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مواطنة حلقوق اإلنسان؛ ُأنشئت يف أبريل 2013، هي منظمة مينية مستقلة مكّرسة للدفاع عن حقوق اإلنسان ومحايتها. 
وتعمل مواطنة من خالل إجراء أحباث وحتقيقات ميدانية دقيقة وموضوعية من أجل الكشف عن انتهاكات حقوق اإلنسان 

ووقفها.
 http://www.mwatana.org/en :موقع املنظمة اإللكرتوني

عيادة حقوق اإلنسان بكلية كولومبيا للقانون )CIHRS(؛  تعمل بالشراكة مع منظمات اجملتمع املدني واجملتمعات احمللية، 
لالرتقاء حبقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل، وتثقيف اجليل املقبل من املدافعني عن العدالة االجتماعية. وتقوم العيادة 

بتقصي احلقائق، والتحليل القانوني والسياساتي، والتقاضي، والتدريب واملناصرة وكسب التأييد.
https://www.law.columbia.edu/clinics/human-rights-clinic :موقع املنظمة اإللكرتوني

مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان؛ تأسس يف العام 1993، وهو منظمة إقليمية غري حكومية مستقلة تهدف إىل تعزيز 
احرتام حقوق اإلنسان والدميقراطية يف املنطقة العربية. يتمثل إختصاص مركز القاهرة بشكل أساسي يف املساعدة يف 

تشكيل الفهم واخلطاب حول أكثر قضايا حقوق اإلنسان إحلاًحا يف املنطقة العربية. ويتمتع مركز القاهرة اإلقليمي بصفة 
استشارية لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة، وبصفة مراقب لدى اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان 
والشعوب. كما أن مركز القاهرة عضو يف الشبكة األورومتوسطية حلقوق اإلنسان )EMHRN(، ويف الشبكة الدولية 

.)IFEX( لتبادل املعلومات حول حرية التعبري
http://www.cihrs.org :موقع املنظمة اإللكرتوني

االحتاد الدولي حلقوق اإلنسان )FIDH(؛ يقوم باختاذ إجراءات حلماية ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، من أجل منع 
االنتهاكات وتقديم اجلناة إىل العدالة. تأسس االحتاد الدولي حلقوق اإلنسان يف العام 1922، واليوم يضم 184 منظمة 
عضو يف 112 دولة حول العامل. يقوم االحتاد الدولي حلقوق اإلنسان بتنسيق ودعم نشاطاتها وتعزيزصوتهاعلى املستوى 

الدولي. أسوًة مبنظماتها األعضاء، ال يرتبط االحتاد الدولي حلقوق اإلنسان بأي حزب أو دين، وهو مستقل عن مجيع 
احلكومات.

http://www.fidh.org :موقع املنظمة اإللكرتوني

مركز اخلليج حلقوق اإلنسان )GCHR(؛ هو منظمة غري حكومية مستقلة وغري رحبية، تأسست يف أبريل 2011. يوّفر 
املركز الدعم واحلماية للمدافعني عن حقوق اإلنسان يف منطقة اخلليج والدول اجملاورة، من أجل تعزيز حقوق اإلنسان، 

مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر، حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي.
https://www.gc4hr.org :موقع املنظمة اإللكرتوني
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أواًل: ملخــــــــص
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ومركز  )العيادة(،  للقانون  كولومبيا  بكلية  اإلنسان  حقوق  وعيادة  )مواطنة(،  اإلنسان  حلقوق  مواطنة  منظمة  من  كل  يقوم 
القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان )CIHRS(، واإلحتاد الدولي حلقوق اإلنسان )FIDH(، ومركز اخلليج حلقوق اإلنسان 
)GCHR( برفع هذا التقرير إلثراء دراسة اليمن يف خالل االستعراض الدوري الشامل الثالث )UPR(. ويرّكز هذا التقرير 
على انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي من قبل احلكومة اليمنية ومجاعة أنصار اهلل املسلحة )احلوثيني)))).

منذ اإلستعراض الدوري الشامل األخري لليمن يف عام 4)20، عّم النزاع املسلح معظم أرجاء البالد بعد أن استولت قوات 
احلوثيني على العاصمة صنعاء يف )2 سبتمرب/أيلول 4)20. ومن خالل التحالف مع الرئيس اليمين السابق علي عبد اهلل 
صاحل، وّسعت مجاعة احلوثيني تدرجييًا سيطرتها منذ مارس/آذار 4)20. وبعد خطاب موجه من الرئيس عبد ربه منصور 
هادي يطلب فيه التدخل، باشرت اململكة العربية السعودية، بقيادة حتالف من تسع دول عربية، وبدعم من الواليات املتحدة 

ودول غربية أخرى، عمليات عسكرية ضد قوات احلوثي-صاحل يف 26 مارس/آذار )2)5)20 .

وثقت  وقد  للقتال.  نتيجة  وجريح  قتيل  بني  اليمنيني  املدنيني  من  اآلالف  وحصد  باملدنيني،  كبرًيا  ضرًرا  النزاع  أحلق  لقد 
بقيادة  اجلوية  الغارات  حصدت  وقد  وحده))).   20(7 العام  يف  إصابة  و524  املدنيني  صفوف  يف  وفاة  حالة   5(4 مواطنة 
السعودية، ومبوافقة من احلكومة اليمنية، آالف املدنيني بني قتيل وجريح ودّمرت البنية التحتية املدنية، مما أثار خماوف 
جدية بشأن انتهاكات القانون الدولي. كما نّفذت قوات احلوثي-صاحل هجمات أحلقت األذى باملدنيني اليمنيني، ودمرت 

منازل ومستشفيات، مما أسفر عن خسائر كبرية يف األرواح)4).

)1) ميكن الحصول عىل املزيد من املعلومات يف التقارير السابقة ملواطنة: ويالت »العربية السعيدة«، التقرير السنوي: حالة حقوق اإلنسان يف اليمن 2017، مايو/أيار 2018، 

http://mwatana.org/en/torture-  ،2017 يونيو/حزيران  واحد،  وسلوك  متعددة  سلطات  اليمن:  يف  التعذيب  http://mwatana.org/en/the-woes-of-arabia-felix؛ 

الخليج لحقوق  للدعم، يونيو/حزيران 2017 )مع مركز  الصحفيون يحتاجون  اليمن تواجه خطر االجتثاث:  in-yemen-multiple-powers-and-one-behavior؛ صحافة 

اإلنسان) http://mwatana.org/wp-content/uploads/2017/10/Press-report-En.pdf؛ قاتل مسترت: سقوط املدنيني باأللغام األرضية املزروعة من قبل جامعة أنصار 

جحيم:  من  فصول  http://mwatana.org/wp-content/uploads/2017/10/Concealed-Killer-Report-En.pdf؛   ،2017 نيسان/أبريل  صالح،  وقوات  )الحوثيني)  الله 

انتهاكات القانون اإلنساين الدويل يف النزاع الربي املسلح يف تعز، ترشين الثاين/نوفمرب http://mwatana.org/en/chapters-from-hell ،2016؛ ليسوا هنا: وقائع االعتقال 

http://mwatana.org/wp-content/uploads/2017/10/They-،2016 التعسفي، واالختفاء القرسي تحت سلطة جامعة أنصار الله )الحوثيون) املسلحة يف اليمن، مايو/أيار

.are-not-here-E_2.pdf

)2) األعضاء العسكريون األصليون للتحالف كانوا: البحرين، مرص، األردن، الكويت، املغرب، اململكة العربية السعودية، السودان، واإلمارات العربية املتحدة. تم طرد قطر يف 

5 يونيو/حزيران 2017 وبدأت الدولة القطرية بسحب قواتها يف 7 يونيو/حزيران 2017. أفادت بعض التقارير بأن املغرب سحب قواته يف أبريل/نيسان 2018. تشمل الدول 

غري العسكرية جيبويت وماليزيا والسنغال. مراجعة طاقم رويرتز، صندوق الحقائق: التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيني يف اليمن، رويرتز، 10 أبريل/نيسان 2015، 

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-coalition-factbox-idUSKBN0N11F220150410؛ فريق خرباء األمم املتحدة بشأن اليمن، التقرير النهايئ 

لفريق الخرباء بشأن اليمن، 26 يناير/كانون الثاين 2018، مستند األمم املتحدة، رقم S/2018/68، ص. 13، 291 )يرد يف ما ييل S/2018/68)؛ املغرب ينسحب من التحالف 

https://www.albawaba.com/news/morocco-pulls-out- ،2018 بقيادة السعودية من أجل اتخاذ تعزيزات عسكرية ضد جبهة البوليساريو، البوابة، 15 أبريل/نيسان

saudi-led-coalition-military-buildup-against-polisario-front-1117294. املغرب ينسحب من قوات التحالف العربية يف اليمن، ميدل إيست مونيتور، 16 أبريل/

.https://www.middleeastmonitor.com/20180416-morocco-withdraws-from-the-arab-coalition-forces-in-yemen ،2018 نيسان

)3) اعتباراً من 14 ديسمرب/كانون األول 2017، قّدر مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة )مفوضية حقوق اإلنسان) أن 5558 مدنياً القوا حتفهم وأصيب 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ ،2017 9065 يف الرصاع. إحاطة صحفية للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان حول اليمن وغزة، 19 ديسمرب/كانون األول

DisplayNews.aspx?NewsID=22551&LangID=E.يف هذا التقرير، حيثام كان ذلك ممكناً، توفر مواطنة أيضاً معلومات عن أعداد النساء واألطفال املترضرين. يف اليمن، 

من املسلم به عموماً أن النساء ال يشاركن يف األعامل العدائية، لذا فمن األرجح أن تكون النساء مدنيات. كام يتم منح النساء واألطفال حامية خاصة مبوجب القانون الدويل 

اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان.

