الت 

ن و تنمية رأس المال لتحقيق أهداف سياسيةكأداة لقمع المعارضة  ن السياسيي  ي  وترهيب المعارضي 
السياسي الستخدامه فن

ي صنعاء منذ 
. 2018المفاوضات. ومما يثب  القلق أن أحكام اإلعدام تكاد تكون مضاعفة من جانب المحكمة الجزائية المتخصصة فن

ي العديد من 
ي حققت فيها الفريق لم تنفذ حت  اآلن، فقد أصدر القضاة فن

ي القضايا الت 
 من أحكام اإلعدام فن

ً
وعىل الرغم أن أيا

( وتم تنفيذ هذه األوامر. الحا ي
ي اليمتن

ن وأصولهم )باستخدام السلطة بموجب القانون الجنان  الت أوامر بمصادرة ممتلكات المتهمي 

ي صنعاء عىل نحو ثابت الحقوق األساسية 
ي حقق بها الفريق، تجاهلت المحكمة الجزائية المتخصصة فن

ي جميع الحاالت الت 
وفن

ي الحصول عىل محاكمة عادل
ن فن  (. أدناه يليها  وما  348انظر الفقرات )ة. للمتهمي 

 

ي اليمن  يبدو  .342
 فن
ً
ي صنعاء هي الهيئة القضائية األكبر نشاطا

 أن المحكمة الجزائية المتخصصة فن
ً
إل أن نظام العدالة يبدو  نظرا

 
ً
ي العديد من مناطق الدولة. وبينما ال  مشلوال

أن المحكمة الجزائية  ورد  فقد  ،إمكانية الوصول للسجالت الرسمية توفر تفن

ي صنعاء تنظر 
 المتخصصة فن

ً
.  308 لقضية سياسية رئيسية  20فيما ال يقل عن  حاليا ن ولتوضيح النشاط الحالي  512متهمي 

ي صنعاء فقد ركز الفريق عىل عدة قضايا رمزية وهي : 
ن اللمان الخمسة و قضية اعضاء البر للمحكمة الجزائية المتخصصة فن ثالثي 

ة والقضية الخاصة ب   ن العشر   36وقضية الصحفيي 
ً
ن لحكومة اليمن وقضية اسماء العميسي  اكاديميا   . تابعي 

 

 باإلعدام بحق 2020آذار/مارس  4بتاري    خ  .343
ً
 غيابيا

ً
ي صنعاء حكما

عضوا برلمانيا  35، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة فن

تهدد استقرار الجمهورية اليمنية، ووحدتها، وأمنها". ويبدو أن االتهامات كانت ذات دوافع سياسية حيث بتهمة "اتخاذ إجراءات 

                                                       
ي الملف.  510

 
 مصادر شية ف

ي الملف.  511
 
 مصادر شية ف

ي الملف.  512
 
 مصادر شية ف
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ي سيئون بتاري    خ  138كانت موجهة إل 
لمانية فن ي الجلسة البر

ف بها دوليا وشاركوا فن  11نائبا برلمانيا و الذين ساندوا الحكومة المعب 

عية لالستيالء عىل أصول وممتلكات المدع وعالوة عىل ذلك، است 513. 2019نيسان/ابريل  خدمت هذه اإلدانات إلضفاء شر

اء أنهم لم يتلقوا أي شكل من اشكال التواصل الرسىمي بشأن اإلجراءات القانونية  عليهم. وأكد النواب الذين تحدث معهم فريق الخبر

. ولم يقم ه  للمثول ضدهم، وأنهم لم يعلموا بالقرار إال من وسائل التواصل االجتماعي
ً
ي رسميا

ن ممثل قانونن ن بتعيي  لمانيي  ؤالء البر

ي صنعاء. 
عية المحكمة الجزائية المتخصصة فن فون بشر  نيابة عنهم حيث أنهم ال يعب 

 

 منذ عام  2020نيسان/أبريل  11وبتاري    خ  .344
ً
ن كانوا قد اعتقلوا تعسفيا ة صحفيي  بتهم تتعلق باألمن القومي  2015أدين عشر

ن باالعدام وهم عبدالخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حامد ناشئة عن منشوراتهم وتض  يحاتهم. وحكم عىل اربعة صحفيي 

ي استئناف القرار وعىل الرغم من تقديم طلبات  20وتوفيق المنصوري وبتاري    خ 
نيسان/ابريل طلبوا رسميا من ممثلهم القانونن

، وهم هشام طرموم  514استئناف. االستئناف فال يوجد حت  اللحظة أي مؤشر عىل تاري    خ محتمل لجلسة  ن وُحكم عىل ستة صحفيي 

ات قضوها فعليا بالسجن مع وضعهم  ، بالسجن لفب  ي
ي وعصام بلغيث وهيثم الشهاب وحسن عناب وصالح القاضن

وهشام اليوسقن

ن من يكفلهم. وكان من الواجب إطالق شاحهم عىل الفور. وحت    ول/سبتمبر أيل 14تاري    خ تحت الرقابة لمدة ثالث سنوات مع تعيي 

،، عىل الرغم من قرار اإلفراجو ، 2020 ي
ن الستة، وهو صالح القاضن ن  515لم يتم إطالق شاح سوى واحد من هؤالء الصحفيي  ي حي 

فن

ي تعرض بها الصحفيون  516ُيقال إن اآلخرين سوف يتم إطالق شاحهم كجزء من تبادل لألشى. 
وتمثل هذه القضية الطريقة الت 

 االنتهاكات بدافع إسكات أصواتهم. ألنماط وسلسلة متواصلة من 

 

ي  .345
ن ال  تابعها وإحدى القضايا الت  اء هي قضية االكاديميي  ي الجناح  36فريق الخبر

والذين اتهموا، من جملة أمور أخرى، بالعضوية فن

ي مأرب وتتبع تحركات
ي االغتياالت وتفجب  القنابل والخضوع لتدريبات عسكرية فن

قوات  العسكري لحزب اإلصالح والمشاركة فن

ن الحوثي . قدم المتهمون طلبات باالعدامشخصا من هذه المجموعة والحكم عليهم  30إدانة  تم 2019تموز/يوليو  7 بتاري    خو . يي 

استئناف ضد ادانتهم عىل الرغم من عدم تحديد موعد لجلسة االستئناف حت  اللحظة. وقد تم االستيالء عىل ممتلكاتهم، رغم 

ط   وبالتالي أفرج عنهم ولكن بشر
ن عدم وجود أي أمر رسىمي بالمصادرة. أما االكاديميون الستة االخرون فقد ثبت أنهم غب  مذنبي 

ن كفيل.   معلوماتي    ح بالتض عدم   عن قضيتهم وتعيي 

 

وهي امرأة أدينت وحكم عليها باإلعدام من ِقَبل المحكمة الجزائية  517وهناك قضية رمزية أخرى، وهي قضية أسماء العميسي  .346

ي 
/يناير   30المتخصصة فن ي

ن آخرين أحدهم والدها. وقد أدينت بجرائم تتعلق 2019كانون الثانن . وقد حوكمت مع ثالثة متهمي 

ي جلسة المحكمة  بالتعاون مع العدو وأعمال غب  أخالقية والدعارة والزنا ولوجودها وحدها مع رجال بدون وضي 
من الذكور. وفن

ي تسيطر 
ن الثالثة اآلخرين بكفالة خالل ذلك ولقد فروا من المناطق الت  كانت المدع عليها الوحيدة حيث تم اإلفراج عن المتهمي 

ي جريمة التعاون مع العدو بسبب عدم وجو 
د عليها سلطات األمر الواقع قبل المحاكمة. وقد رفضت محكمة االستئناف إدانتها فن

أدلة واقعية ومخالفات إجرائية. ولكن تم تأييد اإلدانة بشأن الجرائم المرتبطة بالقضايا "األخالقية". وخفف الحكم األولي بالجلد 

ي السجن وتم تقديم طلب استئناف إل المحكمة العليا  15إل 
ويبدو  518. ولكن لم يتم تحديد موعد للجلسة حت  اللحظة سنة فن

ي هذه الحالة، المحكمة الجزائية المتخصصة لتعزيز األدوار التقليدية للنوع االجتماعي أن سلطات األمر الواقع ت
كما و . ستخدم، فن

                                                       
لمان األوىل الجلسة هذه كانت  513 ي  اليمن حكومة لبر

اع اندالع منذ  تعقد  الت   . الدولة مؤسسات وظائف إستعادة منها  الهدف وكان الب  
ي الملف 514

 
 . مصدر شي ف

ي الملف 515
 
 . مصدر شي ف

ي الملف.  516
 
 مصادر شية ف

ي الملف.  517
 
 مصادر شية ف

ي  518
 
 الملف. مصادر شية ف



اع جزء من هذا ، أعالههو مفصل  ن ي البن
ي لسلطة ضفاء الطابع إل اتجاه أوسع نطاقا إلضفاء التسليح عىل النوع االجتماعي فن

القانونن

ن اسية للنساء ااألطراف وكبح المشاركة السي  النساء والفتيات. د ضنتهاكات ال وتمكي 

 

ي  .347 ي المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة اليمن والمجلس االنتقالي الجنونر
وقد كانت المحكمة الجزائية المتخصصة أقل نشاطا فن

ي هذه المناطق. 
ي نظام العدالة فن

ي المناطق العاملة بها نظرا لالضطراب العام فن
ات عىل امتثال أ  هنالكوفن كبر للمعايب  بعض المؤشر

ي  519اإلجرائية. 
ي نظام العدالة بقيام مجلس القضاء األعىل والنائب العام فن

بيد أنه توجد تقارير تفيد بتدخالت سياسية مستمرة فن

ة االجراءات القانونية ضد  سلطات األمر الواقع. وهناك مخاوف مماثلة أفراد ضمن حكومة اليمن بتشجيع النيابة العامة عىل مباشر

ي المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة اليمن كمحكمة أمنية لخدمة المصالح 
بشأن استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة فن

ي عدن 2020نيسان/إبريل  2بتاري    خ السياسية للسلطات المسؤولة. 
، عىل سبيل المثال، بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة فن

ي ذلك عبدالملك 32كمة بمحا 
 بما فن

ً
ن غيابيا ي  من زعماء الحوثيي 

عىل الرغم من أن . وبدأت المحاكمة أثناء العطلة القضائية، الحونر

ن للفريق بأن  ي يسمح فقط بالقضايا "المستعجلة والطارئة" خالل العطلة القضائية. وقال بعض المتحدثي 
هذه القانون اليمتن

ي صنعاء ولكنها تمت بطريقة تهدف لمحاكاة االمبادرة قدمت كمحاولة 
الجراءات المسيسة للمحكمة الجزائية المتخصصة فن

ي الشمال.(للتخفيف من مخاطر ا
ن لحكومة اليمن والذين ما زالوا فن  520النتقام من الممتلكات واألصول ألولئك التابعي 

 

 حقوق المحاكمة العادلة – 2

ي جميع أنحاء اليمن من قبل جميع أطراف ما تزال االنتهاكات المنهجية والواسعة النطاق  .348
ي محاكمة عادلة ترتكب فن

للحق فن

اع.  ن  521البن

 

ي أجراها الفريق وكشفت التحقيقات .349
ي تجرم االشخاص  الت 

افات الت  اع البيانات واالعب  ن ي انب 
عن وجود نمط سائد يتمثل فن

مختلفة من سلطات تابعة ألطراف من جانب  نفسهم عن طريق التهديد والتعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

اع.  ن ي إحدى القضايا تم احتجاز شخص انفراديا لمدة  522أطراف البن
ح  27وفن ب المبر ي ذلك الضن

 للتعذيب بما فن
ً
يوما وتعرض مرارا

اف بجرائم بتسجيل فيديو وبعد ذلك تم نشر التسجيل عىل محطة تلفزيونية َ  عىل االعب  جبر
ُ
محلية تابعة  والصعق بالكهرباء. وقد أ

 . ن اف من  523للحوثيي   وأجبر عىل االعب 
ً
ي قضية أخرى فقد تعرض احد المحتجزين لدى سلطات األمر الواقع إل التعذيب مرارا

وفن

ي حكومة اليمن
ي القضية السابقة. وقد تحقق الفريق من حاالت أخرى مشابهة فيما يخص لموظقن

ي إحدى خالل فيديو كما فن
. فقن

ي مركز احتجاز غب  رسىمي الحاالت، وعىل سبيل الم
افات بعد تعرضه للتعذيب فن ن عىل التوقيع عىل اعب  جبر رجل من المختفي 

ُ
ثال، أ

جبر عىل التوقيع عىل عدد من الوثائق، دون معرفة محتوياتها 
ُ
ة شهرين إل ثالثة أشهر، أ تسيطر عليه حكومة اليمن. وعىل مدى فب 

، وأن يبصم من  ن  . 524وثيقة قيل له إنها تمثل التقرير الكامل للتحقيق.  04إل  30ألنه كان معصوب العيني 

 

ي هذا التقرير  .350
ي تنص عىل أن الشخص المحتجز يجب ، فإن (155)أنظر الفقرة  وكما أشب  اليه سابقا فن

الضمانة الدستورية الت 

ي غضون  قدميُ أن 
ي تم التحقيق فيها  24إل المحكمة فن

ي جميع الحاالت الت 
ساعة من وقت االعتقال،ترفض بشكل ممنهج. وفن

ة االستجواب. وتسمح  ، ال تتاح للمحتجزين إمكانية الوصول إل محكمة، بل وال تتاح لهم إمكانية االتصال بمحاٍم أثناء فب 
ً
تقريبا

                                                       
ي الملف.  519

 
 مصادر شية ف

ي الملف.  520
 
 مصادر شية ف

ي ذلك الفقرات  A/HRC/42/CRP.1ورقة غرفة االجتماعات  521
 
 . 249و  921بما ف

ي الملف.  522
 
 مصدر شي ف

ي الملف 523
 
 مصادر شية ف

ي الملف.  524
 
 مصادر شية ف
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ة بارتكاب ا ي اإلفالت من العقاب كما هو الحال عند هذه الفجوة الزمنية الكبب 
لتعذيب والمعاملة القاسية والالإنسانية واالستمرار فن

ي وقت الحق أمام المحكمة، 
 للوقت عىل سوء المعاملة البدنية حساسةالدلة تكون األ مثول المدع عليه أمام النائب العام أو حت  فن

قدت
ُ
ن إل الصع . قد ف ي ألحد الموكلي 

ي وأشار ممثل قانونن
ض قيام المحاكم باستنتاجات فيما يتعلق بهذا التعذيب. وفن ي تعب 

وبات الت 

ن أفاد بأنه الذي و حالة موكله  ي االدعاءات ولكن القضاة تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل الحوثيون، عي 
لجنة للتحقيق فن

ن اللجنة  وجدت أن األدلة المقدمة غب  كافية إلثبات االنتهاكات حيث ال يوجد سج ة زمنية ما بي 
الت طبية ونظرا إلنقضاء فب 

  525.الضحيةجسد األحداث والتحقيق فال توجد عالمات أو أثار رئيسية ظاهرة عىل 

 

ن  .351 ي حالة المحتجزين الثالثي 
. وفن ن ن الذين اعتقلوا بتهم جنائية سوى القليل من االتصال بممثليهم القانونيي  ولم يكن للمتهمي 

ي صنعاء فلم 526(36باالعدام )سابقا أشب  اليها بقضية المحتجزين ال المحكوم عليهم 
، من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة فن

ة، فقد أصدر الصحفيون  ن العشر ي قضية الصحفيي 
يتمكن المحامي الذي يمثلهم من زيارتهم حت  بعد تقديم استئناف للقرار. وفن

 المحامي باالستئناف ضد القرار عن طريق وكالة خاصة تمت صياغتها األربعة المحكوم عليهم باإلعدام تعليمات رسمية إل

وتوقيعها تحت سلطة مدير السجن لعدم إمكانية االتصال بمحاميهم عىل الرغم من قيام المحامي بتقديم طلب رسىمي لزيارتهم. 

ي صنعاء بأن "عىل الرغم من 
ن فن ن القانونيي  ن ما زالت مرفوضة  تضي    ح النائب العام توافر وقد ذكر أحد الممثلي  فإن الزيارات للموكلي 

 من جانب سلطات السجون."

 

ي تجري فيها اللقاءات تعوق االتصال الشي واآلمن. وغالبا ما يكون حراس السجون  .352
وحيثما يسمح بالوصول، فإن البيئة الت 

ن من أي شخص. إن ضيق الوقت المسموح به يقوض بشدة تحضب  حجج الدفاع. فعىل ي حالة  متواجدين وقريبي 
سبيل المثال، فن

ي كان يمكن للمحامي تقديمها قبل جلسة االستئناف للمدع عليها، والذي لم أ
سماء العميسي فإن النصيحة القانونية الوحيدة الت 

ي معظم  527يكن لديه حق االطالع عىل ملفها، بأن تبق  صامتة تماما خالل الجلسة. 
، فن ن اء بأن المحامي  وتم إبالغ مكتب فريق الخبر

ي المحاكم. اال 
ي اتخذت  528حيان، يغتنمون فرصة تبادل بضع كلمات مع موكليهم أثناء جلسات االستماع فن

وقد أدت التدابب  الت 

ن المدع عليهم  19-مؤخرا بهدف احتواء انتشار كوفيد  529. ومحاميهمإل التقليل من االتصال المسموح به بي 

 

ع عىل ملفات القضايا، مما يزيد من تقويض إعداد أي دفاع. وأثناء يستطيع المدع عليهم ومحاميهم عىل حد سواء االطال  ال  .353

ي البيانات المكتوبة. وال توجد فرصة للمتهم لكي يتفحص الشهود أو 
ي قدمتها النيابة العامة فن

إجراءات المحاكمة، تنحض األدلة الت 

ن  ي عملية تعيي 
، فن ، والفساد، فإن الحق  أن يقدم أدلة تفنيد. باإلضافة إل ذلك، وبسبب التدخل السياسي ن القضاة والنواب العامي 

ي اليمن ال يمكن ضمانه. 
ي المثول أمام محكمة محايدة ومستقلة فن

 530فن

 

ي إل فرض قيود عىل األشخاص  .354
ي تفصن

ي قضية المحتجزين حت  إن الممارسة الت 
ي عدة قضايا. وفن

ئتهم قد لوحظت فن بعد تبر

فرج عن ا 30ال 
ُ
ي تمت اإلشارة اليها أعاله، أ

ط تحديد كفيل و الت  عن المعلومات  عدم اإلفصاح لستة الذين صدرت براءتهم بشر

ئته وإطلق شاحه بتاري    خ  ي آخر تمت تبر
فرضت عليه المحكمة الجزائية  2020أيار/مايو  5المتعلقة بقضيتهم. وهنالك صحقن

                                                       
ي الملف.  525

 
 مصدر شي ف

 405-404ورقة غرفة االجتماعات  526
ي  527

 
 الملف. مصدر شي ف

ي الملف.  528
 
 مصادر شية ف

ي الملف.  529
 
 مصادر شية ف

ي الملف.  530
 
 مصادر شية ف

 



ي صنعاء، وتعليق أي نشاط إعالمي وعدم الكشف عن المعلومات 
ية المحددة فن ي صنعاء قيود تتضمن اإلقامة الجبر

المتخصصة فن

ة المشار اليها أعاله. الخاصة بقضيته. وقد فرضت ق ن العشر ي قضية الصحفيي 
ي الوحيد الذي أفرج عنه فن

 531يود مشابهة عىل الصحقن

 

اء وجود و  .355 ي مناطق من الدولة خاضعة للحرمان من المحاكمة العادلة انماط متشابهة  يؤكد فريق الخبر
وهذه . لحكومة اليمنفن

ي اإلبالغ عن التهم وتقديم معلومات وشملت هذه الحاالت الحرمان من المحاكمة الفورية والو  تشمل 
صول إل محام واإلخفاق فن

افات عن طريق التعذيب.  اع االعب  ن ي إحدى  ومن 532عن اإلجراءات، وانب 
ي حقق فيها الفريق،  فن

بعض األمثلة عىل القضايا الت 

ي  الحاالت 
جز مأرب، فن

ُ
ن دون أن يبلغه  شخصاحت  من عامي 

 بالتهم الموجهالنائب ألكبر
ً
 يمثل أمام قاٍض.  أن ة إليه أو العام رسميا

ي بناء عىل أمر أصدره قائد عسكري 
ي القبض عىل صحقن

ي قضية أخرى، ألق 
ي وفن

ي البداية إل سجن عسكري. فن
حكومة اليمن واقتيد فن

طة العسكرية ولم  16تم احتجازه ألكبر من  ي مركز احتجاز للشر
 فن
ً
 يوما

َّ
 باالتهامات الموجهة إليه من قبل قائد  غيبل

ً
إال شفويا

ي نهاية عام  533المحور. 
ي قضية ثالثة، تم اعتقال شخصية دينية فن

عىل يد قوات عسكرية تابعة للحكومة اليمنية وال يزال  2019وفن

 534توجيه تهم رسمية إليه ودون إمكانية االتصال بمحام.  دون االحتجاز رهن 

 

ة .356 ورة الملح  ي قضايا عقوبة اإلعدام، فإن الفريق يساوره ب وبالنظر للضن
شكل خاص لضمان االمتثال الصارم للقانون الدولي فن

ي 
ي جميع القضايا المشار إليها أعاله فن

ي هذه القضايا. وفن
ة للضمانات اإلجرائية ال تزال مستمرة فن القلق ألن االنتهاكات الخطب 

ي فرضت فيها ع
ي صنعاء الت 

ي اإلجراءات القانونية المحكمة الجزائية المتخصصة فن
قوبة اإلعدام، كانت هناك إخفاقات واضحة فن

ي اإلجراءات. وعالوة عىل ذلك، فإن عقوبة اإلعدام تطبق عىل قضايا خارجة عن فئة "أشد الجرائم 
الواجبة/المحاكمة العادلة فن

ي قض
لمان خطورة" )وهي حاالت تنطوي عىل جرائم بالغة الخطورة تنطوي عىل عمليات قتل عمد(. فقن خمسة الية نواب البر

 ، عىل سبيل المثال، ثالثونالو 
ُ
ي حالة  همحقوقهذا القانون الخاص باالعدام فيما يتعلق بممارسة  ستخدمأ

السياسية، بينما فن

ي "جناح المحكوم عليهم 
. وال يزال األفراد فن ة، كان يجري تطبيق عقوبة اإلعدام للمعاقبة عىل حرية التعبب  ن العشر الصحفيي 

ي أي من القضايا الرمزية للفريق، باإلعد
ن لم تنفذ عقوبة اإلعدام فن ي حي 

ات غب  محددة.  وفن
ي انتظار االستئنافات لفب 

 ُيدركام" فن

ي قضايا أخرى أثناء 
فذت فن

ُ
ت عنها هيئات مخاوفه ال. ويكرر الفريق اإلعراب عن ته واليالفريق بأن عقوبة اإلعدام قد ن ي عبر

الت 

. فيما  اخرى لألمم المتحدة  ي انتهاك للقانون الدولي
ي اليمن فن

 535يتعلق باستخدام عقوبة اإلعدام فن

 

 االعتداءات عىل القضاة وأشكال أخرى من التدخالت –3

ي ممارسة الضغط  .357
ي فن ي كيفية انخراط سلطات األمر الواقع وحكومة اليمن والمجلس االنتقالي الجنونر

اء فن حقق فريق الخبر

. فالهجمات والتخويف واالعتقاالت تحركها أسباب سياسيةعىل القضاة والنواب  ن ن أو  العامي  أمنية ومصالح شخصية. ومن بي 

ي صالح بجاش، رئيس 
ي أحيلت إل الفريق فيما يتعلق بالمناطق الخاضعة لسيطرة حكومة اليمن، فقد نجا القاضن

القضايا الت 

ي 
ي المحكمة ، من محاولة اغتيال أدت 2020نيسان/أبريل  1محكمة المخا، فن

ة.  بجروٍح إل إصابته ورئيس قلم التوثيق فن  536خطب 

ي 
ي قضية أخرى، فن

ي تعز، أغار عناض من الميليشيا  2020آذار/مارس  31وفن
ي  بزي فن

ي   مدنن
ي عىل المجمع القضان 

، وهددوا القاضن

ي نزاع عىل األرض. وكا
نت جماعة الميليشيا برئاسة أنور المجيدي بسبب اتخاذه لقرار مناوئ لمصالح هشام عبد الواحد شحان فن

                                                       
ي الملف.  531

 
 مصدر شي ف

بوينت.  532 ي الملف. وهذه عينة من القضايا الموجودة عىل شبر
 
 مصادر شية ف

ي الملف.  533
 
 مصادر شية ف

ي الملف.  534
 
 مصادر شية ف

*، المالحظات الختامية للجنة حقوق الطفل: اليمن 14الفقرة  CCPR/C/YEM/CO/5 (2012)اليمن : س حقوق االنسانإنظر عىل سبيل المثال المالحظات الختامية لمجل 535
CRC/C/YEM/CO/4 والمالحظات الختامية لمعاهدة مناهضة التعذيب: اليمن  ؛33، الفقرةYemen CAT/C/YEM/CO/2/Rev.1 (2010) 16، الفقرة . 

ي تكوين تحليل عن وضع القضاء.  536
 
ي يمكن أن تساعد ف

 من المتوقع الحصول عىل مزيد من المعلومات حول هذه القضية والت 
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ي السياسي لحكومة اليمن والمنتسب إل حزب اإلصالح 
هشام عبد الواحد شحان، وهو ابن عبد الواحد شحان، المستشار األمتن

ي تعز. 
 فن

 

358.  
ً
ن بها  ونتيجة ن لسلطات األمر الواقع من المحاكم المعينيي  ونقلوا للتخويف والهجمات، فر القضاة والنواب العامون غب  التابعي 

ن لسلطات األمر الواقع  ن القضاة والنواب العامون الموالي  إل تلك المناطق من البلد الخاضعة لسيطرة حكومة اليمن. إن تعيي 

ي ذلك 
ي جميع المكاتب العامة، بما فن

فون الذين تعينهم سلطات األمر الواقع فن ي يتخذها المشر
والرقابة عىل القرارات القضائية الت 

ي  السلطة القضائية،
ي المناطق  توضيحقد يساعد فن

ة ضد القضاة والنواب العامون فن ي حاالت الهجمات األخب 
ي فن االنخفاض النستر

ي قضية قاض اعتقلته سلطات 
ة المشمولة بالتقرير، حقق الفريق فن  2017عام  األمر الواقع الخاضعة لسيطرتهم. وخالل الفب 

 رسمية ولم يحاكم أمام محكمة.  وقد  537واتهمته بالكشف عن مواقع عسكرية لجهات معادية. 
ً
وجه إليه قط تهما

ُ
لمدة  اختقن ولم ت

ة، حيث  يط فيديو تم بثه عىل قناة المسب  ي شر
 حت  رأته أشته فن

ً
فستة أشهر تقريبا ن كانوا بدا أنه يعب   لمحتجزين سابقي 

ً
. ووفقا

ي تعز و 
 فن
ً
افه. وال يزال محتجزا اع اعب  ن قد أثارت الرابطة الدولية للقضاة قضيته مع المبعوث محتجزين معه، تعرض للتعذيب وانب 

ن العام لألمم المتحدة   . ليمنال االخاص لألمي 

 

ي مطلع عام  .359
ي عدن،  2020وفن

الحكومة اليمنية بمضايقات وتهديدات من قبل القضائية التعيينات  قوبل انتقاد القضاة بشأنفن

  تحدثوا القضاة الذين ضد 
ً
ي ذلك القاضية رواء  . . ضاحة

للتهديد والمضايقة مجاهد عىل سبيل المثال تعرض بعض القضاة بما فن

 النتقادهما 
ً
ن  علنا ي مجلس القضاء األعىل  عضاء جدد أتعيي 

ن  ممن وردت عنهم أنباء عىل أنهم مرتبطون بأعضاءفن المجلس الحاليي 

  أقارب  هم. أو من 

 

ي مواجهة هذا المناخ فقد أورد بعض القضاة والنواب العامون أنهم يمارسون فرض الرقابة الذاتية خالل تأديتهم لمهامهم  .360
وفن

 وذلك بهدف تجنب معاداة الطرف المسيطر عىل المنطقة. 

 

361.  ، ي
اء أن السلطة القضائية تعانن دفع المرتبات  هيئات القطاع العام األخرى، من تقليص شأنها شأن كما وجد فريق الخبر

/يناير  ي
ي شمال البالد بالكامل 2020والمستحقات. فمنذ كانون الثانن

أنه مدفوع ألسباب  يبدو و  ،تم تعليق ضف رواتب القضاة فن

  األمر الذي يوفر سياسية من قبل مجلس القضاء األعىل تحت سلطة حكومة اليمن. 
ً
 أرضا

ً
 خاصية لمزيد من الفساد، وهي  خصبة

ي اليمن. ال تزال تقوض استق
 الل ونزاهة العدالة فن

 

 االستنتاجات القانونية

ي اليمن، ال  .362
ي إطار نظام إدارة العدل فن

اء إل حدوث انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان فن وخلص فريق الخبر

ن وفرض عقوبة سيما من خالل تسييس النظام والحرمان المنتظم من حقوق المحاكمة العادلة واالعتداء عىل الضباط القضائ يي 

 . اع فإن مثل هذه المخالفات تشكل أيضا انتهاكا اإلعدام بطريقة مخالفة للقانون الدولي ن نا بالبن ورة مقب  وعندما يكون هذا بالضن

 . ي
ي صنعاء بشكل للقانون الدولي اإلنسانن

اء إل مدى تكرار االنتهاكات المرتبطة بالمحكمة الجزائية المتخصصة فن ويشب  فريق الخبر

ي جميع انحاء اليمن.  خاص،
 ولكنه يرى أن االنتهاكات ترتكب من ِقَبل السلطات فن

 

                                                       
ي الملف 537

 
 مصدر شي ف



 
ً
 المساءلة. سادسا

 

 عن االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان  .363
ً
اء تقاريرا م فريق الخبر

 
عىل مدى السنوات الثالث الماضية، قد

. وقد وجه الفريق دعوات متكررة للسلطات الدولي والقانون  ي قد يرف  بعضها إل حد الجرائم بموجب القانون الدولي
، والت  ي

اإلنسانن

امات الدولية لتلك المختصة إلجراء تحقيقات فوري ن ن عنها بما يتماسر مع االلب  ي االنتهاكات المزعومة ومقاضاة المسؤولي 
ة فن

ي ذلك التعويضات(. ولألسف، 
ي االنتصاف الفعال )بما فن

ورة إعمال حقوق الضحايا فن شهد لم يالسلطات. كما شدد الفريق عىل ضن

اء  ي اليمن أي إنصاففريق الخبر
ي الوقت المناسب بالنسبة للضحايا فن

أن يكثف المجتمع الدولي جهوده  المهمومن  .ذي فعالية وفن

ي السغي إل مكافحة اإلفالت من العقاب ودعم المبادرات ذات الصلة بالمساءلة. 
اع والدول األخرى فن ن ي المشاركة مع أطراف البن

 فن

 

ي نطاق العدالة الجنائية .أ 
 المساءلة فن

ي 
 اإلطار القانونن

 

ي االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق االنسان أو القانون يقع  .364
ي تشكل الدولي عىل الدول واجب التحقيق فن

ي الت 
االنسانن

ي تتوفر فيها أدلة كافية عىل ذلك. وهذا 
ي الحاالت الت 

، وعليها واجب المحاكمة فن ي أو القانون الدولي
جرائم بمقتصن القانون الوطتن

ها من االنتهاكات  540والجرائم المرتكبة ضد االنسانية 539وجرائم الحرب 538بصفة خاصة باالبادة الجماعية طيرتبالواجب  أو غب 

ي ذلك الجسيم
ه من أشكال المعاملة  االعدامة لحقوق االنسان، بما فن بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القانون، والتعذيب أو غب 

.  والعبودية القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ن أن  541واالختفاء القشي واالغتصاب وغب  ذلك من أشكال العنف الجنسي ي حي 
وفن

اء  ناقشكما   الدولهذه المسؤولية تقع عىل عاتق   فريق الخبر
ً
ام نفسه يمكن اعتباره سابقا ن  ، فإن االلب 

ً
لسلطات األمر الواقع  ملزما

ي اليمن. 
ي اليمن، فإن عىل الدول األخرى 542فن

اع فن ن ي سياق البن
ي  وفن

اع، واجبات مماثلة فيما يتعلق باالنتهاكات  الت  ن ي البن
هي أطراف فن

 المرتكبة أثناء قيامها بعملياتها. 

