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ّ
.I

المقدّمة والوالية

 -1تماشيًاّمعّقرارّمجلسّحقوقّاإلنسانّرقمّ ّ،36/31يغطيّهذاّالتقريرّالفترةّالممتدةّمنّّ1أيلولّ/سبتمبرّّ2014
إلىّّ30حزيرانّ/يونيوّّ.2018فيّقرارهّهذاّال ُمعتمدّفيّّ29أيلولّ/سبتمبرّّ،2017طلبّمجلسّحقوقّاإلنسانّ
منّالمفوضّالسامي ّلألمم ّالمتحدةّلحقوقّاإلنسانّتأليفّفريقّمنّالخبراءّالدوليينّواإلقليميينّالبارزينّالمعنيّ
باليمنّ(فريقّالخبراء)ّللعملّ،فيّجملةّأمورّ،علىّمراقبة أوضاعّحقوقّاإلنسانّوإعدادّتقريرّبشأنهاّ،وإجراءّ
تّوإساءا ٍ
تدقيقّشاملّفيّجميعّاالدعاءاتّبانتهاكا ٍ
تّلحقوقّاإلنسانّالدوليةّولغيرهاّمنّمجاالتّالقانونّالدوليّ
المنا ِسبةّوالمطبقةّفيّهذاّالشأنّ،ال ُمرتكبةّمنّقِبلّجميعّأطرافّالنزاعّمنذّأيلولّ/سبتمبرّّ،2014معّاألخذّبعينّ
االعتبارّاألبعادّالجنسانيةّالمحتملةّلمثلّهذهّاالنتهاكاتّوتحديدّالوقائعّوالظروفّالمحيطةّبمثلّهذهّاالنتهاكاتّ
واإلساءاتّّ-وحيثّأمكنّتحديدّالمسؤولينّعنهاّ.
نّالمفوض ّالساميّالسيد ّكمال ّجندوبيّ(منّتونس)ّوالسيدّتشارلزّ
 .1فيّّ 4كانونّاألولّ/ديسمبرّّ،2017عي
ُ
غاراوايّ(منّالمملكةّالمتحدة)ّوالسيدةّميليسا ّباركّ(من ّأستراليا)ّللعملّكخبراءّبرئاسةّالسيد ّجندوبيّ ّ.
ّ
 .2دقّقّفريقّالخبراء ّفي ّادعاءاتّبشأنّانتهاكاتّوإساءات لحقوقّاإلنسانّومجاالتّالقانونّالدوليّاألخرىّ
المنا ِسبةّوالمطبّقةّ،التيّارتكبتهاّأطرافّالنزاعّ.باإلضافةّإلىّالقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسانّ،طبقّالخبراءّ
القانونّالدوليّاإلنسانيّوالقانونّالدوليّلّلجئينّوالقانونّالجنائيّالدولي.
 .3نظراً ّلمحدوديةّالوصولّوالمصادرّوالوقتّال ُمتاحّللخبراء ّمنّأجلّتطبيقّالواليةّواسعةّالنطاقّالموكلةّ
إليهمّ ،اختار ّالخبراء ّحوادث ّبنا ًء ّعلى ّمدى ّخطورة ّاالدعاءات ّوأهميتها ّفي ّإظهار ّأنماط ّاالنتهاكات؛ّ
والوصولّإلىّالضحاياّوالشهودّوالوثائقّالداعمة؛ّوالمواقعّالجغرافيةّللحوادثّ.كماّنظرّالخبراءّفيّاألبعادّ
الجنسانيةّلّلنتهاكاتّوفيّأثرهاّعلىّالمجموعاتّاألكثرّضعفًاّ.وفيّضوءّتشديدّالواليةّعلىّال ُمساءلةّ،ركّزّ
الخبراءّعلىّتحديدّوقائعّاالنتهاكاتّوظروفهاّوتحديدّالمسؤولينّعنهاّمتىّأمكنّ.
ّ
 .4يحاولّهذاّالتقريرّتحديدّالجهاتّالفاعلةّحيثّأمكنّوعندّالتعذرّ،يتمّاستخدامّمصطلحّ"القواتّالمواليةّ
للحكومة"ّ لإلشارةّإلىّأيّمنّالجهاتّالتيّتحاربّضدّقواتّالحوثيينّ/صالحّومصطلحّ"سلطاتّاألمرّ
الواقع"ّلإلشارةّإلىّالجهاتّالتيّتسيطرّعلىّصنعاءّوالمناطقّاألخرىّالتيّتعيشّفيهاّالغالبيةّالعظمىّمنّ
السكانّ.
ّ
 .5استخدمّالخبراءّفيّهذاّالتقريرّمصطلحّ"القواتّالمواليةّللحكومة"ّلإلشارةّإلىّاألطرافّالتيّتحاربّقواتّ
الحوثيينّ/صالحّ،ومصطلحّ"سلطاتّاألمرّالواقع"ّلإلشارةّإلىّاألطرافّالتيّتسيطرّعلىّصنعاءّوالمناطقّ
المجاورةّحيثّيعيشّمعظمّسكانّاليمنّ ّ.
 .6إن ّالتقريرّالّيدعيّشموليّةّ ّتوثي ِقه ّللعدد االستثنائيّللحوادثّذاتّالصلةّالتيّوقعتّضمنّال ُمدةّالتيّتنصّ
عليهاّالواليةّّ.بالرغمّمنّذلكّ،يعتبرّفريقّالخبراءّأنّالتقريرّيبينّأبرزّأنماطّاالنتهاكات.
ّ
ّ
 .IIالمنهجية
 .7قامّالخبراءّواألمانةّالعامةّبزياراتّ إلىّعدنّوصنننننننعاءّوصننننننعدةّوالحديدةّفيّاليمنّ،ودجيبوتيّواألردنّ
والمملكةّالعربيةّالسنننننعوديةّوسنننننويسنننننراّوالوالياتّالمتحدةّاألميركيةّلكنهمّواجهواّقيوداًّأمنيةّولوجسنننننتيةّ
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وإداريةّهامةّفيّاإلعدادّلزياراتّمخططّّلهاّإلىّاليمنّولمّيتمكنواّمنّزيارةّجميعّالمحافظاتّالمتضنننرّرةّ
نننوراّفوتغرافيةّ
نننوصنننناّتعزّ.كذلكّ،أخذّالخبراءّبعينّاالعتبارّتقاريرّووثائقّأخرىّواسننننتعرضننننواّصن ًّ
خصن
ً
ومقاطعّفيديوّوصورّأقمارّصناعيةّ.
ّ
 .8وجّهّفريقّالخبراءّالدعواتّلتقديمّالمعلوماتّعلىّشننننننبكةّاإلنترنتّفيّشننننننباطّ/فبرايرّّ2018معّتحديد ّ
ّّ1حزيرانّ/يونيوّّ2018كموعدّنهائي .كماّأرسننننلّالخبراءّطلباتّخطيةّللحصننننولّعلىّمعلوماتّمحددةّ
إلىّكلّمنّالحكومةّاليمنيةّفيّّ17نيسانّ/أبريلّّ2018والدولّاألعضاءّفيّالتحالفّفيّّ23نيسانّ/أبريلّ
ّ2018وسننلطاتّاألمرّالواقعّفيّصنننعاءّفيّّ11تمّوزّ/يوليوّّ.2018لكنهمّلمّيحصننلواّعلىّأيّردّفيّهذاّ
الصددّ.
ّ
 .9اعتمدّفريقّالخبراءّ،وكأولويةّبالنسبةّإليهّ،أفضلّممارساتّتقصيّالحقائقّالتيّتهدفّإلىّضمانّسّلمةّ
الشهودّوالضحاياّوأمانهمّورفاههمّ.ولهذهّالغايةّ،يتضمنّالتقريرّالحاليّالمعلوماتّالواردةّمنّالمصادرّ
التيّقدّمنحتّموافقتهاّالمستنيرةّفحسبّ،بحيثّالّيؤديّنشرّتلكّالمعلوماتّإلىّإلحاقّأيّضررّبهاّ.تقعّ
المسؤوليةّالرئيسيةّفيّحمايةّالضحاياّوالشهودّوغيرهمّمنّاألشخاصّالمتعاونينّمعّفريقّالخبراءّ،علىّ
عاتقّالدولّالتيّيحملونّجنسيتهاّوالتيّيقيمونّفيهاّ ّ.
 .10تماشيًاّمعّالممارسةّالمر ِعيّةّ،اعتمدّفريقّالخبراءّمعيارّاإلثباتِّالتالي"ّ:توفُّرّأسبابّوجيهةّللتّصديق".
ّ
 .11حيثما ّتوصل ّفريق ّالخبراء ّإلى ّمعلومات ّتربط ّمرتكبين ّمزعومين ّبانتهاكا ٍ
ّأنماط ّانتهاكاتّ،
ت ّمحددة ّأو
ِ
أُحيلتّهذهّالمعلوماتّإلىّمفوضّاألممّالمتحدةّالساميّلحقوقّاإلنسانّبسريةّّتامةّ.أماّفيّالحاالتّالتيّلمّ
تتوفّرّفيهاّمعلوماتّكافيةّلتحديدّأفرادٍّمسؤولينّعنّاالنتهاكاتّ،تمّتحديدّالجهةّأوّالمجموعةّالمسؤولةّمتىّ
أمكنّ.
ّ
 .12يشكرّفريقّالخبراءّّالضحاياّوالشهودّالذينّشاركوهّتجاربهمّ.يعبرّفريقّالخبراءّعنّامتنانهّللمساعدةّالتيّ
قدمتهاّالجهاتّالحكوميةّوغيرّالحكوميةّوللدعمّالذيّتلقَّاهّمنّوكاالتّاألممّالمتحدةّوشركائها.
.III