 S/2018/192  4) مجلس األمن الدويل التابع لألمم املتحدة، التقرير النهايئ لفريق الخرباء بشأن اليمن املنشأ عماًل بقرار مجلس األمن 2140 )2014)، مستند األمم املتحدة(

26) يناير/كانون الثاين 2016) ¶ 126.
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لقد أرخت القيود املفروضة على وصول املساعدات اإلنسانية من قبل قوات احلوثي-صاحل والتحالف الذي تقوده السعودية 
بظالهلا املدمرة على قدرة اليمنيني على احلصول على الغذاء والدواء والوقود. وقد ساهم التدمري الواسع النطاق لألهداف 
املدنية، مبا يف ذلك املستشفيات واملدارس والبنية التحتية اإلقتصادية، يف عواقب إنسانية مدمرة، مبا يف ذلك وباء الكولريا 

وخماطر اجملاعة)5).

باإلضافة إىل ذلك، قامت قوات احلوثي-صاحل، واحلكومة اليمنية، واإلمارات العربية املتحدة، والقوات اليمنية املدعومة 
األطفال.  فيهم  مبن  قسرًا،  املخفيني  اليمنيني  املدنيني  وتعذيب  التعسفي  االعتقال  مبمارسة  املتحدة  العربية  اإلمارات  من 
يف اإلستعراض الدوري الشامل لعام  4)20، قبلت احلكومة اليمنية بتوصيات لضمان متاشي إجراءات قواتها األمنية مع 
الفاعلة من غري الدول  انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة من قوات األمن واجلهات  القانون الدولي وبالتقصي والتحقيق يف 
املسؤولة)6). منذ ذلك احلني، وكما هو موّثق يف هذا التقرير، تزايدت انتهاكات قوات األمن واألطراف الفاعلة من غري الدول 

فقط،كما أن اإلفالت من العقاب اصبح على نطاق واسع.

حيّدد هذا التقرير أواًل انتهاكات احلكومة اليمنية يف األراضي اليت تسيطر عليها احلكومة يف القسم الثاني. يف القسم الثالث، 
يعرض التقرير االنتهاكات واإلساءات من قبل قوات احلوثي-صاحل. ويتضمن القسم الرابع التوصيات، فيما يعرض القسم 

اخلامس األسئلة اليت ميكن للدول األعضاء طرحها على احلكومة اليمنية.

https://www.theguardian. ،اكتوبر/ترشين األول  The Guardian،12 ،5) كايت ليونز، تفيش وباء الكولريا يف اليمن األسوأ يف التاريخ والحالة املليون تلوح يف األفق(

com/global-development/2017/oct/12/yemen-cholera-outbreak-worst-in-history-1-million-cases-by-end-of-year؛ أوكسفام، اقرتاب اليمن من املجاعة 

https://reliefweb.int/report/yemen/،2017 ديسمرب/كانون األول ReliefWeb، 19 ،أكرث من أي وقت مىض: 1000 يوم من الحرب وحصار خانق يؤدي إىل تجويع الشعب

.yemen-being-pushed-ever-closer-famine-1000-days-war-and-crippling-blockade-starving-its

)6) مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، تقرير الفريق العامل املعني باالستعراض الدوري الشامل، اليمن، مستند األمم املتحدة A/HRC/ 26/8، 7 أبريل/نيسان 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/26/8&Lang=E ،2014 )التوصيات 115.8 و115.80).
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ثانيًا : نتهاكات احلكومة اليمنية 
واالنتهاكات يف األراضي اخلاضعة 

لسيطرة احلكومة

.7

.8

.9

يسّلط هذا القسم الضوء على أهم أمناط انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبتها قوات احلكومة اليمنية واجلماعات املسلحة)7) 
حتت السيطرة العملياتية للحكومة اليمنية وشركائها يف التحالف بقيادة السعودية. كما يسرد تفاصيل االنتهاكات اليت وقعت 

داخل األراضي اليت ُيفهم بأنها خاضعة لسيطرة احلكومة اليمنية))).

تقع على عاتق اليمن مبوجب املعاهدة الدولية والقانون العريف مسؤولية احرتام ومحاية وإعمال حقوق اإلنسان ملن هم داخل 
أراضيه أو خاضعني لواليته))). وعندما تتصرف اجلماعات املسلحة مبوجب تعليمات من احلكومة اليمنية أو حتت إشرافها أو 

حتت سيطرتها، ُيعترب اليمن مسؤواًل بشكل مباشر عن أفعال اجلماعات املسلحة)0)).

باإلضافة إىل ذلك، فإن اليمن لديه التزامات حبقوق اإلنسان يف ما يتعلق بأنشطة الدول األخرى على أراضيه، مبا يف ذلك 
التحالف الذي تقوده السعودية. وعلى وجه اخلصوص، ال ميكن لليمن أن يوافق بشكل قانوني على هذه األفعال على أراضيه 
واليت قد تكون غري قانونية إذا قام اليمن بنفسه مبثل هذه األعمال. كما ال ميكن لليمن تقديم املعونة أو املساعدات بشكل 
قانوني إىل دول أخرى، مبا يف ذلك التحالف الذي تقوده السعودية واإلمارات العربية املتحدة، حيث تسهم هذه املساعدة يف 
خرق قانون حقوق اإلنسان)))). كما جيب على اليمن إختاذ التدابري املناسبة حلماية األفراد من االنتهاكات اليت ترتكبها دول 
أخرى تعمل يف اليمن، مبا يف ذلك عن طريق إجراء حتقيقات كافية ووضع ضمانات كافية لضمان إمتثال تصرفات الدول 

األخرى على أراضيه لقانون حقوق اإلنسان)2)).

)7) يشري املصطلح »الجامعات املسلحة« إىل الجامعات التي تتمتع بأدىن مستوى من التنظيم املطلوب مبوجب القانون الدويل. مراجعة، عىل سبيل املثال، املحكمة الجنائية 

الدولية ليوغوسالفيا السابقة  )ICTY)، املدعي العام ضد Boškoski and Tarčulovski، القضية رقم  ICTY-IT-04–82-T، الحكم )الدائرة االبتدائية)، 10 يونيو/حزيران 

2008، الفقرات 194-205.

)8) املحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية هي أبني وعدن واملهرة وحرضموت وشبوة وسقطرى. تخضع محافظات الضالع ولحج ومأرب بأغلبيتها لسيطرة قوات 

مناهضة للحوثيني. املحافظات املتنازع عليها هي الجوف وتعز.

)9) اليمن طرف يف سبعة من املعاهدات الدولية األساسية التسع لحقوق اإلنسان، عىل النحو التايل: العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )انضم 

إليه عام 1987)؛ العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )انضم إليه عام 1987)؛ االتفاقية الدولية للقضاء عىل التمييز العنرصي بكافة أشكاله )انضم إليها يف عام 

1972)؛ اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )انضم إليها يف عام 1984)؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو االإنسانية 

أو املهينة )انضم إليها يف عام 1991)؛ اتفاقية حقوق الطفل )صادق عليها يف عام 1991)؛ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )انضم إليها يف عام 2009). كام أن اليمن طرف 

يف الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة )انضم إليه عام 2007) والتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل 

األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية )انضم إليه عام 2004)، الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )انضم إليه عام 2009).

)10) مواد حول مسؤولية الدول عن األفعال غري املرشوعة دولياً، مادة 8.

)11) مواد حول مسؤولية الدول عن األفعال غري املرشوعة دوليًا، املادتني. 16، 20؛ تقرير املقرر الخاص املعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً 

)Christof Heyns)، مستند األمم املتحدة A/68/382، ¶ 38؛ مراجعة Lopez Burgos v. Uruguay،¶ 12.3، Celiberti de Casariego v. Uruguay،¶ 10.3 )»سيكون من 

غري املعقول تفسري املسؤولية مبوجب املادة 2 من العهد بحيث يسمح لدولة طرف بارتكاب انتهاكات للعهد يف إقليم دولة أخرى، يف وقت ال ميكن لهذه الدول طرف ارتكابها 

عىل أراضيها«) Soering v. United Kingdom، التطبيق رقم 14038/88 )املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، 7 يوليو/متوز 1989).

)12) لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، البالغ رقم García v. Ecuador ،319/1988، اآلراء املعتمدة يف 5 نوفمرب/ترشين الثاين 1991، الفقرتني 5،1-5،2.
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على  جيب  اليمن،  يف  املستمر  املسلح  املستمرة(  املسلحة  )النزاعات  النزاع  يف  كطرف  اإلنساني،  الدولي  القانون  مبوجب 
الدولي  القانون  يف  عليها  املنصوص  اهلجوم،  وضد  يف  واالحتياط،  والتناسب  التمييز  ملبادئ  اإلمتثال  اليمنية  القوات 
اإلنساني )IHL(، وكذلك تسهيل املساعدة اإلنسانية احملايدة والتأكد من أن شركائها يف التحالف حيرتمون القانون الدولي 
على  ارتكابها  املزعوم  احلرب  جرائم  يف  التحقيق  أيًضا  اليمن  على  جيب  اإلنساني،  الدولي  القانون  مبوجب  اإلنساني)))). 
أراضيه - سواء من خالل قواته اخلاصة أو القوات األخرى اليت يتواجد معها يف التحالف أو القوات املعارضة، وحيثما توجد 

أدلة كافية، جيب على اليمن مالحقة املشتبه بهم)4)).