 

 يقع عىل عاتق الدول األطراف "بتسليم أو محاكمة" من يزعم أنهم ارتكبوا أنظمة قانونية وتنص  .365
ً
ام أوسع نطاقا ن معينة عىل الب 

ي نظام 
ي الظروف المحددة فن

ي تجد مرتكب الجريمة المزعوم عىل أراضيها ملزمة فن
ي أن الدول الثالثة الت 

جرائم معينة. وهذا يعتن

وكان هناك أيضا  543قيقات الالزمة وتقديم المسألة إل سلطات النيابة، أو تسليم الشخص. المعاهدات ذي الصلة، بإجراء التح

                                                       
 . من اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها  4و  1المادتير   538
م الدول  539 ، تلب   ي

 
ي العرف

ي ُيزعم أنها بموجب القانون الدوىلي اإلنسان 
ي جميع االدعاءات المتعلقة بجرائم حرب ترتكبها قواتها المسلحة أو رعاياها، وكذلك االدعاءات الت 

 
بالتحقيق ف

ي سياق لجنة التحقيق الوطنية هذه، انظر د
 
ي أراضيها. وحيثما تتوفر أدلة كافية، يكون من واجبها محاكمة المسؤولير  عن ذلك. وف

 
ية للصليب األحمر بشأن راسة اللجنة الدولارتكبت ف

، القاعدة  ي
 
ي العرف

 . 158القانون الدوىلي اإلنسان 
ف بها باعتبارها واحدة موجودة رغم عدم وجود معاهدة تركز بشكل خاص عىل الجرائم ضد اإلنسانية، فإن هذه الفئة من الجرائم  540 ، وهي من الجرائم المعب  ي نظام روما األساسي

 
ف

ي تثبر قلق
.  من "أخطر الجرائم الت  ي "يجب أال تمر دون عقاب": ديباجة نظام روما األساسي

 المجتمع الدوىلي بأشه" والت 
ي الظروف المبينة: مثل:  541

 
امات تعاهدية بتجريم الجرائم وتحديد الوالية القضائية وممارستها ف ي بعض الحاالت، ينشأ الواجب بموجب الب  

 
من اتفاقية مناهضة  7إىل  4المواد وف

ع بانتهاكات من االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي. ومع ذلك، اعتبر واجب التحقيق والمقاضاة عىل أنه يرتبط عىل نطاق أوس 11إىل  6التعذيب والمواد 
: انظر مثال التعليق العام للجنة حقوق اإلنسان رقم  ي أو الدوىلي

ي العهد، )، طبيعة اال31تصل إىل حد الجرائم بموجب القانون الوطت 
 
امات العامة عىل الدول األطراف ف (، 2004لب  

ي االنتصاف والتعويض لضحايا 18الفقرة 
 
الجسيمة للقانون الدوىلي لحقوق االنسان واالنتهاكات الجسيمة  المخالفات. انظر ايضا المبادئ االساسية والخطوط التوجيهية بشان الحق ف

، المعتمدة بموجب قرار  ي الدوىلي
، ومجموعة المبادئ المستكملة لحماية وتعزيز حقوق االنسان 4( المبدأ 2005كانون االول/ديسمبر   16) 60/147الجمعية العامة  للقانون االنسان 

 . 19المبدأ  E.CN.4/2005/102/Add.1 (2005)من خالل العمل عىل مكافحة االفالت من العقاب، 
ي إمكانية تطبيق الواجبات بموج 542

 
اء أن نظر ف ، وكذلك انطباق  82الفقرة  A/HRC/42/CRP.1ب القانون الدوىلي لحقوق اإلنسان عىل سلطات األمر الواقع: سبق لفريق الخبر

: انظر الفقرة  ي
امات القانون الدوىلي اإلنسان   . 870الب  

امات  543 ةتوجد الب   ي اتفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء واضحة ومباشر
 
القرسي  فيما يتصل بالتسليم أو المحاكمة، عىل سبيل المثال، ف

ي المسائل
 
اعات الدولية المسلحة(. وقد حددت محكمة العدل الدولية ف ام بالمحاكمة أو التسليم  ونظام المخالفات الجسيمة التفاقيات جنيف )والذي ينطبق عىل الب   المتعلقة بااللب  

ام بالمحاكمة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب ينشأ بغض النظر عن وجود طلب 422، الصفحة 2012)بلجيكا ضد السنغال(، تقارير محكمة العدل الدولية لعام  ، قررت أن االلب  
ك للسلطات الوطنية أن تقرر ما إذ ب 

ُ
ي هذا سابق لتسليم المشتبه فيه. وت

 
ام بالمحاكمة ف ي ضوء األدلة المعروضة عليها وقواعد اإلجراءات الجنائية. االلب  

 
ي اإلجراءات ف

 
ع ف ا كانت سترسر
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ي الدولي فعىل 
يعاتها الدول الثالثة  اقرار بأنه وفقا للقانون العرفن ي لديها سلطة قضائية بها وفقا لتشر

التحقيق بجرائم الحرب الت 

ي محاكمة المشتبه بهم إن أمكن. 
السياقات المحددة، فإن الدول الثالثة تتمتع بشكل عام ،وفقا  وحت  خارج هذه 544المحلية وفن

ي دول أخرى باستخدام ما يسىم "الوالية 
ي ترتكب فن

ة الدعاوى القضائية عىل الجرائم الدولية الت  يعاتها المحلية، بسلطة مباشر لتشر

 القضائية العالمية". 

 

ي مجال المساءلة
 التقدم المحرز حت  اللحظة فن

 اليمنحكومة ( 1)

 

 إل  .366
ً
ي أنشأتها حكومة اليمن، استنادا

اء عمل لجنة التحقيق الوطنية الت  ي يغطيها التقرير السابق، بحث فريق الخبر
ة الت  ي الفب 

فن

ي جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون  545المعلومات المتاحة له. 
وقد كلفت لجنة التحقيق الوطنية بالتحقيق فن

/يناير إلنسالدولي  ا  ي
ي اليمن منذ كانون الثانن

ي ارتكبت فن
ي المزعومة الت 

ي حققت فيها  546. 2011انن
ومن المقرر أن تحال القضايا الت 

ي انتهاكات حقوق اإلنسان إل العدالة ويتلق  الضحايا   تقديم مرتكتر
ي "حت  يتستن

لجنة التحقيق الوطنية إل القضاء الوطتن

 547التعويضات". 

 

اء، أصدرت لجنة التحقيق الوطنية  .367 ة من تقرير سابع  : آخران تقريرانمنذ وقت التقرير السابق لفريق الخبر  1يغىطي الفب 

اير  ة من  2019548تموز/يوليو  31إل  2019شباط/فبر  2020تموز/يوليو  31حت   2019آب/اغسطس  1وتقرير ثامن يغىطي الفب 

ة التقرير الحالية  اء(. وبالتالي تغطية معظم فب  ي تقريرها  549لفريق الخبر
رصدت فقد أشارت لجنة التحقيق الوطنية إل أنها الثامن وفن

ي  وقدم 550فئة من االنتهاكات.  30حالة أخرى، شملت أكبر من  2490 ووثقت
التقرير تفاصيل عن الفئات الرئيسية لالنتهاكات الت 

 عىل أنها
ً
ي تم تجميعها معا

ن وزرع األلغام األرضية ( انتهاكات للقانون1) :تم بحثها، والت  ي الدولي )قتل وجرح المدنيي 
وتجنيد  اإلنسانن

ن والمرافق الصحية ،األطفال ن الطبيي  يد القشي والهجمات عىل المواقع الثقافية والتاريخية والهجمات عىل الموظفي   والتشر

ي والحرمان من المساعدة
( انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان )اإلعدام خارج نطاق القضاء 2(، و)والحصار المدنن

( 4، و )النساء ( العنف ضد 3)وواالعتقاالت التعسفية وحاالت االختفاء القشي والتعذيب وسوء المعاملة وتفجب  المنازل(، 

بات ي تشنها الطائرات االمريكية بدون ط االنتهاكات المتعلقة بالضن
اء بالتقدم الذي أحرزته . 551يارالجوية الت  يرحب فريق الخبر

اف سلطات األمر الواقع والتعاون  عرقل إل حٍد ما بسبب عدم اعب 
ُ
لجنة التحقيق الوطنية، مع مالحظة أن عملياتها ال تزال ت

 عن القيود الجديدة المتعلقة بج التحالف المحدود من
ً
، فضال ن  . 19-ائحة الكوفيد وقضايا األمن أو الوصول لموظفيها الميدانيي 

                                                       
ام بالتسليم أو المحاكمة: انظر "االلب    ام بتقديم القضية إىل سلطات النيابة/االدعاء. الحظ أن هناك صيغ مختلفة لاللب   ة )التسليم أو المحاكمة(: ام بالتسليم أو المحاكمالصدد هو االلب  

( " ي للجنة القانون الدوىلي
 (. 2014التقرير النهان 

، القاعدة  دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأن القانون  544 ي
 
ي العرف

 158الدوىلي اإلنسان 
 للم 545

ً
اء أن أعرب عن قلقه بشأن ما إذا كانت لجنة التحقيق الوطنية تجري تحقيقاتها وفقا عايبر الدولية لحقوق اإلنسان، وال سيما إثارة مسائل تتعلق بالشفافية سبق لفريق الخبر

(، وفعالية لجنة التحقيق الوطنية وشموليتها ومصداقيتها، انظر 
ً
ي اختيار الحاالت مثال

 
 . 886-879، الفقرات A/HRC/42/CRP.1واالستقالل )ف

ي تم إنشاء لجنة التحقيق الوطنية بعد التعديل الذي قام به  546
 
)المعدل بالمرسوم  2012أيلول/سبتمبر  22المؤرخ  140للمرسوم الرئاسي رقم  2015أيلول/سبتمبر  7الرئيس هادي ف

 (. 2019لعام  30والمرسوم رقم  2017لعام  50والمرسوم رقم  2015لعام  13رقم 
 للفقرة  547

ً
ي المقدم وفقا

/نوفمبر  8ليمن، : ا5/1)أ( من ملحق قرار مجلس حقوق اإلنسان  15التقرير الوطت  ي
ين الثان  )"تقرير االستعراض الدوري الشامل للحكومة اليمنية  2018ترسر

 . 49("(، الفقرة 2018)
ي  548

 
ي اليمن )إدعاءات التقرير السابع: عمل اللجنة الوطنية للتحقيق ف

 
 (. 2019انتهاكات حقوق اإلنسان ف

ي االنتهاكات 549
 
ي اليمن ) التقرير الثامن: عمل اللجنة الوطنية للتحقيق ف

 
ي فرضتها جائحة كوفيد2020المزعومة لحقوق اإلنسان ف

ه بسبب القيود الت  ولكنه يغط  19-(. تأخر نرسر
ة الستة أشهر ة أطول من تقارير اللجنة ذات فب   فب 

ي 21التقرير الثامن للجنة التحقيق الوطنية، صفحة 550
 
ي تقرير اللجنة السابع فقد أفادت انها اكملت التحقيقات ف

 
 13حالة: التقرير السابع للجنة صفحة  4142. ف

  . 10التقرير الثامن للجنة التحقيق الوطنية، صفحة  551

 



ا عىل أهمية أن تكون
ً
ي تقييم سلوك جميع األطراف وفع   لجنة التحقيق الوطنية ويؤكد الفريق مجدد

ي تحقيقاتها وأن محايدة فن
الة فن

ي شامل قائم عىل القانون الدولي 
 بتحليل قانونن

ً
 . تكون نتائجها مدعومة

 

اماتها  .368 ن  اللب 
ً
 1000أكبر من  لجنة التحقيق الوطنية ، أحالت2017لعام  50الجمهوري رقم من المرسوم   5بموجب المادة  وفقا

 خالل النصف األول من عام  416ملف إل النائب العام: 
ً
  601دفعة ثانية من  ، وتمت إحالة2019552ملفا

ً
إل النائب العام  ملفا

ي التقرير الثامن
اء أن نحو  . 553تم اإلبالغ عنها فن ي المحكمة الجزائية قضية قد ت 19ويعلم فريق الخبر

طورت إل مرحلة المحاكمة فن

ي عدن، قبل أن 
قالمتخصصة فن

َّ
عل
ُ
ي أيار/مايو  ت

ولم ترد بعد معلومات  554. 19-جائحة الكوفيدبسبب  2020إجراءات المحكمة فن

ي فيما يتعلق بحالةإضافية من حكومة اليمن  لم تحقيقات العدالة الجنائية وأي مالحقات قضائية  بناًء عىل طلب الفريق الكتانر

رد حت  وقت إعداد هذا التقرير 
َ
 . ت

 

ة  إنإال ، أنشطة لجنة التحقيق الوطنيةعىل الرغم من  .369 ي الفب 
ي قضايا فردية فن

اء فن ي انبثقت من تحقيقات فريق الخبر
الصورة الت 

ي نظام تشب  إل االفتقار إل االستجابة داخل  2019-2020
فيما يخص متابعة التحقيقات والمالحقات القضائية  العدالة اليمتن

ي عدد قليل من الحاالت 
طة إال فن ي الشر

. ولم تجر تحقيقات نشطة فن ي
للجرائم المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان أو القانون اإلنسانن

ي جرى التحقيق فيها هذا العام ومن ثم إحالتها إل النائب العام و/أو إل دائرة النيابة ذات
الصلة. وكانت مثل هذه الحاالت  الت 

ي وجهت فيها اتهامات رسمية 
ي اثارة القضية. وفيما يتعلق بالحاالت الت 

ن فن ي كان فيها محامو الضحايا نشطي 
تقتض عىل الحاالت الت 

ي يغطيها التقرير السابق للمجموعة   
ة الت   إل أفراد أثناء الفب 

ً
ي لجنة الصليب األ  مثال

حمر الدولية، أو مقتل حنا لحود، المسؤول فن

ي خلية مكافحة اإلرهاب التابعة لقوا
ي يزعم تنفيذها من قبل أعضاء فن

ي   االغتياالت الت 
يدرك الفريق أنه لم تحدث ت الحزام األمتن

 أية تطورات أخرى. 

 

ي هذه االنتهاكات ومالحقة  .370
ي التحقيق فن

ي ستواجهها فن
مرتكبيها. حددت سلطات االدعاء اليمنية بنفسها التحديات التقنية الت 

ن  ي االجتماعات المتعلقة بإحالة الملفات بي 
 للتقرير السابع للجنة التحقيق الوطنية، عىل سبيل المثال، فن

ً
لجنة التحقيق  وفقا

ي انتهاكات حقوق  ة احتياجات بناء القدرات المحددة المتعلقة بآليات محاكمة مرتكتر ، حددت األخب 
ن ن العامي  الوطنية والمدعي 

الدولي ذي الصلةاإلنسان والقانون 
ي للتعامل مع مالحقة الجرائم الدولية هو موضوع 555

ي اليمتن
. إن استعداد النظام القضان 

ي اليمن أدناه
اء إليه فيما يتعلق بدراسة "اآلفاق المستقبلية" للمساءلة فن  .سيعود فريق الخبر

 

 سلطات األمر الواقع ( 2) 

ة من  .371  لإلجراءات الجنائية ، أبلغت إعداد التقرير خالل المرحلة األخب 
ً
اء أنه بعد التحقيق وفقا سلطات األمر الواقع فريق الخبر

اء  . وخلص فريق الخبر ي
العسكرية، لم يثبت أن أي من أفراد قواتها مسؤول عن انتهاكات لقانون حقوق اإلنسان أو القانون اإلنسانن

ي هذه الحاالت إل أن هذا التأكيد من سلطات األمر الواقع أثار مخاوف شديدة بشأن ما 
إذا كانت هناك أي آلية مساءلة للتحقيق فن

. ُطلب تحديث من سلطات األمر الواقع فيما يتعلق 556المزعومة ومقاضاة مرتكبيها، وكان يوخي إل االفتقار الصارخ للمساءلة

                                                       
 . 10التقرير السابع للجنة التحقيق الوطنية، صفحة  552
  . 17التقرير الثامن للجنة التحقيق الوطنية، صفحة  553
ي محمد عىلي  554

ي عدن، القاض 
 
ي أنه أصيب بمرض كوفيد 2020أيار/مايو  1صالح، بتاريــــخ وفقا للتقارير كان هذا بعد وفاة رئيس النيابة ف

 
 . 19-بسبب التهاب رئوي حاد، ويشتبه ف

https://twitter.com/almasdaronline/status/1256241344751828992 . 

 10صفحة  لجنة التحقيق الوطنية،التقرير السابع ل 555
556A/HRC/42  898ورقة غرفة االجتماعات، الفقرة 
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اء ليس عىل علم بأي بأي تحقيقات أو محاكمات أجريت. ومع ذلك، ولغاية إعداد هذا التقرير، لم يكن قد ورد أي رد. فريق ا لخبر

اء  ي وثقها فريق الخبر
  . محاكمات أو إجراءات أخرى بادرت بها سلطات األمر الواقع فيما يتعلق باالنتهاكات الت 

ً
وما إنفك الفريق قلقا

امإزاء إستمرار االفتقار الواضح ل ن  .بالمساءلة الحقيقية اللب 

 

 أعضاء التحالف(  3)

اء، عىل مدى  .372 الثالث الماضية ، الضوء عىل مجموعة من االنتهاكات الناجمة عن عمليات التحالف  ير التقار سلط فريق الخبر

ك اء العمل الذي يقوم به فريق تقييم الحوادث المشب  ، فحص فريق الخبر ي
ي تقريره العام الماضن

ي اليمن. فن
اع فن ن ي البن

التابع للتحالف  فن

بات الجوية . وال يزال القلق 557بناًء عىل المعلومات المتاحة له عية الضن ك إل قبول شر يساور الفريق بشأن ميل الفريق المشب 

از ي تشمل األهداف العسكرية، دون مراعاة مبادئ التناسب أو االحب 
ة المشمولة بالتقرير،  .الت  اء  سغوخالل الفب  فريق الخبر

ك لتحديد متابعة  .توصيات الفريق المشب 

 

ي أك .373
ك فن اء  558بر من مائة وتسعون حادثة انتهاكات مزعومة. حقق فريق تقييم الحوادث المشب  األمم المتحدة أفادت لجنة خبر

ي المكلفة من 
ي كانون الثانن

ك أحال ثمان قضايا إل  2020 يناير / مجلس األمن فن ن النواب أن فريق تقييم الحوادث المشب  العسكريي 

 .559التخاذ إجراء بشأنها

 

 الرقم                  القضية المكان التاري    خ

ين االول/اكتوبر  26      1 مستشقن حيدان صعدة 2015تشر

 2 مستشقن عبس عبس 2016آب/اغسطس  5

ين االول/اكتوبر  8 ى صنعاء 2016تشر  3 *القاعة الكبر

 4 بب  سعدان صنعاء 2016أيلول/سبتمبر  10

ي مأربمركبة  مأرب     2017أيلول/سبتمبر  16
 5 فن

 6 حافلة* صعدة 2018آب/اغسطس  9

ي قيس حجة 2018نيسان/أبريل  22
ي بتن

 7 *حفل زفاف فن

امركز  حجة 2018حزيران/يونيو  11  8 *معالجة الكولب 

ك، عىل النحو  اء المكلفة من مجلس األمنالمصدر: فريق تقييم الحوادث المشب   الذي اقتبسته لجنة الخبر

اء البارزين  *سبق التحقيق فيه من قبل فريق الخبر

اء، وهي بالتحديد األرقام من  .374 ، هناك أرب  ع حاالت سبق أن وثقها فريق الخبر ي
ن هذه الحاالت الثمانن ي الجدول  8و 7و 6و 3بي 

فن

ك فيما يتعلق بهذه الحاالت األرب  ع، يبدو أن  أعاله. من خالل فحص البيانات والمؤتمرات الصحفية لفريق تقييم الحوادث المشب 

ي 
ك تصب فن ي ذلك اتباع اإلجراءات ذات الصلة،  استنتاجات الفريق المشب 

ي اتخاذ الخطوات الالزمة، بما فن
المقام األول بالفشل فن

                                                       
كر  557

ُ
ا كما ذ ك، لكن فريق الخبر

ا، ال يزال االفتقار إىل الشفافية يمثل العقبة الرئيسية أمام إجراء تقييم شامل لفريق تقييم الحوادث المشب 
ً
ء سبق أن أثار أسئلة بخصوص استيفائه سابق

 . 894 – 889الفقرات  A/HRC/42/CRP.1 عات،ورقة غرفة االجتما :للمعايبر الدولية المتعلقة باالستقاللية والحياد والفعالية والشمولية والمصداقية
ي البيانات الصحفية الرسمية: انظر  558

 
  https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=2084967حسب أرقام القضايا ف

اء المعنية باليمن،  559 ي للجنة الخبر
 . 40، صفحة S/2020/326 S/2020/70التقرير النهان 

 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=2084967


ن أو األعيان المدنية.  ي تلحق بالمدنيي 
ار الت  لتقليل األضن

560
ي كل حالة، باإلضافة إل اإلجراءات القانونية، أوض فريق تقييم  

وفن

ك بدفع األموال ألش الضحايا و / أو األ  ر الماديالحوادث المشب  ن فيما يتعلق بالضن شخاص المعنيي 
561

ي بعض الحاالت، تم 
. وفن

 .تقديم توصيات لمراجعة قواعد االشتباك

 

اير  .375 ي شباط/فبر
كة للتحالف قد 2020فن ، الناطق الرسىمي بأسم قوات التحالف، أن القيادة المشب  ، أفاد العقيد تركي المالكي

الدول المعنية. وأشار المالكي إل أن الملفات تضمنت "وثائق وأدلة إلتمام اإلجراءات أحالت قضايا انتهاك قواعد االشتباك إل 

ت إجراءات المحاكمة، وسيتم اإلعالن عن األحكام فور حصولها  الشكلية للمحاسبة". وأضاف المالكي أن "الجهات القضائية باشر

عىل الصفة القطعية."
562  

 

 من المعلومات عن متابعة هذه  .376
ً
اء مزيدا  إل السلطات الوطنية.  حاالت لاطلب فريق الخبر

ً
حيلت الحقا

ُ
وأي حاالت أخرى أ

ي تتعامل مع القضايا 
اء للحصول عىل تفاصيل عن هوية السلطات الوطنية ذات الصلة الت  عىل وجه الخصوص، سغ فريق الخبر

ن ونتائج أي والمعلومات المتعلقة بوضع اإلجراءات الوط ن المتهمي  نية: عىل سبيل المثال، طبيعة أي تهم ومستوى الموظفي 

اء أي   فريق الخبر
إجراءات )كاإلدانات بجرائم وفرض العقوبة و / أو العقوبات التأديبية(. وحت  تاري    خ إعداد هذا التقرير، لم يتلق 

ي السجالت العامة، لم يقف الفريق عىل معلومات ع
ي رد. ومن خالل بحثه فن

ن إتمام أي محاكمة عسكرية فيما يتعلق بالقضايا الت 

اء نظر   .فيها فريق الخبر

 

اء  .377 ي عشر األمم المتحدة المكلفة من مجلس األمن أفادت لجنة الخبر
" فن ي

ص إل وجود خطأ "فتن
ُ
ك خل  بأن الفريق المشب 

ً
أيضا

حاالت إضافية
563

 :. هذه الحاالت كانت

 

 6الجدول رقم 

 أخطاء فنية •

 الرقم القضية المكان التاري    خ

ي صعدة  صعدة 2015حزيران/يونيو  2    
 1 شارع فن

 2 مصنع مياه شام  حجة 2015آب/اغسطس  30

 3 جامعة صعباء  صنعاء 2015تموز/يوليو  16

ن   صنعاء 2015أيلول/سبتمبر  22 ي منطقة سبعي 
ن فن لي  ن

 4 مبن

ي فج عطان  صنعاء 2017آب/اغسطس  25
ل فن ن  5 *مبن

ي دار صابر  تعز 2015آيار/مايو  26
 6 مبتن فن

/نوفمبر  10 ي
ين الثانن  7 مبتن قرب وزارة الدفاع  صنعاء 2017تشر

 8 منطقة حسابة  صنعاء 2015كانون االول/ديسمبر   21

                                                       
ونية التالية:  560 ي المواقع االلكب 

 
www.spa.gov.sa/1875235(Wedding Tent in Hajjah case),  www.spa.gov.sa/1812903 تم العثور عىل تفاصيل الحاالت ف

(MSF Cholera Treatment plant case), www.spa.gov.sa/1804423 (Bus in Dhahyan market, Sa’ada case,  https://www.spa.gov.sa/1548647 
(Great Hall, Al-Kubra case).  

 . 403الفقرة  تم تناول موضوع التعويضات بشكل منفصل أدناه: انظر  561
562https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=2034044  (12  اير   (. 2020شباط/فبر
563S/2020/326   40، صفحة . 

http://www.spa.gov.sa/1875235
http://www.spa.gov.sa/1804423
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=2034044(12
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=2034044(12
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=2034044(12
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 الرقم القضية المكان التاري    خ

 9 *مستشقن كتاف  صعدة 2019آذار/مارس  26    

 10 منطقة قوباري  صنعاء 2017حزيران/يونيو  9

ي تقرير 
ك، كما ورد فن اء األمم المتحدة المكلفة من مجلس األمن المصدر: فريق تقييم الحوادث المشب   .2020لعام لجنة الخبر

اء*  البارزين.  سبق التحقيق فيها من قبل فريق الخبر

بات جوية سبق أن فحصها فريق  .378 ، قضيتان متعلقتان بضن اء وهما: الرقمان من هذه الحاالت العشر أعاله. تكشف  9و  5الخبر

" تم تحديده عىل أنه  ي
ن عن "خطأ تقتن ن القضيتي  ي هاتي 

ك فن البيانات الصحفية المتعلقة بتحقيقات فريق تقييم الحوادث المشب 

ي 
ي قضية فج عطان، و "انحراف" قذيفة بسبب عطل فتن

ي القنبلة و / أو عدم االستجابة آللية التوجيه فن
ي قضية مرتبط بخطأ فن

فن

ي تقديم المساعدة المالية 564مستشقن كتاف
ك دول التحالف بالنظر فن ، أوض فريق تقييم الحوادث المشب  ن ي كلتا الحالتي 

. وفن

ك بأن تقوم قوات التحالف بدراسة أسباب اإلخفاقات الفنية  ار المادية. كما أوض الفريق المشب  ألش الضحايا وتعويض األضن

ك إللمنع التكرار.  واتخاذ التدابب  التصحيحية ي  عدة حاالت إضافيةأن  توصل الفريق المشب 
اء فن  الوالياتحقق فيها فريق الخبر

ي  كانت نتيجةالسابقة أو الحالية  
ي المؤتمر 565خطأ فتن

، فن . ضح المتحدث الرسىمي بأسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي

اير  ي شباط/فبر
ي الذي عقد فن

 إل الدول المعنية، بأنه تمت إحالة حا2020الصحقن
ً
 .الت األخطاء الفنية أيضا

 

اء، أثناء التحقيق الذي أجراه، إل الحصول عىل مزيد من التفاصيل بشأن  .379 ي ذلك  القضايا سغ فريق الخبر
ذات الصلة: بما فن

ي أسباب 
ي فن
ثل هذه م ة، وحول الرد عىلالفنيه االخطاء هذأي تحقيقات سواء عىل مستوى التحالف أو عىل المستوى الوطتن

ي ذلك 
اتاألخطاء الفنية، بما فن ي اإلجراءات وحت  وقت إعداد هذا التقرير، لم ترد أية معلومات أي تغيب 

 .فن

 

ك. وقد سلط الضوء عىل االفتقار إل الشفافية فيما  .380 ي السابق مخاوف بشأن كفاية تحقيقات الفريق المشب 
اء فن أثار فريق الخبر

ك  ر فريق يتعلق باختيار الفريق المشب 
ّ
. يذك ي

للقضايا، والحظ أوجه القصور الواضحة فيما يتعلق بالتحقيقات والتحليل القانونن

ي التحقيقات بالمعايب  الدولية فيما يتعلق باالستقاللية والحياد والفعالية والشمول والمصداقية
اء بالحاجة إل أن تقن إذ يلزم  . الخبر

ي جميع االنتهاكات ذات الصلة
 الدول المعنية المتورطة بشكل أوضح.  ،إجراء التحقيقات فن

ً
ك أن يحدد علنا ي للفريق المشب 

وينبغن

ي االنتهاكات تظل مسؤولة عن إجراء التحقيقات المناسبة، وحسبما 
اء أن كل دولة من دول التحالف المتورطة فن يؤكد فريق الخبر

ي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. مشار اليه، إجراء المالحقات القضائية المتعلقة باالنتهاكات الجسيمة للقان
ون الدولي اإلنسانن

اء تعقيد اإلجراءات القانونية ذات الصلة، فإنه يشعر بالقلق من أن أعضاء التحالف ال يتضفون بالشعة  وبينما يدرك فريق الخبر

ي هذه القضايا
ي متابعة التحقيقات والمالحقات القضائية فن

ن فن  .واالجتهاد المناسبي 

 

ي اليمناآلفاق المس
 تقبلية للمالحقات القضائية فن

ي اليمن. وب  هدف تقديم مساهمة  .381
ي المساءلة فيما يتعلق باالنتهاكات المرتكبة فن

ة فن من الواضح أنه ال تزال هناك فجوة كبب 

ي عىل إجراء محاكمات 
اء إل تقييم القدرة الحالية لنظام العدالة اليمتن ي مجال المساءلة هذا، سغ فريق الخبر

لالنتهاكات إضافية فن

ي التحقيق والمالحقة القضائية 
ي ليس النظام الوحيد الذي يمكن أن يشارك فن

ي ترف  إل مرتبة الجرائم الدولية. نظام العدالة اليمتن
الت 

                                                       
and  https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=1733463 ;(Faj Attan case)تفاصيل النتائج مستمدة من المواقع التالية:  564

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1933922 (Al Kitaf hospital case). 
اء، تفجبر رقعاء ) 565 ي حقق فيها فريق الخبر

ك والت  ي من قبل فريق تقييم الحوادث المشب 
وقصف سوق الرقوة  (2019أيار / مايو  16وتشمل الحاالت اإلضافية المنسوبة إىل خطأ فت 

 .(2019كانون األول / ديسمبر   24)

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=1733463
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1933922


، مما  ي
 ضمن اختصاص نظام العدالة اليمتن

ً
ي اليمن. ومع ذلك، فإن الكثب  من القضايا المحتملة تقع عادة

ي الجرائم المرتكبة فن
فن

 بشكل خاص للتقييم يجعله
ً
 مهما

ً
 .ميدانا

 

ي الوقت الحالي إل الوسائل والقدرات الالزمة  .382
ي يفتقر فن

اء أن نظام العدالة اليمتن ي أجراها، يرى فريق الخبر
 للتحقيقات الت 

ً
نتيجة

ي 
ي مجموعة االنتهاكات الجسيمة الت 

رتكبتإلجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية فن
ُ
ن  ها كافة األطرافأ  للفريقاع. كما أن أثناء البن

ن بطريقة تتفق مع المعايب  الدولية لحقوق اإلنسان. يفتقر  ة بشأن قدرة نظام العدالة عىل إجراء محاكمات للمسؤولي   كبب 
ً
شكوكا

الضحايا والشهود والجهات القضائية إل الحماية الكافية من األعمال االنتقامية المحتملة. أسئلة مهمة تحيط بما إذا كانت هناك 

وريإ  .رادة سياسية كافية لدعم اإلصالح الضن

 

ي اليمن إل  قامةالنظام الحالي إلحتاج ي .383
ي السنوات السابقة. عىل الرغم من الحماية  فهمهالعدل فن

عىل خلفية عمل النظام فن

ي 
ي الدستور اليمتن

الرسمية الستقالل القضاء فن
566
 من   . 