اإلطار القانوني

 .13إنّاليمنّطرفّفيّتسعّمعاهداتّمنّأصلّثّلثّعشرةّمعاهدةّدوليةّعنّحقوقّاإلنسانّيبقىّتطبيقهاّساريًاّ
فيّفتراتّالنزاعّالمسلحّ.تقعّعلىّعاتقّالحكومةّاليمنيةّالتزاماتٌ ّايجابيةّفيّالمناطقّالتيّفقدتّالسيطرةّ
الفعليةّعليهاّّ.
ّ
 .14تسيطرّسلطاتّاألمرّالواقعّعلىّمساحاتّشاسعةّمنّاألراضيّبماّفيّذلكّصنعاءّّوتمارسّفيّتلكّالمناطقّ
وظيفةّمشابهةّلوظيفةّالحكومةّ.وبهذاّتكونّمسؤولةّبموجبّالقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسان.
ّ
 .15اليمن ّفي ّحالة ّنزاع ّمسلح ّغير ّدوليّ .في ّهذا ّاإلطارّ ،تنشأ ّالتزامات ّبالقانون ّالدولي ّاإلنساني ّبموجبّ
المعاهداتّوالقانونّالعرفيّ.وإنّجميعّأطرافّالنزاعّبماّفيّذلكّالقواتّالمسلحةّالتابعةّلهاّوّ/أوّاألشخاصّ
أوّالمجموعاتّالتيّتعملّبناءّعلىّتعليماتهاّأوّتحتّإشرافهاّأوّسيطرتهاّ ُملزمةّبتطبيقّالقانونّالدوليّ
العرفيّ.اليمنّوقواتّالتحالفّوالجهاتّالفاعلةّغيرّالرسميةّأطرافّفيّالنزاعّويجبّعليهاّبالتاليّااللتزامّ
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بالمبادئّاألساسيةّللتمييزّوالتناسبّواالحتياطّخّللّاألعمالّالقتاليةّ.عّلوةّعلىّذلكّ،يجبّعلىّجميعّهذهّ
األطرافّأنّتحرصّبشكلّدائمّعلىّتجنبّالسكانّالمدنيينّوالمدنيينّواألهدافّالمدنيةّ ّ.
 .16اليمنّليسّطرفاّفيّنظامّروماّاألساسيّللمحكمةّالجنائيةّالدوليةّ،وكذلكّالحالّبالنسبةّللعديدّمنّالدولّ
اّكبيراّمنّنظامّروماّاألساسيّيحاكيّالقانونّالدوليّ
األخرىّالمشاركةّفيّالنزاعّفيّاليمنّ.لكنّجز ًء
ً
العرفي.
 .IVالسياق
ّ
 .17فيّالعامّّ،2011قامتّثورةّشعبيةّضدّنظامّالرئيسّعليّعبدهللاّصالحّالحاكمّفيّاليمنّمنذّّ33عا ًماّ.وقدّ
أعطىّاتفاقّتوسطتّفيهّدولّمجلسّالتعاونّالخليجيّالرئيسّصالحّالحصانةّونقلّّالسلطةّإلىّنائبهّعبدّربهّ
منصورّهاديّ.عندئذّعقدّاليمنيونّمؤتمرّالحوارّالوطنيّالذيّرافقتهّعمليةّصياغةّالدستورّّ.ولكنّفيّالعامّ
ّ 2014تصاعدّالصراعّبينّالقواتّالمواليةّللحكومةّبقيادةّالرئيسّهاديّوالحوثيينّوالمجموعاتّالمسلحةّ
حولّترتيباتّتقاسمّالسلطةّومسودةّالدستورّ.فيّأيلولّ/سبتمبرّمنّهذاّالعامّاستولىّالحوثيونّوالمجموعاتّ
المسلحةّالمتحالفةّمعّالرئيسّصالحّعلىّالعاصمةّصنعاءّوأحكمواّالسيطرةّعليهاّوعلىّمناطقّأخرىّمنّ
البّلد.
ّّ
 .18في ّآذارّ /مارس ّّ ،2015شكّلت ّالمملكة ّالعربية ّالسعودية ّتحالفا ّضمّ ّالبحرينّ ،مصرّ ،األردنّ ،الكويتّ،
المغربّ،السنغالّ،السودانّ،وّاإلماراتّالعربيةّالمتحدةّ1لبدءّعملّعسكريّبناءّعلىّطلبّالرئيسّهاديّ.
تدعمّ هذاّالتحالفّالوالياتّالمتحدةّاألميركيةّوالمملكةّالمتحدةّوغيرهاّمنّالدولّوتقدمّلهّالمشورةّ.أطلقتّ
قواتّالتحالفّحملةّجويةّمسبّبةّخسائرّكبيرةّفيّصفوفّالمدنيينّوفيّأكثرّهذهّالحوادثّدمويةًّ،استهدفّ
التحالفّفيّّ8تشرينّاألولّ/أكتوبرّّ2016عزاءّفيّالقاعةّالكبرىّفيّصنعاءّماّأسفرّعنّمقتلّماّالّيقلّ
عنّّ 132مدنيا ًّمنّالذكورّوإصابةّّ 695آخرينّبينهمًّ ّ 24
طفّلّ .باإلضافةّإلىّالضرباتّالجويةّ،فرضتّ
فرضتّحصاراّبحكمّاألمرّالواقعّعلىّالموانئّاليمنيةّّنهايةّالعامّ
قواتّالتّحالفّالبحريةّقيودًاّشديد ّة ًّّكماّ
ً
ّ2017مماّأعاقّوصولّاإلمداداتّاألساسيةّإلىّالبّلدّ.فيّآبّ/أغسطسّّ،2016أغلقتّقواتّالتحالفّمطارّ
صنعاءّالدوليّبشكلّفعليّ.ماّيزالّالمطارّمغلّقًاّأمامّالطيرانّالمدنيّحتىّاآلن.
ّ
ّ
 .19تستمرّاألعمالّالقتاليةّبشكلّكثيفّفيّبعضّمناطقّاليمنّبالرغمّمنّاألثرّاإلنسانيّالخطيرّعلىّالسكانّ
المتضررينّ .ويُفاقم ّهذا ّالعنف ّانعدام ّاألمن ّالغذائي ّومحدودية ّالوصول ّالى ّالرعاية ّالصحية ّوالقيودّ
المفروضةّعلىّالوارداتّوالسلعّالحيويةّ.كذلكّ،كانّلوقفّدفعّرواتبّموظفيّالقطاعّالعامّمنذّآبّ/أغسطسّ
دمرا ّعلى ّالمدنيينّ .
أثرا ّم ً
ّ 2016بعد ّنقل ّالحكومة ّللبنك ّالمركزي ّمن ّصنعاء ّإلى ّعدنً ّ ،
ّّ
ً
 .20عموماّ،لمّتتبدلّالجبهاتّاألماميةّبعدّانقضاءّثّلثّسنواتّعلىّالقتالّفيّحينّتستمرّالسيطرةّعلىّاألراضيّ
فيّالتغير ّعلىّالمستوىّالمحليّ.عززتّاإلماراتّالعربيةّالمتحدةّسيطرتها ّجنوبيّاليمن ّمباشرةًّأو ّعبرّ
القواتّالتابعةّلهاّأيّقواتّالحزامّاألمنيّوقواتّالنخبةّالحضرميةّوالشبوانيةّعلىّالرغمّمنّمقاومةّالرئيسّ
هاديّلهاّوتبرّئهّمنهاّ.
ّ
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 .21فيّالعامينّّ2015وّ2016اجتاحتّالهجماتّاالنتحاريةّوهجماتّأخرىّصنعاءّوعدنّومناطقّأخرىّتبناهاّ
ّكبيرا ّمن ّالضحاياّ ّ.
ما ّيسمى ّبالدولة ّاإلسّلمية ّوالقاعدة ّمسببة ّعددًا
ً
 .22فيّّ 4تشرينّالثانيّ/نوفمبرّّ 2017أطلقّالحوثيونّصارو ًخاّمنّاليمنّباتجاهّالسعوديةّ.بعدّيومينّأعلنّ
التحالفّعنّ ّفرضّحصارّتامّعلىّالحدودّاليمنيةّالجويةّوالبحريةّوالبريةّ.فيّاألسابيعّالّلحقةُّ ّ،رفعّهذاّ
الحصارّتدريجيّا ًّ.فيّالعامّّ2018واصلّالحوثيونّإطّلقّالصواريخّعلىّالمملكةّالعربيةّالسعودية.
ّ
 .23إنّالنظرةّالمبسطةّالتيّتصنفّالنزاعّكصراعّثنائيّبينّالحكومةّمنّجهة ّوتحالف ّالحوثيينّوصالحّمنّ
جهةّأخرىّ،بالرغمّمنّأنهاّلمّتكنّيو ًماّدقيقةّ،أمستّأكثرّتشويشاًّّفيّالسنةّالماضيةّبسببّتغيرّالتحالفاتّ
وانتشارّالمجموعاتّالمسلحةّوانقسامّالفصائلّ.
 .24بعدّاستمرارّالتوتر ّبينّالحوثيينّوحلفاءّالرئيسّالسابقّصالح ّاندلعتّاشتباكاتّبينهماّفيّكانونّاألولّ/
ديسمبر ّّ 2017في ّصنعاءّ ،وّقُتل ّصالح ّعلى ّيد ّالحوثيينّ .في ّكانون ّالثانيّ /يناير ّّ 2018أعلن ّالمجلسّ
االنتقاليّالجنوبيّالذيّأنشئّفيّأيارّ/مايوّّ 2017حالةّالطوارئّفيّعدنّواندلعت ّاشتباكات ّمكثفةّبينّ
مناصريهّوقواتّالحكومةّ.وعادّالهدوءّالحذرّإلىّعدنّبعدّتدخلّالتحالفّ.الّتزالّقواتّالمجلسّاإلنتقاليّ
الجنوبيّالمدعومةّبشكلّكبيرّمنّاإلماراتّالعربيةّالمتحدةّتسيطرّعلىّأهمّالمدنّجنوبيّاليمنّ.
ّ
ً
 .25فيّحزيرانّ/يونيوّّ 2018أطلقّالتحالفّوالقوىّالمواليةّله ّعدوانّا ّعلىّالحديدة ّولكنّتمّوقفه ّظاهريًاّبعدّ
بضعةّأسابيعّمنّأجلّالسماحّلألممّالمتحدةّبالقيامّبجهودّالوساطةّ.وفيماّهربّأكثرّمنّّ120ألفّنازحّمنّ
المحافظةّ،حذرتّالوكاالتّاإلنسانيةّمن ّالخطرّالجديّعلىّالمدنيين ّفيّحال ّتضرر ّمرفأّالمدينةّالحيويّ
ّالقتالّ .
جراء
ّ
 .26منذّآذارّ/مارسّّ 2017صنفّمكتبّاألممّالمتحدةّلتنسيقّالشؤونّاإلنسانيةّاليمنّأكبر ّأزمةّإنسانيةّفيّ
العالمّ،حيثّبلغّوفقا ًّلهذاّالمكتب ّعددّاألشخاصّالذينّيحتاجونّإلىّمساعدة ّإنسانيةّّ 22.2مليونّشخصّ
بينهمّّ11.3مليونّشخصّفيّحاجةّماسةّإليهاّ،منّأصلّّ29.3مليونّنسمةّ،وذلكّحتىّتاريخّنيسانّ/أبريلّ
ّ.2018يطالّالنقصّمختلفّالقطاعاتّبماّفيّذلكّقطاعّالصحةّوغذاءّوالسكنّوالصرفّالصحيّوالمياهّ
والحمايةّ ّ.
.V
أ.