أ. اإلعتقال التعسفي)5)) واإلختفاء القسري)6)) والتعذيب)7))

يف اإلستعراض الدوري الشامل 4)20، قبلت حكومة اليمن بالتوصيات الختاذ تدابري ملكافحة اإلحتجاز التعسفي واإلختفاء 
القسري، ومنع أعمال التعذيب وسوء املعاملة، وضمان التحقيق يف مزاعم التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة واملالحقة 
التعسفي واإلختفاء القسري والتعذيب وغريه من ضروب سوء  القانون الدولي، حُيّظر)))) اإلحتجاز  القضائية)))). مبوجب 
مع  بالتحقيق  ملزمًا  اليمن  ُيعترب  كما  الدولي)20).  القانون  مبوجب  جرائم  القسري  واإلختفاء  التعذيب  ُيعترب  كما  املعاملة. 

املسؤولني عن التعذيب واإلختفاء القسري ومبحاكمتهم وتقديم تعويضات للضحايا))2).

)13) املادتان املشرتكتان 1 و3 من اتفاقيات جنيف األربع )صادق عليهام اليمن يف 25 مايو/أيار 1977)؛ الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف األربع )صادق عليه اليمن 

يف 17 أبريل/نيسان 1990)، املواد. 15-13، 18 )2)؛ 1 اللجنة الدولية للصليب األحمر )ICRC)، القانون الدويل اإلنساين الدويل )2005) )املشار إليه يف ما ييل باسم »دراسة 

القانون الدويل اإلنساين العريف«)، القواعد 24-1 و55 و139. دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر عن القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 158.

)14) دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر عن القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 158.

)15) يعترب الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي التابع لألمم املتحدة أن االحتجاز يكون تعسفياً عندما ال تتمكن السلطات من االحتجاج بأي أساس قانوين يربر الحرمان 

IC-( ؛ املادة 9 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية(UDHR( 9 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان  من الحرية. االحتجاز التعسفي محظور مبوجب املادة

CPR)، الذي أصبح اليمن دولة طرف فيه يف عام 1987؛ املادة 48 من الدستور اليمني لعام 2001؛ واملادة 246 من القانون الجنايئ اليمني.

)16) يعرّف إعالن األمم املتحدة املتعلق بحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي  االختفاء القرسي بأنه وضع يتم فيه اعتقال شخص أو احتجازه أو اختطافه من قبل 

الدولة أو وكالء الدولة، ثم ينكرون أن الشخص محتجز أو يخفون مكان وجوده، ويضعونه خارج حامية القانون. ويحظر الدستور اليمني )املادة 48) والقانون اليمني لعام 

1998 بشأن االختطاف االختفاء القرسي.

)17) تعرّف اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب )CAT) التعذيب عىل أنه أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد 

الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، عىل معلومات أو عىل اعرتاف، أو معاقبته عىل عمل ارتكبه أو يشتبه يف انه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه 

هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب يقوم عىل التمييز اياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي 

شخص يترصف بصفته الرسمية. التعذيب محظور مبوجب املادة 5 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان؛ واملادة 7 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية؛ واملادة 

11 من اتفاقية مناهضة التعذيب تلزم األطراف باتخاذ تدابري ملنع التعذيب. اليمن دولة طرف يف اتفاقية مناهضة التعذيب منذ عام 1991.

)18) مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، تقرير الفريق العامل املعني باالستعراض الدوري الشامل، اليمن، مستند األمم املتحدة A/HRC/26/8، 7 أبريل/نيسان 

2014 )التوصيات 115.59 و115.78 و115.159).

)19) العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )RPCCI)، املادة 9؛ اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب )TAC)، املواد 1، 2، و61؛ املادة الثالثة املشرتكة بني 

اتفاقيات جنيف األربع؛ الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف األربع، املادة 4؛ اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة القانون الدويل اإلنساين العريف، القواعد 09 و89 و99.

)20) اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب )CAT)، املادة 4.

)21) العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية  )ICCPR)، املادة 2 )1)؛ اتفاقية مناهضة التعذيب )CAT)، املادة 14؛ لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، التعليق 

العام رقم 31، ¶¶  18-15؛ لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3؛ اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدتني 149-150.
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يف عام 7)20، حتققت مواطنة من )5 حالة جديدة من حاالت االحتجاز التعسفي و)6 حالة من حاالت اإلختفاء القسري 12.
املعارضني  من  الغالب  يف  املستهدفون  وكان  عليها)22).  املتنازع  واحملافظات  اليمن  حكومة  عليها  تسيطر  اليت  األراضي  يف 

السياسيني أو املدنيني الذين يشتبه يف تعاطفهم مع خصوم سياسيني أو عسكريني.

أ.    يف 27 أبريل/نيسان 7)20، إتصل مصطفى حسني حممد املتوكل ))6 عاًما( بزوجته يف الساعة 7:45 صباحًا 
ليخربها بأنه كان معتقاًل من قبل األمن اليمين عند حاجز باب الفلج يف مأرب، وهو نقطة تفتيش حتت سيطرة 
القوات املوالية حلكومة اليمن. ثم إنقطعت أخباره عنها منذ ذلك احلني. وأبلغها مسؤولون يف احلكومة اليمنية 
يف مأرب بأنهم احتجزوه لكنهم رفضوا اإلفراج عنه أو السماح له باالتصال بأفراد العائلة أو مبحام))2). وقد عزا 
املدير  املباشرة إىل  املسؤولية  املتحدة(  اليمن )فريق األمم  ))20 بشأن  لعام  املتحدة  تقرير فريق خرباء األمم 
السابق لألمن العام يف مأرب عن االعتقال وقرر أنه “مل يكن هناك أي دليل على أن املتوكل قد فقد وضعه املدني 

أو محايته يف وقت اعتقاله )24)”.

اليمنية، إىل جانب اطراف اخرى،  القوات احلكومية  بها  52 حادثة تعذيب)25) قامت  حتققت مواطنة من   ،20(7 يف عام 
يف   .(27( النخبة احلضرمية  )26)وقوات  بإسم قوات احلزم األمين   واملعروفة  املتحدة  العربية  اإلمارات  اليت تدعمها  كالقوى 
4) واقعة من هذه الوقائع  املوثقة، أدى التعذيب إىل املوت. ومشلت أساليب التعذيب الضرب باهلراوات والقضبان املعدنية، 
للمعارضني السياسيني والعسكريني  الدعم  املعتقلني بتقديم  إتهام  والركل، واحلرق، واحلرمان من الطعام واملياه. وقد مت 

للحكومة اليمنية أو التجسس. كما مت استخدام التعذيب كوسيلة النتزاع االعرتافات))2).

أ.   يف 7 مارس/آذار 7)20، حواىل الساعة 00:) مساًء، إعتقلت قوات احلزام األمين   مثانية أشخاص يف منطقة 
زجنبار يف حمافظة أبني. مت استجواب املعتقلني يف مقر الشرطة حول ارتباطهم املزعوم مع تنظيم القاعدة يف 
شبه اجلزيرة العربية أو ما ُيعرف بتنظيم الدولة اإلسالمية. تعرض مجيع املعتقلني للتعذيب الذي تسبب يف وفاة 

)22) وثَّقت مواطنة حوادث اعتقال واحتجاز تعسفي يف أبني )19) وعدن )6) والضالع )1) وحرضموت )2) ولحج )17) ومأرب )3) وتعز )3). وثّقت مواطنة حوادث اختفاء 

قرسي يف أبني )12) وعدن )26) وحرضموت )15 سنة) ولحج )2) ومأرب )11) وشبوة )2). كانت قوات الحزام األمني يف أبني ولحج مسؤولة عن ما ال يقل عن 19 حالة من 

االعتقال التعسفي واالحتجاز واالختفاء القرسي وقوات النخبة الحرضمية مسؤولة عن 17 حادثة يف حرضموت وقوات النخبة الشبوانية مسؤولة عن الحادثتني اللتني وقعتا 

يف شبوة.

)23) كان املتوكل أستاذاً بجامعة صنعاء ورئيس الهيئة العامة لالستثامر. اعتقدت عائلتھ أنھ تم اعتقالھ بسبب تعیینھ، يف شھر نوفمبر/ترشين الثاين 2016، بصفتھ رئیساً 

للھیئة العامة لالستثمار من قبل تحالف الحويث-صالح وكان املتوكل أيًضا أستاًذا بجامعة صنعاء. وخلص فريق الخرباء التابع لألمم املتحدة إىل أنه مل يفقد حامية املدنيني عند 

القبض عليه.

)S/2018/68 (24، ص. 311

)25) وقعت هذه االنتهاكات يف أبني )28) وعدن )11) والضالع )1) وحرضموت )1) ولحج )10) وشبوة )1). كان الحزام األمني يف أبني ولحج مسؤول عن 10 حوادث عىل 

األقل وقوات النخبة الحرضمية عن حادثتني.