ً
ي خالل نظام صالح يهيمن عليه الفرع التنفيذي، بدال

كان النظام القضان 

العمل كمؤسسة مستقلة
567

ي و. 
ن االعوام  فن ة االنتقالية بي 

ي تم 2014-2011الفب 
، كان قطاع العدل أحد المجاالت الرئيسية الت 

، عىل سبيل الم ي
. مؤتمر الحوار الوطتن

ً
 هيكليا

ً
ثال، سلط الضوء عىل الحاجة إل مزيد من تحديدها عىل أنها تتطلب إصالحا

ن أمور أخرى، بإصالح مجلس القضاء األعىل ، وأوض من بي  ي
االستقالل القضان 

568
ن تجاه األحزاب   واتخاذ تدابب  لمكافحة التحب 

الجماعات الطائفية أو الفصائلية و السياسية 
569

. 

 

ة اال  .384 جريت لنظام العدل خالل هذه الفب 
ُ
ي أ
نتقالية نقاط ضعف رئيسية. ووردت معلومات عن حددت بعض التقييمات الت 

ي قضايا عقوبة اإلعدام
ي ذلك فن

ة فيما يتعلق بمعايب  المحاكمة العادلة، بما فن اع 570أوجه قصور كبب  ن . واستمر استخدام التعذيب النب 

افات عىل الرغم من عدم قانونية مثل هذا السلوك ن النشط ضد النساء )ك571االعب  مسؤوالت قضائيات . تم اإلبالغ عن التميب 

ي النظام(
ي 572وكمشاركات أخريات فن

 عىل التهديدات واالعتداءات الجسدية الت 
ً
ابات متكررة احتجاجا ي إضن

. ودخل القضاة فن

ي وإدارة القضايا وتراكمها والبنية التحتية األساسية عىل أنها مجاالت تتطلب 573واجهوها
. تم تحديد التعليم والتدريب القضان 

ي عام مساعدة إنمائية. و 
ي كونه مشكلة منهجية، حيث وصفت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة فن

 2012استمر الفساد فن

ي" ي من "الفساد المستشر
ي بعض األحيان أثر ودمار عىل 574القضاء بأنه يعانن

ات الخارجية )كالسياسية أو القبلية( فن . وكان للتأثب 

                                                       
ي 149المادة  566

 ، الدستور اليمت 
 نظر عىل سبيل المثال: بشأن قضايا سابقة متعلقة باستقالل القضاء، ا 567

Mohammed Alshuwaiter and Emelie Kozak, The Judiciary in Yemen:  The Status Quo, Current Challenges and Post-Conflict Considerations, 
Deep Root Report (2019)  الصفحات 2-4. Laila al-Zwaini, The Rule of Law in Yemen:  Prospects and Challenges, HiiL Rule of Law Quick Scan 
Series, (2012),  64صفحة .   

 للقانونبموجب الدستور، فإن مجلس القضاء األعىل له وظيفة تنفيذ "ضمانات ل 568
ً
قية والترسيــــح والفصل وفقا ي مجاالت التعيير  والب 

 
ي  152المادة ) ."لقضاء ف

 
من الدستور(. ف

: تحديد، عىل سبيل المثال، عدد المحاكم واالختصاص اإلقليمي للمحاكم وتعيير  القضاة والمدعير  الع ي
 
ة ف امير  وتنسيبهم ونقلهم وعزلهم وإتخاذ الواقع، يمارس المجلس سلطة كببر

 ة محوًرا رئيسًيا لإلصالح. كان إصالح العضوية لتقليل مستوى الرقابة التنفيذي اإلجراءات التأديبية. 
، صفحة  569 ي

 . 59وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطت 
ة ومتكررة وواسعة النطاق عن اإلجراءات الجنائية  2014خلصت دراسة أجراها معهد الواليات المتحدة للسالم عام  570 ي تم جمعها "تشبر إىل انحرافات خطبر

إىل أن المعلومات الت 
 :" ي

 Erica Gaston and Nadwa al-Dawsari, Justice in Transition in Yemen:  A Mapping of Local Justice Functioning in Ten وانتهاكات للقانون اليمت 
Governorates (2014), p. 45. 

571Zwaini-AlLaila  ، (2012), HiiL Rule of Law Quick Scan Series, The Rule of Law in Yemen:  Prospects and Challenges 

 . 28و 8الفقرات  ,Yemen, CAT/C/YEM/CO/2/Rev.1 (25 May 2010)  فيما يتعلق بالدراسة السابقة للجنة مناهضة التعذيب، انظر المالحظات الختامية: . 82صفحة 
ي الممنهج،  572

ي قضايا التميبر  القانون 
 
 . 12، صفحة  ,Yemen:  Gender Justice and The LawUNDP  ,(2018)إنظر عىل سبيل المثال: ف

ي تقارير سابقة للمفوض السامي لحقوق اإلنسان 573
 
 . 42الفقرة  A/HRC/27/44؛ 35الفقرة  A/HRC/24/34 :انظر عىل سبيل المثال تغطية هذا الموضوع ف
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ن  هم. . وشوهت مزاعم المحا575التطبيق السليم للقواني  ي القضاء والنيابة العامة وغب 
ن بعض موظقن باة والمحسوبية عملية تعيي 

 
ً
كانت األنظمة الموجودة لتناوب القضاة والنظام الرسىمي للمساءلة للتعامل مع سوء السلوك من قبل الجهات القضائية عرضة

ي بعض األحيان، كشكٍل 
، فن ن . كما 576 من أشكال االنتقام من األفرادللتالعب وذلك بالدفع بالتحقيقات، أو استخدام نقل الموظفي 

 .أدت قيود الموارد والبنية التحتية ال إعاقة األداء

 

ن  .385 جريت إصالحات مهمة خالل االعوام بي 
ُ
، ال سيما فيما يتعلق بتكوين مجلس القضاء األعىل وإعادة هيكلة 2014-2011أ

، واستمرت 577وزارة العدل ي
اع الحالي  برامج تعزيز . تم تكثيف بناء قدرات الجهاز القضان 

ن . ومع 578سيادة القانون، حت  أثناء البن

 . 579ذلك، فقد توقفت عملية اإلصالح األعمق لقطاع العدالة

 

، ازداد ضعف وتفتت قطاع القضاء.  .386 اع الحالي
ن ي بعض م نواب الفخالل البن

ناطق العامون والمحاكم ببساطة ال يعملون فن

ي الجنوب. 
اء  تلق  و البالد، وال سيما فن ي االنتهاكات المزعومة ومقاضاة عدة فريق الخبر

تقارير عن عدم استجابة السلطات للتحقيق فن

. وال يزال القضاة الوطنية إل المدعي العامالتحقيق عىل الرغم من إحراز تقدم فيما يتعلق بإحالة القضايا من قبل لجنة ، مرتكبيها 

لقضائية الفاعلة األخرى يواجهون هجمات أو تهديدات باالعتداءات أو أشكال أخرى من المضايقات. إذ يسود مناخ والجهات ا

ي حصلت ضدهم، 
ي متابعة اإلجراءات المتعلقة بالهجمات الت 

ن حت  فن ن القضائيي  دد بعض الفاعلي  ي النظام، حيث يب 
التخويف فن

ة من الرقابة ال ي درجة كبب 
ي ظل الضغوط السائدة. ال يزال الفساد ُيثار كقضية مستمرة من قبل وإفادة بعضهم عن تبتن

ذاتية فن

 .المحاورين

 

ن للدفاع عن استقاللهم ومواصلة أداء وظائفهم، فإن  .387 ن القضائيي  ي سغ بها العديد من المسؤولي 
بضف النظر عن الطريقة الت 

ي ذلك المجالس القضائية العليا 
المزدوجة والمعاهد القضائية العليا ورؤساء المحكمة العليا( نظام الحوكمة المزدوج الحالي )بما فن

ي قدرة نظام العدل الرسىمي عىل إقامة عدالة نزي  هة.  580عبر إنقسام حكومة اليمن أو سلطات األمر الواقع
ي أدى إل تآكل الثقة فن

فن

  ،هذا التقرير 
ّ
اء سل ي الضوء ط فريق الخبر

عىل االنتهاكات الجسيمة لحقوق  وما يليها( 334)أنظر الفقرات  العدلدارة إنظام  قسمفن

ي 
ي لتحقيق أهداٍف سياسية: عىل سبيل المثال فن

ختب  النظام القضان 
ُ
ي بعض المناطق أ

ي هذا القطاع، وفن
ي تحدث فن

اإلنسان الت 

ي المحكمة 
ن فن ي صنعاء. بشكل عام،الجزائية المحاكمات المختضة ضد نواب او صحفيي 

ة  المتخصصة فن هناك أوجه قصور كبب 

عية بعض القضاة والمحاكم محل نزاع )عىل سبيل المثال   عمل بعضفيما يتعلق بتأكيد ضمانات المحاكمة العادلة. إن سلطة وشر

ف بها من قبل الحكومة اليمنية( بعضو القضاة  . فريق 581المحاكم داخل مناطق تسيطر عليها سلطات األمر الواقع غب  المعب 

اء ليس عىل علم بأي  ي االنتهاكات الماضية  عمليات تحققالخبر
ن فن ن أو أعضاء النيابة المتورطي  ن القضائيي  لتحديد وعزل المسؤولي 

 أو الحالية. 

                                                       
575, HiiL Rule of Law Quick Scan Series, (2012), p.64 The Rule of Law in Yemen:  Prospects and ChallengesZwaini, -alLaila      
 . 64و  26المصدر السابق، الصفحات  576
 . 29الفقرة تقرير المراجعة الدورية الشاملة لحكومة اليمن،  577
578   : ي

 ,Enhanced Security, Safety and Protection at the Local Level in Yemen:  Rule of Law UNDPإنظر عىل سبيل المثال تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمان 
Project Annual Report 2019 

ي وقت يسوده عدم اليقير  السي 579
 
Erica Gaston اسي وهشاشة الدولة. يعزى البعض توقف هذا اإلصالح إىل االفتقار إىل اإلرادة السياسية أو القدرة عىل معالجة إصالح العدالة ف

and Nadwa al-Dawsari, Justice in Transition in Yemen:  A Mapping of Local Justice Functioning in Ten Governorates (2014), p. 6 
ي كثبر من األحيان  580

 
ي اليمن، هناك نظام عدالة غبر رسمي )مثل الوساطة القبلية( يتم اللجوء إليه ف

 
كما أنشأت  .أكبر من نظام العدالة الرسمي باإلضافة إىل نظام العدالة الرسمي ف

ي المناطق
 
ي الخاص ف

ي شبه الجزيرة العربية نظامها القضان 
 
اء أنه من المهم التعامل مع المحاكمات الجنائية المتعلقة باالنتهاكات  الواقعة تحت سيطرتها.  القاعدة ف يرى فريق الخبر

ي الرسمي 
ي اليمن من خالل النظام القضان 

 
 .الجسيمة المرتكبة ف

ي عدن المرسوم رقم  581
 
ت سلطات الحكومة بنقل محكمة الجنايات ودائرة االس  2018لسنة  15بعد أن أصدر مجلس القضاء األعىل ف تئناف من صنعاء إىل محافظة مأرب، اعتبر

ي صنعاء باطلة بسبب نقص
 
: انظر عىل سبيل المثال التقرير السابع، اللجنة الوطنية للتحقيق،  اليمنية أن األحكام الصادرة عن المحكمة ف ي

ي والتشكيل غبر القانون 
االختصاص القضان 

: عىل سبيل الم6، الحاشية 7الصفحة  ي
ي الفصل الخامس، يبدو أن التعيينات الرئيسية لسلطات األمر الواقع تتعارض مع متطلبات القانون اليمت 

 
لقضاة ثال تعيير  ا. كما هو مذكور ف

ي المعهد العاىلي للقضاء أو ي من غبر خريحر
ي نظام القضاء المدن 

 
 .أعضاء النيابة ف



 

ي اليمن حساسة بشكل خاص، مع وجود  قد   .388
اع فن ن ي سياق البن

تكون أي محاكمات مستقبلية ألولئك الذين ارتكبوا االنتهاكات فن

ي السلطات يقلل بالفعل خطر كبب  م
ي اإلجراءات. إن انتشار مناخ الخوف وانعدام الثقة فن

ن األعمال االنتقامية ضد من يشاركون فن

ي ظل عدم وجود تدابب  أمنية صارمة للجهات الفاعلة 
ي اإلجراءات القانونية. فن

ي تقديم شكاوى رسمية والمشاركة فن
من رغبة األفراد فن

ن )سواء كانوا قضاة أو  القضائية وبرنامج مناسب لحماية اء بالقلق من أن سالمة المشاركي  الضحايا والشهود، يشعر فريق الخبر

 عىل ذلك، ستكون هناك 
ً
ن أو  ضحايا أو  شهود( لن يتم ضمانها. عالوة ي المحاكم أو  متهمي 

 أو محامي دفاع أو موظقن
ن ن عامي  مدعي 

ي اإلرادة السياسية عبر الطيف السي
ة فن ي التعامل مع هذه القضايا المشحونة حاجة إل زيادة كبب 

اسي لدعم وحماية استقالل النظام فن

 
ً
 .سياسيا

 

ي إصالحات   .389
، يتطلب القانون اليمتن ي

ةعىل المستوى الفتن ي ترف   582كبب 
لدعم المالحقات القضائية لكامل نطاق االنتهاكات الت 

، عىل سبيل المثال، ال . ف583إل مرتبة الجرائم الدولية ولضمان تغطية األنماط المناسبة للمسؤولية ي
م يجر   هيبدو أنالقانون الجنان 

 االختفاء القشي أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد اإلنسانية. والقانون يغىطي التعذيب، لكن بشكٍل محدود وال يتطابق مع 
ً
حاليا

ي المعاهدات الدولية
. ال يبدو أن القانون يتناول . كما أنه ال يغىطي جميع جوانب العنف 584التعريف المنصوص عليه فن الجنسي

ي مواجهة القانون، هناك بعض البنود التقييدية المحتملة، 
جميع أنماط المسؤولية ذات الصلة )مثل مسؤولية الرئيس أو القائد(. فن

موظف إنفاذ  عىل سبيل المثال فيما يتعلق بوقت تقديم الشكاوى أو األذونات اإلضافية الالزمة لمتابعة المالحقات القضائية ضد 

ي 
ي أو موظف مدنن

، إال أن الضمانات اإلجرائية 585قضان 
ً
ن نظريا ن أن هناك مجموعة من الضمانات اإلجرائية المتعلقة بالمتهمي  ي حي 

. فن

ي ذلك ما يتعلق بالقيمة المعطاة لشهادة المرأة
ي ضد المرأة، بما فن

ن القانون اليمتن  ما تكون وهمية. يمب 
ً
. بعض 586األساسية غالبا

ي يمكن استخدامها لتغطية االنتهاكات الجسيمة )مثل القتل واالختطاف المصحوب بالموت( تفرض عقوبة الجرائم 
المحلية الت 

ي اإلجراءات القانونية الواجبة. 587اإلعدام
ي نظام  ، مما يزيد من القلق بشأن أوجه القصور فن

ة فن يضاف إل ذلك حقيقة قلة الخبر

ي لمالحقة الجرائم الدولية
 .العدالة اليمتن

 

، يوجد نظام القضاء العسكري الذي تخضع إجراءاته لقانون أصول المحاكمات الجزائية  .390 ي
إل جانب نظام القضاء المدنن

ي قانون الجرائم والعقوبات العسكرية588العسكرية
ي يتعامل معها منصوص عليها فن

ي الموضوعي الت 
، 589. إن مسائل القانون الجنان 

 عن جرائم الحرب. ومن خ
ً
الل قراءة نصية للقانون، ليس من الواضح ما إذا كان النطاق يمتد ليشمل جميع الذي يتضمن فصال

ي تنشأ بموجب 
ي أو تلك الت 

ي ترف  إل جرائم الحرب بموجب القانون الدولي العرفن
ي الت 

االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنسانن

                                                       
ي حالة توفر نسخ عربية  582

 
ي قدمها المحاورين. ف

، تم االعتماد عىل نسخ من القوانير  اليمنية المتاحة للجمهور و/أو الت  ي التحليل التاىلي
 
 فقط من القوانير  ذات الصلة، تم إجراءف

 مية. ترجمات غبر رس
 إىل مرتبة الجرائم بموج 583

 
ي ترف

ي الت 
، إلثبات خطورة الجرائم بشكل عام، يرى الفريق أنه من األفضل محاكمة االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنسان  ب القانون الدوىلي

ر اف بمدى الرص   .عىل الضحايا والمجتمع وتسهيل إصدار األحكام المناسبة، وكذلك االعب 
، المرسوم بقانون رقم  584 ي

)"قانون العقوبات"(، يعتبر التعذيب من قبل الموظف العمومي جريمة جنائية إذا تم استخدامه  1994لسنة  12بموجب قانون الجرائم والعقوبات اليمت 
اف أثناء التوقيف أو التحقيق أو االحتجاز أو السجن أو  اع االعب  ومع ذلك، ال يوجد حكم قائم بذاته بشأن  (. 166 اإلدالء بشهادته )المادة عىلأو الخببر الشاهد  أو إجبار الضحية  النب  

،  (2010) التعذيب يعكس تعريف التعذيب بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي مسألة علقت عليها لجنة مناهضة التعذيب، المالحظات الختامية
CAT/C/YEM/CO/2/Rev.1 ،  ي عىل حظ7الفقرة

ي هو الذي يحكم المالحقات القضائية. . يحتوي الدستور اليمت 
كما الحظت لجنة مناهضة  ر أوسع للتعذيب، لكن القانون الجنان 

ا عىل أساليب المسؤولية: مع تغطية أولئك الذين يأمرون بالتعذيب أو ينفذونه، ولكن ليس ألولئك المتواطئير  بطريقة أخرى: 
ً
 .نفسهالمرجع  التعذيب قيود

 . 26انظر ايضا قانون العقوبات المادة  .1994( لسنة 13، قرار جمهوري رقم )قانون االجراءات الجزائية 585
 . 619الفقرة ، A/HRC/42/CRP.1إنظر ورقة غرفة االجتماعات،   586
ي  249و  234انظر المادتير   587

ا بشأن نطاق األشخاص الذين تم تطبيق عقوبة  .من قانون العقوبات اليمت 
ً
 المخاوف سابق

ً
ت أيضا : انظر لجنة حقوق وقد أثبر

ً
اإلعدام عليهم عمليا

 .14( الفقرة 2012اإلنسان، المالحظات الختامية )
 .1996لسنة  7قانون االجراءات الجزائية العسكرية، القرار رقم  588
 .1998لسنة  21قانون الجرائم والعقوبات العسكرية، القرار رقم  589
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ن فقط. ويحتوي قانون أصول . ال يبدو أن اختصاص المحاكم العسكرية يقتض ع590قانون المعاهدات فقط ىل األفراد العسكريي 

المحاكمات الجزائية العسكرية عىل القليل من الحقوق اإلجرائية ل  "المحاكمة العادلة"، رغم أنه ينص عىل تطبيق ضمانات قانون 

ي القانون العسكري
ي تموز/يوليو 591اإلجراءات الجنائية )العادي( عىل األمور غب  المنصوص عليها فن

علن عن انعقاد 2020. فقن
ُ
، أ

ي ونحو 
ن عبد الملك الحونر ي مأرب لمحاكمة زعيم الحوثيي 

ي المحكمة العسكرية فن
ن  174الجلسة األول فن  )من العسكريي 

ً
متهما

( بتهم تتعلق باالنقالب عىل الرئيس هادي ن  من  ال أن تكون طبيعة إجراءات المحاكم العسكرية وتميل . 592والمدنيي 
ً
أقل توثيقا

اء أنه من غب  المحتمل أن تكون المحاكم العسكرية النظام الم ، وبالتالي تظل غامضة إل حٍد ما. ومع ذلك، يرى فريق الخبر ي
دنن

اتها المدنية التحدياتمحصنة من  ي تشغل نظب 
اء أنه يجب أن يقتض استخدام المحاكم العسكرية   .الت  كذلك يعتبر فريق الخبر

ي 
ي التعامل عىل الجرائم العسكرية وبالتحديد تلك الت 

ي ينبغن
 يرتكبها العسكريون مع استبعاد االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان الت 

   593. المدنيةمعها من خالل المحاكم 

 

ص .391
ُ
ي ضوء العوامل المذكورة أعاله، خل

اء فن ة أن  فريق الخبر ي )سواء عىل المستوى  هناك تحديات كبب 
تواجه نظام العدالة اليمتن

ي حدثت وال 
ي القدرة عىل التعامل بالشكل المناسب مع العدد الكبب  من القضايا المتعلقة باالنتهاكات الت 

ي أو العسكري( فن
المدنن

اع  ن اع. حت  لو انته البن ن  قريبتزال تحدث أثناء هذا البن
ً
عالجة نقاط الضعف الموجودة ، سيستغرق إعادة بناء نظام عدالة موحد وما

اء أن المجتمع الدولي بحاجة إل استحداث المزيد من المبادرات للمساعدة  خ رأي فريق الخبر
ة طويلة من الوقت. ذلك رس  ا فب 

ً
مسبق

ي اليمن. 
ي سد فجوة المساءلة فن

 فن

 

 مبادرات العدالة الدولية 

 

ن أن المسؤولية األساسية للتصدي  .392 ي حي 
اعفن ن ، بل يجب عليه ،لالنتهاكات تقع عىل عاتق أطراف البن  ،يمكن للمجتمع الدولي

ي يمكن للمجتمع الدولي أن يتخذها. 
ي سد فجوة المساءلة. ترد أدناه المبادرات الخاصة الت 

اتخاذ المزيد من المبادرات للمساعدة فن

ي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي عىل الفور 
ا من الحوار وبيئة وطنية  ،يوجد بعض اإلجراءات الت 

ً
ها مزيد فيما قد يتطلب غب 

ي أقرب وقت ممكن. 
اء أنه من المهم أن يبدأ الحوار فن . ومع ذلك يرى فريق الخبر

 مشجعة أكبر

 

                                                       
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل عرسر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع ألحكام هذا العسكرية تنص عىل:  "من قانون الجرائم والعقوبات  21المادة  590

ي تكون ال
را باألشخاص والممتلكات المحمية بمقتص  االتفاقيات الدولية الت  ي تلحق ض 

 فيهـا. وتعتبر عىل جمهورية اليمنية القانون أرتكب أثناء الحرب أي فعل من األفعال الت 
ً
طرفا

 -وجه الخصوص من جرائم الحرب المعاقب عليهـا بمقتص  هذا  القانون األفعال التالية: 
م الدم.  -1  قتل األشى أو المدنيير  وال يعفيه هذا الجزاء من الدعوى الجزائية إن كان القتيل محب 
 م و إخضاعهم ألي تجارب علمية. تعذيب األشى أو إساءة معاملتهم أو تعمد إحداث آالم شديدة به -2
ي القوات ا -3

 
ة بالسالمة البدنية و العقلية والصحية لألشى من العسكريير  والمدنيير  أو إرغامهم عىل الخدمة ف ار الخطبر  لمسلحة. تعمد إلحاق األض 

س بهم أثناء العمليات ا -4 وعه أو أخذهم كرهائن أو التمب   لحربية. احتجاز األشخاص المدنيير  بصورة غبر مرسر
ي أو أي شارات أخرى دولية للحماية وفقا لالتفاقيات الدولية.  -5

ة  للهالل األحمر اليمت   االستخدام الغادر للشارة  الممبر 
 الهجوم ضد السكان المدنيير  واألشخاص العاجزين عن القتال ونهب وسلب الممتلكات مع الحكم بإعادتها أو الضمان مع التلف.  -6
 آت المدنية العامة والخاصة. الهجوم عىل المنش -7
ر لذلك.  -8 وعة السالح مع عدم وجود مبر  

ي بظل  "الهجوم عىل المناطق مب 
ة للقانون الدوىلي اإلنسان  ي من غبر الواضح مستوى االنتهاكات الخطبر

 
ي العرف

ي  القانون الدوىلي اإلنسان 
 الت 

 . تغطيه هذه المادة
 .من قانون االجراءات الجزائية العسكرية  109المادة  591
592  https://www.sabanew.net/viewstory/64074 
 E.CN.4/2005/102/Add.1، المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان من خالل اتخاذ إجراءات لمكافحة اإلفالت من العقاب 29أنظر المبدأ  593

وع المبادئ المنظمة ألقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية، وثيقة األمم المتحدة  أنظر. (2005) ي بإستقالل .E/CN(2006) 4/2006/58أيضا مرسر
؛ وتقرير المقرر الخاص المعت 

  أيضا:  أنظر . 34الفقرة   A/68/285, (2013)القضاة والمحامير  
Federico Andreu-Guzman, Military jurisdiction and international law: military courts and gross human rights violations, Vol. I, International 
Commission of Jurists, Geneva, 2004, p. 12. 

 



ي اليمن إل المحكمة الجنائية الدولية  -(1)
 إحالة الوضع فن

 

ي  .393
ا فن
ً
قاتصلك لم نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كذاليمن ليس طرف

 
معظم أعضاء دول التحالف الداعمة  د

اع عىل  ن ي البن
ي اليمن إل مدعي عام المحكمة الجنائية مع ذلك. نظام روما لحكومة اليمن فن

، بإمكان مجلس األمن أن يحيل الوضع فن

ي اليمن تهم المجتمع الدولي وأنه ال يوجد أحد  594الدولية. 
وهذا من شأنه أن يرسل إشارة قوية مفادها أن االنتهاكات المرتكبة فن

إل طبيعتها، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع ومقاضاة عدد قليل من  بالنظر و فوق القانون عند ارتكاب هكذا جرائم. 

ي اليمن وعىل مستوى العالم. األشخاص فقط. إنما تداعيات مثل هذ
، يدعو فريق بالتالي ه المالحقات القضائية ستكون هامة فن

ي إحالة قض
اء مجلس األمن إل النظر فن  يا اليمن إل المحكمة الجنائية الدولية. االخبر

 

ي الوقت ذاته،  .394
 نظر فن

ً
ي ستحتاج إل مزيد من التحقيق مع مراعاة المشاكل  ا

ي تواجه للعدد الكبب  من القضايا الت 
الخاصة الت 

ي مبادرات أخرى. يوجد خطوات يمكن للمجتمع الدولي إتخاذها عىل الفور 
ي عىل المجتمع الدولي النظر فن

، ينبغن ي
نظام العدالة اليمتن

 إطار وأخرى قد تتطلب 
ً
 زمني ا

ً
 أطول.  ا

 

 دولية مستقلة لليمن تحقيق آلية -(2)

 

اء البارزين إنما مع تطوير  يدعم .395 ي عىل عمل فريق الخبر
ي يمكن أن تبتن

الفريق تأسيس هيئة عدالة جنائية دولية للتحقيق والت 

ي سياقات أخرى مثل إنشاء الجمعية العامة آللية دولية محايدة 
ملفات متعلقة بالعدالة الجنائية. تم اتخاذ مبادرات مماثلة فن

ي سو 
ي التحقيق فن

ي ميانمار.  595ريامستقلة للمساعدة فن
لفت هذه  596وإنشاء مجلس حقوق اإلنسان آللية التحقيق المستقلة فن

ُ
وقد ك

ي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان والجرائم الدولية وتوحيدها وحفظها 
الهيئات بجمع األدلة عىل انتهاكات القانون الدولي اإلنسانن

ي المحاكم وتحليلها، وإعداد الملفات من أجل تيسب  وتشي    ع اإلجراءات ا
، فن  لمعايب  القانون الدولي

ً
لجنائية العادلة والمستقلة، وفقا

ي المستقبل والية قضائية عىل 
ي الجرائم أو قد تكون لها فن

ي لها اختصاص فن
أو الهيئات القضائية الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية الت 

 هذه الجرائم. 

 

  597مثل محكمة مختلطة خاصةمحكمة -(3)

ي إمكانية إنشاء محكمة مختلطة )تشمل الجهات الفاعلة الوطنية والدولية(. يشجع فريق  .396
ي المدى البعيد فن

اء النظر فن الخبر

ي أماكن أخرى 
اليون -وهو نموذج تم استخدامه بنجاح فن ي سب 

ن األمم المتحدة  - 599وكمبوديا 598عىل سبيل المثال فن بالتعاون بي 

. وقد تم إنشاء بعض المحاكم عبر  ي
ن األمم المتحدة والدول المعنية. وقد تم إنشاء البعض اآلخر ضمن نظام والبلد المعتن االتفاق بي 

ي 
ي تيمور ليشت 

يعات تسمح بالمشاركة الدولية )عىل سبيل المثال فن ي مع تشر
وهو   601وجمهورية أفريقيا الوسىط(.  600العدالة الوطتن

                                                       
ي دارفور "منذ (b)13روما األساسي المادة  نظام594

 
: إحالة الوضع ف ي مناسبة واحدة عىل األقل، تضمنت إحالة مجلس األمن عنرًصا مهًما بأثر رجعي

 
" 2002 تموز/ يوليو  1. الحظ أنه ف

ي 
 
ي قرار صدر ف

 
   (. 1، الفقرة 2005 آذار/ مارس S/RES/1593 ،13، 1593ر مجلس األمن رقم )قرا 2005 آذار/ مارسف

ي تأسست بموجب  595
ي سوريا والت 

 
ي  A/RES/71/248 ,71/248قرار الجمعية العامة اآللية الدولية المحايدة المستقلة ف

 
 (. 2016كانون األول/ ديسمبر   21)الذي تم إعتماده ف

ي ميانمارآلية التحقيق أنشئت  596
 
ي   A/HRC/39/2 ,39/2مجلس حقوق اإلنسانبعد قرار  المستقلة ف

 
 (. 2018أيلول/ سبتمبر  27)الذي تم إعتماده ف

ي السابق إىل إحتمال الحاجة آللية مساءلة دولية:  597
 
اء البارزين ف   .  940الفقرة  A/HRC/42/CRP؛ 105الفقرة ، A/HRC/39/43أشار فريق الخبر

ي  598
 
اليون ف ي كانت وليدة اإلتفاق بير  األمم المتحدة وحكومة سبر

اليون الت  / يناير   16المحكمة الخاصة بسبر ي
 . 2002كانون الثان 

ي  599
 
ي تأسست بعد اإلتفاق بير  األمم المتحدة والحكومة الملكية لكمبوديا ف

ي محاكم كمبوديا والت 
 
 . 2003حزيران/ يونيو  6الدوائر االستثنائية ف

ة المرتكبة  600  . UNTAET/REG/2000/15تنظيم إنشاء الهيئات الخاصة المعنية بالجرائم الخطبر
(. تتلق  المحكمة الجنائية الخاصة الدعم من قبل بعثة حفظ السالم التابعة لألمم 2015لمحكمة الجنائية الخاصة )حول تأسيس وتنظيم وعمل ا 15/003القانون التنظيمي  601

 المتحدة بالتحديد. 
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ً
ي تم استخدامه بنجاح عىل المستوى اإلقليىمي من قبل االتحاد ا نموذجأيضا

ي إنشاء الدوائر األفريقية االستثنائية فن
ي فن

ألفريق 

ي دعم الدوائر  603والمحكمة المختلطة المخطط لها لجنوب السودان 602السنغال
ي بشكل معدل فن ومن قبل االتحاد األورونر

ي كوسوفو. 
ن جامعة الدول العربية / دول الخليج ومن الصعب توقع تكامل ال  604المتخصصة فن دعم عىل لم يوجد سابقة مماثلة بي 

اء أن إنشاء مثل هذه الهيئة المختلطة يجب أن يول اهتماًما حقيقًيا من قبل  المستوى اإلقليىمي لهكذا مبادرة. إنما يرى فريق الخبر

 الجهات الفاعلة الدولية والسلطات اليمنية. 