انتهاكات القانون الدولي

الهجمات ضد المدنيين
 .27وصلّعددّاإلصاباتّفيّصفوفّالمدنيينّفيّاليمنّمنّآذارّ/مارسّّ2015حتىّحزيرانّ/يونيوّّ2018إلىّ
ّ16706بينهمّّ6475قتيلّوّ10231جريحّ،فيّحينّّيُرجحّأنّيكونّالعددّالحقيقيّللخسائرّالبشريةّأعلىّمنّ
ذلكّبكثيرّ.
 .28تسببت ّغارات ّالتحالف ّالجويةّفي ّسقوط ّمعظم ّ ّاإلصابات ّالمدنية ّالموثقةّ .في ّالسنوات ّالثّلثة ّالماضيةّ
استهدفتّهذهّالغاراتّالجويةّمناطقّسكنيةّوأسواقّوجنازاتّوحفّلتّزفافّومرافقّاحتجازّوقواربّمدنيةّ
كماّلمّتسلمّالمرافقّالطبيةّمنّالقصفّالجويّ.حققّفريقّالخبراءّّفيّّ13حادثةّمنّهذاّالنوعّعبرّإجراءّ
مقابّلتّمعّالضحاياّوالشهود ّوالعودةّإلىّمصادرّموثوقةّأخرى ّوتحليلّصورّاألقمارّالصناعيةّوالصورّ
الفوتوغرافيةّومقاطعّالفيديوّوزيارةّالمواقعّفيّمحافظاتّصنعاءّوصعدةّوالحديدةّّ.
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ّ
ً
اّهائّل ّوخسائرّ
تأثرتّالمناطقّالسكنيةّبشكلّمتكررّبالغاراتّالجويةّالتيّسببتّفيّأغلبّاألحيانّدمار
.29
ً
بشريةّبينّالمدنيينّ.استعرضّفريقّالخبراءّّ60حادثةّاستهدفتّفيهاّالغاراتّالجويةّالمنازلّوالمبانيّالسكنيةّ
متسببةّبمقتلّّ509مدنيينّبينهمّّ84امرأةّوّ233طفّلّ.كذلكّ،حققّالخبراءّفيّالغاراتّالجويةّالتيّاستهدفتّ ّ
فيّّ25آبّ/أغسطسّّ2017مبنىّسكنياًّفيّمنطقةّفجّعطانّفيّمدينةّصنعاءّوأسفرتّعنّمقتلّّ15مدنيًاّ
ّلًّ.كماّحققّفريقّالخبراءّفيّالحادثةّالتيّ
علىّاألقلّوجرحّّ25آخرينّ.كانّبينّالضحاياّّ7نساءّوّ11طف ّ
وقعتّيومّّ 20كانونّاألولّ/ديسمبرّّ 2017فيّمنطقةّبابّنجرانّفيّمدينةّصعدةّضمنّمحافظةّصعدةّ
حيثّاستهدفتّّ3غاراتّجويةّتابعةّللتحالفّمنزلّأسرةّماّأسفرّعنّمقتلّّ12مدنيًاّبينهمّّ3نساءّوّ3أطفالّ
علﯽّاألقلّ.
ّ
 .30استعرضّفريقّالخبراءّّ29حالةّعنّالغاراتّالجويةّعلىّاألماكنّالعامةّبماّفيّذلكّالهجماتّعلىّاألهدافّ
فيّمناطقّذاتّكثافةّسكانيةّعاليةّوالتيّأسفرتّ،بحسبّاإلفاداتّ،عنّمقتلّّ 311مدنياًّ.كذلكّحققّفريقّ
الخبراءّفيّحادثتينّاستهدفتّفيهماّالغاراتّالجويةّفنادقّومنهاّالغارةّالجويةّيومّّ23آبّ/أغسطسّّ2017
فيّمنطقةّبيتّأثريّفيّمديريةّأرحبّفيّمحافظةّصنعاءّوالغاراتّالجويةّيومّّ 1تشرينّالثانيّ/نوفمبرّ
ّ2017والتيّاستهدفتّأحدّالفنادقّفيّسوقّالليلّفيّمحافظةّصعدةّوأدتّإلىّمقتلّأكثرّمنًّ ّ55
رجّلّمدنياًّ
وجرحّّ50آخرينّ.ووقعّفيّكلّمنّالحالتينّّ12فتىّعلىّاألقلّمنّبينّالضحايا.
 .31كماّاستعرض ّالخبراءّّ 11حادثة ّاستهدفت ّفيهاّالغاراتّالجويةّاألسواقّ.وفي ّحادثة ّفظيعةّللغاية ّأسفرتّ
غاراتّقواتّالتحالفّالجويةّعلىّسوقّالخميسّفيّمديريةّالمصطبةّفيّمحافظةّحجةّعنّمقتلّّ107مدنيينّ
طفّل ّفيّّ 15آذارّ/مارسّّ.2016منذّتحديدّوالية ّفريقّالخبراءّ،تمّاستهدافّّ 5أسواقّعلىّ
منّبينهمّّ ً ّ 25
األقلّ.وحققّفريقّالخبراءّفيّالغاراتّالجويةّالتيّوقعتّيومّّ26كانونّاألولّ/ديسمبرّّ2017علىّسوقّ
محاصيصّفيّّتعزّوالتيّأدتّإلىّمقتلّّ36مدنيًاّمنّالذكورّعلىّاألقلّوإصابةّّ46آخرين.
ّ
 .32ولمّتسلمّالجنازاتّواألعراسّفيّهذهّالهجماتّواستعرضّالخبراءّّ5غاراتّجويةّاستهدفتّهكذاّتجمعاتّ،
ومنها ّالهجومّفيّّ 8تشرينّاألولّ/أكتوبرّّ 2016علىّالقاعةّالكبرىّفيّمدينةّصنعاءّأثناءّتشييعّوالدّأحدّ
كبارّالمسؤولينّوالذيّأودىّبحياةّماّالّيقلّعنّّ 132مدنيا ًّّوجرحّّ ّ 695بينهمّّ 24صبيّا ًّ.كماّحققّفريقّ
الخبراءّفيّغارةّجويةّللتحالفّيومّّ22نيسانّ/أبريلّّ2018علىّقريةّالرقةّفيّمنطقةّبنيّقيسّفيّمحافظةّ
حجة ّوالتي ّاستهدفت ّحفل ّزفافّ .قُتل ّما ّال ّيقل ّعن ّّ 23مدنيا ً ّمن ّالذكور ّمن ّبينهم ّّ 8صبيانّ .
ّ
 .33استعرضّالخبراءّّ 4غاراتّجويةّاستهدفت ّمراكزّلّلحتجازّمنذّبدايةّالنزاعّبماّفيّذلكّالغاراتّالجويةّ
ذكراّ
علىّسجنّمديريةّاألمنّفيّقضاءّالزيديةّفيّمحافظةّالحديدةّوالتيّقُتلّفيهاّماّالّيقلّعنّّ 63مدنيًاّ ً
معظمهمّمنّالمعتقلينّ.حققّالخبراءّفيّالضرباتّالجويةّلقواتّالتحالف ّالتيّوقعتّيومّّ13كانونّاألولّ/
ديسمبرّّ2017علىّمرفقّاحتجازّضمنّمعسكرّللشرطةّالعسكريةّفيّمدينةّصنعاءّحيثّقُتلّماّالّيقلّعنّ
ّ39مدنيًاّمنّالذكورّ،بعضهمّمنّالمعتقلينّوبينهمّّ8صبيان.
ّ
 .34استعرضّالفريقّّّ9منّأصلّّ11حادثةّلغاراتّجويةّاستهدفتّقواربّمدنيةّقبالةّشواطئّالحديدةّمنّتشرينّ
الثانيّ/نوفمبرّّ2015وحتىّأيارّ/مايوّّ2018كماّحققّفيّاثنتينّمنهاّ.أدتّهذهّالهجماتّإلىّمقتلّأوّاختفاءّ
حواليّّ40منّصياديّاألسماكّ.كماّتمّاستعراضّحادثةّأخرىّوقعتّيومّّ17آذارّ/مارسّّ2017حيثّقُتلّ
ّ 32الجئا ّصوماليّا ّبينهمّّ 11امرأةّصوماليةّومدنيّ ّيمنيّ ّواحدّباإلضافةّإلىّّ 10آخرينّاعتُبرواّفيّعدادّ
المفقودينّعندماّاستهدفتّطائرةّتابعةّللتحالفّقاربهمّ.
ّ
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 .35علىّالرغمّمنّالحمايةّالخاصةّالممنوحةّللمرافقّالطبيةّوالمواقعّالتعليميةّوالثقافيةّوالدينيةّبموجبّالقانونّ
الدوليّاإلنسانيّ،فقدّتضررّأوّدُمرّعددّكبيرّمنهاّجراءّغاراتّالتحالفّالجويةّطيلةّفترةّالنزاعّ.استعرضّ
الخبراءّالمعلوماتّالمتعلقةّبماّالّيقلّعنّّ32منّهذهّالحاالتّ.وحصلّالخبراءّعلىّمعلوماتّموثوقةّتفيدّ
بأنّقائمةّ"األهدافّالمحظورة"ّ-ّno-strike list ّ-لّلماكنّالمحميةّ،لمّتُع َّممّعلىّقادةّالتحالفّعلىّالنحوّ
الواجب.
ّ
ْ
ّ .36ألحقّعد ّد ٌّمنّالغاراتّجويةّالضررّبمرافقّتابعةّلمنظمةّأطباءّبّلّحدودّّ،ومنّبينهاّالغارةّالتيّوقعتّفيّ
ّ2كانونّاألولّ/ديسمبرّ(ّ2015عيادةّ،مديريةّحبانّ،محافظةّتعز)ّّ،وتلكّالتيّوقعتّفيّّ21كانونّالثانيّ/
ينايرّ(ّ2016سيارةّإسعافّ،محافظةّصعدة)ّّ،والغارةّالتيّوقعتّفيّّّ15آبّ/أغسطسّ(ّ2016مستشفىّ،
وأن ّسيارةّ
منطقةّعبسّ،محافظةّحجة)ِ ّ.علمّا ًّأنه ّكانّقد ّتمّتبادلّإحداثيات ّجميعّهذهّالمواقعّمعّالتحالفّ َّّ
اإلسعافّكانتّتحملّعّلمةّواضحةّ.وفيّّ11حزيرانّ/يونيوّّ2018أفادتّالمنظمةّأنّغارةّجويةّأصابتّ
مركزا ّجدي ّدًا ّلعّلجّالكوليراّفيّمديريةّعبسّفيّمحافظةّحجة ّبالرغمّمنّتبادل ّإحداثيات ّهذاّالمرفق ّمعّ
ًّ
التحالفّفيّّ12مناسبة.
ّ
 .37تثيرّالقضاياّالمحددةّالتيّحققّفيهاّالخبراءّمخاوفّجديةّحولّعمليةّاالستهدافّالتيّيطبقهاّالتحالفّ.طلبّ
الخبراءّمنّالتحالفّالحصولّعلىّمعلوماتّمحددةّحولّعمليةّاالستهدافّالمعتّمدةّولكنهّلألسفّلمّيتلقّأيّ
ردّحتىّتاريخهّ.والّتقدمّالتقاريرّالعلنيةّالمختصرةّّللفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّّالتابعّللتحالفّأيّ
تفاصيلّحولّعمليةّاالستهدافّ.ولذلكّاقتصرّعملّالخبراءّعلىّالنظرّفيّنتائجّالغاراتّالجوية.
ّ
 .38بنا ًءّعلىّالحوادثّالتيّتمتّدراستهاّوالمعلوماتّالواردةّبشأنّعمليةّاالستهدافّ،تتوفرّلدىّفريقّالخبراءّ
أسبابّوجيهةّلإلعتقادّبماّيلي:
ّ
أ .بغيابّأيّهدفّعسكريّظاهرّفيّالجوارّ،فإنّاألهدافّالتيّيتمّضربهاّتثيرّمخاوفّجديةّبشأنّاحترامّ
مبدأّالتمييزّوكيفيةّتحديدّاألهدافّالعسكريةّواختيارهاّ.وإن ّاستخدامّالذخائرّالموجهةّبدقةّيشيرّعادةّ
إلىّأنّماّتمّضربهّهوّالهدف.
ب .يثيرّعددّالضحاياّالمدنيينّمخاوفّجديةّبشأنّطبيعةّتقييماتّالتناسبّالمعتمدةّومدىّفعاليتها.
ت .يثيرّتوقيتّبعضّالهجماتّوخيار ّاألسلحةّالمستخدمةّمخاوفّجديةّبشأنّطبيعةّأيّتدابيرّاحترازيةّ
معتمدةّومدىّفعاليتها.
ث .إن ّالفشلّفيّالتأكدّمنّاستطاعةّجميعّالقادةّالمعنيين ّالوصولّإلىّّ"قائمةّاألهدافّالمحظورة"no-ّ -
ّ -ّ strike listلّلطّلعّعليهاّ ،يثيرّمخاوفّجديةّبشأنّالقدرةّعلىّااللتزامّبالحمايةّالمخصصةّلهذهّ
األهدافّ.
ج .إن ّشنّ ّ"الضرباتّالمزدوجة"ّالمتقاربةّّزمنياّ ،فيّبعضّالحاالتّ ،وإصابتهاّأوائلّالمستجيبين ّيثيرّ
مخاوفّجديةّبشأنّماّإذا ّكان ّيتمّإعدادّ ّتقييماتّتناسب ّ ُمحدَّثة ّواتخاذّتدابيرّاحترازيةّفي ّالضرباتّ
التاليةّ ّ.
ّ
إذاّوجدتّأخطاءّتؤديّبالفعلّإلىّتبديدّالحمايةّالتيّيوفرهاّالقانونّالدوليّاإلنسانيّ،
 .39فيّعمليةّاالستهدافُ ّ،
فهيّقدّتشكلّانتهاكاتّ.وقدّترقىّهذهّاألفعالّ،حسبّالظروفّ،إلىّجرائمّحربّمرتكبةّمنّقبلّأفرادّعلىّ
كلّالمستوياتّفيّالدولّاألعضاءّفيّالتحالفّوفيّالحكومةّاليمنيةّبماّفيّذلكّالمسؤولينّالمدنيين.
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 .40أسفرتّهجماتّالقصفّوالقنصّمنّقبلّأطرافّالنزاعّعنّأعدادّكبيرةّمنّالضحاياّالمدنيينّفيّمحافظاتّ
لىّمثلّهذهّالهجماتّفيّمدينةّتعزّ،وهيّمدينةٌّذاتّبيئةّ
ّ
حجةّولحجّومأربّوتعزّ.وقدّركّزّفريق الخبراءّع
حّضريةّتشهدّجز ًءاّمنّالقتالّالكثيفّوالدائمّفيّالبّلدّ.لمّيتمكن فريقّالخبراءّمنّالوصولّإلىّتعزّألسبابّ
أمنيةّلكنهّحصلّعلىّالمعلوماتّمنّمصادرّموثوقةّمتعددة.
ّ
 .41تعقدّالوضعّفيّتعزّلكثرةّالجماعاتّالمسلحةّالناشطةّفيّالمدينةّبماّفيهاّقواتّالحوثيينّ/صالحّوالقواتّ
المواليةّللرئيسّهاديّوالميليشياتّالسلفيةّوميليشياتّحزبّاإلصّلحّوالجماعاتّالجهاديةّ.ويتحمل ّالكثيرّ
منّاألطرافّالمحاربةّفيّتعزّمسؤوليةّوقوعّضحاياّمنّالمدنيينّ.بينماّتتغيرّخطوطّالمواجهةّبشكلّمستمرّ
داخل ّالمدينة ّنتيج ّةً ّلّلشتباكات ّالمستمرةّ ،حافظت ّقوات ّالحوثيينّ /صالح ّعلى ّسيطرتها ّعلى ّالمرتفعاتّ
المحيطةّبالمدينةّمنذّبدايةّالنزاعّ.وقدّجمعّفريقّالخبراءّتقاريرّعنّالقصفّالذيّقامتّبهّقواتّالحوثيينّ/
صالحّمنّالمرتفعاتّومنّاألجزاء ّالواقعة ّتحتّسيطرتها ّفيّالمدينةّوالذيّأدىّإلى ّمعظم ّاالصاباتّبينّ
المدنيينّ .ومع ّذلك ّفإن ّتحديد ّعلى ّمن ّتقع ّمسؤولية ّسقوط ّالضحايا ّالمدنيين ّفي ّتعزّ ،يقتضي ّمزيدًا ّمنّ
التحقيقّ ّّّ.
ّ
ّ .42ت ُظهرّالمعلوماتّالمتوفرةّلدى فريقّالخبراء ّتعرضّمدنيينّومنّبينهمّنساءّوأطفالّللقصفّوالقنصّمنّ
قِبلّقواتّالحوثيينّ/صالحّومنّأطرافّأخرىّفيّالنزاعّأثناءّتواجدّهؤالءّالمدنيينّفيّبيوتهمّأوّبجانبهاّ،
وأثناءّجلبهمّللمياهّمنّاآلبارّالمحليةّ،وفيّطريقهمّلشراءّالطعامّ،وأثناءّتنقلهمّللحصولّعلىّالرعايةّالطبيةّ
وتنقلهم ّلتوصيل ّالمواد ّالضروريةّ .وقد ّادعى ّبعض ّالشهود ّأنهم ّتعرضوا ّلهجمات ّشبه ّيومية ّفي ّنطاقّ
سكنهمّ ّ.
ّّ
َّ
 .43أفادّعددّكبيرّمنّالشهودّ ،وعلىّنحوّمتسق ّّ،أنّضرباتّالهاونّوالمدفعيةّوالسّلحّالخفيف ّأتتّبانتظامّ
ومنّناحيةّهضبةّتبّةّسوفتيلّوهضبةّالصّّللّوهضبةّالدفاعّالجويّوهضبةّالدفاعّالمركزيّباإلضافةّإلىّ
الخولةّوالحريرّوالحوضّوالصالحينّوجبالّالقحوصّوالتي ّكانتّجميعها ّتحتّسيطرةّقواتّالحوثيينّ/
صالحّعندّوقوعّتلكّالهجماتّ.
ّ
لّإلطّلقّالنارّ،ولكنّكثيرينّمنهمّقالواّأنهمّحينئ ّذٍّ
 .44لقدّوجدّعددّضئيلّمنّالضحاياّأنفسهمّعالقينّوسطّتباد ٍّ
ت ّأوّأهدافّعسكريةّ ،وقدّاستطاعّالشهودّفيّ
لمّيكونواّقربّمناطقّناشطةّباألعمالّالعدائيةّأوّقربّقوا ٍّ