)26) هذه القوات ناشطة يف محافظات أبني وعدن ولحج. ووفقاً لفريق خرباء األمم املتحدة بشأن اليمن، فإن »قوات الحزام األمني، التي تشكلت يف مارس/آذار 2016، تقع 

تقنياً تحت إرشاف وزارة الداخلية. ومع ذلك، من الناحية العملية، يتم تدريبها وتزويدها وتغطية تكاليفها من قبل دولة اإلمارات العربية املتحدة وتعمل خارج هيكل القيادة 

.S/2018/68  والسيطرة العسكرية اليمنية«. وخلص الفريق إىل أن قوات الحزام األمني تتألف من أكرث من 15000 جندي. مراجعة الصفحتني 18 و19 من

)27) أفاد فريق خرباء األمم املتحدة بشأن اليمن بأنه »يف أوائل عام 2016، شكلت اإلمارات العربية املتحدة ومولت قوات النخبة الحرضمية قبل الهجوم املخطط عىل املكال. 

وأسوة بقوات الحزام األمني، تحصل قوات النخبة الحرضمية عىل رواتب أفضل من نظرياتها يف الجيش اليمني النظامي وتعمل خارج هيكل القيادة والسيطرة العسكرية 

اليمنية ». مراجعة ص. 19 من S/2018/68. حدد فريق األمم املتحدة الحزام األمني وقوات النخبة الحرضمية عىل أنها قوة بالوكالة لدولة اإلمارات العربية املتحدة. كام وثق 

الفريق 12 حالة من حاالت التعذيب والعنف الجنيس واالعتقال التعسفي وحاالت االختفاء القرسي التي ارتكبتها اإلمارات العربية املتحدة والحزام األمني وقوات النخبة. 

مراجعة الصفحتني 47 و48 وامللحق 62 من S/2018/68. كام وثّقت 21 حالة تعذيب وحددت ستة مسؤولني يف الحكومة اليمنية شاركوا يف هذه االنتهاكات. مراجعة ص. 51 

.S/2018/68 وامللحق 65 من

/http://mwatana.org/the-woes-of-arabia-felix 2017 28) مراجعة تقرير مواطنة السنوي لعام(
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أمني عبد العزيز املقطري ))2 سنة(. وأخرب أحد املعتقلني مواطنة بأن قوات احلزام األمين أوقفتهم بالصف 
كما  البحر.  إىل  وجرته  وربطته،  بالرمل،  املقطري  فم  مبلء  األمين    احلزام  قوات  قامت  ثم  لياًل.  البحر  قرب 
وضعوه يف وضعية االنبطاح، ووقف سبعة من أعضاء احلزام األمين على ظهره، مما حّد من تنفسه. ثم ضربوه 
مما جعله يصرخ. وصلت جثته إىل املستشفى يف وقت الحق من تلك الليلة، وأشار التقرير الطيب إىل عالمات 

التعذيب))2).

ب.جتنيد األطفال)3))

يف اإلستعراض الدوري الشامل لعام 4)20، قبلت احلكومة اليمنية التوصيات املتعلقة بوضع حد لتجنيد أو استخدام اجلنود 
جتنيد  حُيظر  الدولي،  اإلنساني  القانون  ومبوجب  املسلحة)))).  املعارضة  ومجاعات  احلكومية  القوات  أيدي  على  األطفال 
يف  األطفال  إشراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  الربوتوكول  حيظر  كما  حرب)2)).  جرمية  ُيعترب  الذي  األطفال 
النزاعات املسلحة، اليت يعد اليمن طرفًا فيها جتنيد األطفال،وُيلزم اليمن باختاذ مجيع التدابري املمكنة ملنع جتنيد األطفال 

واستخدامهم من قبل جمموعات مسلحة، مبا يف ذلك مجيع التدابري الالزمة للتنفيذ واإلنفاذ السليم هلذه االلتزامات)))).

ويف عام 7)20، خلصت حتقيقات مواطنة يف جتنيد األطفال إىل أن قوات احلزام األمين وقوات النخبة احلضرمية قد جندت 
طفاًل)5)).   (76 بتجنيد  هادي  الرئيس  مع  املتوافقة  املسلحة  القوات  من  وأجزاء  املقاومة  جمموعات  قامت  طفاًل)4)).   ((4
استفادت القوات من تدهور الظروف اإلنسانية واالقتصادية يف اليمن وتسّرب عدد كبري من األطفال من املدارس لتجنيد 

األطفال ألغراض القتال أو األمن،مبا يف ذلك ملئ نقاط التفتيش باألفراد واملساعدة يف اخلدمات اللوجستية.

تتّسق استنتاجات مواطنة مع النتائج اليت توصلت إليها منظمات حقوق اإلنسان األخرى ومع استنتاجات منظمة األمم املتحدة 
وفريق خرباء األمم املتحدة. وجد تقرير األمني العام لألمم املتحدة لعام ))20 حول األطفال يف النزاعات املسلحة أن القوات 

املسلحة اليمنية مسؤولة عن 05) حالة من جتنيد األطفال، فيما كانت قوات احلزام األمين   مسؤولة عن 42) حالة)6)).

)29) أجرت مواطنة مقابالت مع املحتجزين السبعة الذين شهدوا الحادث. احتفظت مواطنة بنسخة عن التقرير الطبي األويل بعد وفاة املقطري. وأكد التقرير الطبي أن 

جثة املقطري وصلت إىل املستشفى عند حواىل الساعة 2:30. وقد وصلت جثته رطبة ومغطاة بالرمل، مع رغوة تخرج من فمه. كانت النتائج الطبية تتامىش مع شهادات 

املحتجزين اآلخرين.

)30) يف هذا التقرير، يشري مصطلح »األطفال« إىل األفراد الذين تقل أعامرهم عن 18 سنة. يُحظّر تجنيد األطفال من قبل الجامعات املسلحة والجيش مبوجب املادة 4 )3) 

)ج) من الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف؛ املادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، التي أصبح اليمن دولة طرف فيها منذ عام 1991؛ املواد 1 و2 و4 من الربوتوكول 

االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة، التي أصبح اليمن دولة طرف فيها منذ عام 2007؛ املادتان 1 و3 من اتفاقية أسوأ أشكال عمل 

األطفال، التي أصبح اليمن طرفاً فيها منذ عام 2000؛ واملادة 45 من قانون حامية الطفل اليمني لعام 2002.

)31) مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، تقرير الفريق العامل املعني باالستعراض الدوري الشامل، اليمن، مستند األمم املتحدة A/HRC/26/8، 7 أبريل/نيسان 

2014 )التوصيات 115.60 و115.61 و115.62 و115.63 و115.64).

)32) الربوتوكول اإلضايف الثاين، املادة 4 )3))ج)؛ دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر عن القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدتني 136 و156.

)33) الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة، املواد 2 و4 و6.

)34) كانت أعداد تجنيدهم عالية بشكل خاص يف أبني ولحج.

)35) كانت أعداد تجنيدهم عالية بشكل خاص يف أبني والجوف.

)36) األمم املتحدة، األطفال يف النزاعات املسلحة، تقرير األمني العام، مستند األمم املتحدة  A/72/865- S/2018/465(16 مايو/أيار، 2018) ¶ 201.

.14
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ج. منع وصول املساعدات اإلنسانية

الدولي  اإلنساني  القانون  يلزم  فيما  والغذاء)7))،  والصحة  احلياة  يف  السكان  حقوق  اإلنسان  حلقوق  الدولي  القانون  حيمي 
األطراف بتسهيل الوصول السريع ودون أي عوائق للمساعدة اإلنسانية احملايدة)))).

التجارية من قبل التحالف الذي تقوده السعودية ملنع  7)20، استمر إغالق مطار صنعاء الدولي للرحالت اجلوية  يف عام 
األشخاص ذوي االحتياجات الطبية واملتصلة باحلماية من مغادرة اليمن)))). أدت القيود الشديدة املفروضة من خالل إغالق 
والوقود  األغذية  من  بالواردات  املرتبط  التأخري  عن  فضاًل  اليمنية،  والبحرية  والبحرية  اجلوية  للموانئ  التحالف  قوات 

واألدوية، إىل تفاقم األزمة اإلنسانية)40).

كانت قوات املقاومة املوالية للحكومة وأجزاء اجليش املوالي للرئيس هادي مسؤولة عن ثالثة حوادث من احلرمان من وصول 
))4). ومشلت هذه احلرمان من الوصول إىل الشاحنات اليت تنقل الطعام كما مطالب   20(7 املساعدات اإلنسانية يف عام 

للحصول على املال ملنح حق الوصول.