 

ي وعىل سبيل المثال يمكن إنشاء  .397
ي الجانب اليمتن

ي من هيكلفن
ي اليمتن

شأنه أن يسمح بتطوير  متخصص ضمن النظام القضان 

اك الجهات الدولية الفاعلة جنًبا إل جنب مع  . إن إشر ن ن والمحامي  ن والمحققي  ن العامي  المعرفة المتخصصة للقضاة والمدعي 

اء أن مبادرة  كهذه ستتطلب ليس  الجهات الوطنية الفاعلة من شأنه أن يقلل المخاوف بشأن الحياد واالستقالل. يدرك فريق الخبر

ا رغبة الم
ً
 ودعمموحد  حوكمةنظام  ال سيما  –داخل اليمن  اتيةؤ مجتمع الدولي فحسب إنما ظروف

ً
.  من ا ي

 سيدعمالمجتمع اليمتن

اء إجراء المزيد من    605. آلية محددة لليمنحول إنشاء  الحوار البحث و فريق الخبر

 

 ممارسة الدول الثالثة للوالية القضائية العالمية -( 4)

 

اع أن تباشر مالحقات قضائية عىل جرائم دولية مزعومة  .398 ن لدى القانون الدولي عدة أسس يمكن عىل أساسها لغب  أطراف البن

ي اليمن. ويشمل ذلك حالة الشخص الذي ُيدع أنه من رعايا الدولة )باستخدام الوالية القضائية 
كبت فن

ُ
ناشئة عن انتهاكات ارت

الضحية من رعاياها )والية شخصية سلبية(. كما يشمل حاالت ال توجد فيها صلة بالدولة، ولكن  كونتعندما أو عىل الجنسية(؛ 

ي مقاضاتهم ومعاقبتهم )"الوالية القضائية 
ف فيه القانون الدولي بمصلحة جميع الدول فن

طبيعة الجريمة من النوع الذي يعب 

يعات تغىطي الجر  ت العديد من الدول الثالثة تشر
 
ي تتجاوز الحدود اإلقليمية من هذا النوع العالمية"(. سن

سواء كان  -ائم الدولية الت 

ي أداء واجباتها فيما يتعلق بمنح محاكمها الوالية القضائية عىل 
ذلك عمال بالتصديق عىل نظام روما األساسي أو عىل سبيل المثال فن

ي السنوات الخمس النحو الذي تتطلبه األنظمة الدولية األخرى )مثل نظام االنتهاكات الجسيمة 
أو إتفاقية مناهضة التعذيب(. فن

ي دول أخرى 
ي أنظمتها المحلية ضد أفراد ُيزعم أنهم مسؤولون عن جرائم دولية فن

ي بدأت محاكمات فن
الماضية إزداد عدد الدول الت 

ي دول أوروبية ضد 
ي تتم فن

أفراد ُيزعم أنهم ارتكبوا عبر استخدام "الوالية القضائية العالمية". ومن أبرز هذه المحاكمات تلك الت 

ي سوريا. 
ي هذه الحاالت  اسبابمن  يكمن بعضانتهاكات ترف  إل مرتبة الجرائم فن

ي أنالزيادة فن
ن من ضحايا وشهود  فن عدد السوريي 

ام مسؤولي ال
ن ي مشاركة المعلومات وإلب 

ي أوروبا باإلضافة إل الجهود العابرة للحدود الوطنية فن
ن الموجودين فن هجرة وجناة مزعومي 

وإنفاذ القانون بالعمل مًعا لتحديد الجناة المشتبه بهم ودور مجتمعات الشتات والمنظمات غب  الحكومية العابرة للحدود الوطنية 

   606والشبكات الرسمية داخل أوروبا. 

 

                                                       
ي ) 602

 (. 2012آب/ أغسطس  22أنشئت بعد اإلتفاق بير  السنغال واإلتحاد األفريق 
ي جمهورية جنوب السودان ) 603

 
اع ف ي اإلتفاق المتعلق بحل الب  

 
    .  (2018أيلول/سبتمبر  12) ( واإلتفاق المنقح2015آب/أغسطس  17المنصوص عليها ف

ي كوسوفو بموجب قانون   604
 
ي إنما يشغل ( 2017الدوائر المتخصصة ومكتب المدعير  الخاصير  قانون ) كوسوفو تأسست الدوائر المتخصصة ف بعد اإلتفاق مع اإلتحاد األورونر

ي   . فقط المناصب الوظيفية قضاة من اإلتحاد األورونر
ي وجود نماذج أخرى: عىل سبيل المثال محكمة دولية قائمة بذاتها مماثلة للمحكمة الدولية الجنائ 605

 
ية ليوغوسالفيا السابقة أو المحكمة الجنائية الدولية لرواندا يمكن النظر أيضا ف

اح الفريق لمزيد م ي إنشاء مثل هذه الهيئات. إن اقب 
 
ي هيئة مختلطة مستمد من وجهة مع إشارته إىل أنه منذ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية إنخفضت الرغبة الدولية ف

 
ن النظر ف

ي حياد واستقالل النظام. نظره القائلة بأن مبادرات بناء القدر 
 
ي مرحب بها إنما هي لن تعالج بشكل كاف أوجه القصور الواضحة وانعدام الثقة ف

 ات لنظام العدالة اليمت 
606an Rights Annemarie Devereux, “Accountability for human rights violations in Syria:  reasons for hope” (2019) Australian Journal of Hum 

391.  

 



ن الذين .399 ن أن جميع هذه العوامل قد ال تتوافر بنفس القدر مثل سوريا باألخص نظًرا  ألن نسبة اليمنيي  ي حي 
تمكنوا من الفرار  فن

ي تبادل المعلومات وتقديم المساعدة القانونية 
، فإن الدول الثالثة تحتفظ بالقدرة عىل التعاون فن ن من اليمن أقل من نسبة السوريي 

ي الحاالت المناسبة. يشار إل أن العديد من 
ن أنظمتها لالستخدام فن المتبادلة لبعضها البعض باإلضافة إل القدرة عىل تجهب 

كات المحاماة عىل الصعيد العالىمي سعت إل بدء تحقيقات رسمية من قبل المب ي اتخذتها المنظمات غب  الحكومية وشر
ادرات الت 

ن وفرنسا والمملكة المتحدة  ي األرجنتي 
ي ذلك فن

يطانيا العظىم وايرلندا الشمالية الهيئات القضائية الوطنية بما فن وإيطاليا )مع زعم لبر

ي آخر حالة عن تواطؤ شر 
اء الدول الثالثة عىل  607كات أسلحة(. فن بغض النظر عن نتائج هذه الحاالت المحددة، يشجع فريق الخبر

ي 
ي محاكمهم الوطنية لتلك مقاضاة الاستخدام شبكاتها بفعالية لمشاركة المعلومات ذات الصلة وأن تكون مستعدة وراغبة فن

فن

ي اليمن. ال
 قضايا المتعلقة باالنتهاكات المرتكبة فن

 

ام للمساءلة ضمان  -(5)  . أن السالم يتضمن إدراج االحب 

 

ن عىل الجهود المبذولة إلنهاء ال .400 كب 
ي الب 

ا فن
ً
اعكان االهتمام الدولي محق ن ي  بن

اء العمل الهام الجاري فن ي اليمن. ويؤيد فريق الخبر
فن

ور  ن العام لليمن. إال أنه يشب  إل ضن ي ذلك عمل المبعوث الخاص لألمي 
ام المناسب لحقوق هذا الصدد بما فن ن اإلحب  ة تأكيد تضمي 

ي هذا الصدد 
ي حدثت. ويشب  الفريق فن

ي االنتهاكات الجسيمة الت 
ي ذلك الحاجة إل ضمان المساءلة فن

ي المفاوضات، بما فن
اإلنسان فن

أو أي تدابب  أخرى من شأنها تقويض محاكمة  608واسعة النطاقعام إل الحاجة إل صون القانون الدولي وتجنب أي قرارات عفو 

ن عن الجرائم الدولية.   المسؤولي 

 

 نظام العقوبات  -(6)

 

ي  .401
اير فن حظر السفر وتجميد األصول  ، بالتحديد بفرض عقوبات مختلفة 2140أصدر مجلس األمن القرار  2014شباط/ فبر

ي عىل قائمة من األفراد. المعايب  العامة لإلدراج تعلقت "بالمشارك
ي أو تقديم الدعم ألعمال تهدد السالم أو األمن أو االستقرار فن

ة فن

ي بهذا االختبار مثل "التخطيط أو التوجيه أو ارتكاب أعمال تنتهك  609اليمن". 
د القرار أمثلة معينة للسلوك الذي من شأنه أن يقن

 
حد

ي 
ي تشكل انتهاكات لحقوق اإلنسان فن

ي الواجب التطبيق أو األعمال الت 
القانون الدولي لحقوق اإلنسان أو القانون الدولي اإلنسانن

ي العام  610اليمن". 
إضافة أمثلة أخرى بما فيها "عرقلة إيصال المساعدات اإلنسانية إل اليمن أو الوصول إل تم  2015فن

ي اليمن". 
اير شهد و  611المساعدات اإلنسانية أو توزيعها فن ي العنف الجنسي  2020 شباط/فبر

إقرار مجلس األمن بأن "االنخراط فن

اعات المسلحة يعتبر  ن
ي البن

اعات المسلحة أو تجنيد األطفال فن ن ي البن
  فن

ً
ي بمعايب  حقوق اإلنسان انتهاكا

" يقن كما وردت   للقانون الدولي

ي قرار مجلس األمن رقم 
  612. 2140فن

 

                                                       
 . Trial International, Universal Jurisdiction Annual Review 2020أنظر  607
ي أوائل العام  608

 
ا ف

ً
ي قانون

لمان اليمت  ا للمبادرة الخليجية أصدر البر
ً
( الذي منح عفًوا 1/2012)القانون رقم  2012يتضمن تاريــــخ اليمن الحديث استخدام العفو عىل نطاق واسع. وفق

 للرئيس 
ً
ي قضايا ذات دوافع سياسية. انتقدت المفوضية السامية لحقوقشامال

 
ي عهد الرئيس ف

 
اإلنسان وكذلك لجنة  صالح وعفًوا عن المالحقة الجنائية للمسؤولير  الذين عملوا ف

 CCPR/C/YEM/CO/5, para 15حقوق اإلنسان قرارات العفو هذه: أنظر  
اير  S/RES/2014 (26، 2140قرار مجلس األمن  609  . 17 الفقرة( 2014شباط/ فبر
 . (c)18 ةالفقر ، المرجع نفسه 610
 . 14كما أدخل هذا القرار حظرا مستهدفا عىل األسلحة: الفقرة .  19الفقرة ، 2015نيسان/ أبريل  S/RES/2216  ،14، 2216قرار مجلس األمن  611
اير  25) 2511 قرار مجلس األمن 612  . 6(، الفقرة 2020شباط/ فبر
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ي هذه. بالمجمل تم  .402
حت  اآلن لم يتم إدراج أي فرد باالعتماد ضاحة عىل أي من أسس حقوق اإلنسان أو القانون اإلنسانن

السالم أو األمن أو  معايب   يع وفق المعيار العام لتهديد أشخاص فقط بموجب نظام العقوبات. تم إدراج الجم خمسةإدراج 

اع )سلطات األمر الواقع(. يوضي   613االستقرار.  ن ا أن األفراد الخمسة جميعهم ينتمون إل طرف واحد من البن
ً
ومن المالحظ أيض

ي إضافة قوائم للنظام تراعي االنتهاكات ذات الصلة بحقوق اإلنسان الدولية والقانون الدولي 
اء بأن ينظر مجلس األمن فن فريق الخبر

ي مع ضمان اإلمتثال لألساليب 
 من معايب  اإلجراءات القانونية المتعارف اإلنسانن

الوقائية اإلجرائية الصارمة لضمان الحد األدنن

 عليها. 

 

ي نطاق مساءلة ال -ب 
 العدالة غب  الجنائية فن

 

ي الحصول عىل سبل إنصاف  إذ  ،ال يقتض توفب  المساءلة بشأن االنتهاكات عىل مساءلة العدالة الجنائية .403
يشمل حق الضحايا فن

ي القانون الدولي لحقوق اإلنسانفعالة ا
ف به فن .  614لتعويض عىل النحو المعب  ي

والقانون الدولي اإلنسانن
615   

 

ي  .404
 تقتض التعويضات عىل النقدية منها بل يمكنها أن تتخذ أحد األشكال التالية:  ال السياق  هذا فن

 

قبل حدوث اإلنتهاك، مثل استعادة الممتلكات أو استعادة رد الحق )تدابب  تهدف بقدر اإلمكان إل إعادة وضع الضحية إل ما كان عليه  ➢

 الحرية(؛

 التعويض )الدفع النقدي(  ➢

ر الجسدي و/ أو النفسي الذي لحق بالضحايا نتيجة انتهاك الحقوق وتعزيز إعادة   ➢ ي تهدف إل الشفاء من الضن
إعادة التأهيل )التدابب  الت 

ي المجتمع(
 اإلدماج فن

ضية )مثل البحث عن الم ➢  فقودين وتزويد الحقائق بشأن االنتهاكات( الب 

  616عدم التكرار.  ضمانات ➢

 

ن بالشكل المناسب.  ةيجب تصميم إجراءات التعويض بمشاركة مجتمعات الضحايا مع مراعاة المساوا .405 ن الجنسي  قد  617بي 

 مادًيا )مثل المدفوعات النقدية وتقديم مساعدة محددة مثل الرعاية الصحية والتعليم واإلسكان( و/ أو 
ً
تتخذ التعويضات شكال

ي ترسيخ 
 رمزًيا )مثل اإلعتذارات الرسمية والتدابب  التذكارية(. تم تصميم التعويضات إلنصاف الضحايا وكذلك للمساهمة فن

ً
شكّل

من المهم إنجاز التعويضات بطريقة متكاملة مع مبادرات أخرى )مثل المالحقات القضائية(   618دالة. قواعد أوسع تتضمن الع

ويمكن أيضا توجيه التعويضات لتصحيح االنتهاكات والتأكد من عدم اعتبار التعويضات بمثابة دفعة إلسكات الضحايا وعائالتهم. 

ي اختبر 
بينما ندرك أن جوانب معينة من التعويضات تها المجتمعات والمناطق. و الممنهجة والتاريخية أو/والجمعية واإلساءات الت 

                                                       
 . www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materialsمتوفرة عىل الرابط: المحددين  األفراد  قائمة 613
اع:  أنظر أنظر المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، 614  أدوات سيادة القانون للدول المارة بمرحلة ما بعد الب  

See OHCHR, Rule of Law Tools for Post-Conflict States:  Reparations Programmes (2008) 
 المرجع نفسه.  615
ي اإلنتصاف والجبر لضحايا اإلنتهاكات الجسيمة  616

 
 للقانون الدوىلي لحقوق اإلنسانهذه اإلجراءات واردة كذلك ضمن المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق ف

ة  . واإلنتهاكات الخطبر ي
  للقانون الدوىلي اإلنسان 

اع: أدوات سيادة القانون لل أنظر المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، 617   دول المارة بمرحلة ما بعد الب  
Rule of Law Tools for Post-Conflict States:  Reparations Programmes (2008) 

اعات   (. 2014)والمذكرة اإلرشادية لألمير  العام بشأن العنف الجنىسي المتصل بالب  
اعالمفوضية السامية لحقوق اإلنسان، أدوات سيادة القانون للدول  618   :المارة بمرحلة ما بعد الب  

Rule of Law Tools for Post Conflict States:  Reparations Programmes (2008), p10. 

http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials


اع )مثل إنشاء مؤسسات كلجنة تقصي الحقائق( فيوجد جوانب عديدة  ن ي مرحلة ما بعد البن
قد يتم تناولها بشكل مالئم أكبر فن

اء القل اع. ويساور فريق الخبر ن
ي يمكن البدء فيها حت  أثناء استمرار البن

اع ال تعىطي األولوية للتعويضات والت  ن ق من أن أطراف البن

 لجانب معالجة حقوق الضحايا. 

 

 )أ( حكومة اليمن 

اك مع التحالف لتقديم مدفوعات نقدية ومساعدة طبية لضحايا غارات جوية  .406 وع باالشب  ي مشر
شاركت الحكومة اليمنية فن

 معينة. )انظر أدناه(. 

ي تقرير اليمن  .407
ي أواخر العام فيما يتعلق بالمبادرات األخرى فن

لإلستعراض الدوري الشامل أمام مجلس  2018الذي تم إعداده فن

وع يقدم "الدعم والمساعدة" لعائالت الذين "احتجزتهم وأخفتهم الميليشيات" باإلضافة إل  حقوق اإلنسان تم اإلشارة إل مشر

 . ن وع لتوفب  الرعاية إل عائالت "الشهداء" وعالج المصابي  امج اإلضافية مقتضة ومع ذلك ليس وا 619مشر ضًحا ما إذا كانت هذه البر

ن السنوات  2011عىل الضحايا منذ العام  اع بي  ن
ي مراسالته 2020-2015أم أنها ستمتد لتشمل ضحايا البن

اء فن . طلب فريق الخبر

ذلك وخالل مع الحكومة اليمنية معلومات عن أي خطط تعويضات قائمة. وحت  وقت إعداد هذا التقرير لم يرد أي جواب. ومع 

معهم الفريق أنهم لم يتلقوا مساعدة ولم يكونوا عىل علم بأي خيارات  تواصل، أفاد معظم ضحايا االنتهاكات الذين هاتتحقيقمسار 

 وسع األمخططات الإل أن  شب  ممايذات صلة، 
ً
ي متناول معظم  2020-2015نزاع السنوات  عىل نطبق تال نطاقا

أو أنها ليست فن

 الضحايا. 

 

 )ب( سلطات األمر الواقع 

اء إل أنه حت   لسلطات االمر الواقع أشارت المراسالت السابقة .408 دفع أي مبالغ ألفراد.  2019 أيار/ مايو مع فريق الخبر
ُ
لم ت

ي العام  620وذكرت أن "قواتها المسلحة ]...[ لم ترتكب أي جرائم تتطلب تعويض لضحايا". 
اء للحصول  2020فن سغ فريق الخبر

من المعلومات بشأن أي مخططات تعويضات مطبقة باإلضافة إل تفاصيل أي مدفوعات موزعة عىل ضحايا عىل مزيد 

اء بأن سلطات األمر الواقع تتخذ بعض  االنتهاكات. وحت  وقت إعداد هذا التقرير لم ترد أية معلومات. ومع ذلك يدرك فريق الخبر

ي هذا المجال. 
ي فالمبادرات فن

/ يناير   قن ي
سلطات األمر الواقع عىل إنشاء صندوق رعاية أش  وزراءوافق مجلس  2020 كانون الثانن

وتشمل . الشهداء وكلف وزيري الشؤون القانونية والشؤون المالية بإعداد اللوائح الخاصة بالصناديق وتحديد وسائل التمويل

الخطط تخصيص أرض ألش الشهداء والجرخ باإلضافة إل منح تعليمية وفرص عمل ألبناء الشهداء والجرخ. كما سيتم تخصيص 

امج قد بدأت لكن الجوانب األخرى تنتظر  ي لهذه العائالت. من المفهوم أن الجوانب الصحية والتعليمية لهذه البر منح العالج الطتر

ي توضح تعريف "الشهداء" إعداد وإقرار اللوائح ذ
اء من الوصول إل الوثائق الت  ات الصلة والتمويل ذي الصلة. لم يتمكن فريق الخبر

اء أو "الجرخ"  . ويشجع فريق الخبر ن السلطات ولكن كما يزعم فإن التعريف ينطبق فقط عىل األفراد والعائالت التابعة للحوثيي 

 يتماسر مع المعايب  الدولية.  عىل اعتماد نهج واسع ليشمل تعريف الضحايا بما 

 

 )ج( التحالف 

خطة لدفع بعض المبالغ لضحايا بعض الحوادث عىل الرغم من استمرار القلق  ،بالتعاون مع الحكومة اليمنية ،أنشأ التحالف .409

اء البارزين إل ي رده عىل تقارير فريق الخبر
إنشاء صندوق  بشأن التنفيذ العمىلي لهذه المشاري    ع والمخططات. وأشار التحالف فن

                                                       
 . UPR Report (2018), paras 44-45تقرير حكومة اليمن:  619
 . 2019أيار/ مايو  31رد الحوثيير  عىل قائمة المسائل،   620

 



121 

 

ار جانبية.  ي الحاالت حيث أن "أخطاء" أثناء العمليات العسكرية تسببت بحصول أضن
ك لتقديم "المساعدة الطوعية" فن   621مشب 

بات الجوية  ي حاالت الضن
ك لتقييم الحوادث إل توصيات بشأن المدفوعات فن تشب  البيانات الصحفية الصادرة عن الفريق المشب 

ي تضمنت خرق للقوا
عد ذات الصلة أي القضايا المحالة إل المحكمة العسكرية )صيغت بعبارات مختلفة مثل "التعويض" أو الت 

صاغ بعبارة "المساعدة المالية"(. كما تمت التوصية بالدفع 
ُ
ي )عادة ما ت

ي حاالت الخطأ الفتن
"اإلنصاف" أو "المساعدة المالية"( وفن

ي عدد قليل من الحاالت األخرى ألسباب إنسانية
  . فن

 

ي ذلك  .410
ك لتقييم الحوادث بشأن المدفوعات بما فن اء للحصول عىل مزيد من المعلومات من الفريق المشب  وسغ فريق الخبر

عمليات الدفع وأعداد الضحايا وتفاصيلهم. وحت  وقت إعداد هذا التقرير لم يتم توفب  أية معلومات. من االستفسارات األخرى 

اء يبدو أن بعض ي أجراها فريق الخبر
ت قد المدفوعات  الت  كة لتوزي    ع المساعدة اإلنسانية. أثب 

تمت من خالل رعاية اللجنة المشب 

ن الحكومة اليمنية والتحالف ودقة قوائم المستفيدين وطرائق العمل  ي ذلك التنسيق بي 
مخاوف بشأن كفاءة أنظمة التوزي    ع )بما فن

ي المدفوعات(. 
اء عىل ايجاد حل لهذه 622والتأخب  فن اء أنه  ويحث فريق الخبر ي أقرب وقت ممكن. كذلك يدرك فريق الخبر

القضايا فن

ي  العديد يتم نقل 
ن فن ي ذلك عدد من المصابي 

ي )بما فن ي العالج الطتر
ة أو بليغة إل الخارج لتلق  ن بجروح خطب  ن المصابي  من المدنيي 

ن مركز الملك سلمان لإلغاث ا( من خالل التعاون بي 
ً
اء سابق ة واألعمال اإلنسانية ومنظمة الصحة غارات جوية حقق فيها فريق الخبر

ي )عىل سبيل المثال 
اء بالقلق من أن الخطط غب  واسعة النطاق بما يكقن العالمية. عىل الرغم من هذه المبادرات يشعر فريق الخبر

( وأنها منتقاة  ي
ي طبيعتها لتغطية جميع االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان أو االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنسانن

للغاية فن

ا للمعايب  الدولية لحقوق اإلنسان. 
ً
 وتطبيقها بحيث ال تمثل تعويضات كافية وفق

 

 اإلستنتاج

 

اء من خالل المعلومات المتاحة له عدم وجود إهتمام كاف بتقديم تعويضات مناسبة لضحايا االنتهاكات.  .411 ويرى فريق الخبر

اء السلطات المعنية عىل إعطاء  ي تعكس مقدار االنتهاكات الجسيمة والمشاري    ع األولوية لوضع الخطط يشجع فريق الخبر
الت 

ي حدثت بالتوافق مع المعايب  الدولية. مع التسليم بأن بعض جوانب التعويضات قد تحتاج إل 
ة ما بعد  إنتظار المزعومة الت  فب 

ي يمكن اتخاذها عىل الفور: عىل سبيل المثال مراجعة طبي
اء أنه يوجد عدد من التدابب  الت  اع، يرى فريق الخبر ن

عة ونطاق الخطط البن

؛  ي ذلك المساعدات المالية وتوسيع نطاق توفب  المساعدة الفورية لتشمل المساعدات الطبية الجارية والدعم النفسي
المالية بما فن

ي  تطوير و وتطوير برامج اكبر شمولية لدعم الضحايا وإعادة تأهيلهم 
آليات فعالة لتقديم الحقيقة للضحايا حيال االنتهاكات )بما فن

(. ذلك  ن  مصب  وأماكن وجود المختفي 

 

اع  –الدول الثالثة  -ج  ن ها من أشكال الدعم ألطراف البن  نقل األسلحة وغب 

 

ام" القانون  .412 اء االنتباه إل مسؤوليات جميع الدول عن "ضمان إحب  ة المشمولة بالتقرير السابق، لفت فريق الخبر ي الفب 
فن

اعات المسلحة غب  الدول ن
ي البن

ي فن
. الدولي اإلنسانن ي

ية من منظور القانون الدولي العرفن
، ال يجوز للدول أن تشجع هذا وبناًء عىل   623

                                                       
ي رده عىلأشار  621

 
اء  تقرير  التحالف ف ي  2019تقرير العام إىل "أخطاء موثوقة". بالرد عىل  2018فريق الخبر

تمت اإلشارة إىل مساعدة أولئك المتأثرين بـ"العمليات العسكرية الت 
ي  بيان المتحدث الرسمي العقيد تركي المالكي أخطأت عن غبر قصد: 

 
    . 2019أيلول/ سبتمبر  5ف

ي الملف.  631
 
 مصادر شية ف

، القاعدة  اللجنة الدولية للصليب األحمر، 623 ي
 
ي العرف

  144القانون الدوىلي اإلنسان 

 



اع المسلح وعليها أن تمارس نفوذها بالقدر الممكن لوقف هذه االنتهاكات.  ن ي من قبل أطراف البن
انتهاكات القانون الدولي اإلنسانن

 

ن مختلف التدابب  624 ام القانون. تختلف التدابب  تملك الدول الثالثة حرية االختيار بي  الممكنة طالما أنها مصممة لضمان احب 

اع.  ن ا لمستوى التأثب  الذي تمارسه الدولة عىل طرف البن
ً
ي ُيتوقع   625المتوقع أن تتخذها الدول الثالثة وفق

ي سياق اليمن، الدول الت 
فن

 ) ي تقدم الدعم )بشكل مباشر أو غب  مباشر
ي ذلك الواليات المتحدة أن يكون لها تأثب  خاص هي تلك الت 

اع، بما فن ن ي البن
لطرف فن

كية يطانيا العظىم وايرلندا الشمالية والمملكة المتحدة  األمب     626. الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةوفرنسا و لبر

 

ع،  .413
 
ي أن تمتنع الدول عن نقل األسلحة "إذا كان ثمة توق

ام القانون الدولي اإلنسانن
 حقائق استنادا إليتطلب واجب ضمان احب 

 ، ي
ام إجراء تقييم قبل أو معرفة بأنماط الماضن ن [." يتطلب هذا اإللب  ي

ستخدم إلنتهاك ]القانون الدولي اإلنسانن
ُ
بأن هذه األسلحة ست

وط عىل هذه األسلحة أو الحد منها أو وتشمل التدابب  اإليجابية األخرى ذات الصلة   627أي نقل لألسلحة.  رفض عمليات وضع شر

ي  628نقل األسلحة هذه. 
تمع عدد التقارير العامة الت  عي  تثب 

 
، ال يمكن ألي دولة أن تد ي

انتهاكات جسيمة للقانون الدولي اإلنسانن

ي اليمن. يكرر الفريق اإلعراب عن قلقه من أن 
رتكب فن

ُ
ي ت
ام عدم علمها بمثل هذه االنتهاكات الت  الدول ال تؤدي واجبها لضمان احب 

اماتها بموجب معاهدة تجارة األسلحة  ن ي تنقل األسلحة تقوم بذلك انتهاكا إللب 
ي وأن بعض الدول الت 

للعام القانون الدولي اإلنسانن

2013 .629   

 

اع عىل  .414 ن اء يشعر بالقلق وباألخص حيال استمرار عمليات نقل األسلحة إل أطراف البن الرغم من االنتهاكات ال زال فريق الخبر

ي وقانون حقوق اإلنسان
ي اليمن الجسيمة الموثقة للقانون الدولي اإلنسانن

. وال تزال بعض البلدان الرئيسية الموردة الحاصلة فن

ة المشمولة  . وخالل الفب  ن ة ألعضاء التحالف الرئيسيي  لألسلحة، مثل الواليات المتحدة األمريكية، تقدم أسلحة بكميات كبب 

يطانيا العظىم وايرلندا الشمالية ر، رفعت عدة دول، مثل المملكة المتحدة بالتقري ي سبق لبر
صدار تراخيص أن أوقفت إو وكندا، الت 

ي التحالف،  تصدير األسلحة
ي صادرات  ها قيودقامت برفع إل عضو بارز فن

ة إل أنها ستنظر فن المفروضة عىل تصدير األسلحة مشب 

وعىل الرغم من نظام العقوبات الذي يفرضه مجلس األمن وحظره عىل األسلحة  630األسلحة عىل أساس كل حالة عىل حدة. 