كثيرّمنّاألحيانّتأكيدّهذهّالمعلومات.
قلقّإزاءّ ُ
ماّزعمّحولّاستخدامّقواتّالحوثيينّ/صالحّألسلحةّذاتّتأثيرّواسعّالنطاقّفيّ
 .45إنّفريقّالخبراءّ ٌّ
حالةّحربّالمدنّإذّأنّاستخدامهاّفي ّبيئةّ ُم ّد ُنيةّيُعدّعشوائيًاّ.منّالممكنّأنّّت ُشكلّهكذاّأفعالّانتهاكاتّ
للقانونّالدوليّاإلنسانيّ.
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ب .القيود المفروضة على وصول المساعدات اإلنسانية
 .46ظلت ّالقيودّالمفروضةّعلىّوصولّالمساعدات ّتشكل ّعائقً
اّخطيراّفيّاليمنّ.إن ّالقانونّالدوليّاإلنسانيّ
ً
يوجبّعلىّجميعّأطرافّالنزاعّتسهيلّمرورّاإلغاثةّاإلنسانيةّبشكلّسريعّومنّدونّأيّعوائقّبماّفيّذلكّ
األدويةّوالموادّالغذائيةّوالموادّاألخرىّالضروريةّللبقاءّعلىّقيدّالحياةّ.
 .47منذّآذارّ/مارسّّ،2015فرضّالتحالفّفيّاليمنّقيودًاّبحريةّوجويةّ ُّمحكمةّوبدرجاتّمتفاوتةّمستندًاّإلىّ
أحكامّقرارّمجلسّاألمنّرقمّّ 2216بشأن ّحظرّاألسلحةّ.قبلّالنزاعّكانّاليمنّيستوردّحواليّّ 90%منّ
آثارا ّواسعة ّالنطاق ّومدمرةّ
الموادّالغذائيةّوالمستلزماتّالطبيةّوالوقودّ.كانّلحصاراتّاألمرّالواقعّهذهّ ًّ
صاّفيّالمناطقّالتيّتسيطرّعليهاّسلطاتّاألمرّالواقعّ.
علىّالسكانّالمدنيينّخصو ً
ّ
 .48بعدّفرضّقيو ٍّد ّصارمةّ،تمّإنشاءّآليةّاألممّالمتحدةّللتحققّوالتفتيشّفيّاليمن لتسهيلّالشحنّالتجاريّإلىّ
تفتيشّ
موانئّالبحرّاألحمرّالتيّالّتقعّتحتّسيطرةّالحكومةّ.بالرغمّمنّذلكّ،استمرّالتحالفّبإجراءّعملياتّ ٍ ّ
إضافيةّ ،وعلىّقاعدةٍّتبدوّتعسفيةّ،مّنعّ ّبواخرّمنّالدخولّ.كذلكّلمّّيُصدرّالتحالفّقائمةّمكتوبةّبالموادّ
المحظورةّعل ًماّأنهّيتمّمنعّبعضّالموادّمنّدونّسابقّإنذارّ.وفيماّتصلّمدةّالحصولّعلىّتصريحّمنّآليةّ
األممّالمتحدةّللتحققّوالتفتيشّفيّاليمنّإلىّّ28ساعةّكمعد ٍلّعامّ،قدّيستغرقّالحصولّعلىّتصريحّإضافيّ
منّالتحالفّبضعةّأسابيع.
ّ
ً
 .49فيّّ6تشرينّالثانيّ/نوفمبرّّ،2017رداّعلىّالصواريخّالتيّأطلقهاّالحوثيونّعلىّالسعوديةّ،فرضّالتحالفّ
حصارا ّتا ًّما ّعلى ّكافة ّالحدود ّاليمنية ّمانعًّا ّجميع ّالمساعدات ّاإلنسانية ّوالمواد ّالتجارية ّبما ّفيها ّاألغذيةّ
ً
والوقودّمنّالدخولّإلىّالبّلدّ.وبعدّأنّأعلنّالتحالفّأنهّقدّيسمحّبدخولّ"الموادّاإلنسانيةّواإلغاثيةّالطارئة"ّ
وصلتّأولىّشحناتّالموادّالغذائيةّإلىّالحديدةّبتاريخّّ 26تشرينّالثانيّ/نوفمبرّ .فيماّدخلتّأولّباخرةّ
محملةّبالوقودّفيّّ22كانونّاألولّ/ديسمبرّ.فيّنيسانّ/أبريلّّ2018أعلنّالتحالفّعنّإعادةّفتحّكلّالموانئّ.
إالّأنهّحتىّحزيرانّ/يونيوّّ2018كانتّالقيودّماّتزالّموجودة.
عاّ
تركتّأثراّمرو ًّ
 .50إنّالطبيعةّالتعسفيةّللقيودّ،والتيّفاقمهاّالحصارّالمفروضّفيّتشرينّالثانيّ/نوفمبرّ،
ً
(مثب ً
طا)ّعلىّالشحنّالتجاريّ ّ.
ِ
هائّلّ.كذلكّتراجعتّوبشك ٍلّكبيرّإمكانيةّالوصولّإلىّالموادّ
 .51وكانّأثرّهذهّالتطوراتّعلىّالسكانّالمدنيينّ ً ّ
الغذائيةّوالوقودّنتيج ّةً ّالرتفاعّتكاليفّتوصيلّهذهّالموادّإلىّاألسواقّ .وقدّطالتّهذهّالتكاليفّالمرتفعةّ
المستهلكينّحيثّأمستّالكمياتّالمحدودةّمنّالسلعّبعيدةّالمنالّمنّحيثّالتكلفةّبالنسبةّلغالبيةّالسكانّ.وقدّ
تفاقمتّالمشكلةّأكثرّبسببّتوقفّالحكومةّاليمنيةّعنّدفعّأجورّموظفيّالقطاعّالعامّ،حيثّتأثّرّربعّالسكانّ
بهذاّمنذّآبّ/أغسطسّّ.2016بالتاليّفإنّاآلثارّالمترتبةّعنّارتفاعّاألسعارّوتضاؤلّالقدرةّالشرائيةّكانتّ
كارثيةّعلىّسكانّاليمنّ.
 .52وكانّمنّالممكنّتوقعّالضررّالذيّسيلحقّبالسكانّالمدنيينّفيّاليمنّبسبب ّتشديد ّالقيودّعلىّالوارداتّ
البحريةّ،ألنّاليمنّكانّمعتم ّدًاّعلىّالوارداتّبشكلّأساسيّمنذّماّقبلّالنزاعّ.عّلوةّعلىّذلكّبحلولّتشرينّ
الثانيّ/نوفمبرّّ2017سلّطّالمجتمعّالدوليّالضوءّمراراًّوتكراراًّعلىّتأثيراتّالقيودّالمفروضةّوحذّرّمنّ
اآلثارّالكارثيةّالتيّقدّتنجمّعنّإغّلقّالموانئّال ُّمعلّنّعنهّ.كذلكّتثيرّمدةّفرضّالقيودّمخاوفّإضافيةّتجاهّ
ي ٍّيصيبّاالقتصاد.
ظم ّ
ضررّنُ ُّ
ٍّ
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 .53حتىّتاريخّنيسانّ/أبريلّّ ،2018كان ّحواليّّ 17.8مليونّشخصّيعانونّمنّانعدامّاألمنّالغذائيّوّ8.4
مليونّكانواّعلىّشفيرّالمجاعةّ.كماّكانتّالمرافقّالطبيّةّمعطلةّوأمسىّالوصولّإلىّالمياهّالنظيفةّأكثرّ
أوسعّتفشّللكوليراّفيّالتاريخّالحديث.
ٍّ
صعوب ّةًّوعانىّاليمنّمنّ
 .54وبالرغمّمنّاألثرّالكبيرّلهذهّالقيودّعلىّالمدنيينّّ،إنها ّعلىّاألرجحّلنّتكونّفعالة ّفيّتحقيقّاألهدافّ
العسكريةّال ُّمعلنة ّبسببّغيابّقائمةّواضحةّومنشورةّبالموادّالمحظورةّ.كذلكّخّللّالسنواتّالثّلثّمنّ
فرضّالقيودّالبحريةّ،لمّيتمّضبطّأيةّأسلحةّعبرعملياتّالتفتيشّالتيّتجريهاّقواتّالتحالفّوآليةّاألممّ
المتحدةّللتحققّوالتفتيش.
ّ
 .55تلقىّالتحالفّوالحكومةّاليمنيةّإشعارات ّكافيةّبشأنّاألذى ّالحاصلّومسؤوليتهماّعنهّ،كماّحصل ّاإلثنانّ
علىّفرص ٍّةّكافيةّلتصويبّالوضعّ.ماّمنّميزةّعسكريةّقدّّت ُبّرّرّالمعاناةّالفائقةّوالمستمرةّلمّليينّاألشخاصّّّ.
لقدّفشلّالتحالفّفيّإلغاءّالقيودّأوّتعليقهاّبحسبّماّيقتضيهّالقانونّالدوليّ.
ّ
ً
 .56فيّّ 9آبّ/أغسطسّّ 2016أغلقّالتحالف ّفعليّا ّمطارّصنعاءّالدولي ّأمامّالرحّلت ّالجوية ّللطيرانّالمدنيّ
مماّمنعّآالفّاليمنيينّمن ّالحصولّعلىّالرعايةّالصحية ّفيّالخارجّ.في ّذلكّالوقتّكانّنظامّالرعايةّ
وأ ُجبرّالمرضىّالذينّيعانونّمنّأمراضّمزمنةّعلىّااللتجاءّإلىّسلوكّطرقّ
الصحيةّفيّاليمنّقدّتّلشىّ .
تّمحفوف ٍّةّبالمخاطرّالجمةّوكلّذلكّمقابلّتكاليفّ
ّوعبوراّلجبهاتّنشطةّفيّرحّل ٍّ
ًّ
اّطويّل
سفر
ً
بديلةّتتطلبّ ً
باهظةّ.علىّسبيلّالمثالّ،فيّّ31آبّ/أغسطسّّ2017توفيّمؤسسّجمعيةّالهّللّاألحمرّاليمنيّبسببّعدمّ
استطاعته ّالوصولّداخلّاليمنّإلىّالعّلج ّالمطلوب ّإلنقاذّحياتهّوعدمّقدرتهّعلىّالسفرّإلىّالخارجّلتلقيّ
ذلك ّالعّلجّ .منذ ّآبّ /أغسطس ّّ 2016لم ّيُسمح ّإال ّللرحّلت ّالجوية ّاإلنسانية ّوتلك ّالتابعة ّلألمم ّالمتحدةّ
باستخدام ّمطارّصنعاءّ ،وخّللّالحصارّالذيّفُرضّفيّتشرينّالثانيّ/نوفمبرّّ ،2017حتىّهذهّالرحّلتّ
ُمنعتّمنّدخولّالمطارّألكثرّمنّّ3أسابيعّ.
ّ
 .57قبلّآبّ/أغسطسّّ 2016كانّعلىّالرحّلت ّالجوية ّللطيرانّالمدني ّأنّتحطّ ّفيّالمملكةّالعربيةّالسعوديةّ
للخضوعّللتفتيشّوهيّفيّطريقهاّإلىّاليمنّ.لمّيشرحّالتحالفّالضرورةّالعسكريةّإلغّلقّالمطارّبشكلّ
كاملّحتىّأمامّاألشخاصّالذينّيسعون ّللسفرّإلىّالخارج ّألنهمّبالفعلّيريدونّتلقيّالعّلجّالطبيّالعاجلّ
هناكّ.
ّ
 .58تتوفرّأسبابّمنطقيةّلّلعتقادّأنّّفرضّهذهّالقيودّالجويةّوالبحريةّيشكلّانتها ًّكاّللقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسانّ
والقانونّالدوليّاإلنسانيّ.يتوجبّعلىّالحكومةّأن ّتتوصلّتدريجيًاّإلىّالتطبيقّالكاملّللحقوقّاالجتماعيةّ
واالقتصاديةّلسكانّاليمن ّوأنّتعملّأقلهّعلىّضمانّتحقيقّالمعاييرّالدنياّلهذهّالحقوقّ.كذلكّيتوجب ّعلىّ
الحكومةّوالدولّاألعضاءّفيّالتحالفّالسماحّبمرورّاإلغاثةّاإلنسانيةّوتسهيلّمرورهاّ"بشكلّسريعّومنّ
أثرّإنسانيٍّشديدّّعلىّالسكانّ
دونّعرقلة"ّ.بالنظرّإلىّماّتركتهّالحصاراتّالمفروضةّبحكمّاألمرّالواقعّمنّ ٍ
المدنيينّ،وبغيابّأيّأثرّعسكريّيمكنّالتحققّمنهّ،فإنّهذهّالحصاراتّتشكلّانتهاكّا ًّلمبدأّالتناسبّبحسبّ
القانونّالدوليّاإلنسانيّ .كما ّأن ّاإلغّلقّالفعليّلمطارّصنعاء ّيخالف ّوينتهك ّماّنص ّعليهّالقانونّالدوليّ
االنسانيّبشأنّحمايةّالمرضىّوالجرحىّّ.
ّ
 .59قدّترقىّهكذاّأفعالّمعّتوافر ّشرطّالنيةّإلىّجرائمّدوليةّ .وبماّأنّهذهّالقيودّقدّتمّإعدادهاّوتطبيقهاّنتيجةّ
لسياساتّالدولةّ،بالتاليّفمنّالمحتملّأنّّت ُحملّالمسؤوليةّالجنائيةّالفرديةّلكافةّمستوياتّالجهاتّالمسؤولةّ
(بماّفيهاّأعلىّتلكّالمستويات)ّفيّحكوماتّالدولّاألعضاءّفيّالتحالفّكماّفيّاليمنّ.
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وهيّتشهدّأعماالّقتاليةّمستمرةّ
ًّ
 .60تعزّمدينةّذاتّأهميةّإستراتيجيةّتقعّبينّصنعاءّومرفأيّعدنّوالحديدةّ،
وقيو ّدًاّشديدةّعلىّالوصولّ.أعاقتّأطرافّالنزاعّوصولّاإلمداداتّاإلنسانيةّوالموادّاألساسيةّ(التيّالّ
غنىّعنها)ّلبقاءّالسكانّالمدنيينّفيّتعزّعلىّقيدّالحياةّ.كانّللقيودّالتيّفرضتهاّقواتّالحوثيينّ/صالحّ
أثراّضاراّبشكلّخاصّ ّّ.
ً
ّ
 .61منذّحوالي ّآذارّ /مارس ّّ 2015وحتىّآذارّ/مارسّّ ،2016سيطرتّقواتّالحوثيينّ /صالحّعلىّطريقينّ
رئيسيينّمؤديينّإلىّتعزّ،أحدهماّعلىّالجانبّالشرقيّللمدينةّواآلخرّعلىّجانبها ّالغربيّ .شهدتّالفترةّ
الممتدة ّمن ّآذارّ /مارس ّحتى ّتموزّ /يوليو ّّ ،2015اشتباكات ّمسلّحة ّمستمرة ّبين ّقوات ّالحوثيينّ /صالحّ
وجماعاتّمسلحةّمحليةّداخلّالمدينةّ.سمحّ ِآمروّنقاطّالتفتيشّللمدنيينّفقطّبمغادرةّالمدينةّولكنّبعدّتجريدهمّّ
منّممتلكاتهمّالشخصيةّ.ولمّيسمحّالقادةّالمسؤولونّعنّنقاطّالتفتيشّللمدنيينّبمغادرةّالمدينةّإالّبعدّتركهمّ
سيراّعلىّاألقدامّوغالبًاّماّكانّ
ألمتعتهمّالشخصيةّ.كذلكّ،كانّبإمكانّالمدنيينّالدخولّإلىّالمدينةّولكنّفقطّ ً
يُصادرّأوّيُنهبّمعظم ّماّيحملونهّمنّموادّغذائيةّوأدويةّخاصةّبهم ّعندّنقاطّتفتيشّ.أماّالشاحناتّالتيّ
تحملّإمداداتّإنسانيةّفكانتّتتعرضّللتأخيرّول ُمد ٍد ّطويلة ّولغيرّذلك ّمنّأشكالّالتدخلّ.نتيجةّلذلكّ،بدأّ
مورّدوّالمواد ّاإلنسانيةّوالسلعّالتجاريةّباستخدام ّطريقّجبليّغيرّ ُمعبَّد ّجنوبّالمدينةّلتوصيل ّاإلمداداتّ
األساسيةّ .بالتاليّ ،صارت ّالرحّلت ّمن ّإب ّأو ّعدن ّتستغرق ّساعات ّكثيرة ّإضافية ّأثناء ّسلوك ّالطريقّ
الجنوبي.
الً ّبعد ّاستعادةّعدنّ،أمست ّالقيودّ
 .62فيّآبّ/أغسطسّّ،2015عندما ّتوجهتّالقواتّالمواليةّللحكومةّ ّشما ّ
المفروضةّمنّالحوثيين/صالحّأكثرّحدةّحيثّاستخدمتّقناصينّلتعزيزّهذهّالقيودّ.
ّ
 .63وفيّأعقابّزيارةّّلهّإلىّتعزّفيّكانونّالثانيّ/ينايرّّ،2016أشارّمنسقّاألممّالمتحدةّللشؤونّاإلنسانيةّإلىّ
التحديات ّالماثلةّأمامّوصولّالمساعداتّاإلنسانيةّإلىّثّلثّمديريات ّداخلّالمدينةّحيث ّاستغرقّوصولهاّ
أشهراّعديدة.
ًّ
ّ
ً
 .64استناداّإلىّالمعلوماتّالمتاحةّ،خّللّالفترةّمنّتموزّ/يوليوّّ2015إلىّكانونّالثانيّ/ينايرّّ2016حيثّكانتّ
فيّأشدهاّ،تبدو ّالقيود ّالتي ّفرضتهاّقواتّالحوثيينّ /صالح ّانتها ًكاّللقانون ّالدوليّ .إنماّتدعوّالحاجةّإلىّ
تحقيقاتّإضافيةّبشأنّالقيودّوالعوائقّالتيّتفرضهاّجميعّاألطرافّفيّتعز.
ّ
ت .االحتجاز التعسفي ،االختفاء القسري ،التعذيب وسوء المعاملة
 .65تؤكدّالتحقيقاتّالتيّأجراهاّفريقّالخبراءّعلىّانتشارّاالعتقالّالتعسفيّبشكلّواسعّفيّجميعّأنحاءّالبّلدّ،
وكذلك ّسوءّالمعاملةّوالتعذيبّفيّبعضّمرافقّاالحتجازّ.فيّمعظم ّالحاالتّ،لمّيُبلغّالمحتجزونّبأسبابّ