د. اهلجمات على املدارس)4)) واملستشفيات))))

وبالرغم من احلماية اخلاصة املمنوحة للمرافق التعليمية واملستشفيات مبوجب القانون اإلنساني الدولي، استمر تعرضها 
للهجمات. وتقتضي هذه اهلجمات ضمنًا التزام اليمن جلهة حقوق اإلنسان بضمان حقوق الصحة والتعليم، بالنظر إىل األثر 
7)20، تضررت املدارس واملستشفيات جراء اهلجمات اجلوية  الكارثي على املدارس والنظام الصحي)44). يف خالل العام 
والربية اليت قام بها التحالف الذي تقوده السعودية والقوات اليمنية املدعومة من اإلمارات العربية املتحدة. كما عّرضت بعض 

)37) اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، املرجع الوارد يف الحاشية 4، املادتني 22، 28؛ جامعة الدول العربية، امليثاق العريب لحقوق اإلنسان، املرجع الوارد يف الحاشية  38؛ 

اتفاقية حقوق الطفل، املرجع الوارد يف الحاشية 40، املادة 24؛ العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )ICESCR)، التعليق العام رقم 12، املرجع 

الوارد يف الحاشية 38؛ الجمعية العامة لألمم املتحدة، القرار 64/159، املرجع الوارد يف الحاشية 38؛ مجلس حقوق اإلنسان، القرار 7/14، املرجع الوارد يف الحاشية 38؛ الجمعية 

العامة لألمم املتحدة، حق اإلنسان يف املياه والرصف الصحي، مستند األمم املتحدة A/ RES/64/292 (3 أغسطس/آب 2010)؛ مجلس حقوق اإلنسان، تقرير املقرر الخاص 

املعني بحق كل إنسان يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، مستند األمم املتحدة A/HRC/68/297 (9 أغسطس/آب 2013) )يشار إليه يف ما بعد 

بتقرير املقرر الخاص املعني بالحق يف الصحة) ¶¶ 16-13، املبدأ 9، مبادئ ماسرتيخت، املرجع الوارد يف الحاشية 5؛ اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، املرجع الوارد يف الحاشية 

4؛ محكمة العدل الدولية، مرشوعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها، املرجع الوارد يف الحاشية 5 ؛ العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 

)ICESCR)، التعليق العام رقم 14، املرجع الوارد يف الحاشية 5.

)38) الربوتوكول اإلضايف الثاين، املرجع الوارد يف الحاشية 6، املادة 18 )2)؛ دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر عن القانون الدويل اإلنساين العريف، املرجع الوارد يف الحاشية 

10، القاعدة 55.

.S/2018/68 ،39) مراجعة امللحق 70 من تقرير فريق خرباء األمم املتحدة(

)40) مراجعة مواطنة وعيادة حقوق اإلنسان بكلية كولومبيا للقانون، املرجع الوارد يف  الحاشية 6.

)41) وقعت هذه الحوادث يف الضالع وشبوة وتعز. ميكن اإلطالع عىل التزامات األطراف املتعلقة بإمكانية وصول املساعدات اإلنسانية يف املادة 18 )2) من الربوتوكول اإلضايف 

الثاين؛ ومتت بلورتها يف اللجنة الدولية للصليب األحمر )ICRC)، القانون اإلنساين الدويل العريف، 2005، القاعدة 55.

إعالن  أيًضا  مراجعة   .10 -  7 القواعد   ،27 الحاشية  الوارد يف  املرجع  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  مراجعة  املدارس.  الهجامت ضد  العريف  الدويل  القانون  )42) يُحظّر 

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/utvikling/ :املدارس اآلمنة، الذي وقّع عليه أكرث من 70 دولة، واملتوفر عىل الرابط التايل

.safe_schools_declaration.pdf

)43) تحظر املادة 11 من الربوتوكول اإلضايف الثاين والقانون الدويل العريف الهجامت عىل املستشفيات. مراجعة اللجنة الدولية للصليب األحمر، املرجع الوارد يف الحاشية 27، 

القاعدة 28.

)44) العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )ICESCR)، املادتني 12 و13.
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األطراف هذه املواقع للخطر من خالل استخدامها ألغراض عسكرية.

حققت مواطنة يف استخدام املدارس ألغراض عسكرية، مبا يف ذلك حتويل املدارس إىل سجون، أو مقر للجماعات املسلحة 
أعاق  مما   ،(45( العسكريني  لألفراد  مالجئ  أو  االحتجاز،  مراكز  أو  االحتجاز،  مراكز  أو  العسكرية،  اإلمداد  مراكز  أو   ،
)) حالةحيث التزال فيها املدارس حمتلة أو مستخدمة كثكنات  وّثقت مواطنة   ،20(7 وصول األطفال إىل التعليم. يف عام 

عسكرية،ومراكزاحتجاز ومراكزللتدريب من قبل قوات احلزام األمين   ومجاعات املقاومة املوالية للحكومة.

أ.   يف )) يونيو/حزيران 7)20، يف الساعة 6:00 مساًء، دخلت قوات احلزام األمين إىل مكتب التعليم ومدرسة 
سفيان الثانوية يف منطقة حمفوظ مبحافظة أبني، حيث احتلت املبنى حتى 2) يوليو/متوز 7)20،واستخدمت 

املدرسة كثكنة، ودمرت شبكة املياه والصرف الصحي)46).

7)20، وّثقت مواطنة تسعة حوادث اعتداء على املستشفيات واملراكز  لقد دمر الصراع يف اليمن النظام الصحي. يف عام 
الطبية والعاملني الطبيني منسوبة إىل جمموعات مؤيدة للمقاومة وقوات احلزام األمين)47). كما تضررت املستشفيات نتيجة 

الغارات اجلوية واهلجمات الربية))4).

أ.   يف 2) ديسمرب/كانون األول 7)20، قامت جمموعة مسلحة تابعة للمقاومة الشعبية مبهامجة مستشفى الثورة 
البوابة  عند  احلراس  وهامجوا  مركبات؛  أربع  منت  على  املسلحة  اجملموعة  أعضاء  وكان  تعز.  مدينة  يف  العام 
الرئيسية للمستشفى، واقتحموا املبنى وتوقفوا عند وحدة الطوارئ بينما كانوا يواصلون إطالق النار ويهددون 

العاملني))4) يف املستشفى.
ـ

هـ . الغارات بواسطة طائرات أمريكية بدون طيار والعمليات الربية

تسعة  مقتل  عن  أسفرت  أبني  وحمافظة  البيضاء  حمافظة  يف  طيار  بدون  أمريكية  لطائرات  ضربات  مخس  مواطنة  وّثقت 
مدنيني من بينهم طفالن وسيدتان. كما وثقت مواطنة عمليتني بريتني أمريكيتني يف مأرب والبيضاء، حيث قتل )) مدنيًا يف 

العمليتني مبا يف ذلك 2) طفاًل. وأصيب )5 آخرون من بينهم 5 أطفال و)4 امرأة )50).

http://mwatana. ”ويف تقريرها »فصول من جحيم /http://mwatana.org/the-woes-of-arabia-felix 2017 45) وثَّقت مواطنة حاالت عدة يف تقريرها السنوي لعام(

/org/en/chapters-from-hell

)46) أجرت مواطنة مقابالت مع شهود عيان ومجلس املدرسة يف 13 يناير/كانون الثاين 2017.

)47) وثّقت مواطنة هجوماً واحداً يف كل من أبني وعدن من قبل قوات الحزام األمني، باإلضافة إىل سبعة يف تعز من قبل جامعات املقاومة.

http://mwatana.org/the-woes-of-arabia- 48) قوات الحويث وقوات املقاومة املوالية للحكومة هي املسؤولة عن الهجامت الربية عىل املستشفيات واملراكز الطبية(

 /felix/the_most_dominant_human-rights_violations/attack_on_hospitals

)49) قابلت مواطنة لحقوق اإلنسان وليد محمد الحمريي يف 14 ديسمرب/كانون األول 2017.

)50) أعلن مسؤولو القيادة املركزية األمريكية يف 20 ديسمرب/كانون األول 2017 أن القوات األمريكية أجرت عمليات برية متعددة وشنت أكرث من 120 هجوًما هذا العام 

إلزالة قادة رئيسيني وتعطيل قدرة القاعدة يف شبه الجزيرة العربية وداعش يف اليمن عىل استخدام املساحات غري الخاضعة للحكم يف اليمن كمركز لتجنيد اإلرهابيني والتدريب 

https://www.defense.gov/News/Article/Article/1401445/centcom-officials-provide-update-on-/ .وكقاعدة عمليات لتصدير اإلرهاب إىل جميع أنحاء العامل

/recent-counterterrorism-strikes-in-yemen
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يسلط هذا القسم الضوء على أهم أمناط اإلساءات واالنتهاكات حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي املنسوبة إىل قوات 
احلوثي أو صاحل واالنتهاكات اليت وقعت يف األراضي اخلاضعة لسيطرتها الفعلية))5).

النزاع املسلح، أن ميتثلوا أيضًا للقانون اإلنساني  جيب على احلوثيني وغريهم من اجلماعات املسلحة، بصفتهم طرفًا يف 
احلرب  جرائم  عن  املسؤولة  املسلحة  اجلماعات  من  وغريهم  للحوثيني  املنتمني  األفراد  حتميل  جيب  بل  ال  ميكن  الدولي. 
يقومون مبهام شبيهة  الذين  الدول، مثل احلوثيني،  الفاعلني من غري  بأن  القائل  للرأي  تأييد  املسؤولية اجلنائية. كما يربز 

باحلكومة بصفتهم سلطات األمر الواقع يف األراضي اليت يسيطرون عليها، ملَزمون بالقانون الدولي حلقوق اإلنسان)52).

أ. اإلعتقال التعسفي واإلختفاء القسري والتعذيب

مبوجب القانون الدولي اإلنساني، حُيظراالحتجاز التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب على وجه التحديد))5).

قوات  يد  على  القسري)55)  االختفاء  حاالت  من  حالة  و))  التعسفي)54)  االحتجاز  حاالت  من  حالة   6( من  مواطنة  حتققت 
التعسفي)56) و26 حالة من حاالت االختفاء  )5 حالة من حاالت االحتجاز  7)20، باإلضافة إىل  العام  احلوثي-صاحل يف 
القسري)57) يف الفرتة املمتدة بني العام 5)20 والعام 6)20. احتجزت قوات احلوثي-صاحل املعارضني السياسيني، ال سيما 

أولئك املرتبطني حبزب اإلصالح، وكذلك املدنيني والصحفيني واألكادمييني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والناشطني.