 ، ن ي الإمدادات األسلحة  تتواصلالمفروضة عىل أفراد من الحوثيي 
ي فن
 إل الحوث تدفقمن أصل أيرانن

ً
ن أيضا اء  . 631يي  إن فريق الخبر

ي قانونية عمليات نقل األسلحة هذه من جانب 
ي تشكك فن

ي عدة واليات قضائية، والت 
ت فن ي بوشر

عىل علم باإلجراءات القانونية الت 

ي مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من جانب 
كات الحكومية، وكذلك البالغ الذي أودع فن ن والشر ن الحكوميي  المسؤولي 

                                                       
  . المرجع نفسه 624
، القاعدة  اللجنة الدولية للصليب األحمر،أنظر  625 ي

 
ي العرف

كة من 1اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل الفقرة وتعليق  144القانون الدوىلي اإلنسان  ، 2016إتفاقيات جنيف،  المشب 
 . 165الفقرة 

 . أعاله 61انظر الفقرة 626
كة من إتفاقيات جنيف،  1اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل الفقرة تعليق  627 ي 162، الفقرة 2016المشب 

 
ي ف

. يكطن تسخبر منطق مماثل لتطبيق واجب القانون الدوىلي اإلنسان 

اعات المسلحة غبر الدولية.    الب  
كة من إتفاقيات جنيف، 1اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل الفقرة تعليق  628  . 181، الفقرة 2016 المشب 
ي إرتكاب جرائم دو إن  629

 
معاهدة من  )36(لية محددة: الفقرة معاهدة تجارة األسلحة تحظر نقل األسلحة التقليدية أو ما هو متعلق بها إذا كان للدولة العلم أنه سيتم إستخدامها ف

ام الدول المستوردة للقانون الدوىلي 
ي الحسبان إحب 

 
ي حاالت أخرى من الدول أن تأخذ ف

 
ي قبل إباحة نقل األسلحة: تجارة األسلحة. كذلك تتطلب معاهدة تجارة األسلحة ف

 اإلنسان 
ي معا 7الفقرة 

 
 هدة تجارة األسلحة. من معاهدة تجارة األسلحة. فرنسا والمملكة المتحدة وكندا من بير  الدول األطراف ف

ي أوائل تموز/يوليو  630
 
ي تراخيص التصدير إىل المملكة العربية السعودية ، بعد أن خلص إ 2020ف

 
ي للتجارة الدولية قرار استئناف النظر ف

يطان  ىل أنه ال يوجد ، أعلن وزير الدولة البر
ام من جانب المملكة العربية السعود ي الذي قد يؤدي إىل خطر واضح النتهاكات  .يةأي نمط من عدم االمتثال ، وعدم االلب   امتثال الحكومة أو نقص القدرات أو الضعف المنهحر

ي 
ي أوقات مختلفة وظروف  .القانون الدوىلي اإلنسان 

 
ي "حوادث فردية" "وقعت ف

ي تم تقييمها عىل أنها انتهاكات محتملة للقانون الدوىلي اإلنسان 
مختلفة تم اعتبار الحوادث الت 

ي الرابطوألسباب مختل
 
-https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written :فة": البيان متاح ف

statement/Commons/2020-07-07/HCWS339  ، ي أبريل
 
وط عقد نقل األسلحة الخاص به مع  تأعادكندا   أن الخارجية الكندي *، أعلن وزير  2020ف التفاوض بشأن شر

ي فحص طلبات تصاريــــح التصدير عىل حدة لضمان االمتثال للقانون تالمملكة العربية السعودية وس
 
ع ف اماتهرسر ي انضمت إليها  .الكندي والب  

بموجب معاهدة تجارة األسلحة )الت 
ي أيلول/سبتمبر 

 
ي وقت سابق وقفا عىل تراخيص التصدير الجديدة إىل المملكة العربية السعودية ، فإن هذا ال ينطبق عىل تراخيص التصد .(2019كندا ف

 
ي حير  فرضت كندا ف

 
ير ف

ي عام الحالية ، بحيث كانت هناك عمليات نقل 
 
ي الرابط: : 2019قياسية عالية للمعدات العسكرية من كندا إىل المملكة العربية السعودية ف

 
البيان متاح ف

https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2020/04/canada-improves-terms-of-light-armored-vehicles-contract-putting-in-place-a-
new-robust-permits-review-process.html. 

631  S/2020/326 . 

 

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-07-07/HCWS339
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-07-07/HCWS339
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2020/04/canada-improves-terms-of-light-armored-vehicles-contract-putting-in-place-a-new-robust-permits-review-process.html
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2020/04/canada-improves-terms-of-light-armored-vehicles-contract-putting-in-place-a-new-robust-permits-review-process.html
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اء أن  632. وعة من المنظمات غب  الحكومية الدولية والوطنيةمجم وبضف النظر عن نتائج هذه اإلجراءات، يشب  فريق الخبر

ي اليمن باألسلحة يديم ال
اع فن ن ي البن

اعاستمرار إمداد األطراف المشاركة فن ن  ومعاناة السكان.  بن

 

 تكون  .415
ً
وع دوليا ي تساعد دولة أخرى عن عمد بهدف تيسب  ارتكاب هذا الفعل غب  المشر

مسؤولة ويشب  الفريق إل أن الدولة الت 

وع إذا كان قد ارتكب من قبل الدولة المساعدة نفسها.( يطة أن يكون الفعل غب  مشر  عن القيام بذلك )شر
ً
ال ينطبق هذا  633دوليا

ي الفعل أو األفعال غب  القانونية مثل 
ى فن ي تقدم مساهمة كبر

فقط عىل عمليات نقل األسلحة إنما عىل أشكال الدعم األخرى الت 

ي أو ا
ي "من الدعم اللوجست 

ايدة إن تقديم المساعدة الت  ن ي أو توفب  معدات أخرى. ومن المسلم به بصورة مب 
ي أو االستخباران 

لفتن

وع سوف يؤدي إل تحمل هذه المسؤولية.  خطر حدوث  وحيثما وجد  634شبه المؤكد" أنه سيتم استخدامها الرتكاب عمل غب  مشر

وط  اتيجيات للحد من المخاطر وكبحها مثل ربط المساعدة بشر ي للدول أن تضع اسب 
، ينبغن ي

وتدقيق مثل هذا السلوك غب  القانونن

  635المساعدة وتدريبهم باإلضافة إل رصد ومتابعة المخاطر المحددة.  مستلىمي 

 

ي تنشأ بموجب قاعدة قطعية من القانون كذلك إن جميع الدول ملزمة بالتعاون إلنهاء أي انتهاكات جسيمة لالل .416
امات الت  ن ب 

 . الدولي
، أو بعدم   636  عن انتهاك خطب  للقانون الدولي

ي بسبب الوضع الناسر 
اف بموقف قانونن ا بعدم االعب 

ً
الدول ملزمة أيض

ي الحفاظ عىل هذا الوضع. 
ي تشكل ق 637تقديم مساعدة فن

ن ال توجد قائمة ضيحة )أو شاملة( بالمعايب  الت  ي حي 
واعد قطعية فن

ن العنضي والجرائم  للقانون الدولي ، فمن المتفق عليه عموًما أن الفئة تشمل حظر العدوان واإلبادة الجماعية والعبودية والتميب 

ي 
ي تقرير المصب  باإلضافة إل القواعد األساسية للقانون الدولي اإلنسانن

االنتهاكات .  638  ضد اإلنسانية والتعذيب والحق فن

اماتها ن ي من قبل الدولة المسؤولة عن الوفاء بالب  ي تنطوي عىل إخفاق جسيم أو منهجر
 639"الجسيمة" هي تلك الت 

 

كة ومنفصلة بالتعاون مع المنظمة" لتحقيق هدف تعزيز  .417 ي األمم المتحدة باتخاذ "إجراءات مشب 
تعهدت الدول األعضاء فن

ام حقوق اإلنسان والحريات األساسية.  ام الدول  تشب   640وتشجيع إحب  ن معظم المعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان إل إلب 

ام العالىمي لحقوق اإلنسان والحريات ومراعاتها.  ي تعاملها مع اليمن.   641بتعزيز االحب 
ام فن ن ي جميع الدول بهذا اإللب 

 ومن المهم أن تقن

 

 
ً
 االستنتاجات والتوصيات. سابعا

 

 االستنتاجات .أ 
 

اء أسباب معقولة تدعو إل االعتقاد بأن حكومات اليمن والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة  .418 لدى فريق الخبر

ي  ي والمجلس االنتقالي الجنونر
ة عن انتهاكات حقوق اإلنسان، يممارستها لصالحياتها، وبحسب ما ينطبق عىل كل طرف، مسؤول فن

                                                       
 https://www.ecchr.eu/fileadmin/Fallbeschreibungen/CaseReport_ECCHR_Mwatana_Amnesty_CAAT_Delas_Rete.pdfإنظر:  632
وعة دولًيا، الفقرة مواد لجنة القانون الدوىلي حول مسؤول 633  والتعليق الملحق به.  16ية الدول لألفعال غبر المرسر
634Terrorism” (2016), 13.-Chatham House, “Aiding and Assisting:  Challenges in Armed Conflict and Counter  
 . المرجع نفسه 635
ي الفقرة مواد لجنة القانون الدوىلي حول مسؤولية الدول لألفعال غ (1)41الفقرة  636

 
" المحدد ف وعة دولًيا. مبدأ "اإلنتهاك الخطبر  . 40بر المرسر

 . (2) 41المرجع نفسه. الفقرة  637
وعة دولًيا، مع التعليقات،  40أنظر الفقرة  638  . 113-112، الصفحات 2001من مواد لجنة القانون الدوىلي حول مسؤولية الدول لألفعال غبر المرسر
 . (2) 40المرجع نفسه. الفقرة  639
 من ميثاق األمم المتحدة.  55اىل جانب الفقرة  56الفقرة  640
المدنية والسياسية والعهد الدوىلي الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية وإتفاقية حقوق الطفل ومعاهدة مناهضة أنظر ديباجة العهد الدوىلي الخاص بالحقوق  641

 . إتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالتعذيب وإتفاقية القضاء عىل التميبر  العنرصي و 

https://www.ecchr.eu/fileadmin/Fallbeschreibungen/CaseReport_ECCHR_Mwatana_Amnesty_CAAT_Delas_Rete.pdf


ي من الح
ي ذلك العنف وتشمل الحرمان التعسقن

، بما فن ي والعنف القائم عىل النوع االجتماعي
ياة واالختفاء القشي واالحتجاز التعسقن

ي األعمال القتالية 
ه من أشكال المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، وتجنيد األطفال واستخدامهم فن ، والتعذيب وغب  الجنسي

 الحريات األساسية، والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة، وإنتهاك 

 

ي المناطق  .419
اء أسباب معقولة تدعو إل االعتقاد بأن سلطات األمر الواقع مسؤولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان فن ولدى فريق الخبر

ي من الحياة 
ي ذلك الحرمان التعسقن

ي تمارس فيها سيطرتها الفعلية، بما فن
ي والعنف القائم الت 

واالختفاء القشي واالحتجاز التعسقن

ه من أشكال المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، وتجنيد  ، والتعذيب وغب  ي ذلك العنف الجنسي
، بما فن عىل النوع االجتماعي

ي األعمال القتالية، والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة، وانتهاكات ا
لحريات االساسية والحقوق االقتصادية األطفال واستخدامهم فن

 واالجتماعية والثقافية. 

 

ح  .420
ّ
اع المسل ن  معقولة تدعو إل االعتقاد بأن أطراف البن

ً
اء أسبابا  من انتهاكات القانون ولدى فريق الخبر

ً
ا  كبب 

ً
ي اليمن ارتكبت عددا

فن

ي 
 بما تقرره محكمة م . الدولي اإلنسانن

ً
، رهنا اء إل ما يىلي  ستقلة و مختصة: ويخلص فريق الخبر

ي  (أ)
ن والتناسب وتوخن ما المملكة العربية السعودية، قد شنوا غارات جوية تنتهك مبادئ التميب  ربما يكون أفراد من التحالف، ال سي 

 الحيطة والحذر ، وهي أفعال قد تصل إل جرائم الحرب؛

 المملكة العربية السعودية واإل  (ب)
ً
مارات العربية المتحدة( والمجلس االنتقالي ارتكب أفراد من حكومة اليمن والتحالف )وخاصة

ن والتعذيب والمعاملة القاسية  ي لجرائم الحرب، وتشمل قتل المدنيي 
 قد ترتق 

ً
، وبحسب ما ينطبق عىل كل طرف، أفعاال ي الجنونر

، واالعتداء عىل الكرامة الشخصية والحرمان من المحا  ه من أشكال العنف الجنسي كمة العادلة أو الالإنسانية، واالغتصاب وغب 

ي األعمال القتالية؛
 وتجنيد األطفال دون سن الخامسة عشر أو استخدامهم للمشاركة النشطة فن

ي إل جرائم حرب؛ (ج)
ة، وهي أفعال قد ترتق  ان غب  المباشر  شن أفراد من التحالف هجمات عشوائية باستخدام أسلحة النب 

ة واستخدموا األلغام األرضية المضادة شن أفراد من سلطات األمر الواقع هجمات عشوائية باستخدام أ (د) ان غب  المباشر سلحة النب 

ي إل جرائم حرب؛
 لألفراد، وهي أفعال قد ترتق 

ن والتعذيب والمعاملة القاسية أو  (ه)  قد تصل إل جرائم الحرب، وتشمل قتل المدنيي 
ً
ارتكب أفراد من سلطات األمر الواقع  أفعاال

ه من أشكال ، واالعتداء عىل الكرامة الشخصية والحرمان من المحاكمة العادلة،  الالإنسانية، واالغتصاب وغب  العنف الجنسي

ي األعمال 
وإعاقة إمدادات اإلغاثة اإلنسانية، وتجنيد األطفال دون سن الخامسة عشر أو استخدامهم للمشاركة النشطة فن

 القتالية. 

 

اء األفراد الذين قد يكونوا  .421  إل وحيثما أمكن، حدد فريق الخبر
ً
ن عن مثل هذه الجرائم الدولية، وأرسل هذه األسماء شا مسؤولي 

اء لتحديد  ي وثقها فريق الخبر
ز الحاجة إل مزيد من المعلومات حول بعض الحوادث الت  المفوضة السامية لحقوق اإلنسان. وتبر

 .المسؤوليات

 

 التوصيات .ب

 

ي اليمن .1
اع فن ن  : إل جميع أطراف البن
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اع  من .422 ن ي ضوء البن
، وفن ي

أجل ضمان العدالة لجميع ضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنسانن

 
ّ
: المسل اع بما يىلي

ن اء أطراف البن  ح المستمر، يوضي فريق الخبر

 

المشاركة الكاملة للنساء الموافقة عىل وقف شامل لألعمال القتالية وتحقيق سالم مستدام وشامل، من خالل عملية سالم تشمل  (أ)

 والشباب واألقليات؛

 

ي تنتهك القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي  (ب)
ن الت  الوقف الفوري لجميع أنواع أعمال العنف المرتكبة بحق المدنيي 

ن والبتن التحتية المدنية؛   ورية لحماية المدنيي  ي التطبيق، واتخاذ جميع التدابب  الضن ي الواجتر
 اإلنسانن

 

وعىل وجه الخصوص، وقف الهجمات عىل األعيان وضع حد عىل الفور ألي تدابب  من شأنها أن تؤدي إل تفاقم األزمة اإلنسانية؛  (ج)

ي ال غتن عنها لبقاء السكان
ورية إلزالة القيود غب  المتناسبة عىل الدخول اآلمن والشي    ع عىل قيد الحياة الت  ، واتخاذ الخطوات الضن

ن إل اليمن؛ و السماح بمرور إمدادات األدوية والوقود والغذاء و ل ي ال غتن عنها للسكان المدنيي 
إلمدادات اإلنسانية والسلع األخرى الت 

ي و اإلغاثة اإلنسانية وتيسب  الوصول إليها بشعة 
ي مستوى معيسر

بدون عوائق؛ واتخاذ الخطوات المناسبة لضمان إعمال الحق فن

 الئق، والسيما للنساء و األطفال؛

 

ي  (د)
ضمان حياد واستقاللية توزي    ع المعونة الغذائية، ال سيما من خالل وضع قوائم تستند إل الضعف واالحتياجات والتحقيق فن

 ؛االدعاءات وفرض العقوبات عىل جميع حاالت تحويل الغذاء أو المساعدات األخرى

 

ي ذلك المتأخرات (ه)
ي القطاع العام، بما فن

 ؛ضمان دفع رواتب موظقن

 

ن تهيئة  (و)  والالجئي 
ً
ن داخليا الظروف الالزمة للحصول عىل المياه والضف الصجي والنظافة، وال سيما للفئات الضعيفة كالنازحي 

 ؛ واألقليات والمهاجرين

 

 ؛ضمان الحصول عىل الوقود بسعر السوق العادل (ز)

 

؛ وعند اإلمكان، المحتجزين الم (ح)
ً
ضضمان اإلفراج الفوري عن جميع األشخاص المحتجزين تعسفا ن عر  وس ي   لخطر اإلصابة بفب 

عية احتجازهم عىل الفور من قبل 19-كوفيد ي مرافق احتجاز رسمية؛ ومراجعة شر
، وضمان إيواء جميع األشخاص المحتجزين فن

ام حقوق  ي محاكمة المحتجزبنسلطة قضائية مختصة، واحب 
ض للتعذيب وسوء المعاملة والحق فن ي عدم التعر 

ي ذلك الحق فن
، بما فن

ي التواصل مع عادلة، وك
ي ذلك من خالل استقبال الزيارات؛أذلك الحق فن

، بما فن ن  شهم وممثليهم القانونيي 

 

ي إل مرافق احتجاز رسمية. وضمان  الحل (ط)
الفوري لشبكة مرافق االحتجاز الشية وغب  الرسمية ونقل جميع المحتجزين بشكل قانونن

ث للمحتجزين، مفص  احتفاظ مرافق االحتجاز الرسمية بسجل شامل 
 
 ؛ماتهاال  لوائحل حسب العمر والجنس، مع إرفاق وُمحد

 

ي ذلك من قبل اللجنة  (ي)
ن والمحايدين المنتظم وغب  المعلن إل جميع مرافق االحتجاز، بما فن ن المستقلي  السماح بوصول المراقبي 

 ؛الة للمرافقالدولية للصليب األحمر والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان بغرض إجراء مراقبة فع  

 

ي التقارير بشكل مستقل، وبذل الجهود للعثور  (ك)
وضع إجراء يمكن من خالله لألفراد اإلبالغ عن حاالت االختفاء، وضمان التحقيق فن

 عىل الضحية، ومحاسبة الجناة؛

 

ي أماكن  وضع حد عىل الفور لجميع أشكال العنف الجنسي والقائم عىل النوع االجتماعي ضد النساء واألطفال والرجال (ل)
ي ذلك فن

بما فن

ضة بشكل خاص للعنف القائم و  ؛از االحتج ي ذلك الفئات المعر 
تنفيذ تدابب  وخدمات حماية تراعي االعتبارات الجنسانية، بما فن

ن األطفال و عىل النوع االجتماعي مثل    النازحي 
ً
ن والمهاجرين داخليا   ؛والالجئي 

 



ي ذلك حرية التنقل و  (م)
ي التمتع بالحقوق، بما فن

ي المساواة فن
ي المشاركةضمان حق النساء والفتيات فن

ي الحياة حرية التعبب  والحق فن
 فن

ن وحقوق األشخاص  ن الجنسي  ن ألولئك الذين يدعون ال المساواة بي  اف والحماية المناسبي  السياسية؛ باإلضافة إل ضمان االعب 

  ؛الذين ال يمتثلون للميول الجنسية و/أو الهوية الجنسانية النمطية

 

ق  (ن)
ّ
ن الرجال والنساء تنظيم حملة لزيادة الوعي فيما يتعل ي الحقوق بي 

األشخاص الذين ال يمتثلون و بالنوع االجتماعي والمساواة فن

  ؛للميول الجنسية و/أو الهوية الجنسانية النمطية

 

ي ذلك العنف  (س)
، بما فن ق بالتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتماعي

ّ
ن والقضاء فيما يتعل ن العامي  طة والمدعي  تعزيز قدرات الشر

 ؛الجنسي 

 

ي حرية التعبب  والمعتقد  (ع)
ام وحماية الحق فن ن ضمان إمكانية ، و ها من الحقوق والحريات األساسيةوغب  والحركة احب  الصحفيي 

ن عن حقوق اإلنسان  ض قيام بممارسة أنشطتهم دون مضايقة أو التعر  الدخول بحرية ودون إعاقة إل كل أنحاء اليمن والوالمدافعي 

ي أو 
 للقانون الدولي لحقوق اإلنسانلالحتجاز التعسقن

ً
 ؛ إتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم بما يشكل إنتهاكا

 

ال للفتيان  (ف) ح؛ باإلضافة إل ذلك، ضمان التشي    ح ونزع السالح الفع 
ّ
اع المسل ن ي البن

وقف ومنع تجنيد األطفال واستخدامهم فن

ي العمليات القتالية، و 
الة إلعادة تأهيلهم والفتيات الذين تم تجنيدهم أو استخدامهم فن شوا، وتنفيذ برامج فع 

ُ
اإلفراج عن كل الذين أ

ي المجتمع؛ 
ي والنفسي وإعادة إدماجهم فن

 وتعافيهم البدنن

 

حة، وإنشاء نظام فعال ا  (ص)
ّ
ي القوات والجماعات المسل

ام السن الدنيا للتجنيد فن عتماد جميع تدابب  التنفيذ الالزمة لضمان احب 

ورة. وعندما يكون عمر الفرد موضع شك  عىل سبيل )للتحقق من عمر المجندين الجدد وطلب المساعدة الدولية عند الضن

ي تجنيد ذلك الفرد  (ائق مزورةالمثال، عدم وجود وثائق هوية أو وجود وث
 ؛ال ينبغن

 

ي تكثيف عمليات رسم الخرائط ووضع عالمات  (ق)
ي جميع أنحاء  المزروعة بااللغامالمناطق  فن

وتسييجها وبذل الجهود إلزالة األلغام فن

 ؛اليمن

 

 الدولي  والقانون تعزيز قدرة المنظمات المحلية والمنظمات غب  الحكومية الدولية عىل رصد انتهاكات قانون حقوق اإلنسان (ر)

ي ذلك العنف القائم عىل النوع االجتماعي وانتهاكات حقوق الطفل؛
، بما فن ي

 اإلنسانن

 

ن بشأن اليمن؛ الكامل التعاون (ش) ن واإلقليميي  اء البارزين الدوليي   مع فريق الخبر

 

ي اليمن جنة الوطنية لللالتعاون الكامل مع ال (ت)
ي ادعاءات انتهاكات حقوق االنسان فن

اعتحقيق فن ن  ؛المرتكبة من قبل جميع أطراف البن

 

ن القضاة ومدة  (ث) ي ذلك معالجة القضايا المرتبطة بتعيي 
دعم إصالح نظام العدالة لضمان إقامة العدل بصورة حيادية ومستقلة، بما فن

ي داخل نظام العدالة؛ 
ن الجنسانن  توليهم لمهامهم والفساد والتحب  

 

لمساءلة الكاملة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي العمل عىل إنهاء اإلفالت من العقاب وضمان ا (خ)

ي القانون الدولي من خالل متابعة جميع االدعاءات ذات المصداقية بشأن هذه االنتهاكات 
ي والجرائم المنصوص عليها فن

اإلنسانن

داقية ومستقلة ومحايدة ومراعية لالعتبارات والتجاوزات والجرائم من خالل إجراء تحقيقات شيعة وفعالة وشاملة وذات مص

 عىل 
ً
 خاصا

ً
ا ن الجنسانية، وكذلك محاسبة الجناة بما يتماسر مع القواعد والمعايب  الدولية لحقوق اإلنسان، وأن تتضمن تركب 

ين ورؤسائهم عىل أعمال العنف القائم عىل النوع االجتماعي واالنتها  كات الجسيمة ضد التحقيق ومقاضاة ومعاقبة الجناة المباشر

اء البارزين ي تقارير فريق الخبر
ت فن ي أثب 

ي االدعاءات الت 
 ؛األطفال، وضمان إجراء التحقيقات عىل وجه التحديد فن

 

  (ذ)
ّ
ي التعويض لضحايا االنتهاكات والتجاوزات الجسيمة لقانون اعتماد سياسة شاملة ومجموعة من التدابب  المتعل

قة بإعمال الحق فن

ي  نحقوق اإلنسان والقانو 
. وضمان أن تكون جميع  الدولي االنسانن ي

ة بالتعاون مع الضحايا وأن يتم  برامجاإلنسانن
 
التعويضات ُمعد

ي ذلك المساعدة المالية،  ؛تصميمها وتنفيذها بطريقة تراعي االعتبارات الجنسانية
استعراض طبيعة ونطاق الخطط القائمة، بما فن

؛ وتطوير عىل وجه الشعة وتوسيع نطاق تقديم  المساعدة الفورية لتشمل المساعدة الطبية المستمرة والدعم النفسي االجتماعي

ي ذلك 
ويد الضحايا بالحقيقة بشأن االنتهاكات )بما فن ن  عن آليات فعالة لب 

ً
 لدعم الضحايا وإعادة تأهيلهم فضال

ً
برامج أكبر شموال

) ن  ؛مصب  وأماكن وجود المختفي 
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ي  (ض)
، ال سيما فن ن ي وشي ومراعي ضمان حصول الناجي 

ي دون إعاقة بشكل مجانن  حاالت العنف الجنسي والتعذيب، عىل دعم طتر

ي ذلك الدعم النفسي والنفسي 
 . االجتماعي أو الرعاية الصحية العقلية حسب الحاجة-لالعتبارات الجنسانية، بما فن

 

 

 إل حكومة اليمن:  .2

 

ي  (أ )
ي مؤتمر الحوار الوطتن

ي ذلك إصالح قانون األحوال تنفيذ التدابب  المتفق عليها فن
واالضطالع باإلصالحات القانونية الالزمة، بما فن

ي المناصب 
ي المائة كحٍد أدنن فن

ن فن الشخصية ورفع الحد األدنن لسن الزواج إل ثمان عشر سنة وتنفيذ تمثيل للمرأة بنسبة ثالثي 

 . العليا والهيئات المنتخبة و الخدمة المدنية

 

 إل سلطات األمر الواقع:  .3

 

ط لإلفراج عنهم من  (أ) حة كشر
ّ
ي جماعات مسل

ضمان عدم تجنيد أي من المحتجزين أثناء احتجازهم بأي صفة عسكرية أو فن

  ؛االحتجاز 

 

  (ب)
ّ
ي المدارس؛ اإلفراج عن جميع المعل

ن المحتجزين أو الوقف الفوري ومنع جميع أنشطة تجنيد األطفال والتحريض عىل العنف فن مي 

ن وإعادتهم للخدمة وحمايتهم، وضمان أن المناهج عر  الم ن للتهديد بسبب معارضتهم المزعومة لألنشطة التعليمية للحوثيي  ضي 

 ؛التفاهم والسالم والتسامحقيم المدرسية تهدف إل تعزيز 

 

وط مسبقة إل ناقلة (ج) ف عليها األمم المتحدة بالوصول الفوري دون أي شر ي تشر
النفط صافر إلجراء  السماح للبعثة الفنية الت 

 . التقييم واإلصالحات األولية

 

 

ي ذلك المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة .4
 : إل التحالف، بما فن

 

ي ذلك ضمان التحقيق (أ)
ك لتقييم الحوادث، بما فن يه والشفاف تعزيز استقاللية وقدرة الفريق المشب  ن ي جميع االدعاءات الموثقة  البن

فن

ي يرتكبها أعضاء التحالف؛
 بانتهاكات حقوق اإلنسان والجرائم الدولية الت 

 

ح نتائج كل واحد من تحقيقاته؛ (ب) ك لتقييم الحوادث يقدم بيانات علنية منطقية تشر  التأكد من أن الفريق المشب 

 

ن  حض  (ج) ار بعد المعارك؛ ل نتيجةالضحايا المدنيي  ي كجزء من عمليات تقييم األضن ح و عمليات التحالف العسكرية بشكل منهجر شر

؛ تقديم تحديثات عامة منتظمة حول عدد  ي
ي عملية تحالف مدنن

صيب فن
ُ
تل أو أ

ُ
األساس لتحديد ما إذا كان الشخص الذي ق

ن الناجمة عن عمليات التحالف العسكرية؛ ي صفوف المدنيي 
 اإلصابات فن

 

ن باستمرار لفهم  مراجعة (د) ن واستخدام المعلومات  اسباباإلستنتاجات حول الضحايا المدنيي  ر الذي يلحق بالمدنيي   لتحديد الضن

ي المستقبل؛
 الدروس المستفادة لمنع حصول مثل هذه الحوادث فن

 

ي وتنفيذها بالك (ه)
 ؛املإصالح قواعد االشتباك وعمليات االستهداف لضمان توافقها مع القانون الدولي اإلنسانن

 

ي الطارئ.  اإلنسانية والطبيةغراض تسهيل السفر عبر مطار صنعاء لأل  (و)  للعالج الطتر
ن ن المحتاجي  ن المدنيي  ن اليمنيي   وللمواطني 

 

 : إل الدول الثالثة .5

 

ي  والقانون الدولي لحقوق  (أ)
اع للقانون الدولي اإلنسانن

ن ام جميع أطراف البن اإلنسان، عىل اتخاذ جميع التدابب  المعقولة لضمان احب 

 وجه الخصوص من خالل االمتناع عن تقديم األسلحة والدعم العسكري إل األطراف؛

 



ي اليمن الرتكاب أو تسهيل االنتهاكات  (ب)
اع فن ن مة إل أطراف البن

 
ي إمكانية استخدام األسلحة المقد

بالنظر إل الخطر السائد المتمثل فن

ي 
ي الجسيمة للقانون الدولي اإلنسانن

ي يمكن أن ا عىل والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، ينبغن
لدول أن تحظر اإلذن بنقل األسلحة الت 

اع، واالمتناع عن تقديمها لهذه األطراف ن ي البن
  ؛تستخدم فن

 

ي نطاق واليتها  (ج)
ي جرائم الحرب ومقاضاة مرتكبيها عند االقتضاء، فن

ي بواجبات التحقيق فن
ي و ،أن تقن

اإلنسان ذات انتهاكات حقوق فن

ي القضايا ذات الصلة
 .الصلة، وأن تتعاون حت  تتمكن من متابعة محاكمات "الوالية القضائية العالمية" فن

 

6.  :  إل األمم المتحدة والمجتمع الدولي

 

ن العام إل اليمن، من أجل التوص   (أ) ي يقودها المبعوث الخاص لألمي 
ألعمال ل إل وقف لتعزيز ودعم جميع الجهود، ال سيما تلك الت 

 القتالية وتحقيق سالم مستدام وشامل من خالل عملية سالم تشمل المشاركة الكاملة للنساء واألقليات والشباب؛

 

ي الفقرة  (ب)
ن فن ة، عىل النحو المبي  ؛ 99اتخاذ مبادرات محددة لدعم المساءلة عن االنتهاكات والجرائم الخطب   من التقرير الرسىمي

 

ي  (ج)
 دعم إدماج حقوق اإلنسان فن

ّ
ام حقوق اإلنسان المفاوضات المتعل قة بأي عملية سالم، وتجنب أي خطوات من شأنها تقويض احب 

الة  ؛والمساءلة )مثل منح العفو الشامل(، ودعم العمليات الرامية إل تحقيق العدالة االنتقالية الفع 

 

ي آلية الرصد واإلبالغ (د)
د من أن عملية اإلدراج أو الشطب من القائمة فن

ّ
ي عام تست التأك

ن العام فن ي حددها األمي 
 2010ند إل المعايب  الت 

(S/2010/181 )ي اليمن
اع فن ن  ؛ويتم تطبيقها بالتساوي عىل جميع أطراف البن

 

ي ذلك  (ه)
ي الميدان داخل كيانات األمم المتحدة ذات الصلة، بما فن

ي العنف القائم عىل النوع االجتماعي فن
ن فن ن متخصصي  نشر محققي 

 ؛اإلنسان المتحدة السامية لحقوقمفوضية األمم 

 

ي  (و)
 للمنظمات غب  الحكومية المحلية والدولية المعنية بمناضة النساء وحمايتهن ومواصلة بنائها، بما فن

ً
دعم الشبكة القائمة مسبقا

اكة مع مجموعة العنف القائم عىل النو  ع ذلك عن طريق إعادة تنشيط شبكة مستقلة من المساحات والمالخر  اآلمنة بالشر

 ؛االجتماعي 

 

ي حاالت الطوارئ (ز)
ات وموارد الحماية الكافية لألطفال فن انيات المستقبلية ضمان إدراج خبر ن ي المب 

  ؛فن

 

 ؛دعم وتسهيل برامج تنمية القدرات اإلضافية من أجل تعزيز عمل نظام العدالة وامتثاله لحقوق اإلنسان (ح)

 

ي اليمنتوفب  التمويل المناسب للمعونة اإلنسانية لدعم  (ط)
 .إعمال حقوق اإلنسان فن

 

اء بما يىلي  .7  : وعىل وجه الخصوص، يوضي فريق الخبر

 

ي جدول أعماله عن طريق تجديد والية فريق 
ي اليمن مدرجة فن

)أ( أن يضمن مجلس حقوق اإلنسان اإلبقاء عىل حالة حقوق اإلنسان فن

؛ وضمان أن تسمح الموارد المق ن ن واإلقليميي  اء البارزين الدوليي  ي ذلك جمع الخبر
دمة إل الفريق باضطالعه بواليته بفعالية، بما فن

 
ّ
 ؛وتحليلها  قة باالنتهاكات والجرائم وحفظها المعلومات المتعل

ي اليمن عىل نحو 
اع الدائر فن ن ي البن

قة بحقوق اإلنسان فن
ّ
عىل جدول أعماله، وضمان عدم أكمل  )ب( أن يدمج مجلس األمن  األبعاد المتعل

ي اليمن إل المحكمة الجنائية الدولية اإلفالت من 
ن أمور أخرى، إحالة الوضع فن العقاب عىل أشد الجرائم خطورة، من خالل، من بي 

ن لعقوبات مجلس األمن.    وتوسيع قائمة األشخاص الخاضعي 
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 1الرئيسون الفاعلون : 1 الملحق

 المملكة العربية السعودية .أ

 

البحرين ومصر واألردن والكويت كل من  مع تحالفا  ، شكلت المملكة العربية السعودية 2015مارس  في .1

والسنغال والسودان واإلمارات العربية المتحدة لبدء عمل عسكري بناء  على طلب الرئيس  3والمغرب 2وقطر

والمملكة المتحدة، من بين دول أخرى، المشورة والدعم للتحالف. في  االمريكية قدم الواليات المتحدةهادي. ت  

جوية ضد المناطق  ، أعلنت المملكة العربية السعودية "عملية عاصفة الحسم" وشنت حملة2015مارس  25

ا من  28التي يسيطر عليها الحوثيون. بعد  عاصفة الحسم  عمليةنتهاء إعن التحالف نطالق عملياته، أعلن إيوم 

بعملياته ستمر التحالف حتى يومنا هذا إستعادة األمل"، ومع ذلك، إ، ثم أعلن بدء "عملية اأهدافه نها حققتإو

 البرية والبحرية والجوية.