اعتقالهمّ ،ولمّيتم ّتوجيهّأيّتهمّضدهمّ ،كماّمنعواّمنّالتواصلّمعّمحامين ّأوّقضاةّ ،وعُزلواّعنّالعالمّ
الخارجيّلفتراتّطويلةّأوّغيرّمحددةّ.ماّيزالّبعضهمّمفقودًاّ.تستخدمّاألطرافّمرافقّاحتجازّغيرّمعلنّ
عنهاّفيّمحاولةّواضحةّ،وفيّحالّتّأكّدّهذهّالمعلوماتّتكونّهذهّالمحاولةّغيرّشرعيةّ،إلبقاءّالمحتجزينّ
خارجّنطاقّالقانونّ.إضافةّإلىّذلكّ،أفادّبضعةّمعتقلينّفيّمناطقّتحتّسيطرةّسلطاتّاألمرّالواقعّبأنهمّ
مثلواّأمامّمحاكمّبحيثّانتّهكتّاإلجراءاتّالمتبعةّاألصولّالقانونية ّالمرعيةّاألساسيةّللمحاكمةّالعادلةّبماّ
فيّذلكّالحقّفيّالتمثيلّالقانونيّ.أماّفيّعدنّوالمكّلّ،فقدّأضربّالمعتقلونّعنّالطعامّاحتجا ًجاّعلىّغيابّ
االجراءاتّالقانونيةّالواجبةّ.وقدّأُصدِرتّونُ ِفذتّأحكا ٌمّباإلعدامّفيّصنعاءّوعدنّفيّغيابّالمعاييرّالقانونيةّ
المرعية.
ّ
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 .66تعرضّالمعتقلونّأثناءّاالستجوابّللضربّكماّتمّصعقهمّبالكهرباءّوتعليقهمّرأساًّعلىّعقبّوإغراقهمّ،كلّ
ذلك ّفيما ّهم ّمعصوبو ّاألعين ّوّ /أو ّمكبلو ّاأليديّ .عّلوة ّعلى ّذلكُّ ّ ،هدّدوا ّبممارسة ّالعنف ّضد ّّأ ُسرهمّ
جزوا ّفي ّالحبس ّاالنفرادي ّلفترات ّطويلة ّفي ّانتهاكٍ ّلمبدأ ّالمنع ّالمطلق ّللتعذيب ّأو ّالمعاملة ّالقاسيةّ
واحّت ُ ِّ
تّعنّسوءّاألوضاعّفيّتلكّالمرافقّو ُ
ش ًحاّفاد ًحاّفيّالرعايةّالطبيةّ.
وردتّتقاريرّمعلوما ٍّ
ٌّ
والّلإنسانيةّ.وقدّأ
إضاف ّةًّإلىّذلكّ،وردتّادعاءاتّعنّحاالتّوفاة أثناءّاالحتجاز.
 .67أجرىّفريقّالخبراء ّمقابّلتّذاتّصلة ّباالحتجاز ّال ُممارس ّمنّقبلّالقوىّالمواليةّللحكومةّوكذلك ّقواتّ
التحالفّ ،وزار ّسجن ّالمنصورة ّومبنى ّب ّفي ّالمنصورة ّ(المعروف ّبسجن ّبئر ّأحمد ّّ )IIفي ّعدنّ ّ.
 .68بعدّأن ّاستعادتّالقوىّالمواليةّللحكومةّسيطرتها ّعلىّالمناطقّ،أصبحّنظامّالعدالةّالجنائيةّفيهاّغيرّفعالّ
إلىّح ٍد ّكبيرّ .ماّشجع ّالقواتّالمدعومةّمنّالتحالفّإلىّملءّالفراغّمماّأدىّإلى ّانتشار ّاالعتقالّالتعسفيّ
علىّنطاقّواسعّ.وقدّاعتُقلّمئاتّاألشخاصّالعتبارهمّمعارضينّللحكومةّأوّلإلماراتّالعربيةّالمتحدةّ ّّ.
 .69ظهرتّفيّأوائلّالعامّّ2017تقاريرّمتماسكةّتتحدثّعنّارتكابّانتهاكاتّفيّمرافقّاحتجازّأوّمراكزّغيرّ
صرحّبهاّخاضعةّلسيطرةّاإلماراتّالعربيةّالمتحدةّ.طلب ّالرئيسّهاديّمنّالتحالفّتسليمّجميعّأماكنّ
ُّم َّّ
االحتجاز ّوالسجونّالسريّةّالتيّاسّت ُحدثتّخارجّإطارّمؤسساتّالدولةّوتقديمّملفاتّالقضاياّإلىّالسلطاتّ
القضائيةّ 2.ومذّاكّ ،أطلق ّسراح ّعشرات ّالمعتقلين ّبالرغم ّمن ّأنه ّلغاية ّشهرحزيرانّ /يونيو ّّ 2018كانّ
المسؤولونّفيّالحكومةّيدّعونّأنّّسلطتهمّعلىّمرافقّاالحتجازّفيّالجنوبّمحدودةّجدا.
 .70تعرضّالمعتقلونّللتعذيبّوالمعاملةّالقاسيةّفيّعد ٍّدّمنّمرافقّاالحتجازّومنهاّمرفقيّاحتجازّالريانّوالبريقةّ
(تحتّسيطرةّاإلماراتّالعربيةّالمتحدة)؛ّومرفقّّ7أكتوبرّفيّأبينّوسجنّلحجّالمركزيّوسجنّالمنصورةّ
(تحتّسيطرة ّقوات ّالحزام ّاألمني)؛ّومرفقّاحتجاز ّاألمن ّالسياسيّفيّمأربّ(تحتّسيطرةّالحكومة)ّ ّ.
ّ
 .71كذلكّ،أجرىّفريقّالخبراءّتحقيقاتّفيّالعنفّالجنسيّ،بماّفيّذلكّاغتصابّمعتقلينّذكورّبالغينّعلىّيدّ
موظفينّإماراتيينّ.وبحسبّوصفّالمعتقلينّفيّمرفقّاالحتجازّالتابعّللتحالفّفيّالبريقةّ،فقدّتمّاستجوابهمّ
وهمّعُراة ّومعصوبي ّاألعينّومقيديّاأليديّكماّتعرضواّلّلعتداءّالجنسيّولّلغتصابّ.أماّفيّسجنّبئرّ
أحمدّفقدّداهمتّالقواتّاإلماراتيةّالمرفقّوارتكبتّأعمالّعنفّجنسيّ.فيّآذارّ/مارسّّ،2018تمّتجريدّ
حواليّّ200معتقلّمنّمّلبسهمّبشكلّجماعيّبينماّقامّاإلماراتيونّبفحصّفتحاتّشرجهمّقسراّ.خّللّعمليةّ
التفتيش ّهذه ّتم ّاغتصاب ّالعديد ّمن ّالمعتقلين ّباستخدام ّأدوات ّمختلفة ّوعصي ّوأصابع ّاليدينّ .
ّّ
 .72فيّسياقّالعملياتّالبحريةّفيّمحيطّمحافظةّالحديدةّ،تقومّقواتّسعوديةّبشكلّروتينيّباعتقالّصيادينّ
يمنيينّ.حققّفريقّالخبراء ّفيّحاالتّوقعتّفيّالفترةّماّبينّتشرينّاألولّ/أكتوبرّّ 2016ونيسانّ/أبريلّ
ّّ،2018حيثّتمّاعتقالّّ 148صياداّعلىّيدّقواتّالتحالفّ.نُقلّالضحاياّإلىّمرافقّاحتجازّفيّالمملكةّ
العربيةّالسعوديةّوعزلواّعنّالعالمّالخارجيّ.وتعرضّكثيرّمنهمّللضربّواالستجوابّفيماّاحتُجزّبعضهمّ
معتقّلّمرّعلىّاحتجازهمّأكثرّمنّ
ًّ
فيّالحبسّاالنفراديّلفتراتّطويلةّ.تمّاإلفراجّعنّمعظمهمّباستثناءّّ18
عامّوهمّماّيزالونّمفقودين.
ّ
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 .73توفرّلفريقّالخبراءّأسبابّوجيهة ّلّلعتقاد ّبأنّحكوماتّكلّمنّاليمنّواإلماراتّالعربيةّالمتحدةّوالمملكةّ
تّلحقوقّاإلنسانّبماّفيّذلكّاالختفاءّالقسريّ.وحيثّتبدوّمعظمّهذهّ
العربيةّالسعوديةّمسؤولةّعنّانتهاكا ٍّ
االنتهاكات ّمرتبطة ّبالنزاع ّفهي ّقد ّترقى ّإلى ّجرائم ّالحرب ّالتاليةّ :االغتصابّ ،وّ /أو ّالمعاملة ّالقاسيةّ
والمهينةّ،وّ/أوّالتعذيبّ،وّ/أوّانتهاكّالكرامةّالشخصية.
 .74أجرىّفريقّالخبراءّالمعنيّباليمنّمقابّلتّ(بماّفيّذلكّمعّمحتجزينّسابقين)ّذاتّصلةّباالحتجازّمنّقبلّ
سلطاتّاألمرّالواقعّوزارّسجنّصنعاءّالمركزيّ.غيرّأن ّالوصولّإلى ّجهازّاألمنّالقوميّوجهاز ّاألمنّ
السياسيّفيّصنعاء ّ(وهماّمرفقاّاحتجاز)ّكانّمشروطا ًّمنّقبلّسلطاتّاألمرّالواقعّبتقديمّضماناتّبأنّ
المرافقّالتيّيتمّزيارتهاّلنّتستهدفهاّالغاراتّالجويةّ.بالتاليّفإنّهذهّالزياراتّلمّتتمّكونّفريقّالخبراءّلمّ
يكنّفيّموضعّتوفيرّهذهّالضماناتّّ.
ّ
اعتباراّمنّأيلولّ /سبتمبرّّ 2014عززتّسلطاتّاألمرّالواقعّسيطرتهاّعلىّمرافقّاالحتجازّالتيّكانتّ
.75
ً
تديرهاّالحكومةّسابقًاّ ،وهذاّبعد ّأن ّاستولتّعلىّبعضّالمناطقّبماّفي ّذلكّداخلّصنعاءّوصعدة ّوإبّ
والحديدةّوأجزاءّمنّتعزّ.عينتّسلطاتّاألمرّالواقعّ"مشرفين"ّمسؤولينّعنّمرافقّاالحتجازّوعزلتّ
مسؤوليّالسجونّأوّزعمتّأنّالّحاجةّلهمّ.وعّلوةّعلىّذلكّقامتّهذهّالسلطاتّبتحويلّالمساجدّوالمدارسّ
والمنازلّال ُّمصادرةّمنّالمعارضينّالسياسيينّإلىّمرافقّاحتجازّغيرّرسميةّّ.
ّ
 .76ومنّبينّالمعتقلينّأولئكّالذين يتمّاعتبارهمّمعارضينّلسلطاتّاألمرّالواقعّ،بمنّفيهمّالطّلبّوالمدافعونّ
عنّحقوقّاإلنسانّوالصحفيونّواألشخاصّال ُّمنتمينّإلىّأحزابّسياسيةّ ّ.
ّ
 .77كذلكّتمّاستهدافّأعضاءّالطائفةّالبهائيةّ.يملكّفريقّالخبراءّمعلوماتّعنّاحتجازّعد ٍّدّمنّاألشخاصّمنّ
الطائفةّالبهائيّةّفيّصنعاءّعلىّأساسّمعتق ِّدهمّوقدّمرّعلىّاعتقالّبعضهمّّأكثرّمنّعامينّ.فيّالعامّّ،2018
ُحكمّعلىّبهائيّآخرّمعتقلّمنذّالعامّّّ 2013باإلعدامّفيّصنعاءّبعدّجلسةّاستماعّلمّيُسمحّلهّوالّألسرتهّ
بحضورهاّ،كماّنصّالحكمّنفسهّعلىّحلّالجمعياتّالبهائيةّجميعهاّ.رفضتّسلطاتّاألمرّالواقعّطلبّفريقّ
الخبراء ّلزيارة ّالضحية ّفي ّمرفق ّاالحتجازّ .في ّخطاب ّمتلفز ّفي ّّ 23آذارّ /مارس ّّ ،2018وصف ّقائدّ
بّضدّاإلسّلم".
الحوثيينّالمعتقدّالبهائيّبأنهّ"شيطاني"ّو"مشاركٌّّفيّحر ٍّ
ّ
 .78تلقىّفريقّالخبراء ّمعلوماتّتفيدّبممارسةّسوءّالمعاملةّوالتعذيبّفيّجهازّاألمنّالقوميّ ّوجهازّاألمنّ
مرافقّاحتجاز ّأخرىّتحتّ
ٍّ
السياسيّوقسمّالتحقيقات ّالجنائية ّوسجنيّهبرةّوالثورةّفيّصنعاء ّمنّضمنّ
سيطرةّسلطاتّاألمرّالواقعّّ.
ّ
 .79يعتقد ّعدد ّكبير ّمن ّالمعتقلين ّالسابقين ّبأنه ّتم ّإطّلق ّسراحهم ّخّلل ّتبادل ّلألسرى ّبين ّاألطرافّ .
 .80لدىّفريقّالخبراءّأسبابّوجيهةّلّلعتقادّأنّسلطاتّاألمرّالواقعّمسؤولةّعنّانتهاكاتّحقوقّاإلنسانّالدوليةّ.
وفيّالحاالتّالتيّيرتبطّفيهاّاالعتقالّمنّقبلّسلطاتّاألمرّالواقعّبالنزاعّالمسلح ّفإنّهذهّاالنتهاكاتّقدّ
ترقىّإلىّجرائمّالحربّالتاليةّ:المعاملةّالمهينةّوالقاسيةّ،وّ/أوّالتعذيبّ،وّ/أوّانتهاكّالكرامةّالشخصيةّ.
ّ
ث .انتهاكات حرية التعبير
 .81توفرّلفريقّالخبراءّأسبابّوجيهة ّلّلعتقاد ّأنهّمنذ أيلولّ/سبتمبرّّ 2014ضيقت ّأطرافّالنزاعّفيّاليمنّ
الخناقّبشكلّخطيرّعلىّالحقّفيّحريةّالتعبيرّ .واجهّالمدافعونّعنّحقوقّاإلنسانّمضايقاتّوتهديداتّ
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سمعةّالّهوادةّفيهاّمنّالحكومةّاليمنيةّوسلطاتّاألمرّالواقعّوقواتّالتحالفّبماّفيها المملكةّ
وحمّلتّتشويهّ ُ
العربيةّالسعوديةّواإلماراتّالعربيةّالمتحدةّوسلطاتّاألمرّالواقعّ.
 .82فيّهذاّالمناخّ،واجهتّالصحفياتّوالناشطات ّوالمدافعاتّعنّحقوقّاإلنسانّقم ًعا محددًا ّمبنيًّا ّعلىّالنوعّ
الجنسيّ.وقدّوثَّقّفريقّالخبراء ّما ّالّيقلّعنّّ 20حالةّمماثلة ّارتكبتهاّأطرافّالنزاعّ.واجهت ّالعديدّمنّ
النساءّتهديداتّمنّجميعّالجهاتّ،مماّيشيرّإلىّترسخّالتمييزّضدّالمرأةّ.
ّ
 .83استمرّالتحالفّفيّإعاقةّعملّاإلعّلمّالدوليّومنظماتّحقوقّاإلنسانّ،وذلكّمنّخّللّمنعهّموظفيّمنظماتّ
حقوقّاإلنسانّووسائلّاإلعّلمّالدوليةّمنّالطيرانّفيّرحّلتّاألممّالمتحدةّ،منذّمطلعّعامّّ2017علىّأقلّ
تقديرّ.وبسببّذلكّ،لمّيبق ّأمامّهكذاّمراقبينّمستقلينّإالّخيارا ً ّواحدا ً ّوهوّالطيرانّفيّالرحّلتّالجويةّ
المدنيةّالتيّتوصلهمّإلىّالمناطقّالتيّتسيطرّعليهاّالحكومةّ،ثمّالسفرّبرا ّمن ّهناك ّإلى ّمناطق ّأخرىّ
ً
عابرينّخطوطّالجبهةّاألماميةّالنشطةّ.وبالنظرّإلىّاألمنّالمنعدمّأصّلّ،فإنّهذاّاإلجراءّالذيّاتخذهّالتحالفّ
لّعالميًاّ.
يعيقّالتغطيةّالمستقلةّوالنزيهةّللوضعّفيّاليمنّوّيُسهمّفيّأنّالنزاعّفيّاليمنّمهم ٌّ
 .84منذّالعامّّ،2016قامتّالقواتّالمواليةّللحكومةّفيّالمناطقّالواقعةّتحتّسيطرتهاّبمضايقةّوسائلّاإلعّلمّ
والمراقبينّمنّخّللّمراقبةّالقنواتّالتلفزيونيةّومداهمةّمراكزّمنظماتّالمجتمعّالمدنيّ.ويبدوّأنّالحالةّقدّ
تدهورت ّمنذ ّآب/أغسطس ّّ ّ 2017مع ّقيام ّقوات ّالحزام ّاألمني ّفي ّعدن ّوقوات ّالنخبة ّفي ّمحافظتيّ
حضرموتّوشبوةّبترهيبّأولئكّالذينّيُعتقدّأنهمّينتقدونّالقواتّاإلماراتيةّوالقواتّالمدعومةّمنّاإلماراتّ
العربيةّالمتحدةّ.وفيّهذاّالسياقّ،اعتُقلّالصحافيونّوالمتظاهرونّبسببّاحتجاجاتهمّالسلميّةّعلىّممارساتّ
االحتجازّوانتقادهمّالعلنيّ للعملياتّالعسكريةّ.عّلوةّعلىّذلكّ،فيّأعقابّتوحيدّالعناصرّالفاعلةّالمتحالفةّ
معّالمجلسّاالنتقاليّالجنوبيّوالمدعومّمنّقِبلّاإلماراتّ،تمّاستهدافّوسائلّاإلعّلمّالتيّيُعتقدّأنهاّمرتبطةّ
بالعناصرّالمواليةّللرئيسّهاديّفيّالحكومةّ،مثلّاقتحامّوإحراقّمبانيّجريدةّفيّعدنّفيّآذارّ/مارسّ
ّ .2018
 .85منذّالعامّّ،2015قامتّسلطاتّاألمرّالواقعّفيّالمناطقّالواقعةّتحتّسيطرتهاّبممارسةّالتخويفّواالحتجازّ
التعسفيّوسوءّالمعاملةّوالتعذيبّضدّاألصواتّالمنت ِقدة ّباإلضافةّلتنفيذّمداهماتّلمؤسساتّإعّلميةّفيّ
صنعاءّ.عّلوةّعلىّذلكّ،قامتّسلطاتّاألمرّالواقعّبحجبّمواقعّإلكترونيةّإخباريةّومراقبةّقنواتّتلفزيونيةّ