أ.    يف )2 فرباير/شباط 7)20، قام احلوثيون بإحتجاز بشري مسعود غالب الوصابي، البالغ من العمر )2 عامًا، 
يف صنعاء))5). واتهم احلوثيون الوصابي بصرف مرتبات مالية إىل خاليا نائمة تابعة للرجل الديين البارز عبد 
اجمليد الزنداني. مت احتجاز الوصابي يف إدارة أمن املنطقة السادسة))5). بعد مرور 0) أيام، مت نقله إىل إدارة 

)51) يسيطر الحوثيون عىل املحويت وعمران وذمار وإب ورمية. كان صعدة تحت السيطرة الحوثية بالكامل حتى العام املايض وهي اآلن مبعظمها خاضعة لسيطرة الحوثيني. 

تخضع البيضا والحديدة وحجة وصنعاء مبعظمها لسيطرة الحوثيني. املحافظات املتنازع عليها هي الجوف وتعز.

)52) مراجعة، عىل سبيل املثال، Daragh Murray، التزامات حقوق اإلنسان للجامعات املسلحة غري تابعة للدولة )2016)؛ تقرير املقرر الخاص املعني بحاالت اإلعدام 

.A/HRC/38/44  خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً عىل الجهات املسلحة من غري الدول: حامية الحق يف الحياة )5 يونيو/حزيران 2018)، مستند األمم املتحدة

)53) املادة الثالثة املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع؛ الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف األربع، املادة 4؛ دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر عن القانون الدويل 

اإلنساين العريف، القواعد 90 و98 و99.

)54) وقعت هذه الحوادث يف البيضا والجوف والحديدة وذمار وصعدة وصنعاء وتعز.

)55) وقعت هذه الحوادث يف البيضا والحديدة وذمار وصعدة وصنعاء وتعز.

)56) تحققت مواطنة من هذه الحوادث يف الفرتة ما بني يناير/كانون الثاين 2015 ومايو/أيار 2016. وقد حصلت االحتجازات يف عمران والحديدة وذمار وحجة وإب وصنعاء 

وتعز.

)57) تحققت مواطنة من هذه الحوادث بني يناير/كانون الثاين 2015 ومايو/أيار 2016. وقد وقعت هذه الحوادث يف الحديدة وذمار وإب وصنعاء وتعز.

)58) كان الوصايب قد عمل كحارس لزعيم حزب اإلصالح قبل أن يستويل الحوثيون عىل صنعاء يف سبتمرب/أيلول 2014.

)59) تغطي املنطقة العسكرية السادسة منطقة تضم محافظات الجوف والسعدة وعمران.

ثالثًا : إنتهاكات قوات احلوثي - صاحل
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االبحث اجلنائي )CID(. أصدرت النيابة اجلزائية املتخصصة أمرًا إلطالق سراحه. ومن ثم، مت نقل الوصابي 
إىل سجن احتياطي مبديرية  الثورة، حيث يتواجد منذ شهر يونيو/حزيران ))20.

7)20، تويف  العام  أثناء احتجازهم يف  اليمنيني على أيدي قوات احلوثي-صاحل  )2 حالة تعذيب للمدنيني  وّثقت مواطنة 
اُتهم احملتجزون بدعم  5)20 و6)20)60). وقد  العامني  على إثرها ثالثة حمتجزين على األقل، وأربعة حوادث تعذيب بني 
اجلواسيس أو التجّسس، وتعرضوا للضرب باهلراوات والقضبان املعدنية، وللركل، وللحرق، وللحرمان من الطعام واملياه 

والرعاية الطبية من أجل إكراههم على االعرتاف.

أ.   يف 0) نوفمرب/تشرين الثاني من العام 6)20، ألقت قوات احلوثي-صاحل القبض على وليد اإلبي، البالغ من 
العمر 26 عامًا، أمام منزله يف صنعاء. وقد احُتجز اإلبي يف إحدى سجون إدارة البحث اجلنائي يف صنعاء. يف 
صباح اليوم التالي، قام زعيم حوثي بإبالغ أسرة اإلبي أنه حمتجز من قبل احلوثيني لكنه مل يكشف عن مكان 
االحتجاز ومل يسمح لألسرة بزيارته. يف 5) نوفمرب/تشرين الثاني 6)20، ُأبلغت العائلة أنه بإمكانها رؤية جسد 
اإلبي يف مشرحة مستشفى الكويت احلكومي. وقيل هلم إن اإلبي انتحر، لكن تقرير تشريح اجلثة كشف أن اإلبي 

تعرض »العتداء وعنف شديدين«))6).

ب.   يف )) أكتوبر/تشرين األول 7)20، اعتقل احلوثيون حسني عبد اهلل اخلضر، البالغ من العمر 55 عاًما يف 
شارع مازدا يف صنعاء. مت احتجاز األخضر يف زنزانة يف سجن األمن السياسي يف صنعاء. يف )2 نوفمرب/تشرين 
الثاني 7)20، مت إطالق سراحه من مستشفى اجلمهوري، وهو يف كرسي متحرك وغري قادر على املشي، مع 

عالمات حروق يف كل جسده. فارق احلياة يف ) ديسمرب/كانون األول )62)7)20.

ب. اهلجمات الربية

جيب على قوات احلوثي-صاحل اإلمتثال ملبادئ التمييز والتناسب واالحتياط، يف وضد اهلجوم، املنصوص عليها يف القانون 
.(6(((IHL( الدولي اإلنساني

مدنيًا   (47 مقتل  عن  أسفر  مما   ،20(7 العام  يف  قوات احلوثي-صاحل  قبل  من  عشوائيًا  بريًا  هجومًا   70 مواطنة  وّثقت 
وإصابة 42) شخصًا)64). 

أ.   يف )2 أغسطس/آب من العام 5)20، يف متام الساعة 0:00) مساء، سقط صاروخ من عيار 22) ملم من 
طراز بي إم)2- غراد ))BM-2( على مبنى حممد درهم القدسي يف شارع مجال يف حي القاهرة يف مدينة 

)60) وقعت الحوادث يف عام 2017 يف الحديدة وصعدة وصنعاء وتعز. وقعت االنتهاكات بني 2015 و2016 يف صنعاء.

)61) قابلت مواطنة شقيق الضحية وحصلت عىل نسخة من تقرير الطبيب الرشعي بعد ترشيح جثة اإليب. وذكر التقرير أن سبب الوفاة هو طلق ناري وأن مسافة الطلق 

الناري«.  الناتج عن االرتداد العكيس للطلق  البارودي والرش الدموي  اليد اليمنى يخلو من الرذاذ  التقرير إىل أن »ظهر  الناري »مل تتجاوز املرت«. وباإلضافة إىل ذلك، أشار 

وأفادت إحدى االستنتاجات يف التقرير بأن »كمية الكدمات والسحجات يف جميع أجزاء الجسم« تبني أن اإليب قد تعرض »العتداء وعنف شديدين«. ويتامىش التقرير الطبي 

مع شهادات أفراد األرسة.

)62) قابلت مواطنة شهود عيان يف 13 ديسمرب/كانون األول 2017.

)63) املادة الثالثة املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع )صادق عليها اليمن يف 25 مايو/أيار 1977)؛ الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف األربع )صادق عليه اليمن يف 

17 أبريل/نيسان 1990)، املواد 15-13، 18 )2)؛ دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر عن القانون الدويل اإلنساين العريف، القواعد 1-24.

)64) وقعت معظم هذه االعتداءات )66 حالة) يف تعز، باإلضافة إىل هجامت يف أبني والجوف ولحج ومأرب وصنعاء. وشمل عدد الجرحى والقتىل 36 امرأة و160 طفاًل.
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تعز)65). يف ذلك الوقت، كانت قوات احلوثي-صاحل اجلهة الوحيدة اليت متلك قاذفة صواريخ بي إم)2- غراد 
))BM-2(. انهار الطابقان الثاني والثالث من املبنى، ما أسفر عن مقتل سبعة مدنيني وإصابة مخسة نتيجة 
لذلك)66). كان الشارع حيتوي على عدد من املتاجر وتواجد عدد كبري من املدنيني. وعلى الرغم من أن مجاعات 
أن  إىل  يشري  دليل  أي  مواطنة  جتد  مل  الوقت،  ذلك  يف  املنطقة  على  تسيطر  كانت  للحكومة  املوالية  املقاومة 

مجاعات املقاومة كانت متواجدة يف الشارع عند حصول اهلجوم.

ج. جتنيد األطفال)67)

مبوجب القانون اإلنساني الدولي، حيظر جتنيد األطفال ويرقى إىل جرمية حرب))6).

0)5 حالة من حاالت جتنيد اجلنود األطفال من قبل قوات احلوثي-صاحل))6)، اليت  7)20، حتققت مواطنة من  يف العام 
جندت األطفال للعمل عند نقاط التفتيش، ويف اللوجستيات القتالية، وألغراض عسكرية أو أمنية أخرى. تدهور األوضاع 

اإلنسانية واالقتصادية وارتفاع معدالت التسرب من املدارس جعال األطفال معرضني للتجنيد.

د. استخدام األلغام األرضية

حيّظر استخدام األلغام األرضية مبوجب اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد، اليت أصبح اليمن دولة طرف فيها منذ شهر 
سبتمرب/أيلول من العام )))).