 

هيكل تنظيمي عسكري مثل الهياكل العسكرية ولها  ياض، قيادة القوات المشتركة للتحالفتأسست في الر .2

البرية  القياداتجميع أن عتبار القواعد الدولية، والتنظيمية األخرى. وبحسب التحالف، فإن تأسيسها يأخذ في اإل

  لقوات المشتركة.ا لقيادة والبحرية والجوية تخضع

 

، خضع التحالف لتغييرات كبيرة حيث سحبت اإلمارات العربية المتحدة 2019في النصف الثاني من عام  .3

 ثقيال  على السعودية والحكومة اليمنية والسودان معظم قواتهما البرية من مناطق المسؤولية، مما وضع عبئا  

خضع التي تنتكاسات كبيرة على جبهات صعدة والجوف ومأرب إنسحاب إلى . وأدى هذا اإلالمعترف بها دوليا  

تاليا  أهم القيادات  القوات اليمنية فيها تحت السيطرة العملياتية لقيادة التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية.

 :السعودية الفاعلة

 

 مالحظات الوظيفة االسم التسلسل

 مير محمد بن سلماناأل 1

 

كانون الثاني/ يناير  23 وزير الدفاع

2015 

حامد فريق اول ركن فياض بن  2

 4الرويلي

 رئيس هيئة االركان المشتركة

 

 2018شباط/ فبراير  27

مير فريق ركن فهد بن تركي بن األ 3

 عبدالعزيز

–2018شباط/ فبراير  27 قائد القوات المشتركة

 20205اب/ اغسطس  31

 6فريق ركن فهد بن عبدهللا المطير 4

 

 2018شباط/ فبراير  27 قائد القوات البرية

فريق ركن تركي بن بندر بن مير األ 5

 7عبدالعزيز آل سعود

 2018شباط/ فبراير  27 قائد سالح الجو

تشرين الثاني/ نوفيمبر  4 قائد القوات البحرية 8فريق ركن فهد بن عبدهللا الغفيلي 6

2017 

 قائد الدفاع الجوي 9فريق ركن مزيد بن سليمان العمرو 7

 

 2018شباط/ فبراير  27

                                                       
 الى المفوض السامي  لحقوق االنسان تسلمفي الصراع في اليمن، ويختلف عن القائمة السرية التي  الرئيسينهذا الملحق يمثل الفاعلين   1
 ، انسحبت قطر من التحالف2017في عام  2
 ، إنسحبت المغرب من التحالف2019في شباط/فبراير   3
 https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=1729621  تم تعينه بدال  من الفريق اول عبد الرحمن بن صالح البنيان. انظر:   4
للتفاعد و التحقيق معة وتعين بدل منه  األمير فريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيزتمت احالة   2020اب/ اعسطس 31بتاريخ  5

الفريق ركن مطلق بن سالم بن مطلق االزيمع. انظر: 
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=2127629 

 replaced-commanders-saudi-http://www.janes.com/article/78278/top تم تعينه بدال  من االمير الفريق فهد بن تركي بن عبد العزيز. انظر   6
 story.php?lang=en&newsid=1729618https://www.spa.gov.sa/viewتم تعينه بدال  من الفريق محمد صالح العتيبي. انظر:  7
 https://www.mod.gov.sa/Leaders/CONF/Pages/CV.aspx. انظر تم تعينه بدال  من االدميرال عبد هللا بن سلطان بن محمد السلطان  8
 https://www.mod.gov.sa/Leaders/COADF/Pages/CV.aspx. انظر: تم تعينه بدال  من الفريق محمد بن عوض بن منصور سهيم 9

 

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
https://www.mod.gov.sa/Leaders/CONF/Pages/CV.aspx
https://www.mod.gov.sa/Leaders/COADF/Pages/CV.aspx


قائد قوات الصواريخ  جار هللا بن محمد العلويطفريق ركن  8

 ستراتيجيةاإل

 2018شباط/ فبراير  27

 نائب قائد قوات التحالف مدير العمليات الجوية لواء ركن طيار عبدهللا الغامدي 9

 

الحد الجنوبي السعودي،  7070قائد قوة الواجب  10لواء ركن ماجد بن حمدي الحربي 10

 نجران

قيادة المنطقة العسكرية  1501قائد قوة الواجب  11عبدهللا بن حصيد العنزيعميد ركن  11

 اليمنية السادسة

عميد ركن عبدالرحمن بن سليمان  12

 12الحجي

 سقطرى 808قائد قوة الواجب 

 عدن 802قائد قوة الواجب  13عميد ركن طيار مجاهد العتيبي 13

 

الحد الجنوبي السعودي،  800الواجب قائد قوة  14عميد ركن مختار المطيري 14

 سامطة في جيزان

 8تم تعيين بديال  عنه بتاريخ  قائد قوة واجب مارب 15لواء ركن عبد الحميد المزيني 15

 16 2020تموز/يوليو 

 الحد الجنوبي السعودي قائد المنطقة العسكرية الجنوبية 17لواء ركن محمد بن علي العمري 16

 الحد الجنوبي السعودي قائد مركز عمليات شرورة 18عبدهللا الشهريعميد ركن حسن  17

 

 الحد الجنوبي السعودي رئيس لجنة الحشد رلواء ركن سعد الجاب 18

 

قائد مجموعة لواء "الملك خالد"  الشهري راشد أحمد ركن عميد 19

 المدرع الرابع

 الحد الجنوبي السعودي

 الحد الجنوبي السعودي مدرع 11قائد اللواء  19المرخانعميد ركن فهد بن دهام  20

 

 

 اإلمارات العربية المتحدة .ب

على وذلك  سحب قواتها البرية من اليمن، بدأت اإلمارات العربية المتحدة 2019في النصف الثاني من عام  .4

من الجبهة الساحلية  حيث تم سحب القواتيوليو، وتموز/يونيو حزيران/فذت في مرحلتين. المرحلة األولى، ن  

من حتفاظ بعدد قليل حيث تم سحب باقي القوة مع اإل أكتوبر/في تشرين األول والمرحلة الثانية كانتالغربية. 

تسليم  ن تمأبعد نسحاب القوات اإلماراتية من عدن إ إكتمل. وسقطرى القوات في المخا وعدن وبلحاف والمكال

، أعلنت اإلمارات "أنها قاتلت ثالثة أعداء في اليمن في اإلنسحابعد ب 20.لقوات السعوديةلقاعدتها في البريقة 

                                                       
حافظ صامطة يرعى مبادرة تكريم قادة قوات وألوية الحزم السودانية بمركز السهي 10   /http://www.saudpost.com/44415، متوفر على الرابط:م 

 https://alwatanalan.com/?p=48620: الرابط ايضا   انظر
 ye.com/tweet/5234-https://freedomانظر الرابط:   11
  http://www.alriyadh.com/1815418انظر الرابط: 12
   https://www.spa.gov.sa/2005057وكذلك الرابط  https://almasdaronline.com/articles/179006 .انظر الرابط   13
  /http://www.saudpost.com/44415انظر الرابط: 14
 وكذلك انظر  https://yemnews.net/index.php/reports/2020-03-17-18-28-20انظر:15

 https://twitter.com/malarab1/status/1285251597543645186 
 ypagency.net/278376http://www.تم تعيين اللواء يوسف الشهراني بدال من اللواء عبدالحميد المزيني. انظر:  16
 https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2020433انظر:   17
18-press.net/2018/11/11/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-/www.masahttp:/ 

-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9

-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81/-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86 
19https://ajel.sa/zNRrWb/  
   https://undocs.org/ar/S/2020/326:.متوفرة على الرابط:  24الفقرة   S/2020/326وثائق االمم المتحدة، الوثيقة رقم  20

 

http://www.saudpost.com/44415/
https://alwatanalan.com/?p=48620
https://freedom-ye.com/tweet/5234
http://www.alriyadh.com/1815418
https://almasdaronline.com/articles/179006
https://www.spa.gov.sa/2005057
https://yemnews.net/index.php/reports/2020-03-17-18-28-20
https://twitter.com/malarab1/status/1285251597543645186
http://www.ypagency.net/278376
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2020433
http://www.masa-press.net/2018/11/11/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81/
http://www.masa-press.net/2018/11/11/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81/
http://www.masa-press.net/2018/11/11/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81/
http://www.masa-press.net/2018/11/11/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81/
https://ajel.sa/zNRrWb/
https://undocs.org/ar/S/2020/326
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تنظيم الدولة اإلسالمية المتمثله بنفس الوقت: المتمردون الحوثيون واإلخوان المسلمون والقوى اإلرهابية 

 21والقاعدة". كما أعلنت اإلمارات أنها "ستواصل عملياتها الجوية في اليمن".

 

قرب تال"ستراتيجية إ ما سماها كان القوات المسلحة اإلماراتية عن التحول منأعلن نائب رئيس أركذلك  .5

القوات المسلحة اإلماراتية في غضون خمس سنوات من إطالق عملية عاصفة الحسم  نفذتهاالتي  "المباشر

ا وتجهيزه اوتدريبه اتم تشكيلهالقوات التي التي تنفذها القوات اليمنية،  "قرب غير المباشرتال"ستراتيجية إإلى 

تشمل القوات التي تم  22."بنفسها يجب على هذه القوات تحرير األراضي اليمنيةوقال "، ماراتمن قبل اإل

وقوات تجهيزها وتدريبها من قبل اإلمارات العربية المتحدة، من بين تشكيالت عديدة، قوات الحزام األمني 

نتقالي الجنوبي. باإلضافة إلى ذلك، قامت اإلمارات إلى المجلس اإلحالي ا  والتابعه، ةوالحضرمي ةالنخبة الشبواني

 الحديدة. في تهامة، وقوات طارق في الساحل الغربي الويةالعمالقة،  الويةبتجهيز وتدريب 

 

القوات البرية وقيادة الحرس  قوات التحالف كل من تشمل مشاركة القوات المسلحة اإلماراتية في اليمن ضمن .6

والقوات الخاصة والقوات الجوية والدفاع الجوي والقوات  23الرئاسي بقيادة اللواء مايكل سيمون هندمارش

 .البحرية

 

 بمشاركة قوة واجب 15شاركت القوات البرية اإلماراتية، وقيادة الحرس الرئاسي، والقوات الخاصة في  .7

ألف  500طلعة جوية وأكثر من  ألف 130أكثر من وجندي في مدن ومحافظات اليمن المختلفة.  15000

سفينة حربية،  50أكثر من  باستخدامبحرية  قوات واجب 3شاركت القوات البحرية في كذلك ساعة طيران. 

 :تاليا  أهم القيادات االماراتية الفاعلة 24.مهمة بحرية 1000أكثر من  من خالل تنفيذفرد  3000وأكثر من 

 مالحظات الوظيفة االسم التسلسل

نائب القائد االعلى للقوات  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 1

 المسلحة االماراتية

 

 25مالشيخ محمد بن راشد آل مكتو 2

 

  وزير الدفاع

رئيس هيئة اركان القوات  26فريق ركن حمد محمد ثاني الرميثي 3

 المسلحة

 2015كانون الثاني/ يناير  3

ركن مهندس عيسى سيف  لواء 4

 يالمزروع

نائب رئيس هيئة اركان القوات 

 المسلحة

 قائد العمليات المشتركة

  قائد القوات البرية صالح محمد صالح العامريركن لواء  5

لواء ركن طيار ابراهيم ناصر محمد  6

 العلوي

قائد القوات الجوية والدفاع 

 الجوي

 

الشيخ لواء ركن سعيد بن حمدان بن  7

 27محمد آل نهيان

  القوات البحريةقائد 

 عميد ركن علي احمد الطنيجي 8

 

 -2015عدن: ايار/مايو  قائد التحالف في عدن والحديده

 2016كانون الثاني/ يناير 

 2019- 2018: 28الحديده

                                                       
شباط/فبراير  9ماراتية وذلك يوم قائد العمليات المشتركة في اليمن ونائب رئيس هيئة االركان اإل إيجاز قدم من قبل الفريق ركن مهندس عيسى سيف المزروعي، 21

 https://www.wam.ae/en/details/1395302822487. متوفر على الرابط: 2020
 المرجع السابق  22
دا  للحرس الرئاسي بعد تقاعده من الجيش األسترالي، عين اللواء هندمارش بمنصب المستشار الخاص لألمن القومي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وكذلك قائ 23

  لدولة اإلمارات العربية المتحدة. انظر:

khanjar-sea-activity/news/2013/october/15/131015-latest-and-https://www.royalnavy.mod.uk/news 
شباط/فبراير  9يوم إيجاز قدم من قبل الفريق ركن مهندس عيسى سيف المزروعي، قائد العمليات المشتركة في اليمن ونائب رئيس هيئة االركان االماراتية وذلك  24

 https://www.wam.ae/en/details/1395302822487. متوفر على الرابط: 2020
25minister-of-rank-the-to-promoted-forces-armed-of-staff-of-https://uaecabinet.ae/en/details/news/ chief  
 المرجع السابق  26
 الرتبه ادميرال وهي توازي رتبة لواء   27
 بالعربي، متوفر على الرابط:  CNN، "قائد التحالف العربي بالساحل الغربي لليمن يتحدث عن عملية نوعية لـ"تحرير الحديدة 28

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2018/09/18/saudi-led-coalition-launches-offensive-strategic-yemeni-port-city 

 

https://www.wam.ae/en/details/1395302822487
https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/news/2013/october/15/131015-sea-khanjar
https://www.wam.ae/en/details/1395302822487
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2018/09/18/saudi-led-coalition-launches-offensive-strategic-yemeni-port-city


تموز/  –كانون الثاني/ يناير  قائد التحالف في عدن عميد ركن علي سيف النعيمي 9

 2016يوليو 

كانون  -2016تموز/ يوليو  قائد التحالف في عدن الحبسيعميد ركن سلطان  10

 2017الثاني/ يناير 

تموز/  -كانون الثاني/ يناير قائد التحالف في عدن عميد ركن ناصر مشبب العتيبي 11

 2017يوليو  

 - 2017تموز/ يوليو   قائد التحالف في عدن عميد ركن احمد البلوشي 12

 2018كانون الثاني/ يناير 

تموز/  -كانون الثاني/ يناير قائد التحالف في عدن عميد ركن محمد الحساني 13

 2018يوليو  

 - 2018تموز/ يوليو   قائد التحالف في عدن 29عميد ركن عوض سعيد االحبابي 14

 2019كانون الثاني/ يناير 

عميد ركن راشد سعيد الغفلي المكنى  15

 30ابو محمد

تموز/  -الثاني/ يناير كانون  قائد التحالف في عدن

 2019يوليو  

 2019-2015 قائد التحالف في الساحل الغربي 31عميد ركن عبد السالم الشحي 16

-2015عدن، ابين، لحج  ضابط استخبارات ابو خليفة سعيد المهري 17

2019 

 

 

 )الحكومة المعترف بها دولياً( -الحكومة اليمنية  .ج

 القوات المسلحة اليمنية. .1

( لتشكيل PDRY، اندمجت الجمهورية العربية اليمنية مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية )1990في عام  .8

، على الرغم من في كال البلدين وشكلت القوات المسلحة اليمنيةالجمهورية اليمنية. توحدت القوات المسلحة 

في  50 على اساس التوحيد ان يتمفاق أثرت على كليهما. كان االت التي أن االنقسامات اإلقليمية واأليديولوجية

في المائة من الشمال. ومع ذلك، فإن ما حدث في الممارسة العملية انتهك  50المائة من الجيش من الجنوب و 

، واجهت الجيوش الشمالية والجنوبية السابقة بعضها البعض 1994االتفاقية بالكامل. خالل الحرب األهلية عام 

الجيش الجنوبي.  ما تبقى من، تم حل ذلكالقوات المسلحة الجنوبية الحرب. بعد  في ساحة المعركة حيث خسرت

 32وفر العديد من كبار الجنراالت الجنوبيين من البالد، وتقاعد معظم ضباطها قسرا .

 

راضي الجمهورية اليمنية: الشمال الغربي والوسط )بما ا حسب تم تنظيم الجيش حول خمس مناطق عسكرية .9

الفرقة األولى المدرعة  عسكريان هما والوسط والجنوب والشرق. ومع ذلك، احتفظ تشكيالنفي ذلك صنعاء( 

، تولى نجل صالح األكبر، أحمد علي، قيادة الحرس 2000والحرس الجمهوري بوضع شبه مستقل. في عام 

الحرس  ، كان2011ثمانية ألوية جديدة. وبحلول انتفاضة عام  تشكيلمن خالل  بتطويرهالجمهوري، وقام 

                                                       
 العميد علي الطنيجي.. قائد المعارك الكبرى ضد االنقالب الحوثي في اليمن، العين االخبارية، متوفر على: كذلك انظر:

https://al-ain.com/article/al-hodeidah-yemen-arab-alliance-al-taniji 

 
، الموقع بوست، متوفر على الرابط:  د على ضرورة التنسيق بينهماهادي يلتقي قائد قوات التحالف في عدن ويشد 29

https://almawqeapost.net/news/32379 
 كذلك انظر: A58A-3B9G6V-https://www.alayyam.info/news/7V89EB9O .انظر: 30

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/07/15/1259578.html. كذلك انظر: https://www.cratersky.net/posts/19296 
D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%AF-east/1065290-https://www.skynewsarabia.com/middle%-انظر:  31

-%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

-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A

-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%8A%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9

-%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 
  conflict.pdf-new-of-seeds-reform-security-military-https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/yemensانظر:   32

 

https://almawqeapost.net/news/32379
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%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
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1065290-%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1065290-%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1065290-%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1065290-%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1065290-%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1065290-%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
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اليمن والتي تدار وتمول بشكل افضل من أفضل األلوية المدربة في  لواء تألف من ثمانية عشرالجمهوري ي

 33من غيرها.

، تم التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، والتي تضمنت إنشاء 2011نوفمبر تشرين الثاني/  23في  .10

عبد ربه أنذاك آلية تنفيذية تضمنت مادة تنص على تشكيل لجنة إلعادة هيكلة الجيش. أصدر نائب الرئيس 

ا بتشكيل هذه اللجنة 2012منصور هادي، الذي أصبح رئيس ا عام  ديسمبر كانون االول/ 4في وذلك ، قرار 

بشأن  2012لعام  104سي ، أصدر الرئيس هادي المرسوم الرئا2012ديسمبر  كانون االول/ 19. وفي 2011

من خالل حل كل من الحرس الجمهوري االكبرالتحدي السياسي  علىالمرسوم  إشتملالقوات المسلحة.  ةهيكل

 وصف المادة األولى من المرسوم تضمنتبقيادة أحمد والفرقة المدرعة األولى بقيادة علي محسن األحمر. 

 34.هيكل التنظيمي للقوات المسلحة اليمنية بالتفصيللل

مسرح العمليات العسكرية  قسم( الذي 2013) 16، أصدر الرئيس هادي المرسوم 2013أبريل  10في  .11

وفقا  للهيكل الجديد، فإن القيادة والسيطرة الحاليتين لحكومة القوات المسلحة  .للجمهورية اليمنية إلى سبع مناطق

 (:1)أنظر المرفق  اليمنية هي كما يلي

 ة:تسلسل القياد  .1

 .رئيس الجمهورية اليمنية القائد األعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الدفاع الوطني .أ

 .وزير الدفاع .ب

  .رئيس هيئة األركان العامة  جـ.

  وزارة الدفاع: .2

وزير الدفاع، بصفته مسؤوال  عن مهام السياسة الدفاعية للدولة ومهام األمن االستراتيجي للقوات  .أ

 المسلحة.

 لوزير الدفاع. ينمتخصص ينمساعد ةخمس .ب

 

من:  هيئة االركان تكونتعن إعداد وتأمين وإدارة شؤون القوات، ولة مسؤ تعتبر. هيئة األركان .3

)العمليات واالستخبارات والتدريب والموارد  هيئاترئيس هيئة األركان العامة ونائبه وخمس 

 البشرية والدعم اللوجستي( لكل منها إدارات متخصصة.

 

مخسة فروع  يشتمل على، فإن اهليكل اجلديد الرائسي وحبسب املرسوم. الفروع الرئيسية للقوات المسلحة اليمنية .4
 :هيعسكرية اتبعة لوزارة الدفاع 

 الجوية والدفاع الجوي. اتالقو .أ

 لساحلي.ا ة والدفاعالبحري القوات .ب

 القوات البرية.  .جـ

 حرس الحدود. د. 

 االحتياط االستراتيجي. . ـه

 مالحظات المكان الوظيفة االسم التسلسل

 الرئيس عبد ربه منصور هادي 1

 

للقوات القائد االعلى 

 المسلحة

 2012شباط/فبراير  الرياض

 2016نيسان/ابريل  3 الرياض 35نائب الرئيس لواء ركن علي محسن االحمر 2

 

 لواء ركن محمد علي المقدشي 3

 

 2018نوفيمبر  /2تشرين  8 مأرب 36وزير الدفاع

                                                       
 مرجع سابق 33
  A/HRC/42/CRP.1, annex I, appendix 1لمزيد من التفاصيل انظر: 34
  /https://www.facebook.com/alimohsensalehalahmar/posts/1011971235550346(. متوفر على الرابط:  2016) 48القرار الرئاسي رقم  35
  على الرابط: وكذلك. https://buyemen.net/news67338.html( متوفر على الرابط:  2018) 71القرار الرئاسي رقم 36

. aden-of-governor-and-staff-of-chief-defence-of-minister-ntingappoi-decrees-https://almasdaronline.com/article/republic 

 S/2019/83وانظر ايضا  وثائق االمم المتحدة، الوثيقة رقم 

 

https://www.facebook.com/alimohsensalehalahmar/posts/1011971235550346/
https://buyemen.net/news67338.html%20.وكذلك
https://almasdaronline.com/article/republic-decrees-appointing-minister-of-defence-chief-of-staff-and-governor-of-aden


 37لواء ركن صغير حمود عزيز 4

 

 2020فبراير شباط/  28 مأرب 38رئيس هيئة االركان العامة

 لواء ركن طاهر علي العقيلي 5

 

 2018نوفيمبر  /2تشرين  8 مأرب 39مستشار القائد االعلى

  مأرب المفتش العام لواء ركن عادل هاشم القميري 6

لواء ركن أحمد محسن سالم  7

 ياليافع

 40رئيس هيئة االستخبارات

 

 2019يناير  /2كانون  22 مأرب

 طميسلواء ركن صالح محمد  8

 

قائد المنطقة العسكرية 

 41االولى

نوفيمبر  /2تشرين  22 سيئون

2016 

 لواء ركن فرج سالمين البحسيني 9

 

قائد المنطقة العسكرية 

 42الثانية

 2015منذ  المكال

 لواء ركن محمد أحمد الحبيشي 10

 

قائد المنطقة العسكرية 

 43الثالثة

 2019آب/ أغسطس  14 مأرب

قائد المنطقة العسكرية  حسن العمريلواء ركن فاضل  11

 44الرابعة

نوفيمبر  /الثانيتشرين  21 عدن

2016 

قائد المنطقة العسكرية  لواء ركن يحي حسن صالح 12

 45الخامسة

 2018شباط/فبراير  17 ميدي

قائد المنطقة العسكرية  االحمر هللا عبد هاشم لواء 13

 السادسة

شباط/  20في  قدم استقالته الجوف

 2020فبراير 

قائد المنطقة العسكرية  لواء أحمد حسن جبران 14

 46السابعة

يناير  /الثانيكانون  27 نهم

2020 

قائد اللواء االول حماية  ركن سند الرهوه  عميد 15

 47رئاسية

–شقره 

 ابين

في شقره منذ  اللواء تم نشر

 201948آب/أغسطس 

قائد اللواء الثاني حماية  49عميد ركن عبد الحكيم دوكم 16

 50رئاسية

 –العبر 

 حضرموت

مسؤول عن حماية نائب 

 الرئيس

قائد اللواء الثالث حماية  51عميد لؤي عوض الزامكي 17

 رئاسية

–شقره 

 ابين

كان اللواء منتشر في خور 

 مكسر في عدن

قائد اللواء الرابع حماية  يعميد مهران القباط 18

 52رئاسية

 –شقره 

 ابين

اللواء منتشر في دار كان 

سعد في عدن ثم انتقل الى 

معسكر االستقبال في 

 53مأرب

                                                       
 تم تعينه بدال  من اللواء عبدهللا سالم النخعي 37
  https://almasdaronline.com/articles/178267متوفر على الرابط:   (2020) 10القرار الرئاسي 38
  alyemeni.com/121600-https://www.almashhad( متوفر على الرابط: 2018) 182القرار الرئاسي  39
 ye.com/news1105.html -ttps://naba( متوفر على الرابط: 2019) 12القرار الرئاسي  40
  .alyemeni.com/61690-https://www.almashhad(. متوفر على الرابط 2016) 154القرار الرئاسي  41
(. 2017) 43ضرموت بدال  من اللواء أحمد بن بريك، القرار الرئاسي عين الرئيس هادي اللواء فرج البحسيني محافظا  لح 2017حزيران/يونيو  29بتاريخ  42

 متوقر على الرابط:

.   https://buyemen.net/news48340.html كذلك على الرابط:و   https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201508161015325772    
 //:tm.net/NDetails.aspx?contid=96231-adenhttp( متوفر على الرابط: 2019) 106القرار الرئاسي  43
44Yemen’s Southern Powder keg, Chatham House, Peter Salisbury, 2018. Presidential Decree 155 (2016)  
  alyemeni.com/104230-https://www.almashhad ( متوفر على الرابط: 2018) 20القرار الرئاسي  45
 tm.net/NDetails.aspx?contid=114859-http://aden( متوفر على الرابط: 2020) 10القرار الرئاسي  46
 ريةاللواء االول ذكر باالسم في اتفاق الرياض في ملحق الترتيبات العسك 47
 كان سابقا  موجود في القصر الرئاسي في كريتر في عدن 48
 masdaronline.net/national/771-https://al. متوفر على الرابط: 2020ايار/مايو  11الوية الحماية الرئاسية، عضالت هادي في الجنوب،  49
  اللواء تقاتل في جبهات مأرب وصنعاء، اال ان هناك بعض كتائب 2017اللواء مخصص لحماية نائب الرئيس منذ عام 50
  /https://adenkbr.news/60171  .:متوقر على الرابط( 2019) 51القرار الرئاسي  51
 https://almasdaronline.com/articles/168745من يحكم القبضة على العاصمة المؤقته؟ متوفر على: 52
. انظر  مارب مقاتل في معسكر االستقبال في 110بسبب الهجوم الصاروخي من قبل الحوثيين وقتل  2020يناير  /الثانيعانى اللواء من خسائر كبيره في كانون  53

 https://al-masdaronline.net/national/266الرابط: 

 

https://www.almashhad-alyemeni.com/121600
https://www.almashhad-alyemeni.com/61690
https://buyemen.net/news48340.html
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201508161015325772
http://aden-tm.net/NDetails.aspx?contid=96231
https://www.almashhad-alyemeni.com/104230
https://adenkbr.news/60171/
https://almasdaronline.com/articles/168745
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 –شقره  3954قائد اللواء المدرع  عميد ركن عبد هللا الصبيحي 19

ابين سبتمبر 

201955 

آب/ اغسطس  10قبل 

 كان اللواء في 2019

 عدن

 56عميد محمد علي جابر 20

 

 –شقره  89قائد لواء المشاه 

ابين سبتمبر 

201957 

آب/ اغسطس  10قبل 

 كان اللواء في 2019

 عدن

 واء ابو بكر حسن سالمل 21

 

 2017أذار/مارس  11 زنجبار 58قائد محور أبين

 معميد ركن محمد أحمد ملح 22

 

 2015تموز/يوليو  6 أبين-أحور 59 111قائد لواء المشاة 

 2020ايار/مايو  15بتاريخ  أبين-شقره 60 115قائد لواء المشاة  عميد ركن سيف علي القفشي 23

 61تم اسره

 عميد ركن حمزه علي الجعدني 24

 

توفي في حزيران/يونيو  ابين 62 119قائد لواء المشاة 

2020 63 

 عميد ركن علي القملي 25

 

توفي في حزيران/يونيو  أبين 103قائد لواء المشاة 

202064 

ناصر عميد ركن عزيز  26

 65العتيقي

قائد محور عتق وقائد لواء 

 66 30المشاة 

منذ كانون الثاني/ يناير  شبوه-عتق

2017 

 67عميد جحدل حنش العولقي 27

 