وحظر ّصحفٍ ّعن ّالنشرّ .كما ّداهمت ّأو ّأغلقت ّمقرات ّعدد ّكبير ّمن ّمنظمات ّالمجتمع ّالمدنيّ .وقد ّتمّ
استهدافّالضحاياّبسببّانتمائهمّأوّاإلعتقادّبانتمائهمّّإلىّالخصومّالسياسيّينّأوّلتعبيرهمّعنّآرائهمّفيماّ
يتعلقّبالنزاعّالمستمرّ.كماّجمدتّسلطاتّاألمرّالواقعّاألصولّبماّفيّذلكّالحساباتّالمصرفيةّالثنتينّعلىّ
األقلّمنّالمنظماتّغيرّالحكومية؛ّوماّيزالّالحسابّالمصرفيّلواحدةّمنّّالمنظماتّغيرّالحكوميةّمجمّداًّ.
ع ِلمّفريقّالخبراء ّبأن ّّ 23صحفيا ً ّعلىّاألقلّما ّيزالونّمحتجزين ّلدىّسلطات ّاألمر ّالواقعّ.ويُدعى ّأنّ
معظمهمّمحتجزّلدىّجهازّاألمنّالسياسيّوجهازّاألمنّالقوميّفيّصنعاءّ،بينماّيُعتقدّأنّآخرينّمحتجزونّ
فيّذمارّوإبّفيّمراكزّاحتجازّغيرّرسميةّ.بينماّيظلّمكانّالعديدّمنّهؤالءّالصحافيينّمجهوالًّ .
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ج .العنف الجنسي
 .86انتشرتّمستوياتّجديدة ّمنّالعنفّالجنسي ّفيّاليمنّمنذّأيلولّ/سبتمبرّّ .2014وانهارت ّالقدرة ّالمحدودةّ
أصّلّلنظامّالعدالةّالجنائيةّللتصديّللعنفّالجنسيّوالجنسانيّ.والناجونّيقعونّضحاياّمنّجديدّ.وقدّظهرتّ
ًّ
اءّالنزوحّوالفقرّوالعنفّالعشوائيّ.يتعرضّالنساءّواألطفالّوالرجالّلخطرّشديدّ
ٍّ
مّواطنّضعفٍّّجديدةّجر
منّجميعّأشكالّالعنفّالجنسيّوالمجالّمحدودّلإلستمرارّفيّتدابيرّالحمايةّوالعدالةّ.
ّ
 .87حققّفريقّالخبراء ّفيّحاالتّالعنفّالجنسيّفيّمرفقّالبريقةّللمهاجرينّفيّعدنّالذيّكانّيحويّمئاتّ
المهاجرينّاإلثيوبيينّوالصوماليينّواإلريتريينّوطالبيّاللجوءّوالّلجئين ّالذينّقبضتّعليهمّقواتّالحزامّ
األمنيّواحتجزتهمّ.كانتّالظروفّفيّمركزّاالحتجازّمريعةّ.وبحسبّماّأُفيدّ،حدثتّعملياتّاغتصابّ
ىّتامّمنّمعتقلينّآخرينّ،
واعتداءّجنسيّفيّأجزاءٍّ ّمختلفةّمنّالمرفقّ،وغالبا ًّماّكانّذلكّيحدثّعلى ّمرأ ً
بماّفيّذلكّأفرادّالعائلةّوالحراسّ.وصفّالناجونّوالشهودّلفريقّالخبراءّكيفّكانّالحراسّيختارونّكلّ
سرةّ
ليلةّنسا ًءاّوفتياناًّلكيّيُسيؤاّإليهمّ.وقدّوصفّأحدّالمحتجزينّالسابقينّغرفةًّللحراسةّتحتويّعلىّثّلثةّأ َّ
حيثّكانّعد ّد ٌّمنّالحراسّيعتدونّعلىّعد ٍّد ّمن ّالنساءّفيّالوقتّنفسهّ.وكانّيُطلبّمنّالنساءّالرضوخّ
لّلغتصابّأوّاالنتحارّ.وأفادّآخرونّبأنّاألفرادّالذينّيحاولونّالمقاومةّأوّالتدخلّكانواّيتعرضونّللضربّ
أوّالرميّبالرصاصّأوّالقتلّ.فيّمرةٍّ ّواحدةّعلىّاألقلّ،أمرّالحراسّمئاتّالمعتقلينّاإلثيوبيّين ّالذكورّ
بالوقوفّعراةّلساعاتّأمامّعشراتّالمحتجزاتّاإلثيوبياتّك ِعقابّ.وأُفيدّأنّتهديداتّشفويّة ّباالغتصابّ
ترافقتّمعّالعقوبة.
ّ
ً
 .88فيّبدايةّنيسانّ/إبريلّّ،2018ادّعىّوزيرّالداخليةّعلناّبأنهّأقالّقائدّالمرفقّمنّمنصبهّ.أطلقّسراحّجميعّ
المهاجرينّمنّالمرفقّبحلولّأيارّ/مايوّّ،2018إالّأنهّكانّيتمّتدشينّمرفقّجديدّفيّمحافظةّلحجّ .
 .89كذلكّ،حقّقّفريقّالخبراءّفيّادعاءاتٍّبارتكابّقواتّالحزامّاألمنيّللعنفّالجنسيّفيّمنطقةّالبساتينّ،فيّ
مديريةّدارّسعدّفيّعدنّ.منذّالعامّّ،2017سيطرتّقواتّالحزامّاألمنيّعلىّالمنطقةّحيثّتمركزتّفيّ
قاعدةٍّضمنّمركزّشرطةّالبساتينّ.وّت ُؤويّهذهّالمنطقةّّ40ألفّمنّالّلجئينّواألشخاصّالنازحين/المهجرينّ
تّعديدةّ .
داخلياًّواليمنيينّالمهمشينّ.أغلبيةّالّلجئينّهمّمنّالجنسيةّالصوماليةّوقدّعاشواّفيّاليمنّمنذّسنوا ٍّ
 .90وصفّعد ّد ٌّمنّالضحاياّوالشهودّلفريقّالخبراء ّالسلوكّالعدوانيّالمستمرّوالمنتشرّلقواتّالحزامّاألمنيّ
ضد ّالسكان ّوالذي ّيشمل ّالعنف ّالجنسيّ .شملت ّهذه ّاالنتهاكات ّاالغتصابّ ،واالعتقال ّأو ّاالختطافّ،
واالختفاءّ،واالبتزازّّّ.
 .91إحدىّالممارساتّالمتكررةّكانتّقيامّقواتّاألمنّباختطافّواغتصابّالنساءّ،أوّالتهديدّبذلكّ،كطريقةّألخذّ
المالّغصباًّمنّعائّلتهنّومحيطهنّاإلجتماعيّ.وقدّأُفيدّبأنّّقواتّاألمنّكانتّتدخلّإلىّالمنازلّليّلًّوتأخذّ
النساءّّالغتصابهنّ.وقدَّرّقادةّالمجتمعّالمحليّأنهمّكلّبضعّليا ٍلّيتلقونّتقاريرّمنتظمةّعنّالعنفّالجنسيّ.
جرّالسلطاتّأيةّتحقيقاتّأوّاعتقاالتّبشأنّهذهّاالنتهاكاتّ.كانتّاالنتهاكاتّالّتزالّمستمرةّحتىّشهرّ
ولمّت ُ ِ
أيارّ/مايوّّ ّّ.2018
 .92تتوفرّأسبابّوجيهةّلّلعتقادّبأنّموظفيّالحكومةّوقواتّالحزامّاألمنيّارتكبواّاالغتصابّوغيرهّمنّأشكالّ
عرضةّللخطرّ ،بمنّفيهم ّالمهاجرينّمنّجنسياتّأجنبيّةّ
العنفّالجنسيّالخطيرّمستهدفينّالمجموعاتّال ُم َّ
والنازحينّداخليًاّومجموعاتّمهمشةّأخرىّمنهاّالنساءّواألطفالّ.إنّالحكومةّمسؤولةّعنّانتهاكاتّللقانونّ
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الدوليّلحقوقّاإلنسانّ،وبماّأنّالحاالتّتبدوّمرتبطةّبالنزاعّ،فإنّالحكومةّتخضعّلل ُمساءلةّبموجبّالقانونّ
ضاّمسؤولي ّةًّفيّهذاّاإلطارّ .
الدوليّاإلنسانيّ.وقدّتتحملّدولّأخرىّأي ًّ
 .93وعّلوةّعلىّذلكّ،قدّيتحملّأفرادّمسؤوليةّارتكابّجرائمّحربّمتمثلةّفيّاالعتداءّعلىّالكرامةّالشخصيةّ
وباألخصّالمعاملةّالمهينةّوالمذلةّباإلضافةّإلىّاالغتصابّوأشكالّأخرىّمنّالعنفّالجنسيّ.
ّ
 .94باإلضافةّإلىّماّسبقّذكرهّ،فقدّتلقىّفريقّالخبراءّادعاءاتّبوقوعّحاالتّعنفّجنسيّارتكبتهاّعدّةّأطرافّ
فيّالنزاعّالقائمّفيّاليمنّويعودّتاريخهاّمنّالعامّّ2015حتىّالعامّّّ.2018تشكلّاالنتهاكاتّالتيّتمّالتحققّ
منهاّفيّهذاّالتقريرّمؤشراتّعلىّاحتمال ّوجودّالمزيد ّمنّحاالت ّالعنفّالجنسيّمنّقبلّأطرافّالنزاعّ
التيّتتطلبّمزيدًاّمنّالتحقيقّ.
ّ
ح .تجنيد األطفال واستخدامهم
 .95أبلغّاألمينّالعامّلألممّالمتحدةّعنّّ842حالةّمؤكدةّمنّالتجنيدّواالستخدامّللصبيانّالذينّالّتتجاوزّأعمارهمّ
ّ 11سنة ّفيّاليمنّفيّعامّّ3.2017ونُسبّماّيقاربّثلثيّهذهّالحاالتّإلىّقواتّالحوثيينّ/صالحّمعّزيادةّ
ملحوظةّفيّعددّالحاالتّالمنسوبةّالىّقواتّالحزامّاألمنيّوالجيشّاليمني ّبالمقارنةّمع ّعددّالحاالت ّفيّ
العامّّ.2016كذلكّوثقتّاألممّالمتحدةّحرمانّالصبيانّمنّحريتهمّمنّقِبلّالقواتّوالجماعاتّالمسلحةّ،بنا ًءّ
تّحولّارتباطّهؤالءّالصبيانّبأحزابّمعارضةّ.كشفتّتحقيقاتّفريقّالخبراءّفيّتجنيدّاألطفالّ
علىّادعاءا ٍّ
واستخدامهمّ،عنّمخاوفّّمماثلةّ.
 .96تلقىّفريقّالخبراءّمعلوماتّمهمةّتفيدّبأنّالحكومةّوالقواتّالمدعومةّمنّالتحالفّوقواتّالحوثيينّ/صالحّ
جميعهاّتقومّبتجنيدّاألطفالّأوّتطويعهمّضمنّالقواتّأوّالجماعاتّالمسلحةّوتستخدمهمّللمشاركةّالنشِطةّ
فيّاألعمالّالحربيةّ.وقدّتراوحتّأعمارّاألطفالّفيّمعظمّالحاالتّبينّّ 11وّ17سنةّ،ولكنّهناكّتقاريرّ
متماسكةّحولّتجنيدّأوّاستخدامّأطفالّلمّيتجاوزواّالثامنةّمنّالعمرّ.حصلّفريقّالخبراء ّعلىّمعلوماتّ
موثوقةّعنّاستخدامّاألطفالّفيّالكثيرّمنّالمحافظاتّالمتأثرةّبالنزاعّ.
ّ
لحوثيينّ/صالحّقامتّبتجنيدّاألطفالّقسراّفيّالمدارسّوالمستشفياتّ
وبحسبّشهودّومصادرّ،فإنّقواتّا
.
97
ً
والمنازلّ ،عل ًما ّأنها ّاعتمدت ّفي ّمناطق ّأخرى ّعلى ّالمناشدات ّالقومية ّوعلى ّالحوافز ّالمادية ّالستقطابّ
األطفالّللتجنيدّ.وإلىّجانبّذلكّ،استخدمتّقواتّالحوثيينّ/صالحّاألطفالّفيّالمعاركّولتشغيلّنقاطّالتفتيشّ
ولزرعّاألجهزةّالمتفجرةّ.
عرض ّةًّللخطرّفيّ
 .98إدعتّمصادر بأنّالقواتّالمواليةّللحكومةّقامتّبتجنيدّاألطفالّوباألخصّأولئكّاألكثرّ ِّ
ًاّفيّمأربّ،وقدّمتّتلكّالقواتّدفعاتّماليةّكبيرةّلألطفالّالمجنّدينّ.وقدّقامتّ
مخيماتّالنازحينّداخلي
ِ
ضاّفيّالمعاركّعلىّ
مراراّباستخدامّاألطفالّفيّأدوارّداعمةّإالّأنهمّاسّت ُخ ِّدمواّأي ًّ
القواتّالمواليةّللحكومةّ ً
الخطوطّاألماميةّللجبهاتّ،مثلّشبوةّوالحديدةّ.كماّأفادتّادعاءاتّموثوقةّبأنّاألطفالّالذينّتمّاعتقالهمّ
أثناءّالقتالّمعّقواتّالحوثيينّ/صالحّ،اعّت ُقلواّمنّقبلّالحكومةّوقواتّالتحالفّواسّت ُخ ِّدمواّفيّعملياتّ
تبادلّاألسرىّ ّ.
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 .99إنّاألدواتّالقانونيةّالتيّصادقّعليهاّاليمنّ ُّملزمةّبالرغمّمنّتعبيرّأطرافٍّّفيّاليمنّعنّآراءّمناقضةّ
لذلكّ.بالتاليّفإنّهذهّاألعمالّقدّتشكلّانتهاكاتّللقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسانّوفيّبعضّالحاالتّ
انتهاكاتّللقانونّالدوليّاإلنسانيّوجرائمّحربّ ّ.
ال ُمساءلة
 .100إنّّالمعلوماتّالتيّجمعهاّفريقّالخبراءّتشيرّبشكلّواضحّإلىّأنّاإلنتهاكاتّوالجرائمّفيّإطارّالقانونّ
الدوليّقدّتكونّارت ُ ِكبتّومازالتّتُرتكبّفيّاليمنّ.
 .101تتحملّالحكومةّالمسؤوليةّالقانونية ّالرئيسيةّفيّمعالجةّهذهّاالنتهاكات ّوالجرائمّ،إذّمنّواجبهاّحمايةّ
األشخاص ّالخاضعينّلواليتهاّالقضائيةّ .كذلكّتتحملّكافةّالدولّاألطرافّفيّالنزاع ّبماّفيهاّاليمنّوالدولّ
األعضاءّفيّالتحالفّمسؤوليةّالتحقيقّفي ّهذهّاالنتهاكاتّال ُمرتكبةّمنّقبلّقواتهاّالوطنية والتيّترقىّإلىّ
جرائمّّ،ومحاكمةّمرتكبيهاّ.
ّ
 .102آخذينّبعينّاالعتبارّخطورةّوضعّحقوقّاإلنسانّفيّاليمنّ،تدعوّالحاجةّإلىّمقاربةّشاملةّللمساءلةّ
منّأجلّإعمال ّالحقّفيّمعرفةّالحقيقة ّوفي ّالحصول ّعلى ّالتعويضات ّالكافيةّوالفعّالةّوالسريعةّوضمانّ
عدم ّتكرار ّاإلنتهاكاتّ .تساهم ّهذه ّالعمليات ّفي ّمكافحة ّاإلفّلت ّمن ّالعقاب ّوإعادة ّحكم ّالقانون ّوأخيراّ،
المصالحةّّّ.
ّ
 .103ويشيرّالتقريرّالرابعّللجنةّالوطنيةّللتحقيقّفيّادعاءاتّانتهاكاتّحقوقّاإلنسان ّ(اللجنة) ّإلىّزيادةّ
االستعدادّللتصديّلّلنتهاكاتّالمرتكبةّمنّقبلّجميعّأطرافّالنزاعّ.وبالرغمّمنّذلكّيؤكدّالتقريرّانّاللجنة
لمّتحصلّعلىّتعاونّمنّسلطاتّاألمرّالواقعّفيّصنعاءّوأنّمشاكلّذاتّصلةّبالوصولّتستمرّفيّإعاقةّ
ًاّ.أخيراّ،فإنّاللجنةّليستّ
عملهاّ.باإلضافةّإلىّذلكّيبدوّأنّالتعاونّمنّ ِّقبلّالحكومةّوالتحالفّالزالّسطحي
ً
هيئ ّةًّمستقلةّ.
ّ
 .104فيّالعامّّ2016أنشاّالتحالفّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادث للتحقيقّفيّادعاءاتّمتعلقةّبهجماتّغيرّ
مشروعةّمنّقبلّالتحالفّ.ويبدوّفيّجمل ِّةّأمو ٍّرّأنّ)1ّ:الفريقّيفتقرّإلىّاالستقّلليةّالمطلوبةّوّ)2النتائجّ
لّعلىّتفاصيلّّغيرّكافيةّوّ)3ماّمنّآليةٍّلضمانّتطبيقّتوصياتهّ ّ.
العلنيّةّالتيّتتوصّلّإليهاّتشتم ُّ
ّ
 .105الّبدّلمسارّالسّلمّواالستقرارّطويلّاألمدّفيّاليمنّأنّيمرّّعبرّعمليةّمساءلةّحقيقيةّومشتركةّوشاملةّ
تضمّّجميعّالجهاتّالفاعلةّالحكوميةّوالجهاتّالفاعلةّغيرّالحكوميةّالتيّتتحملّالمسؤوليةّ.يتطلبّهذاّاألمرّ
تفكيراّأكثرّعمقًّاّبخياراتّالمساءلةّالقابلةّللتطبيقّفيّهذاّالسياقّ.كذلكّفإنّاستعراضّآليّاتّالمساءلةّالوطنيةّ
ً
ل ّللتطبيق ّبما ّيتماشىّمعّااللتزاماتّ
مستدام ّوقاب ٍّ
ٍّ
تحديدّإطار ّمساءل ٍّة ّجنائي ٍّة ّ
ِّ
والدولية ّهو ّخطوةّضروريّةّل
الوطنيةّوالمعاييرّالدولية.
.VI