املدنيني  الضحايا  العديد من  اليت تسببت يف  األلغام األرضية احملظورة  النزاع، استخدمت قوات احلوثي-صاحل  أثناء  يف 
وأعاقت العودة اآلمنة للمدنيني إىل املناطق املتضررة من األلغام األرضية. يف العام 7)20، وّثقت مواطنة 25 حادثة النفجار 
46 آخرين)70). باإلضافة إىل ذلك،  4) مدنيًا وإصابة  واليت تسببت يف مقتل  ألغام أرضية زرعتها قوات احلوثي-صاحل، 
57 مدنيًا و47 إصابات))7). وكان أكثر من نصف  5)20 و6)20، واليت تسببت يف مقتل  )) حادثة بني العامني  مت توثيق 

املتضررين بني عامي 5)20 و7)20 من النساء واألطفال.

أ.   يف 7 يوليو/متوز 7)20، عند الساعة 00:) صباحًا، انفجرت جمموعة من األلغام األرضية يف قرية الشقب 
 )22( الواقعة إىل جنوب تعز، مما أدى إىل إصابة عفاف حممد أمحد مقبل  املوادم  السعدي يف منطقة صرب 
ودليلة عبده أمحد أمحد مقبل )25))72) بعجز دائم. كان احلوثيون قد زرعوا ألغامًا أرضية على مسافة 50 مرتًا 
تقريبًا على الطريق القريب من منطقة طابا الصاحلي، اليت كانت حتت سيطرتهم، وذلك للحؤول دون تقدم 

)65) احتفظت مواطنة بصور عن املخلفات.

)66) شمل عدد الجرحى والقتىل 7 نساء و3 أطفال.

)67) يف هذا التقرير، يتم تحديد األطفال كأفراد يقل عمرهم عن 18 عاًما، املرجع الوارد يف الحاشية 21.

)68) الربوتوكول اإلضايف الثاين، املادة 4 )3) )ج)؛ دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر عن القانون الدويل اإلنساين العريف، القواعد 631 و651.

)69) وقعت معظم حوادث التجنيد يف صعدة وصنعاء. وقد تحققت مواطنة من هذه األرقام من خالل إجراء املقابالت مع األهل واألوالد، ومن خالل إفادات شهود تم 

التحقق منها حول الجنود األطفال.

)70) شمل عدد الجرحى والقتىل 61 طفاًل و22 امرأة. وقعت معظم هذه الحوادث يف تعز.

)71) تم اإلبالغ عن هذه الحوادث من عدن والبيضاء ولحج ومأرب وصنعاء وتعز، وشمل عدد الجرحى والقتىل 45 طفاًل و10 نساء.

)72) وفقاً لعفاف، كانت املرأتان تتمشيان معاً، وكان قطيع من املاعز خلفهام، عندما داست دليلة عىل لغم. هرب قطيع املاعز، مام أدى إىل مزيد من االنفجارات. زحفت 

دليلة عىل األرض وملست لغامً أرضياً آخر. سقطت عفاف عىل األرض، مام تسبب يف انفجار لغم. تم قذفها يف الهواء وهبطت عىل لغم آخر.
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مجاعات املقاومة املوالية للهادي أو لإلمارات وعناصر اجليش اليمين، الذين كانوا يف تبة  مزعل، الواقعة على 
بعد حواىل 00) مرت من مكان احلادث))7).

خلصت مواطنة إىل أن احلوثيني كانوا مسؤولني عن مجيع تفجريات األلغام األرضية يف ست حمافظات)74) ألن األلغام األرضية 
وغريها من املتفجرات اكتشفت فقط يف املناطق اليت انسحب منها احلوثيون، مقارنة باملناطق اليت كانت تسيطر عليها سابقًا 
قوات مناهضة للحوثيني. ُتركت األلغام األرضية يف األحياء السكنية والطرق العامة والشوارع الرئيسية واملنازل واملزارع. مل 

ترتك قوات احلوثي-صاحل أي إشارات تشري إىل مكان وجود األلغام.

هـ. االنتهاكات ضد الصحفيني

يف العام 7)20، وّثقت مواطنة االنتهاكات اليت يتعرض هلا الصحفيون من قبل قوات احلوثي-صاحل، مبا يف ذلك االعتقال 
التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب واملضايقة واملوت نتيجة التعذيب، الذي حيظره القانون الدولي كما هو مذكور أعاله. 
االحتجاز  من  حاالت   (0 مواطنة  وّثقت  صحفيًا.   (2 احتجاز  يف  احلوثيون  استمر   ،20(7 األول  ديسمرب/كانون   (( يف 

التعسفي للصحفيني وحالة اختفاء قسري واحدة يف الفرتة ما بني 5)20 و6)20.

أ,   يف 6 سبتمرب/أيلول 6)20، قام احلوثيون باحتجاز حييى اجلبيحي، البالغ من العمر )6 عامًا، وابنيه محزة 
وذي يزن، ومت اقتيادهم إىل مبنى جهاز األمن السياسي يف صنعاء. يف 2) أبريل/نيسان 7)20، وبعد حماكمة 
 2( »التعاون مع دولة أجنبية«. يف  باإلعدام بسبب  5) دقيقة، حكمت حمكمة يف صنعاء على اجلبيهي  دامت 
سبتمرب/ أيلول 7)20، أبطل الرئيس السابق للمجلس السياسي األعلى، صاحل الصماد، احلكم وأمر بإطالق 
سراح اجلبيحي. وُأطلق سراحه بكفالة يف 24 سبتمرب/أيلول 7)20. كما مت إطالق سراح ابنه األصغر، بينما 

بقي ابنه األكرب محزة حمتجزًا.

ب.   يف )2 مايو/أيار 7)20، القى الصحفيان عبد اهلل قابل، البالغ من العمر 25 عامًا، ويوسف العيزري، البالغ 
من العمر 26 عامًا، حتفهما بعد أن ضربت غارة جوية الفندق حيث كانا حمتجزين من قبل احلوثيني بعد القبض 
عليهما عند نقطة تفتيش يف مدينة ذمار)75). مت العثور على جثتيهما بعد مرور يومني على حصول الغارة اجلوية. 
وكانت نقابة الصحفيني اليمنيني قد اتصلت بزعماء احلوثي وطلبت منهم عدم احتجاز عبد اهلل ويوسف يف هذه 

املنطقة. وقد أنكر احلوثيون احتجازهما ورفضوا السماح ألقاربهم بدخول املنطقة.

و. إضطهاد األقليات الدينية

يثري استمرار االضطهاد الذي يستهدف الطائفة البهائية يف اليمن، مبا يف ذلك من خالل املداهمات  واالعتقاالت واالحتجاز 
األقليات  وممارسات  ملعتقدات  احلوثية  الواقع  األمر  سلطات  احرتام  بشأن  جدية  خماوف  القسري،  واالختفاء  التعسفي 

الدينية يف القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان.

)73) حصلت مواطنة عىل التقريرين الطبيني للضحيتني وصورهام بعد الجراحة التي تتوافق مع أنواع اإلصابات املرتبطة بهذه الحوادث. قابلت مواطنة عفاف محمد أحمد 

مقبل والسكان املحليني يف 17 يوليو/متوز 2017.

)74) بني 2015 و2017، وثقت مواطنة 57 حالة يف عدن وتعز ومأرب وصنعاء والبيضاء ولحج.

)75) كان الفندق يشتبه يف أنه منشأة حوثية لتخزين األسلحة. تم اعتقال الصحفيني بعد تغطية تجمع قبيلة مناهضة للحوثيني يف املنطقة. كانا مراسلني ليمن شباب وسهيل، 

وهام قناتان تعتربان عموًما عىل أنهام من القنوات املناهضة للحوثيني. مراجعة مواطنة، سلطة الحويث: عهد أسود يف تاريخ الصحافة اليمنية، 18 أكتوبر/ترشين األول 2015، 

http://mwatana.org/en/houthi-dark-history
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البهائية يف اليمن يواجهون مضايقات من  7)20، حققت مواطنة يف احلاالت اليت ال يزال فيها أفراد من األقلية  يف العام 
يتواجد سبعة   ،20(7 )) ديسمرب/كانون األول  الثقافية. واعتبارًا من  الدينية وأنشطتهم  قبل احلوثيني بسبب معتقداتهم 

بهائيني، مجيعهم حمتجزين يف العام 7)20، وأربعة منهم اختفوا قسرًا، يف سجون يديرها احلوثيون يف صنعاء.

املتخصصة يف صنعاء حماكمة حامد كمال حممد  االبتدائية  واصلت احملكمة اجلزائية   ،20(7 العام  أ.   خالل 
حيدرة ))5  سنة(، وهو أحد معتنقي الديانة البهائية، بتهمة ارتكاب جرائم يعاقب عليها باإلعدام. ويف 2 يناير/
كانون الثاني ))20، صدر حكم باإلعدام عليه باإلضافة إىل أمر مبصادرة ممتلكاته وأصوله وإغالق املنتديات 
البهائية يف اليمن. وخلصت مواطنة إىل أن حيدرة سجني رأي يتم احتجازه وحماكمته بسبب معتقداته وأنشطته 

السلمية كبهائي)76).