-بيحان 68 21قائد لواء المشاة 

 شبوه-عتق

 2015منذ 

قائد اللواء الثاني مشاة  عميد مهدي يسلم القميش 28

 69جبلي

الثاني/يناير نون امنذ ك شبوه-عتق

2019 

قائد محور تعز وقائد لواء  لواء ركن خالد قاسم فاضل 29

 70 145المشاة 

منذ تشرين الثاني/ نوفيمبر  تعز

2019 

 ركن عبدالرحمن الشمساني عميد 30

 

 35وتم تعيينه قائد للواء  تعز 71 17قائد لواء المشاة 

 مدرع

 مدرع  22قائد اللواء  عميد ركن صادق سرحان 31

 

 2015منذ  تعز

ركن عبدالرحمن  عميد 32

 72الشمساني

 2020تموز/ يوليو  تعز مدرع 35قائد اللواء 

                                                       
  https://aawsat.com/home/article/539666 انظر:  54
 https://almasdaronline.com/articles/171279انظر:   55
  http://alwattan.net/news/79294(. منوفر على الرابط: 2019) 67القرار الرئاسي   56
    https://almasdaronline.com/articles/171279وصول قوة عسكرية إلى شقرة بقيادة العميد عبدهللا الصبيحي، المصدر اونالين، متوفر على الرابط:     57
وعلى  https://almawqeapost.net/news/17543 ,(. متوفر على الرابط:2017) 20ي اذار/ مارس تم تعينه كمحافظ بموجب القرار الرئاس 11بتاريخ  58

 http://aden-tm.net/NDetails.aspx?contid=22963 الرابط: 
59   https://www.sahafah24.net/y/show207243.html  
https://www.eremnews.com/news/arab. Also see: https://almandeb.news/?p=98572-(. متوفر على الرابط: 2018) 45القرار الرئاسي  60

 world/yemen/1247463 
  press.com/news116823.html-https://yemenمشاة في أبين، يمن برس، متوفر على الرابط: 115أول تعليق رسمي على أسر قائد اللواء  61
  //:omanaa.com/news72621.html-www.alhttpsكذلك:  http://www.marsad.news/news/31106 انظر:  62
63https://www.alminasapress.com/news266698  
64press.info/news/65859-https://shabwaah  
  https://undocs.org/ar/S/2020/326.متوفرة على الرابط:  S/2020/326, annex 10وثائق االمم المتحدة، الوثيقة رقم:  65
 وعلى الرابط:  http://mosnad.net/news.php?id=18513 ,( والمتوفر على الرابط: 2017) 6القرار الرئاسي  66

 http://yemen-now.com/news1444016.html 
  https://undocs.org/ar/S/2020/326.متوفرة على الرابط:-S/2020/326. Annex 10وثائق االمم المتحدة، الوثيقة رقم:  67
 https://undocs.org/en/S/2019/83متوفر على الرابط:  annex 8: S/2019/83وثائق االمم المتحدة، الوثيقة رقم 68
 السابقنفس المرجع  69
70-Taizz-of-Mapping-Conflict-A-Middle-the-in-post/2018/08/16/Caught-https://www.deeproot.consulting/single 

Governorate 
  http://aljanadpost.net/p-3939. متوفر على الرابط: 2019نيسان/ابريل  3مقابلة صحفية بتاريخ  71
  https://www.almashhadalaraby.com/amp/199770رابط : (. متوفر على ال2020) 33القرار الرئاسي  72
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قائد اللواء الرابع مشاة  أبو بكر الجبولي 33

 73جبلي

 ال يحمل رتبه عسكرية تعز

عميد عبد العزيز أحمد ناصر  34

 74المجيدي

 2018شباط/فبراير  20 تعز  170قائد لواء الدفاع الجوي 

قائد اللواء الخامس حماية  عدنان رزيق 35

 رئاسية

ويشغل ايضا رئيس عمليات  تعز

 محور تعز

 عميد ركن امجد خالد 36

 

-المخا 75قائد لواء النقل

 الحديده

كان يتموضع اللواء في عدن 

لغاية كانون االول/ ديسمبر 

2019 

 عميد ركن خالد يسلم 37

 

حماية  107قائد لواء المشاة 

 76منشئات

-صافر

 مأرب

 2013منذ 

 77واء ركن محمد الحبشيل 38

 

باالضافة لعمله كقائد  مأرب 13قائد لواء المشاة 

 للمنطقة العسكرية الثالثه

 عميد علي عمار الجائفي  39

 

صحن الجن  78 14قائد اللواء المدرع 

 مأرب –
 2019ايلول/سبتمبر منذ 

 عميد ركن مجاهد الشدادي 40

 

صحن الجن  180قائد لواء الدفاع الجوي 

 مأرب –
 

-صرواح 203قائد لواء المشاة  79عميد محمد العسودي 41

 مأرب
منذ كانون الثاني/يناير 

2020 

قائد محور بيحان وقائد لواء  80مفرح محمد علي بحيبح لواء 42

 26المشاة 

-حرب

 مأرب
 2018آذار/مارس منذ 

 عقيد يحي تامه 43

 

  مأرب 29قائد لواء المشاة 

-الماس مدرع 310قائد اللواء  عميد محمد أحمد الذيفاني 44

 مأرب
قتل في نيسان/ابريل 

202081 

 عميد ركن أحمد البريهي 45

 

  نهم 139قائد لواء المشاة 

عميد محمد أحمد الحليسي  46

 المرادي

-صرواح مدرع 312قائد اللواء 

 مأرب
 معسكر كوفيل

 

الوية تم نشرها في منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الخامسة في محافظة حجة على الحد الجنوبي السعودي  (أ

 :82وهي مدعومه من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية

 مالحظات المكان الوظيفة االسم التسلسل

 عميد عبده سليمان 1

 

يشغل باالضافة الى عمله  حجة ميكا 25اللواء قائد 

وظيفة رئيس اركان 

                                                       
73https://almadaniya.net/articles/1150.htm  
   http://www.alharf28.com/p-2592( متوفر على الرابط: 2018) 2القرار الرئاسي  74
75now.com/news1510335.html-http://yemen  
 https://undocs.org/ar/S/2020/326متوفرة على الرابط:  S/2020/326. Annex 8وثائق االمم المتحدة، الوثيقة رقم :   76
 ye.info/ar/archives/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-gov-https://presidenthadi-(. متوفر على الرابط: 2019) 106القرار الرئاسي  77

-7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9%d8%a-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3

-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%8a%d8%af-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%86

%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%83/ 
78alyemeni.com/143979-https://www.almashhad  
 2020الذي قتل في كانون الثاني/ يناير  الشوميه بدال  من زيد تم تعيين 79
  tm.net/NDetails.aspx?contid=43845-http://aden(. متوفر على الرابط: 2018) 37القرار الرئاسي  80
81https://almawqeapost.net/news/49368  
تحت السيطره العملياتية لقوة هذه االلوية منتشره في جبهات محافظة حجة وهي ضمن مالك المنطقة العسكرية الخامسة اليمنية باستثناء لواء الفرسان، اال انها   82

 التابع للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية 800الواجب 
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المنطقة العسكرية 

 83الخامسة

 عميد طه العامري 2

 

يتبع المنطقة العسكرية  حجة 105قائد لواء المشاة 

 الخامسة

قائد اللواء الثاني حرس  عميد عبدهللا المالحي 3

 حدود

يتبع المنطقة العسكرية  حجة

 84الخامسة

 85عميد محمد سلمان 4

 

يتبع المنطقة العسكرية  حجة 82قائد لواء المشاة 

 الخامسة

 86عميد فايز الطاهش 5

 

قائد اللواء الثالث حرس 

 حدود

يتبع المنطقة العسكرية  حجة

 الخامسة

قائد اللواء السابع حرس  87عميد محمد وهان 6

 حدود

يتبع المنطقة العسكرية  حجة

 الخامسة

 88السلميعميد محمد  7

 

يتبع المنطقة العسكرية  حجة قائد اللواء العاشر صاعقة

 الخامسة

 89الحجوري محمد عميد 8

 

لواء مستقل ال يتبع للمنطق  حرض قائد لواء القوات الخاصة

 العسكرية الخامسة

 90عميد عبده طرموم 9

 

قائد لواء قوات االمن 

 الخاصة

 يتبع لوزارة الداخلية حجة

 سلفي حجة 91قائد لواء الفرسان الحجوريزيد  10

 

الوية تم نشرها في منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية السادسة في محافظتي صعدة والجوف على الحد  (ب

 92الجنوبي السعودي وهي مدعومه من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية:

 مالحظات المكان الوظيفة االسم التسلسل

قائد لواء الظافر حرس  شلفطعميد هادي  1

 93حدود

خب 

 والشعف

 جبهات الجوف

 عميد محمد بن راسية 2

 

جبهة  101قائد لواء 

 صبرين

 جبهات الجوف

قائد اللواء االول حرس  عميد هيكل حنتف 3

 حدود

المحور 

 الشمالي

 لجوفاجبهات 

 127قائد لواء المشاة  عميد عبدهللا الضاوي 4

 

 جبهات الجوف الجوف

 161قائد لواء المشاة  عميد حسين العصيمي 5

 

تم اسره وقتله من قبل  الجوف

الحوثيين في ايار/مايو 

202094 

 جبهات الجوف الجوف قائد لواء الحسم حرس حدود عقيد ظافر حقان الجعيدي 6
 

                                                       
83https://alarshnews.net/?p=6292  
84press.net/news99470.htm-https://yemen  
 https://m.yemenalghad.net/news19349.htmlانظر:  85
 نفس المرجع السابق 86
 نفس المرجع السابق 87
 بدال  من العميد الركن بالل شديوه 88
 https://m.yemenalghad.net/news19349.htmlانظر:  89
 نفس المرجع السابق 90
 . تدعمه المملكة العربية السعوديةلواء الفرسان هو لواء مستقل  91
التابعة للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية. بعض هذه االلوية يقودها سلفين مدعومين من المملكة  1501هذه االلوية تحت السيطره العملياتية لقوة الواجب   92

 شخص. 100العربية السعودية. بعض هذه االلوية عددها ال يزيد عن 
  https://yemennownews.com/article/241171انظر:  93
 alyemeni.com/167040-https://www.almashhadانظر:  94
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 لواء أمين العكيمي 7

 

 يشغل منصب محافظ الجوف الجوف قائد كتائب محور الجوف

 قائد لواء االمل ابو السعيد عزيزمانع عميد  8

 

 جبهات الجوف الحزم

 عقيد حمد راشد الحزمي 9

 

 جبهات الجوف الجوف قائد لواء العز

كتاف  9قائد لواء المشاة  عميد طاهر زمام 10

 والبقع

 جبهات صعدة

كتاف  122قائد لواء المشاة  عميد عبده المخالفي 11

 والبقع

 تم دمجه مع لواء الفتح

كتاف  95قائد لواء الفتح رداد الهاشمي 12

 والبقع

 سلفي 

 عميد ركن بالل شديوه 13

 

كتاف  96قائد لواء التحرير

 والبقع

تم دمجه مع لواء التوحيد 

 2020في ايار/ مايو 

كتاف  97قائد لواء التوحيد عبد الرحمن اللوم 14

 والبقع

 جبهات صعده

 عميد صالح المجيدي 15

 

السادس حرس قائد اللواء 

 98حدود

 جبهات صعده رازح

قائد اللواء السابع حرس  عميد خالد خرصان 16

 حدود

 جبهات صعده رازح

 أمين يحي حسن السودي 17

 

قائد اللواء الثاني قوات 

 خاصة

 جبهات صعده رازح

 عميد اديب شهاب 18

 

قائد اللواء التاسع حرس 

 حدود

 جبهات صعده باقم

قوات  102قائد اللواء  الحارثيعميد ياسر  19

 خاصة

 جبهات صعده باقم

 –علب  63قائد اللواء  عميد ياسر حسين مجلي 20

 باقم

 جبهات صعده

 99عميد عبد الكريم السدعي 21

 

 جبهات صعده المالحيظ قائد لواء الثالث العروبه

 100عميد محمد العجاني 22

 

 صعدهجبهات  جبهة شده قائد اللواء الثالث عاصفة

 

 الفاعلين من االجهزة االستخبارية واالمنية والشخصيات السياسية واالدارة المحلية: .2

وكان الكيان اإلستخباري األساسي المسؤول عن جمع وتحليل  1992تشكل جهاز األمن السياسي في عام  .12

، حيث تم 2002المعلومات محليا  وخارجيا ، حتى شكل الرئيس السابق صالح مكتب األمن القومي في عام 

 تعيين العقيد عمار صالح، ابن شقيق الرئيس السابق، نائب للمدير.

، عيّن الرئيس السابق صالح ابن شقيقه، العميد الركن يحيى صالح، رئيسا  ألركان قوات األمن 2001في عام  .13

ديدات المركزي، وهو جهاز شبه عسكري يعمل تحت إشراف وزارة الداخلية، ومسؤوليته التركيز على الته

 الداخلية. كما أشرف يحيى على تشكيل قوات األمن المركزي لمكافحة اإلرهاب.

                                                       
 لواء الفتح لواء مستقل تدعمه المملكة العربية السعودية   95
واز مستقل تدعمه المملكة العربية السعودية، والقاده الذين شغلو منصب القائد لهذا اللواء قبل دمجه مع لواء التوحيد هم: تركي الوادعي، فلواء التحرير هو لواء   96

 الزراري، علي محسن الهدي،  عبدهللا دغيش، جمال القلعي، وبالل شديوه
 قيادة سلفيةلواء التوحيد هو لواء مستقل تدعمه اللملكة العربية السعودية ب  97
 Pew-https://www.youtube.com/watch?v=N2Cyo6Fانظر:   98
 https://lahjpress.com/news/15498انظر:   99

  tagheer.com/news109622.html-https://www.alانظر:  100

 

https://www.youtube.com/watch?v=N2Cyo6F-Pew
https://lahjpress.com/news/15498
https://www.al-tagheer.com/news109622.html


139 

 

، أعلن الرئيس هادي عن إصالح شامل لوزارة الداخلية بناء  على توصيات 2013يناير  كانون الثاني/  في .14

رة للوزير وزيادة اللجنة الفنية المعنيه بالهيكلة. من بين أمور أخرى، قام بتبسيط عدد اإلدارات التابعة مباش

سلطة المحافظين على قوات الوزارة في مناطقهم؛ وتم تغيير اسم  قوى األمن المركزي المثيرة للجدل وسميت 

؛ وأنشأ مكتب المفتش العام للتعامل مع تجاوزات حقوق اإلنسان والفساد وانتهاكات قوات األمن الخاصة

ين من االجهزة االستحبارية واالمنية واالدارة المحلية تاليا  أهم الفاعلين االساسي 101الشرطة داخل الوزارة.

 والوزراء في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا :

 

 مالحظات المكان الوظيفة االسم التسلسل

 لواء عبده محمد الحذيفي 1

 

نيسان/ ابريل  27منذ  عدن رئيس جهاز االمن السياسي

2003 

 2016آب/ اغسطس  29 عدن جهاز األمن القوميرئيس  102لواء أحمد عبدهللا المصعبي 2

 

 لواء ركن محمد مصلح العيضه 3

 

نائب رئيس جهاز االمن 

 القومي

رئيس لجنة تنسيق اعادة  عدن

االنتشار من الجانب 

 الحكومي في الحديده

 معين عبد الملك سعيد 4

 

تشرين االول/اكتوبر  15منذ  الرياض رئيس الوزراء

وتم اعادة تكليفة  2018

لتشكيل الوزارة مجددا  في 

 2020103تموز/يوليو  29

 احمد بن احمد الميسري 5

 

 2017منذ   وزير الداخلية

 محمد عبدهللا الحضرمي  6

 

 2019ايلول/سبتمبر  الرياض وزير الشؤون الخارجية

 سالم صالح سالم بن بريك 7

 

 2019ايلول/سبتمبر  الرياض الماليةوزير 

 الدكتور احمد عبيد الفضلي 8

 

 2019ايلول/سبتمبر  عدن محافظ البنك المركزي

 104 أحمد حامد لملس 9

 

 2020تموز/يوليو  29 عدن محافظ

 احمد عبدهللا التركي 10

 

كانون االول/ديسمبر  24 لحج 105محافظ 

2017 

 سالم حسن بكر ابو 11

 

 2017اذار/مارس  13 أبين محافظ 

 محمد صالح بن عديو 12

 

تشرين الثاني/نوفيمبر  26 شبوة 106محاافظ

2018 

  نبيل عبده شمسان 13

 

كانون االول/ديسمبر  31 تعز 107محافظ

2018 

 أمين العكيمي 14

 

 2016آب/أغسطس  12 الجوف 108محافظ

                                                       
  arabic.pdf-conflict-new-of-seeds-reform-security-military-https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/yemensانظر:  101
 news.net/news25103.html-https://www.yen(. متوفر على الرابط: 2016) 115القرار الرئاسي  102
(. متوفر على رابط وكالة االنباء السعودية: 2020) 35القرار الرئاسي   103

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2115408 
 https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2115408(. متوفر على الرابط: 2020) 5القرار الرئاسي  104
  https://undocs.org/en/S/2018/68، متوفرة على الرابط: S/2018/68وثائق االمم المتحدة،  الوثيقة رقم  105
  https://almawqeapost.net/reports/37080(. متوفر على الرابط: 2018) 76القرار الرئاسي  106
  https://almawqeapost.net/news/37080(. متوفر على الرابط: 2018) 79القرار الرئاسي  107
  https://suhail.net/news_details.php?lng=arabic&sid=5222(. متوفر على الرابط:2016) 96القرار الرئاسي  108

 

https://www.yen-news.net/news25103.html
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2115408
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2115408
https://undocs.org/en/S/2018/68
https://almawqeapost.net/reports/37080
https://suhail.net/news_details.php?lng=arabic&sid=5222


 سلطان بن علي العرادة 15

 

 2012منذ  مأرب محافظ

 علي مقبل صالح 16

 

كانون االول/ديسمبر  24 الضالع 109محافظ

2107 

 ناصر الخضر السوادي 17

 

 2018حزيران/يونيو  6 البيضاء 110محافظ 

 2017حزيران/يونيو  29 حضرموت 111محافظ فرج سالمين البحسيني 18

 محمد علي ياسر 19

 

 112محافظ

 

 2020شباط/فبراير  27 المهره

 رمزي محروس 20

 

 2018نيسان/ابريل  12 سقطرى 113محافظ

لواء شالل علي بدل ال عدن مدير االمن العام 114أحمد محمد الحامديلواء  21

 29واعتبارا  من  الشايع

 2020تموز/يوليو 

 115عميد صالح السيد 22

 

تشرين الثاني/نوفيمبر  20 لحج مدير االمن العام

2017 

عقيد علي ناصر ابو مشعل  23

 116الكزمي

 2019حزيران/يونيو  20 أبين مدير االمن العام

 117عميد عوض مسعود الدحبول 24

 

 2016حزيران/يونيو  3 شبوه مدير االمن العام

 عميد منصور عبد رب االكحلي 25

 

كانون الثاني/يناير  1 تعز 118مدير االمن العام

2018 

 عميد مراد ابو حاتم 26

 

سبق وان كان مدير امن  الجوف مدير االمن العام

 صنعاء

 عميد يحي علي عبدهللا حميد 27

 

 2019ايار/مايو  23 مأرب 119مدير االمن العام

 عميد محمد الحداد 28

 

 2019نيسان/ابريل  25 البيضاء 120مدير االمن العام

عميد سعيد علي احمد نصيب  29

 العمري

 

 2020ايار/مايو  15 حضرموت 121مدير االمن العام

 عميد مفتي سهيل صمودة 30

 

 تموز/يوليو 14 المهره 122العاممدير االمن 

 عقيد فايز سالم موسى طاحس 31

 

تشرين االول/اكتوبر  3 سقطرى 123مدير االمن العام

2019 

                                                       
  /https://adengd.net/news/294350انظر:  109
  https://www.spa.gov.sa/1774040?lang=ar&newsid=1774040(. متوفر على الرابط: 2018) 40القرار الرئاسي  110
 https://buyemen.net/news48340.html  .متوفر على الرابط:   (2017) 34القرار الرئاسي  111
  https://almahrahpost.com/news/15507#.Xv2C1SgzaUk(. متوفر على الرابط: 2020) 1القرار الرئاسي  112
 https://www.sabanew.net/viewstory/31699(. متوفر على الرابط: 2018) 30القرار الرئاسي 113
 .php?lang=ar&newsid=2115408https://www.spa.gov.sa/viewfullstory(. متوفر على الرابط: 2020) 6القرار الرئاسي  114
115tm.net/NDetails.aspx?contid=17541-http://aden  
116https://imoyemen.com/news/7726  
  press.info/news/35417-https://shabwaah(. متوفر على الرابط: 2016) 33قرار وزاري رقم  117
  https://yemenshabab.net/locales/31572(. متوفر على الرابط 2018) 1قرار رئاسي  118
  https://yemenpressapp.info/news106432.html( . متوفر على الرابط : 2019) 72قرار رئاسي  119
 alyemeni.com/131767-https://www.almashhadانظر:   120
 https://almawqeapost.net/news/50531انظر:   121
 https://almawqeapost.net/news/32281انظر:   122
  https://sahafahnet.com/show6492465.html(. متوفر على الرابط:2019) 34قرار رئاسي  123

 

https://adengd.net/news/294350/
https://www.spa.gov.sa/1774040?lang=ar&newsid=1774040
https://buyemen.net/news48340.html
https://almahrahpost.com/news/15507#.Xv2C1SgzaUk
https://www.sabanew.net/viewstory/31699
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2115408
http://aden-tm.net/NDetails.aspx?contid=17541
https://shabwaah-press.info/news/35417
https://yemenshabab.net/locales/31572
https://yemenpressapp.info/news106432.html
https://www.almashhad-alyemeni.com/131767
https://almawqeapost.net/news/50531
https://almawqeapost.net/news/32281
https://sahafahnet.com/show6492465.html
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 عقيد عبد ربه االكعب الشريف 32

 

 2019ايلول/سبتمبر  4 شبوة 124قائد قوات االمن الخاصة

 

 

 

 جهات فاعلة غير تابعة للدوله -ة الجماعات المسلحد. 

 125الجماعات المسلحة التابعة للمجلس االنتقالي .1

  قوات الحزام االمني. .أ

وبموافقة الرئيس  2016في عام  العربية المتحدة ، أنشأتها اإلماراتهلدولتابعه لجماعة مسلحة غير  عباره عن .15

هذه القوة غير  ، وسرعان ما أصبحتواالسناد الدعم الوية، الذي أصدر مرسوما رئاسيا لتشكيل انذاك هادي

 وقد اشارت. وسلحتها هادربتو، هامن قبل اإلمارات التي شكلت ا  وإداري ومسيطر عليها عملياتيا   تابعه للدولة 

بعد   126منذ تشكيلها.وذلك تحت قيادتها وسيطرتها  يوما   لم تكنالحكومة اليمنية أن قوات الحزام األمني 

للمجلس االنتقالي الجنوبي. يتجاوز  العملياتيةتحت السيطرة  قوات الحزام االمنيانسحاب اإلمارات، أصبحت 

 وينتشر في كل من محافظاتمقاتل ويمارس وظائف عسكرية وأمنية   30,000عدد قوات الحزام األمني 

 :التالية اسمائهم عدن وأبين ولحج والضالع وسقطرى. ومن أبرز قادة قوات الحزام األمني

 مالحظات المكان الوظيفة االسم التسلسل

 الوائلي عبدهللا محسن عميد 1

 

قائد االحزمة االمنية والوية 

 الدعم واالسناد

  عدن

 مقدم ناصر عاطف المشوشي 2

 

قائد اللواء االول دعم 

 127واسناد

 –يافع 

 لحج

 2020نيسان/ابريل 

 عميد نبيل المشوشي 3

 

قائد اللواء الثالث دعم 

 واسناد

معسكر 

راس 

 عباس

 عدن

 128عقيد عبد اللطيف السيد 4

 

 2016منذ منتصف  ابين 129قائد قوات الحزام االمني

نائب قائد قوات الحزام  مقدم محمد العوبان 5

 130االمني

  ابين

 حاليا  بالصبيحة في لحج عدن 131قائد قوات الحزام االمني عميد وضاح عمر عبد العزيز 6

 

كانون  22منذ  لحج 132االمنيقائد قوات الحزام  جالل ناصر الربيعي 7

 2018االول/ديسمبر 

                                                       
 http://shabwah24.net/news/1274انظر:  124
 ويرأسه عدروس الزبيدي ونائب الرئيس الشبخ هاني بن بريك 2017تأسس المجلس االنتقالي الجنوبي عام   125
 https://undocs.org/en/S/2020/326متوفرة على الرابط:  .S/2020/326, para 25 ,وثائق االمم المتحدة، الوثيقة رقم:  126
 https://almandeb.news/?p=245302انظر:   127
128-leader-militia-Yemen-south-3009836/In-http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/articleThe Daily Mail, 24 March 2015.  

presidents-ally.html 
129mittees of Abyan: A Necessary Evil or an Opportunity for Security Reforms?” Dawsari, “The Popular Com-Nadwa Al 

Middle East Institute, March 5, 2014, http://www.mei.edu/content/popular-committees-abyanyemen- necessary-evil-or-

opportunity-security-reform  
 https://undocs.org/ar/S/2019/83متوفرة على الرابط:  , S/2019/83,  Annex 4وثائق االمم المتحدة، الوثيقة رقم:  130

 https://www.4may.net/news/43846انظر:   131
 https://almashhadalaraby.com/news/58755، األمني بلحج، اقرأ المزيد من المشهد العربيقرارات تعيين جديدة في قيادات الحزام  132

 

http://shabwah24.net/news/1274
https://undocs.org/en/S/2020/326
https://almandeb.news/?p=245302
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
https://undocs.org/ar/S/2019/83
https://www.4may.net/news/43846
https://almashhadalaraby.com/news/58755


قائد اللواء الرابع دعم  يعقيد حدار الشوحط 8

 133واسناد

  لحج

قائد اللواء الخامس دعم  عقيد مختار النوبة 9

 134واسناد

  لحج

  سقطرى قائد قوات الحزام االمني 135علي عمر كافين 10

  عدن 12قائد لواء العاصفة  نشليعاوسان ال 11

  الضالع قائد الحزام االمني احمد قايد القبه 12

 

 

  قوات النخبة الشبوانية.ب. 

قوات  العربية المتحدة . أنشأت اإلماراتةلدولتابعة ل، جماعة مسلحة غير وهي، مثل قوات الحزام األمني .16

، دربتهم وسلحتهم مقاتل 10000حوالي ويبلغ قوامها ير، وحالنخبة الشبوانية، بقيادة المقدم محمد سالم الب

على شبوة، وأدرجت في مهمتها محاربة القاعدة وطردها من شبوة. بعد معركة هذه القوة اإلمارات، سيطرت 

عت مواجهات عنيفة بينها وبين القوات ، امتدت االشتباكات العسكرية إلى شبوة ووق 2019عدن في أغسطس 

. فقد المجلس االنتقالي ةالحكومية، ونتيجة لذلك تمكنت القوات الحكومية من هزيمة قوات النخبة الشبواني

الجنوبي أقوى تشكيالته المسلحة في محافظة شبوة، وهي قوات النخبة، المؤلفة من سبعة ألوية مشاة، بجميع 

  136. المسلحةالمتوسطة، وعربات مشاة )قتالية(، وغيرها من المركبات اآللية مرافقها، وأسلحتها الخفيفة و

 أهم قيادات النخبة الشبوانية كما هو مبين بادناه:

 مالحظات المكان الوظيفة االسم التسلسل

مقدم محمد سالم البوحير  1

 137القمشي

تشرين االول/اكتوبر  بلحاف قائد قوات النخبة الشبوانية

2017 

قائد اللواء الرابع من قوات  138مقدم وجدي باعوم الخالف 2

 النخبة الشبوانية

نصيب 

 والمرخة

 

 رائد مهدي محمد براهمه 3

 

   139قائد قوات التدخل السريع

 140محمد صالح فرح الكربي 4

 

قائد اللواء السادس من قوات 

 النخبة الشبوانية

تموز/يوليو  20بتاريخ  شبوة

توفي اثر نوبه  2020

 141قلبية

 

  قوات النخبة الحضرمية. جـ.