االستنتاجات والتوصيات

 .106تتوفرّلدىّفريقّالخبراء ّأسبابّوجيهةّلّلعتقادّبأنّحكوماتّكلّمنّاليمنّواإلماراتّالعربيةّالمتحدةّ
والمملكةّالعربيةّالسعوديةّمسؤولةّعنّارتكابّانتهاكاتّلحقوقّاإلنسانّبماّفيهاّالحرمانّغيرّالقانونيّمنّ
الحقّفيّالحياةّ ،واالحتجازّالقسريّ ،واالغتصابّ ،والتعذيبّ ،وسوءّالمعاملةّ ،واالختفاءّالقسريّ ،وتجنيدّ
األطفالّ ،وانتهاكات ّخطيرة ّلحرية ّالتعبير ّوللحقوق ّاالقتصادية ّواالجتماعية ّوالثقافية ّومنها ّعلى ّوجهّ
الخصوصّالحقّفيّمستوىّمعيشيّالئقّوالحقّفيّالصحةّّ.
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 .107تتوفر ّلدى ّفريق ّالخبراء ّأسباب ّوجيهة ّلّلعتقاد ّبأن ّسلطات ّاألمر ّالواقع ّمسؤولة ّفي ّالمناطقّالتيّ
ت ّلحقوقّاإلنسانّبماّفيهاّاالحتجازّالقسريّوالتعذيبّوسوءّ
تسيطرّعليهاّبشكلّفعلي ّعنّارتكابّانتهاكا ٍّ
المعاملةّوتجنيدّاألطفالّوفرضّقيودٍّخطيرةٍّّعلىّحريةّالتعبيرّوالمعتقدّّ.
ّ
 .108تتوفرّلدىّفريقّالخبراءّأسبابّ ّوجيهةّلّلعتقاد ّبأن ّأطرافّالنزاع ّالمسلّحّفيّاليمن ّقدّارتكبتّعد ّدًاّ
قرارّمنّقبلّمحكمةّمختصّةّومستقلّةّفإن:
كبيراّمنّاالنتهاكاتّللقانونّالدوليّاإلنسانيّ،وبانتظارّ ٍّ
ً
ّ
أ .أفرا ّد ًاّمنّالحكومةّوالتحالفّبماّفيّذلكّالمملكةّالعربيةّالسعوديةّواإلماراتّالعربيةّالمتحدةّيمكنّأنّ
يكونواّقدّنفّذواّهجماتّمنتهكةّلمبادئّالتمييزّوّ/أوّالتناسبّوّ/أوّاالحتياطّ،والتيّقدّترقىّإلىّمستوىّ
جرائمّحربّ.
ب .أفرا ّد ًا ّمنّالحكومةّوقواتّالتحالفّبماّفيّذلكّالمملكةّالعربيةّالسعوديةّواإلماراتّالعربيةّالمتحدةّقدّ
ارتكبوا ّجرائم ّيمكن ّأن ّتشكل ّجرائم ّحرب ّوهي ّتشمل ّالمعاملة ّالقاسية ّوالتعذيب ّوانتهاك ّالكرامةّ
اإلنسانيةّواالغتصابّوتجنيدّاألطفالّدونّالخامسةّعشرّمنّعمرهمّأوّضمّهمّإلىّصفوفّقواتهمّأوّ
استخدامهمّللمشاركةّالنشطةّفيّاألعمالّالقتاليةّّ.
أفعاالّقد ّترقىّإلىّجرائمّحربّوهيّتشملّالمعاملةّالقاسيةّ
ت .أفرا ّد ًا ّمنّسلطاتّاألمرّالواقعّقدّارتكبوا ّ ً ّ
والتعذيبّوانتهاكّالكرامةّاإلنسانيةّوتجنيدّاألطفالّدونّالخامسةّعشرّمنّعمرهمّأوّضمّهمّإلىّصفوفّ
قواتهمّأوّاستخدامهمّللمشاركةّالنشطةّفيّاألعمالّالقتاليةّ.
ّ
 .109حددّالخبراءّ،حيثّأمكنّ،األفرادّالذين ّمنّالمحتملّأنّيكونواّمسؤولينّعنّجرائمّدوليةّوقدّتم ّرفعّ
قائمةّبأسمائهمّإلى ّالمفوضّالساميّلحقوقّاإلنسانّ .تدعوّالحاجةّإلىّمزي ٍد ّمنّالمعلوماتّحولّعد ٍد ّمنّ
الحوادثّالموثقةّمنّقبلّالخبراءّلتحديدّالمسؤولياتّ.
ّ
 .110بغيةّتحقيقّالعدالةّلجميعّضحاياّانتهاكاتّالقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسانّوالقانونّاإلنسانيّ،وعلىّضوءّ
استمرارّالنزاعّالمسلّحّ،فإنّفريقّالخبراءّيرفعّالتوصياتّالتاليةّ:
ّ
إلى أطراف النزاع
 .111الوقفّالفوريّألعمالّالعنفّال ُّمرتّكبةّضدّالمدنيينّوالتيّتشكلّانتها ًكاّللقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسانّ
والقانونّالدوليّاإلنسانيّالواجبّتطبيقهماّ،واتخاذّكافةّاالحتياطاتّالممكنةّلحمايةّالمدنيينّمنّآثارّاألعمالّ
القتاليةّواالستجابةّالحتياجاتّالسكانّالمدنيينّاألساسيةّالّسيماّالنساءّواألطفال .
 .112احترامّالقانون ّالدوليّاإلنسانيّ،بماّفيّذلكّماّيتعلقّبحظرّالهجماتّضدّالمدنيينّواألهدافّالمدنيةّ،
وبمبادئّالتمييزّوالتناسبّواالحتياطّاألساسية؛ ّ
 .113اتخاذ ّالتدابير ّالّلزمة ّلرفع ّالقيود ّغير ّالمتناسبة ّالمفروضة ّعلى ّالدخول ّاآلمن ّوالسريع ّلإلمداداتّ
اإلنسانيةّوغيرهاّمنّالسلعّالضروريةّللسكانّالمدنيينّإلىّاليمنّ،ولرفعهاّكذلكّعنّتنقُّلّاألشخاصّبماّفيّ
ذلكّتنقلهمّعبرّمطارّصنعاءّالدولي.
 .114الوفاء ّبااللتزامات ّلتسهيل ّمرور ّاإلغاثة ّاإلنسانية ّبسرعة ّومن ّدون ّعراقيل ّوتسهيل ّالوصول ّإلىّ
المرافقّالطبيةّمنّدونّعوائقّداخلّاليمنّوخارجهّ ّ.
 .115ضمان ّنظر ّقاض ّفي ّقضايا ّاحتجاز ّجميع ّاألشخاص ّالمحرومين ّمن ّحريتهم ّوفقا ّللقانون ّالمحليّ
والدوليّ.
 .116ضمانّبأنّاالعتقاالتّالمتصلةّبالنزاعّالمستمرّتجريّعلىّأساسّقانونيّفقطّوأنّتكونّمدعومةّبأدل ٍّةّ
موثوقةّوكافيةّ.
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 .117توثيقّجميعّمرافق ّاالحتجازّغيرّالرسميةّونقلّالمحتجزينّفيهاّإلىّمرافقّاالحتجازّالرسميةّتماشيًّاّ
معّالقانونّالمحليّوالدولي.
ُ
سجلّوطنيّللمفقودينّوإبّلغّأسرّالمعتقلينّبأماكنّاحتجازّأبنائهمّ/بناتهمّ.
ّ
 .118استحداثّ
 .119الوقفّالفوريّلجميعّاالعتداءاتّعلىّحرية ّالرأي ّوالمعتقدّبماّفيّذلكّاالعتقالّواإلخفاءّوالتخويفّ،
وإطّلقّسراحّجميعّالصحافيّينّوغيرهمّممنّاعتقلواّلممارستهمّحريةّالتعبيرّأوّالمعتقدّ.
 .120وقفّممارسات ّالعنف ّالجنسيّوالعنفّالقائمّعلىّالنوعّاالجتماعيّبجميعّأشكالهّبماّفيّذلكّالعنفّ
الجنسيّضدّالنساءّواألطفالّ،والعنفّالجنسيّفيّمرافقّاالحتجازّ،واضطهادّالناشطات.
 .121إجراءّتحقيقاتّشفافةّومستقلهّونزيهةّوفعّالةّتراعيّالنوعّالجنسيّوتنظرّفيّجميعّاالنتهاكاتّوالجرائمّ
تماشيًاّمعّالمعاييرّالدوليةّبهدفّضمانّمساءلةّالمرتكبينّوتحقيقّالعدالةّللضحاياّ.
 .122وقفّومنعّتجنيدّاألطفالّواستخدامهمّفيّالنزاعّالمسلّحّ.
 .123إنشاء ّآلية ّمستقلّة ّومختصة ّلضمان ّتحديد ّجميع ّاألطفال ّّ -بمن ّفيهم ّالفتيات ّّ -الذين ّتم ّتجنيدهم ّأوّ
استخدامهم ّمن ّقبل ّجميع ّأطراف ّالنزاع ّللمشاركة ّفي ّاألعمال ّالقتالية ّوإطّلق ّسراحهم ّوإعادة ّتأهيلهمّ
ودمجهم.
ّ
إلى المجتمع الدولي ،بما في ذلك جامعة الدول العربية
 .124تعزيزّالجهودّبقيادةّالمبعوثّالخاصّلألمينّالعامّإلىّاليمنّبهدفّوقفّاألعمالّالقتاليّةّوالوصولّإلىّ
سّلمّمستدامّوشاملّوضمانّالمساءلةّفيّماّيخصّاالنتهاكاتّوالجرائمّالجسيمةّ.
 .125االمتناعّعنّتوفيرّاألسلحةّالتيّيمكنّأنّتستخدمّفيّالنزاعّفيّاليمنّ ّ.
إلى مجلس حقوق اإلنسان
 .126ضمانّإبقاءّمسألةّوضعّحقوقّاإلنسانّفيّاليمنّعلىّجدولّأعمالّالمجلسّمنّخّللّتجديدّواليةّ
فريقّالخبراءّ.
حثّمجلسّاألمنّعلىّتسليطّالضوءّعلىّأبعادّحقوقّاإلنسانّالتيّينطويّعليهاّالنزاعّفيّاليمنّ،
ُّّ
.127
والحرصّعلىّمكافحةّاإلفّلتّمنّالعقابّلمرتكبيّالجرائمّاألكثرّخطورةً.
.VII