أن  إىل  وخلص  مواطنة  استنتاجات  اإلنسان  حلقوق  السامي  املتحدة  األمم  مفوض  عن  صادر  تقرير  أيد   ،20(7 العام  يف 
أنه »منط مستمر من االضطهاد« مشل  بدا  ما  اليمن، يف  البهائية يف  الطائفة  استهدفت  الواقع يف صنعاء  األمر  »سلطات 

الغارات واالعتقاالت واالحتجاز التعسفي أو غري القانوني لفرتات طويلة«)77).

ز.منع وصول املساعدات اإلنسانية

القيود  منعت  احملايدة))7).  اإلنسانية  املساعدة  بتيسري  ملزمة  احلوثي-صاحل  قوات  اإلنساني،  الدولي  القانون  مبوجب 
املفروضة على وصول املساعدات اإلنسانية اليت فرضتها سلطات احلوثيني حبكم األمر الواقع املدنيني اليمنيني من الوصول 
وصول  مبنع  احلوثي-صاحل  قوات  خالهلا  قامت  حالة   24 مواطنة  وّثقت   ،20(7 العام  يف  لبقائهم.  الضرورية  السلع  إىل 
نقاط  إنسانية على  اليت كانت حتمل مساعدات  الشاحنات  بتوقيف  اإلنسانية))7). قامت قوات احلوثي-صاحل  املساعدات 

التفتيش وصادرتها وفرضت قيودًا صارمة على عمل املنظمات اإلنسانية يف املناطق اخلاضعة لسيطرتها)0)).

)76) قابلت مواطنة عائلة منيف حيدر أحمد سامل يف 19 أغسطس/آب 2017.

)77) مجلس حقوق اإلنسان، تقرير مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان يف اليمن، مبا يف ذلك االنتهاكات والتجاوزات منذ سبتمرب/أيلول 

2014، مستند األمم املتحدة  A/HRC/36/33 (13 سبتمرب/أيلول 2017) ¶72

)78) دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر عن القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 55.

)79) وثقت مواطنة 20 حادثة يف صعدة واثنتني يف الجوف وواحدة يف تعز وواحدة يف صنعاء.

)80) يف صعدة، رفضت قوات الحويث-صالح السامح لفريق طبي بالتوجه إىل الحشوة ومنعت بناء مستشفى يف دماج.
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ح. اهلجمات على املدارس واملستشفيات

يف العام 7)20، وّثقت مواطنة سبعة حوادث اعتداء على املستشفيات واملراكز الطبية من قبل قوات احلوثي-صاحل)))) وحالة 
واحدة تنطوي على استخدام مدرسة كثكنة عسكرية. ختضع املدارس واملستشفيات حلمايات حمددة مبوجب القانون الدولي 

اإلنساني)2)).

أ.   يف بداية شهر ديسمرب/كانون األول من العام 7)20، قام حوثيون بإحتالل مستشفى عبد القادر املتوكل)))) يف 
مدينة صنعاء. 

)81) كان الحوثيون مسؤولني عن هجومني يف صعدة وخمسة يف تعز. يف 5 يوليو/متوز 7102، أوقف الحوثيون عيادة متنقلة يف صعدة. يف أوائل ديسمرب/كانون األول 7102، 

احتل الحوثيون مستشفى عبد القادر املتوكل يف العاصمة صنعاء.

)82) تحظر املادة 11 من الربوتوكول اإلضايف الثاين والقانون الدويل العريف الهجامت عىل املستشفيات. مراجعة اللجنة الدولية للصليب األحمر، املرجع الوارد يف الحاشية 

27، القاعدة 28؛ تحظر الهجامت ضد املدارس مبوجب القانون الدويل العريف. مراجعة اللجنة الدولية للصليب األحمر، املرجع الوارد يف الحاشية 27، القواعد 7 - 10. مراجعة 

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/:أيًضا إعالن املدارس اآلمنة، الذي وقع عليه أكرث من 70 دولة، واملتوفر عىل هذا الرابط

utvikling/safe_schools_declaration.pdf

http://mwatana.org/the-woes-of-arabia-felix/the_most_domi- 83) قامت مواطنة مبقابلة شهود عيان يف 12 ديسمرب/كانون األول 2017. مراجعة التقرير السنوي(

/nant_human-rights_violations/sanaa_event
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ندعو حكومة اليمن إىل:

ضمان امتثال القوات اليمنية للقانون الدولي حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي. �
ضمان قيام قوات التحالف الذي تقوده السعودية وقوات األمن، واجلماعات املسلحة اليت متّوهلا وتدعمها، باحرتام  �

القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي اإلنساني يف عملياتها يف اليمن.
إدانة انتهاكات القانون الدولي اإلنساني من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، واملطالبة بالوقف الفوري للهجمات  �

ضد املدنيني واألهداف املدنية.
عدم املوافقة على عمليات التحالف الذي تقوده السعودية والعمليات اإلماراتية يف اليمن إىل حني توفري ضمانات  �

كافية لضمان امتثال العمليات العسكرية اللتزامات اليمن مبوجب القانون الدولي حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساني 
الدولي.

تقوده  � الذي  للتحالف  اجلوية  والعمليات  األرض  على  اليمنية  احلكومة  متارسها  اليت  الرقابة  حول  توضيح  تقديم 
السعودية واإلمارات العربية املتحدة، وحول التدابري املعمول بها لضمان وجود مساءلة عن االنتهاكات.

وحماسبة  � املدنيني،  بني  وفيات  عن  أسفرت  اليت  اهلجمات  عن  مفصلة  عامة  معلومات  لتقديم  التحالف  مناشدة 
املسؤولني، وتوفري سبل االنتصاف، مبا يف ذلك التعويض للضحايا.

دعوة الواليات املتحدة إىل تقديم معلومات عامة مفصلة عن غاراتها من الطائرات بدون طيار والغارات اليت أسفرت  �
عن وفيات بني املدنيني، وحماسبة املسؤولني، وتوفري سبل االنتصاف، مبا يف ذلك التعويض للضحايا.

فتح مجيع املوانئ الربية والبحرية واملطارات على الفور للرحالت اجلوية اإلنسانية والتجارية ألنها من مقتضيات  �
احلقوق السيادية احلصرية للحكومة اليمنية.

االختفاء  � ضحايا  مصري  عن  والكشف  التعسفي؛  لالحتجاز  تعرضوا  الذين  األشخاص  مجيع  عن  فورًا  اإلفراج 
القسري، مبا يف ذلك عن طريق نشر قوائم باألفراد احملتجزين يف األراضي اليت تسيطر عليها احلكومة.

التحقيق يف مجيع حوادث التعذيب املبلغ عنها وفقًا للمعايري الدولية؛ واختاذ تدابري فورية حملاسبة املسؤولني عن ذلك  �
وتقديم سبل االنتصاف للضحايا.

التأكد من أن مجيع اجلماعات املسلحة تتوقف على الفور عن جتنيد األطفال؛ وإطالق سراح مجيع األطفال الذين  �
تقل أعمارهم عن )) سنة من اخلدمة، وضمان حصوهلم على برامج إعادة التأهيل.

التعاون الكامل مع فريق اخلرباء البارزين لضمان حماسبة مجيع مرتكيب اجلرائم اخلطرية يف اليمن. �

رابعًا: توصيات
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ما هو دور احلكومة يف الغارات اجلوية اليت يقوم بها التحالف يف خالل مرحلة التخطيط األولية وأثناء القيام بعمليات القصف 
ويف مرحلة اإلستعراض الالحق أو تقييمات ما بعد القصف؟

ما هي التدابري اليت اختذتها احلكومة لضمان أن التحالف الذي تقوده السعودية والواليات املتحدة يقوم بتخفيف الضرر على 
املدنيني واألهداف املدنية يف الغارات اجلوية والعمليات الربية؟

ما هي التدابري اليت اختذتها احلكومة للتحقيق يف االنتهاكات، مبا يف ذلك تلك املوثقة من قبل منظومة األمم املتحدة، من 
ضمنها فريق األمم املتحدة واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وحماسبة أولئك الذين مت حتديدهم كمرتكيب انتهاكات يف 

تقرير فريق األمم املتحدة؟

ما هي التدابري اليت اختذتها احلكومة للتحقيق يف اإلنتهاكات املتعلقة باإلحتجاز ومنعها ومقاضاة املسؤولني عن ارتكبها يف 
قوات احلزام األمين وقوات النخبة وحماكمتهم، كما هو موثق يف هذا التقرير وتقرير فريق األمم املتحدة؟

ما هي التدابري اليت اختذتها احلكومة إلطالق سراح احملتجزين يف مراكز االحتجاز املكشوف عنها وغري املكشوف أو إحالتهم 
إىل القضاء يف مجيع أحناء األراضي اليت تسيطر عليها احلكومة؟

قبل قوات احلزام  ملنع جتنيد األطفال وتسهيل إطالق سراح األطفال اجملندين من  اليت اختذتها احلكومة  التدابري  ما هي 
األمين وقوات النخبة؟

ما هي التدابري اليت اختذتها احلكومة لضمان وصول الصحفيني إىل املناطق املتأثرة بالصراع، وإمكانية قيام عملهم اإلبالغي 
حبرية؟

ما هي التدابري اليت اختذتها احلكومة لفتح مطار صنعاء لتوفري املرور ألولئك الذين حيتاجون إىل مساعدة طبية ومحاية؟

خامسًا: أسئلة للحكومة اليمنية

.43

.44

.45

.46

.47

.48

.49

.50



تقديم تقرير إلى األمم المتحدة 

20

سادسًا: جهات االتصال
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