قوات الحزام االمني وقوات النخبة الشبوانية حيث ، وقد تشكلت مثل ةلدولتابعة لجماعة مسلحة غير  عبارة عن .17

، قائد المنطقة العسكرية سالمين البحسيني تم تسليحها وتدريبها من قبل اإلمارات. ويقود هذه القوة اللواء فرج

                                                       
  https://cratersky.net/posts/7810 ايضا  انظر:

 https://adenkbr.news/77088وانظر ايضا :    S/2019/83والوثيقة رقم   .S/2018/68 annex 6وثائق االمم المتحدة، الوثيقة رقم 133

 https://almashhadalaam.com/posts/6593;  https://almashhadalaraby.com/news/101775 
 https://imoyemen.com/news/5813الموقع الرسمي لوزارة الداخلية اليمنية، انظر:  134
 https://almandeb.news/?p=255528الموقع الرسمي لوزارة الداخلية اليمنية، انظر:  135
 نفس المرجع السابق 136
   omana.com/news65261.html-https://al. متوفر على الرابط:2017تشرين الثاني/نوفيمبر  27الشبوانيةبتاريخ لقاء صحفي مع قائد قوات النخبة  137
 https://undocs.org/ar/S/2020/326متوفرة على الرابط:  S/2020/326, annex 10وثائق االمم المتحدة، الوثيقة رقم :   138
 https://undocs.org/ar/S/2018/68متوفرة على الرابط:   S/2018/68وثائق االمم المتحدة، الوثيقة رقم:  139
 نفس المرجع السابق 140
 DF70-DRXX6P-https://www.alayyam.info/news/89YGUE54انظر:   141

 

https://cratersky.net/posts/7810
https://almashhadalaam.com/posts/6593
https://almashhadalaraby.com/news/101775
https://imoyemen.com/news/5813
https://almandeb.news/?p=255528
https://al-omana.com/news65261.html
https://undocs.org/ar/S/2020/326
https://undocs.org/ar/S/2018/68
https://www.alayyam.info/news/89YGUE54-DRXX6P-DF70
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المجلس االنتقالي يدعم قرار  علما  بان البحسيني لم محافظ حضرموت. الذي يشغل ايضا  منصب الثانية و

 في الجنوب. ةالذاتي االدارةبإعالن الجنوبي المتعلق 

 

 الجماعات المسلحة في الساحل الغربي .2

، على على ساحل البحر األحمر، يشرف العميد طارق صالح، ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد هللا صالح .18

إلى  40.000جماعات مسلحة يطلق عليها اسم "قوات المقاومة المشتركة"، وتتكون القوة المشتركة من 

مقاتل، بما في ذلك مزيج من حراس الجمهورية والمقاتلين السلفيين وقوات المقاومة التهاميه المحلية  50.000

حالف مع الحوثيين بعد أن قتل الحوثيون التي تتكون من رجال قبائل من محافظة الحديدة. انشق صالح عن الت

. وانضم إلى الحملة التي قادتها اإلمارات ضد الحوثيين 2017عمه علي عبد هللا صالح في كانون االول/ديسمبر 

 142ولغاية االن ال يعترف بسلطة الرئيس هادي. 2018على طول ساحل البحر األحمر في أوائل 

 المقاومة الوطنية )حراس الجمهورية(.  .أ

 السابق كتائب الحرس الجمهوريافراد بعض هذه القوات هي جماعات مسلحة غير تابعة للدولة، تتكون من  .19

التي تنتمي إلى جميع المحافظات اليمنية. ينتمي غالبية أعضاء قوات المقاومة الوطنية إلى ما يسمى "الحرس 

العميد طارق محمد عبد الجمهوري"، القوات الخاصة، وكذلك رجال القبائل. ويقود قوات المقاومة الوطنية 

،كذلك تم تدريبها وتسليحها من المتحدة  . شكلت قوات المقاومة الوطنية من قبل اإلمارات العربيةهللا صالح

 يه للقواتسيطرة العملياتالتحت  2018في معركة الحديدة عام هذه الجماعات ، وشاركت قبل االمارات

 .يهاإلمارات

 الوية العمالقة.  .ب

الجنوبية، ومعظم قادتها من المقاومة مسلحة غير تابعة للدولة تتكون من نخبة  اتهذه األلوية هي جماع  .20

، وشاركوا في وقامت بتدريبهم وتسليحهماإلمارات العربية المتحدة، تم تشكيل هذه االلوية من قبل السلفيين، 

، إلى جانب القوات المسلحة على ساحل البحر االحمر باب المندب ومدينة المخا العمليات الناجحة في

العمالقة بدعم كبير من القوات المسلحة اإلماراتية،  الويةعمل قوات لواء، وت 12. وهي حاليا حوالي االماراتية

من مركز العمليات المشتركة للتحالف. كما ينسق مع مختلف قوى المقاومة الوطنية وقوات  عليها واإلشراف

  .تهامة

 ساحل الغربي.على العمليات في الكاملة سيطرة عملياتية اإلمارات العربية المتحدة  سيطرت .21

 مالحظات المكان الوظيفة االسم لالتسلس

 143علي سالم الحسني 1

 

 قائد سلفي 144الحديده قائد قوات العمالقة

قائد سلفي، خريج دار  الدريهمي 145قائد اللواء االول عمالقة رائد حسن عبدالرحمن صالح 2

 الحديث في دماج

زبيد  قائد اللواء الثاني عمالقة 146حمدي شكري 3

 والجراح

 قائد سلفي

 قائد اللواء الثالث عمالقة 147عبدالرحمن اللحجي 4

 

 قائد سلفي الحديده

                                                       
 ابط: . متوفر على الر2020تموز/يوليو  2، 216مجموعة االزمات الدولية، إعادة التفكير في كيفية تحقيق السالم في اليمن، تقرير الشرق االوسط رقم  142

https://reliefweb.int/report/yemen/rethinking-peace-yemen-middle-east-report-n-216-2-july-2020-enar 
  https://www.alminasapress.com/news302690عبد الرحمن ابو زرعه المحرمي قائدا  عام اللوية العمالقة. انظر:بعض التقارير تشير انه تم تعيين   143
 yemen-front-western-fighting-forces-backed-uae-are-https://reliefweb.int/report/yemen/whoانظر الرابط:    144
 كذلك انظر الرابط html-https://abaadstudies.org/news.59781 .تراتيجية، انظر الجيش الوطني اليمني في جبهات القتال، مركز ابعاد للدراسات االس145

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. :كذلك الرابطhttps://reliefweb.int/report/yemen/who-are-uae-backed-

forces-fighting-western-front-yemen 
 كذلك انظر:  ml59781.ht-https://abaadstudies.org/news .مركز ابعاد للدراسات االستراتيجية، انظر: 146

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.   :كذلك انظر https://reliefweb.int/report/yemen/who-are-uae-backed-

forces-fighting-western-front-yemen 
 نفس المرجع السابق 147

 

https://reliefweb.int/report/yemen/rethinking-peace-yemen-middle-east-report-n-216-2-july-2020-enar
https://www.alminasapress.com/news302690
https://reliefweb.int/report/yemen/who-are-uae-backed-forces-fighting-western-front-yemen
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://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


 نزار سالم محسن الوجيه 5

 

 قائد سلفي 148التحيتا قائد اللواء الرابع عمالقة

 رشيد سالم العامري 6

 

 قائد سلفي 149الفزاع قائد اللواء الخامس عمالقة

 مراد سيف جوبح 7

 

 قائد سلفي الوزاعه قائد اللواء السادس عمالقة

 علي الكنيني 8

 

 قائد سلفي 150حيس قائد اللواء السابع عمالقة

 محمد علي مقبل 9

 

 قائد سلفي الحديدة قائد اللواء الثامن عمالقة

سليمان يحي منصور  10

 151الزرنوقي

 قائد سلفي الحديده قائد لواء الزرانيق

 بسام المحضار 11

 

 قائد سلفي الحديده قائد اللواء الثالث مشاة

 قائد سلفي الحديدة عمالقة 13قائد اللواء  152بشير مقبل 12

 

  .التهامية قوات المقاومة. جـ

وخصوصا تهامة اقليم هذه القوات هي جماعات مسلحة غير تابعة للدولة تتكون من قوات المقاومة المتحدرة من  .22

ة يتهامالمقاومة المحافظة الحديدة، غرب اليمن. قامت القوات المسلحة اإلماراتية بتدريب وتسليح قوات من 

ة في تحقيق انتصارات على جبهتي بهدف االستعداد لمعركة تحرير محافظة الحديدة. نجحت مقاومة تهام

قوات مقاومة يقود حي". ا" و "الجرتا"خوخة" و "حيس" ، وشنت هجمات على مواقع الحوثيين في "التحي

العمليات المشتركة للتحالف.  مركزتحت إشراف تعمل االلوية التهامية عبد الرحمن الهجري،  القائدتهامة 

 كاملة خالل العمليات على الساحل الغربي. عملياتية طرةدولة اإلمارات العربية المتحدة بسي احتفظت

 مالحظات المكان الوظيفة االسم التسلسل

  الدريهمي المقاومة التهامية 153احمد الكوكباني 1

 وزير دفاع سابق 155الجبليه قائد ميداني 154لواء هيثم قاسم طاهر 2

 

 الحوثيةجماعات مسلحة غير تابعة للدولة/ سلطات االمر الواقع  .ه

هادي هيكلة المؤسسات العسكرية واألمنية وحل الحرس الجمهوري وقوات األمن الرئيس بعد أن أعاد  .23

قاوم الضباط الموالون لصالح الهيكل الجديد، وظلت الوحدات المرتبطة بصالح هي القوة المهيمنة  ،المركزي

 على األرض من صنعاء إلى عدن.

 

عندما تم شن هجوم مسلح في محافظة عمران  2014يوليو تموز/يو ويونحزيران/بدأت التوترات تتصاعد في  .24

من قبل أعضاء "اللجان الشعبية" )الجماعات المسلحة( التابعة للحوثيين، والقوات المسلحة اليمنية السابقة 

ورجال القبائل الموالين للرئيس السابق صالح. كان هذا بمثابة بداية فترة تحالف بين الرئيس السابق صالح 

                                                       
  9/206https://undocs.org/ar/S/201متوفرة على الرابط: S/2019/206 ,وثائق االمم المتحدة ، الوثيقة رقم:  148
 كذلك انظر:  html-https://abaadstudies.org/news.59781الجيش الوطني اليمني في جبهات القتال، مركز ابعاد للدراسات االستراتيجية، انظر  149

-military-a-of-commander-a-as-qassem-mhaitha-general-major-of-assignment-https://almasdaronline.com/article/source

coast-west-the-on-operations-combat-leading-council كذلك انظر-backed-uae-are-https://reliefweb.int/report/yemen/who 

forces-fighting-western-front-yemen 
  https://undocs.org/ar/S/2019/206ط:متوفرة على الراب S/2019/206 ,وثائق االمم المتحدة ، الوثيقة رقم:  150
 نفس المرجع السابق 151
 ?https://imoyemen.com/cat/2الموقع الرسمي لوزارة الداخلية اليمنية، انظر:  152
 نفس المرجع السابق 153
  https://undocs.org/ar/S/2019/206متوفرة على الرابط: S/2019/206 ,وثائق االمم المتحدة ، الوثيقة رقم: 154
 نفس المرجع السابق 155

https://undocs.org/ar/S/2019/206
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://undocs.org/ar/S/2019/206
https://undocs.org/ar/S/2019/206
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صالح"(. /القوات الموالية له والحوثيين واللجان الشعبية التابعة لها )يشار إليها فيما بعد باسم "مقاتلي الحوثيو

على بنية مماثلة للقوات المسلحة اليمنية. ال تزال القوات المسلحة منظمة حول سبع مناطق  ونلحوثياحافظ 

. 2015منذ إنشاء اللجنة الثورية العليا في عام  ، وتم تعيين قادة جددحسب الهيكل التنظيمي الجديد عسكرية

، وعينوا المشرفين داخل الشعبيةسيطر الحوثيون على الجيش اليمني، وأصبحوا يعتمدون على الجيش واللجان 

 يتمتع المشرفين بصالحيات كبيره.الوحدات العسكرية، و

 

صنعاء والقبائل المحيطة بها، ووضعها  تشمل، جديده، تم إنشاء "منطقة عسكرية مركزية"  2018في عام  .25

تحت قيادة عبد الخالق الحوثي، شقيق عبدالملك. تشمل هذه المنطقة الجديدة معسكرات عسكرية كانت مرتبطة 

 . 2انظر المرفق  .سابق ا بالحرس الجمهوري وقوات االحتياط

 

السالح الذي يشكل تهديد ا حقيقي ا  تمثل الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار مركز الثقل للحوثيين، وهو .26

 . دوليا   للتحالف. يستخدم الحوثيون نفس هيكل القوات المسلحة اليمنية للحكومة المعترف بها

 

 فاعلين رئيسين سياسين، عسكريين، وأمنيين. .1
 

 مالحظات المكان الوظيفة االسم التسلسل

 عبد الملك بدر الدين الحوثي 1

 

سياسي، ال يوجد رتبه  صنعاء 156قائد الحوثيين

 عسكرية

رئيس المجلس السياسي  مهدي المشاط 2

 االعلى

 157منح رتبة مشير صنعاء

 محمد علي عبد الكريم الحوثي 3

 

عضو المجلس السياسي 

 158االعلى

عسكري، ال يوجد رتبه  صنعاء

 عسكرية 

 لواء يحي محمد الشامي 4

 

الثاني/نوفيمبر تشرين  28 صنعاء 159مساعد القائد االعلى

2016 

 حسين ناجي هادي خيران لواء 5

 

مستشار الرئاسة لالمن 

 والدفاع

سبق وان شغل منصب  صنعاء

 رئيس هيئة االركان العامه

 يحي بدر الدين الحوثي 6

 

 2016نيسان/ابريل  صنعاء وزير التربية والتعليم

 160رشيد عبود أبو لحوم الدكتور 7

 

 2019أيلول/سبتمبر  صنعاء وزير المالية

 2020نيسان/ابريل  18 صنعاء محافظ البنك المركزي 161هاشم اسماعيل علي احمد 8

 

 لواء زكريا يحي الشامي 9

 

تشرين الثاني/نوفيمبر  28 صنعاء 162وزير النقل

2016 

 هشام شرف 10

 

تشرين الثاني/نوفيمبر  28 صنعاء وزير الشؤون الخارجية

2016 

 العزيحسين حمود  11

 

مساعد وزير الشؤون 

 163الخارجية

 2018منذ عام  صنعاء

                                                       
 مجلس االمن ، انظر: -االمم المتحدة156

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials/summaries/individual/abdulmalik-al-houthi 
  https://www.yemenipress.net/archives/143698، اتظر: 2019نيسان/ ابريل  24رتبة مشير ، امجلس النواب يمنح الرئيس مهدي المشاط  157
 https://almasdaronline.com/articles/165447انظر:  158
  ar.facebook.com/ymmalshami/-https://arانظر: 159
  https://www.ansarollah.com/archives/229061(. متوفر على الرابط2019) 41قرار المجلس السياسي االعلى رقم  160
 http://althawrah.ye/archives/621176( متوفر على الرابط: 2020) 6قرار المجلس السياسي االعلى رقم   161
 ، انظر الرابط:الموقع الرسمي للحكومة اليمنية 162

http://www.yemen.gov.ye/portal/transport/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1/tabid/705/Default.aspx 
 https://laamedia.net/news.aspx?newsnum=18890(. متوفر على الرابط: 2018) 11قرار المجلس السياسي االعلى رقم  163

 

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials/summaries/individual/abdulmalik-al-houthi
https://www.yemenipress.net/archives/143698
https://www.ansarollah.com/archives/229061
http://althawrah.ye/archives/621176
http://www.yemen.gov.ye/portal/transport/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1/tabid/705/Default.aspx
https://laamedia.net/news.aspx?newsnum=18890


لواء عبد الكريم امير الدين  12

 164الحوثي

 2019أيار/مايو  5 صنعاء وزير الداخلية

عبد المحسن عبد هللا قاسم  13

 الطاووس المكنى ابو عادل

رئيس الهيئة الوطنية إلدارة 

وتنسيق الشؤون اإلنسانية 

 165للكوارثواالستجابة 

 6،  تشكيل جديد صنعاء

 2019تموز/يوليو 

لواء عبد الحكيم هاشم علي  14

 الخيواني

مديرجهاز االمن 

 166والمخابرات

 1تشكيل جديد منذ  صنعاء

 2019ايلول/سبتمبر 

لواء عبد القادر قاسم احمد  15

 الشامي

نائب مدير جهاز االمن 

 والمخابرات

 2019ايلول/سبتمبر  1 صنعاء

 لواء عبد الواحد ناجي ابو راس 16

 

وكيل جهاز االمن 

والمخابرات اشؤون 

 العمليات الخارجية

 2019ايلول/سبتمبر  1 صنعاء

 لواء عبد هللا عيضه الرازمي 17

 

 مشرف صعده صنعاء المفتش العام لوزارة الداخلية

 صالح عيضه  عقيد سلطان 18

 المكنى )ابو صقر( الزابن

 يتبع وزارة الداخلية صنعاء الجنائيمدير البحث 

محمد ناصر احمد  ركن لواء 19

 167العاطفي

تشرين الثاني/نوفيمبر   28 صنعاء وزير الدفاع

2016 

 عميد محمد احمد طالبي 20

 

مساعد وزير الدفاع لالمداد 

 والتجهيز

  صنعاء

 لواء علي محمد الكحالني 21

 

مساعد وزير الدفاع للموارد 

 البشرية

شغل سابقا  منصب رئيس  صنعاء

 هيئة االسناد اللوجستي

لواء ركن محمد عبد الكريم  22

 الغماري

كانون االول/ديسمبر  13 صنعاء رئيس هيئة االركان العامة

2016 

 لواء ركن علي حمود الموشكي 23

 

نائب رئيس هيئة االركان 

 168العامة

سبق وان عمل قائد لمحور  صنعاء

 البيضاء

عبدهللا يحي الحاكم المكنى لواء  24

 169ابو علي الحاكم

رئيس هيئة االستخبارات 

 170العسكرية

 2017آب/ أغسطس  22 صنعاء

 لواء ركن يحي شعالن الغبيسي 25

 

  صنعاء رئيس هيئة القوى البشرية

لواء ركن محمد محمد غالب  26

 المقداد

  صنعاء رئيس هيئة العمليات

 171لواء صالح مسفر الشاعر 27

 

  صنعاء رئيس هيئة االمداد والتجهيز

 عميد ركن علي محمد ابو حليقه 28

 

مديرية االستخبارات 

 العسكرية

 نائب المدير صنعاء

 عميد زكريا حسن محمد الشرفي 29

 

يتبع لرئيس هئية القوى  صنعاء مدير شؤون الضباط

 البشرية

 عميد محمد محمد صالح العظيمه 30

 

يتبع لرئيس هئية القوى  صنعاء القانونيةمدير الشؤون 

 البشرية

                                                       
 appoints-mashat-al-19/05/presidenthttp://en.althawranews.net/20-(. متوفر على الرابط2019) 90قرار المجلس السياسي االعلى رقم  164

minister-of-interior/ 
 http://althawrah.ye/archives/583978(. متوفر على الرابط: 2019) 113قرار المجلس السياسي االعلى رقم    165
 https://undocs.org/ar/S/2020/326متوفرة على الرابط:   S/2020/326, annex 7وثائق االمم المتحدة، الوثيقة رقم:   166
 nic.info/ministations/detail.php?ID=10028-https://yemen(. متوفر على الرابط: 2016) 56القرار رقم  167
  S/2019/83و  S/2018/68وثائق االمم المتحدة ارقام:  168
 مجلس االمن، متوفر على الرابط:  –االمم المتحدة  169

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials/summaries/individual/abdullah-yahya-al-hakim 
 . متوفر على الرابط:2017اب/اغسطس  22قرار تعيين ابو علي الحاكم رئيسا  لالستخبارات، يمن برس،  170

https://www.yemenpress.org/yemen/republican-decree-appointing-abu-ali-al-hakim-head-of-general-intelligence-agency/ 
 https://undocs.org/ar/S/2018/68متوفرة على الرابط:  S/2018/68وثائق االمم المتحدة، الوثيقة رقم:  171

http://althawrah.ye/archives/583978
https://undocs.org/ar/S/2020/326
https://yemen-nic.info/ministations/detail.php?ID=10028
https://undocs.org/ar/S/2018/68
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لواء ركن عبد الملك يحي محمد  31

 الدره

يتبع لرئيس هيئة االمداد  صنعاء مدير االمداد والتجهيز

 والتجهيز

 عقيد ابراهيم محمد المتوكل 32

 

 يتبع لرئيس هيئة العمليات صنعاء مدير العمليات الحربية

 الكحالنيعميد ركن محمد أحمد  33

 

يتبع لرئيس هيئة االمداد  صنعاء االسناد اللوجستيمدير 

 والتجهيز

عقيد محمد عبد الملك محمد  34

 المروني

يتبع لرئيس هيئة االمداد  صنعاء مدير االشغال العسكرية

 والتجهيز

القوى يتبع لرئيس هيئة  صنعاء قائد الشرطة العسكرية عميد محمد محمد قايد الحيمي 35

 البشرية

يتبع لرئيس هيئة االركان  صنعاء قائد سالح الجو لواء طيار أحمد علي الحمزي 36

 العامة

 عميد يحي عباد الرويشان 37

 

 يتبع قائد سالح الجو صنعاء نائب قائد الدفاع الجوي

 عقيد محمد عبد هللا سعيد 38

 

مطار  قائد قاعدة طارق الجوية

 صنعاء

 يتبع قائد سالح الجو

 عميد نجيب عبد هللا ذمران 39

 

 يتبع قائد سالح الجو صنعاء قائد قاعدة جوية

عميد طيار زيد علي بن علي  40

 االكوع

 يتبع لقائد سالح الجو صنعاء قائد اللواء الثاني طيران

 عميد منصور أحمد السعادي 41

 

رئيس اركان القوات 

 172البحرية

لرئيس هيئة االركان يتبع  صنعاء

 العامة

 عميد علي صالح االنسي 42

 

يتبع رئيس اركان القوات  الحديده 173قائد لواء الدفاع الساحلي

 البحرية

عميد عبد الرزاق علي عبدهللا  43

 المؤيد

رئيس مصلحة خفر 

 السواحل

  الحديدة

عميد ناصر أحمد صبحان  44

 المحمدي

لرئيس هيئة االركان يتبع  صعدة 174قائد حرس الحدود

 العامة

 عميد يوسف عبدهللا الفيشي 45

 

 يتبع قائد حرس الحدود صنعاء قائد الوية حرس الحدود

 عميد عبد هللا يحي الحسني 46

 

قائد الوية الحماية 

 175الرئاسية

يتبع القائد االعلى للقوات  صنعاء

 المسلحة

لواء حسين محمد محسن  47

 الروحاني

 يتبع قائد قوة االحتياط صنعاء العمليات الخاصةقائد 

 عميد فؤاد عبدهللا يحي العماد 48

 

قائد اللواء الثالث حماية 

 176رئاسية

يتبع قائد الوية الحماية  صنعاء

 الرئاسية

لواء مبارك صالح المشن  49

 الزايدي

قائد المنطقة العسكرية 

 177الثالثة

عضو المجلس السياسي  مأرب

 االعلى

عميد ركن عبد الوالي محمد عبد  50

 178هللا الحوثي

رئيس شعبة العمليات في 

 المنطقة العسكرية الثالثة

  مأرب

لواء عبد اللطيف حمود يحي  51

 المهدي

قائد المنطقة العسكرية 

 الرابعة

استلم المنطقة من اللواء ابو  تعز

 علي الحاكم

                                                       
  https://www.yemenipress.net/archives/129814انظر:  172
  https://www.yemenipress.net/archives/129814انظر:  173
  https://www.ansarollah.com/archives/90120(. متوفر على الرابط: 2017) 25قرار المجلس السياسي االعلى رقم  174
 http://althawrah.ye/archives/608851انظر:   175
 https://yemenisport.com/print/641626انظر:  176
  JU-https://www.youtube.com/watch?v=7LFu11f5انظر:  177
178alyemeni.com/161287-https://www.almashhad  

 

https://www.yemenipress.net/archives/129814
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 لواء حمود احمد دهمش 52

 

رئيس اركان المنطقة 

 179العسكرية الرابعة

 2017منذ نيسان/ابريل  تعز

عميد حمزة ابو طالب المكنى ابو  53

 حمزه

قائد المنطقة العسكرية 

 الخامسة

يتبع رئاسة هيئة االركان  الحديدة

 العامة

 عميد جميل يحي محمد زرعه 54

 

قائد المنطقة العسكرية 

 180السادسة

يتبع رئاسة هيئة االركان  صعدة

 العامة

 عميد علي عبد هللا العاقل  55

 

رئيس شعبة العمليات في 

 المنطقة العسكرية السادسة

يتبع رئيس اركان المنطقة  صعدة

 العسكرية السادسة

 عقيد علي سعيد الرزمي 56

 

رئيس اركان المنطقة 

 العسكرية السادسة

يتبع قائد المنطقة العسكرية  صعدة

 السادسة

لواء عبد الخالق بدر الدين  57

 181الحوثي المكنى ابو يونس

قائد الحرس الجمهوري 

 والقوات الخاصة

الحديده 

 وصنعاء

قائد جبهات نهم والجوف 

 ومأرب

 عميد أحمد عبد هللا الشرفي 58

 

بدل العميد عبدهللا حزام  تعز 182قائد محور تعز

 183ناجي الضبعان

 لواء يحي عبد هللا محمد الرازمي 59

 

  صنعاء اركان حرب محور همدان

 عميد ركن عابد عبد هللا الجود 60

 

  صنعاء همنقائد محور فرضة 

 اسم محمد العيانيقعقيد  61

 

  اب ائد محور ابق

 عقيد أحمد محمد غيالن القحم 62

 

  صعده قائد محور البقع

 لواء أمين علي عبد هللا البحر 63

 

  تعز قائد لواء الصماد

 عقيد هيثم منصور زهران 64

 

  صنعاء قائد لواء مراد

 عميد محمد احمد النزيلي 65

 

  اب 184قائد لواء النقل الثقيل

 عقيد احمد عبد هللا السياني 66

 

  صنعاء 185قائد لواء النقل الخفيف

 عميد ركن حسين علي المقدشي 67

 

  مأرب قائد اللواء الثالث مشاة جبلي

عميد زكريا محمد أحمد محمد  68

 المطاع

   اللواء الرابع مدرعقائد 

 عميد أحمد جابر ناجي المطري 69

 

قائد اللواء العاشر قوات 

 خاصة

  

 عميد محمد علي سعيد  70

 

  تعز 17قائد لواء المشاة 

 عميد أحمد صالح علي القرن 71

 

  تعز مدرع 22قائد اللواء 

  الضالع مدرع 33قائد اللواء  عميد طالل محمد ثابت العجل 72

                                                       
 نفس المرجع السابق 179
http://yemen-( متوفر على الرابط: 2018) 171قرار المجلس السياسي االعلى  180

tv.net/index.php?mod=contents&do=view&cid=51&id=13284 
 https://www.un.org/press/en/2016/sc12493.doc.htmبط: متوفرة على الرا 2140لجنة عقوبات مجلس االمن رقم   181
 نفس المرجع السابق 182
 https://undocs.org/ar/S/2018/81متوفرة على الرابط:  S/2017/81وثاق االمم المتحدة، الوثيقة رقم: 183
  press.net/news50374.html-https://yemenانظر:   184
  https://www.saba.ye/ar/news3084419.htmانظر:  185

 

http://yemen-tv.net/index.php?mod=contents&do=view&cid=51&id=13284
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https://yemen-press.net/news50374.html
https://www.saba.ye/ar/news3084419.htm
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عميد منصور محسن أحمد  73

 معجير

 2014منذ عام  تعز مدرع 35قائد اللواء 

عميد ركن أحمد علي أحمد  74

 الماوري

  اب مدرع 39قائد اللواء 

 عميد عبد الوالي حسن الجابري 75

 

  الضالع 115قائد لواء المشاة 

 لواء جهاد علي عنتر 76

 

  الضالع 127186قائد لواء المشاة 

 هللا جميل الحاضريعميد عبد  77

 

  الحديدة 145قائد لواء المشاة 

 عميد رضوان محمد صالح 78

 

  الضالع 201قائد لواء المشاة 

 عقيد خالد علي حسين العندولي 79

 

  عمران مدرع 310قائد اللواء 

 عميد صالح علي ناصر الشامي 80

 

  صنعاء 312قائد لواء المشاة 

 عميد ركن حسين صالح صبر 81

 

  صنعاء 314قائد لواء المشاة 

 خالد الجق 82

 

مدير مركز حجز 

 االستخبارات العسكرية

  الحديدة

 187حارث العزي 83

 

ي/يناير نمنذ كانون الثا اب ابمدير امن 

2019  

 

 المحافظين والمشرفين في سلطات االمر الواقع الحوثية.  .2

الحوثي الهيكل اإلداري للدولة على مستوى المحافظات. المشرف العام هو قمة  نظام المشرفينيوازي هيكل  .27

مسؤول عن تشكيل ال المشرف العام هورسمي. وللمحافظ المعين هذا التنظيم الهرمي، وهو "نظير الظل" 

 اللجان الشعبية والثورية وتعيين مشرفين من المستوى األدنى على مستوى المنطقة. عالوة على ذلك ، فهو

 "الرسمي" يمتثل لتوجيهات الحوثيين. ويعين المشرف العام أيضا   المحافظقادر على ممارسة الضغط لجعل 

 188ثالثة مشرفين مسؤولين عن مجاالت محددة: مشرفون تعليميون واجتماعيون وأمنيون.

 مالحظات المكان الوظيفة االسم التسلسل

 عبد الباسط علي الهادي 1

 

 2019ايلول/سبتمبر  1 صنعاء محافظ

 محمد جابر عوض 2

 

  صعده محافظ

 دكتور فيصل جمعان 3

 

  عمران محافظ

لواء هالل عبده علي حسن  4

 189الصوفي

كانون االول/ديسمبر  10 حجه محافظ

2017 

  ذمار محافظ لواء عامر حسين عامر المراني 5

                                                       
  hekmah.net/news30451.html-https://alانظر:  186
، متوفر 2019تاير كيف هرب "حارث العزي" القيادي في القاعدة إلى الحوثيين.. وما حقيقة تعينه في إدارة أمن إب )تفاصيل(، تعز اونالبن، كانون الثاني/ ي 187

 https://taizonline.com/news13232.html على الرابط:
188The Houthi Supervisory System, acaps, Yemen Analysis Hub, 17 June 2020. Available at:  

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200617_acaps_yemen_analysis_hub_the_houthi_supervisory_syste

m.pdf 
  https://www.saba.ye/ar/news481408.htm?utm=sahafah24com_Dانظر:  189
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https://www.saba.ye/ar/news481408.htm?utm=sahafah24com_D


 

 الشيخ محمد حسين المقدشي 6

 

  أب محافظ

 الواحد صالحالشيخ عبد  7

 

  الضالع محافظ

 190لواء فيصل أحمد ناصر حيدر 8

 

 2018منذ بداية  المحويت محافظ

 لواء فارس مجاهد الحباري 9

 

 2018منذ بداية  ريمه محافظ

 محمد عياش قحيم 10

 

 191بدال من حسن الهيج الحديدة محافظ

 عقيد سليم محمد نعمان مغلس 11

 

  تعز محافظ

لواء عبد الخالق بدر الدين  12

 الحوثي 

امانة  مشرف عام

 العاصمة

 

 نائب مشرف عام صنعاء يحي المويدي 13

 

  صنعاء

 –منخه  مشرف عبد هللا المروني 14

 صنعاء

 

 فاضل محسن الشرفي ابو عقيل 15

 

بدل من عبد المحسن  ذمار مشرف عام

عبدهللا قاسم الطاووس 

 الملقب ابو عادل

 اليوسفييحي  16

 

  اب مشرف عام

 عميد يحي القاسمي 17

 

  اب مشرف اجتماعي

 عقيد شاكر أمين الشبيبي 18

 

  اب مشرف امني

 مشرف عام عزيز عبد هللا العاطفي 19

 

  المحويت

 مشرف الشهداء عبد القدوس الحاكم 20

 

  المحويت

 زيد يحي احمد الوزير 21

 

  ريمه مشرف عام

اللكمي المكنى ابو منصور علي  22

 192ناصر الجحلي

 2014منذ  تعز مشرف عام

 ابو وائل الهبره 23

 

  تعز 193مشرف إجتماعي

 194مشرف ثقافي ابراهيم عامر 24

 

  تعز

مشرف مديريات الساحل في  أمين حمدان 25

 تعز

  تعز

                                                       
 https://laamedia.net/news.aspx?newsnum=18890(. انظر: 2018) 6قرار  190
  /https://almushahid.net/31743انظر:   191
 https://www.almasirah.net/details.php?es_id=12112&cat_id=3يشغل ايضا  وظيفة المشرف العام على سجن الصالح. انظر:  192
  news.com/?p=146289 -http://www.taizانظر:  193
 i.com/s/2062arab-https://www.al  . متوفر على: 2016(: صدقت "نبوءات" حسين؟ العربي، ايار/مايو 2/2زوامل "أنصار هللا" ) 194

 

https://laamedia.net/news.aspx?newsnum=18890
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https://www.al-arabi.com/s/2062
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عميد  نائف عبد هللا صغير ابو  26

 خرفشة

 قائد عسكري حجة مشرف

الخوالني المكنى ابو هادي محمد  27

 علي

ي زعم أن الخوالني هو  الحديده 195مشرف امني

الحارس الشخصي السابق 

وضابط الحماية لعبد الملك 

 الحوثي

علي حسن المراني المكنى ابو  28

 196المنذر

الساحل  مشرف

 الغربي

من المحتمل انه قتل في 

 2018حزيران/يونيو 

 اعتقال حنيشمشرف مركز  عبد اللطيف الشرفي  29

 

  الحديده

عبد الحكيم الخواني المكنى ابو  30

 الكرار

وزارة  مشرف امني

 الداخلية

 

 لواء يحي محمد الشامي 31

 

وزارة  مشرف عسكري

 الدفاع

 

لواء يوسف احسان اسماعيل  32

 المدني

وزارة  مشرف عسكري

 الدفاع

 

 

  

                                                       
  world/yemen/1620129-https://www.eremnews.com/news/arabكذلك انظر:   https://mancheete.com/posts/3946 .انظر:  195
  https://www.mandabpress.com/news49514.htmlانظر:   196

https://mancheete.com/posts/3946
https://www.mandabpress.com/news49514.html
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