المساعدة التقنية

 .128واصلتّمفوضية األممّالمتحدةّالساميةّلحقوقّاإلنسانّتقديمّالمساعدةّالتقنيةّإلىّاللجنةّالوطنيةّاليمنيةّ
للتحقيقّفيّادعاءاتّانتهاكاتّلحقوقّاإلنسانّ ،عمّلًّبقرارّمجلسّحقوقّاإلنسانّرقمّّ.31/36خّللّالفترةّ
المشمولةّبالتقريرّ ،نظّمتّالمفوضيةّسبع ّدوراتّتدريبيةّوورشاتّعملّلمفوضيّوموظفي ّاللجنةّحولّ
القانونّالدوليّال ُمطبقّ،ورصدّوتوثيقّحقوقّاإلنسانّ،ومنهجياتّالتحقيقّ،وكتابةّالتقاريرّ،واإلدارةّ،وإدارةّ
الشؤونّالماليةّوالمعلومات.
 .129وقدّأجرتّالمفوضيةّدورتينّتدريبيتينّفيّكوااللمبورّبماليزياّفيّتشرينّالثانيّ/نوفمبرّوكانونّاألولّ/
ديسمبرّّ.2017وقدّأجريتّالجلسةّاألولىّلمراقبيّحقوقّاإلنسانّالميدانيينّالتابعينّللجنةّالوطنيةّللتحقيقّ
وقدّتناولتّالجلسةّمنهجيّاتّالتحقيقّوالرصدّفيّمجالّحقوقّاإلنسانّ.وركّزتّالجلسةّالثانيةّالتيّأجريتّ
لمحققيّاللجنةّالوطنيةّعلىّ:القوانينّالدوليةّال ُمطبقةّ،ورصدّحقوقّاإلنسانّ،واإلدماجّمنّالمنظورّالجنسانيّ
(الجندري)ّ،والتوثيقّفيّظلّمحدوديةّالوصولّ.
ّ
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 .130أقامتّالمفوضيةّورشةّعملّلمفوضيّاللجنةّالوطنيةّاليمنيةّللتحقيقّفيّكانونّالثانيّ/ينايرّّ2018فيّ
توثيقّانتهاكاتّحقوقّاإلنسانّوكتابةّالتقاريرّ.وشملّذلكّتبادالّألفضلّالممارساتّ
ًّ
أديسّأباباّ،إثيوبياّ،حولّ
معّاللجنةّاإلثيوبيةّلحقوقّاإلنسانّ.فيّآذارّ/مارسّّ2018فيّعمانّ،األردنّ،عقدتّالمفوضيةّورشةّعملّ
أخرىّللمفوضينّحولّحمايةّحقوقّاإلنسانّفيّسياقّمكافحةّاإلرهاب.
ّ
 .131فيّآذارّ/مارسّّ2018فيّبيروتّ،لبنانّ،نظمتّالمفوضيةّدورةّتدريبيةّلمحققيّاللجنةّالوطنيةّحولّ
منهجياتّالتحقيقّفيّانتهاكاتّحقوقّاإلنسانّ.وفيّنيسانّ/أبريلّّ،2018نظمتّالمفوضيّةّدورةّتدريبيةّ
لموظفي ّاإلدارة ّوالشؤون ّالمالية ّفي ّاللجنة ّالوطنيةّ ،حول ّأفضل ّالممارسات ّفي ّمجال ّاألرشفة ّوحمايةّ
ً
المعلوماتّفضّلّعنّالمسائلّالماليةّومسائلّالميزانيةّ.وباإلضافةّإلىّذلكّ،فيّتموزّ/يوليوّّ2018فيّعمانّ،
األردنّ،نظمتّالمفوضيةّندوةّللمفوضينّ،حول ّالقانون ّاإلنساني ّالدوليّ.ولمّتتمكنّالمفوضيةّمن ّإقامةّ
بّإضافيتينّكانتاّمقررتانّفيّجنيفّ،سويسرا.
ورشتيّتدري ٍّ
ّ
مرفق رقم 1
تحديد األطراف الرئيسيّة في النزاع
 .1القوات ال ُمسلّحة الملك ّية السعودية
تاريخ تولّي المنصب /مالحظات المنصب
ّ23كانونّالثانيّ/ينايرّ ّ،2015وزيرّالدفاعّ
قائدّالتحالفّفيّعمليةّ"عاصفةّ
4
الحزم"
ّ27شباطّ/فبرايرّّ2018

اإلسم
وليّالعهدّمحمدّبنّسلمانّ

رئيسّهيئةّاألركانّالمشتركة ّ الجنرالّفياضّالرويلي

الرقم
1

5

2

ّ27شباطّ/فبرايرّّ ّ2018
قائدّالتحالفّ

قائدّالقواتّالمشتركة

األميرّالفريقّركنّفهدّبنّتركيّ
بنّعبدّالعزيزّ ّ

3

ّ27شباطّ/فبرايرّ2018

قائدّالقواتّالبرية

ّ27شباطّ/فبرايرّ2018

قائدّسّلحّالجو

فريقّأولّفهدّبنّعبدهللاّالمطيرّ6
ّ
الفريقّأولّاألميرّتركيّبنّبندرّ
7
بنّعبدّالعزيزّآلّسعود

4
5

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

4

 5حلّمحلّالجنرالّعبدّالرحمنّبنّصالحّآلّبنيانّالذيّشغلّالمنصبّمنذّالعامّّ.2014
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=1729621
 6حلّمحل األميرّالفريقّالركنّفهدّبنّتركيّبنّعبدّالعزيزّhttp://www.janes.com/article/78278/top-saudi-commanders-
replaced
ّ7حلّمحل ّاللواءّمحمدّصالحّالعتيبيhttps://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1729618ّ.
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ّ4تشرينّالثانيّ/نوفمبرّ ّ2017قائدّالبحرية

األدميرالّفهدّبنّعبدهللاّالغفيلي

6

8

ّ27شباطّ/فبرايرّ2018

قائدّالدفاعّالجوى ّ

ّ27شباطّ/فبرايرّ2018

قائدّقوةّالصواريخّاالستراتيجية الفريقّأولّجارهللاّبنّمحمدّبنّ
جارهللاّالعلويط

نائبّقائدّقواتّالتحالف

.2

مديرّالعملياتّالجوية

الفريقّأولّمزيدّسليمانّ
9
العمرو

اللواءّالطيارّعبدهللاّالغامديّ

7

8

9

القوات المسلحة اإلماراتية
تاريخ تولّي المنصب/
مالحظات
ّ3تشرينّالثانيّ/نوفمبرّ
ّ2004

الموقع

ّ3كانونّالثانيّ/ينايرّّ 2005

ّ11تشرينّاألولّ/أكتوبرّ
ّ2017

ّ

الرقم

المنصب

اإلسم

القائدّاألعلى

الشيخّخليفةّبنّزايدّآلّنهيانّ ّ

1

نائبّالقائدّاألعلى

الشيخّمحمدّبنّزايدّآلّنهيانّ ّ

2

وزيرّالدفاع

محمدّبنّراشدّآلّمكتوم

رئيسّأركانّالقواتّالعامة

الفريقّأولّحمدّمحمدّثانيّ
11
الرميثي

4

نائبّرئيسّأركان ّ

اللواءّعيسىّسيفّالمزروعيّ ّ

5

قائدّالقواتّالبريةّ

اللواءّصالحّمحمدّصالحّ
األميريّ ّ

6

قائدّالقواتّالجويةّوقواتّ
الدفاعّالجويّ

اللواءّإبراهيمّناصرّمحمدّالعلوي

7

قائدّالقواتّالبحرية

اللواءّالركنّبحريّطيارّالشيخّ
سعيدّبنّحمدانّبنّمحمدّآلّ
12
نهيان

8

10

3

 8حلّمحل الفريقّالركنّعبدهللاّبنّسلطانّبنّمحمدّالسلطانّ.
ّ 9حلّمحلّالفريقّأول محمدّبنّعواضةّبنّمنصورّسهيمّ ّّ.
https://uaecabinet.ae/en/biography

10

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

11

 12حلّمحلّاللواءّركنّبحريّإبراهيمّالمشرخّ.
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أيارّ/مايوّّ–ّ2015كانونّ
الثانيّ/ينايرّّ2016
كانونّالثانيّ/ينايرّّ–ّ2016
تموزّ/يوليوّّ2016
تموزّ/يوليوّّ-ّ2016كانونّ
الثانيّ/ينايرّ2017
كانونّالثانيّ/ينايرّّ–ّ2017
تموزّ/يوليوّّ2017
تموزّ/يوليوّّ-ّ2017كانونّ
الثانيّ/ينايرّّ2018
كانونّالثانيّ/ينايرّّ–ّ2018
حتىّاليومّ

عدن

قائدّقواتّالتحالف

العميدّعليّأحمدّالطنجيّ

9

عدن

قائدّقواتّالتحالف

العميدّعليّالنعيمي

10

عدن

قائدّقواتّالتحالف

العميدّسلطانّالحبسيّ

11

عدن

قائدّقواتّالتحالف

العميدّناصرّالعتيبيّ

12

عدن

قائدّقواتّالتحالف

العميدّأحمدّالبلوشيّ

13

عدن

قائدّقواتّالتحالف

العميدّمحمدّالحسنيّ

14

الساحلّ
الغربيّ

قائدّقواتّالتحالف

العميدّعبدّالسّلمّالشاهيّ

15

حكومة اليمن
 .aالقوات المسلحة
تاريخ تولّي المنصب/
مالحظات
شباطّ/فبرايرّّ2012

اليمنية13

الموقع

كانونّاألولّ/ديسمبرّّ 2012

المنصب
القائدّاألعلى

اإلسم
14

الرقم

الرئيسّعبدّربهّمنصورّهاديّ 1

مستشارّالرئيسّفيّالشؤونّ اللواءّعليّمحسنّاألحمرّ
األمنيةّوالعسكريةّ ّ

إخت ُ ِطفّيومّّ25آذارّ/مارسّ ّ
ّّ2015

وزيرّالدفاعّ15

رئيسّهيئةّاألركانّاليمنيةّمنّ
فترةّأيارّ/مايوّّ2015حتىّ
أيلولّ/سبتمبرّ2017

مستشارّالقائدّاألعلىّللقواتّ اللواءّمحمدّعليّالمقدشيّ
المسلحة 16القائمّبأعمالّوزيرّ
الدفاعّ،آذارّ/مارسّّ.2018

2

اللواءّمحمدّأحمدّسالمّالصبيحي 3
4

 13أسسّالهيكلّالجديدّلخمسةّفروعّعسكريةّجديدةّتابعةّلوزارةّالدفاعّ:الجيشّ،القواتّالجويةّوالدفاعّالجويّ،القواتّالبحريّةّوالدفاعّالساحليّ،
حرسّالحدودّ،وقواتّاالحتياطّاالستراتيجيّ.
 14وفقًاّللهيكلّالجديدّ،ألويةّالصواريخ واإلنتاجّالرئاسيّتقعّتحتّمظلةّالقائدّاألعلىّ.
 15المركزّشاغرّمنّآذارّ/مارسّّ2015حتىّآذارّ/مارسّّ.2018
 16المرسومّالرئاسيّّ.)2017(ّ124
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رئيسّهيئةّاألركانّ

اللواءّطاهرّعليّالعقيلي

ّ4أيلولّ/سبتمبرّ2017
ّ22تشرينّالثانيّ/نوفمبرّ
ّ2016

سيئون

المنطقةّالعسكريةّاألولىّ

اللواءّصالحّمحمدّتميس

قائدّالمحورّالعملياتيّالخشعةّ ّ

الخشعةّ

لواءّّ37مدرعّ ّ

اللواءّصالحّمحمدّتميس

ثمود

لواءّّ315مدرع

العميد أحمدّعليّهاديّ

العبر

لواءّّ23مشاةّآليّ

العميدّسميرّشرفّالحكيمي

الرومة

لواءّّ11حرسّالحدودّ ّ

اللواءّفهميّحاجّمحروس

قائدّالمحورّالعملياتيّثمود

سيئونّ

لواءّّ135مشاةّ

العميدّعبدّربهّعبدهللاّ

منذّالعامّّ2015

المكّل

المنطقةّالعسكريةّالثانية

اللواءّفرجّسالمينّالبحسني

قاعدةّالريانّالجويةّّ190دفاعّجويّ ّ

العميدّأحمدّحسنّالحمديّ ّ

لواءّّ123مشاةّ
لواءّّ137مشاةّ
لواءّّ1مشاةّبحريةّ

العميدّمحمدّيحيىّالقاضي
العميدّمحمدّعليّالصوفيّ

ّ21كانونّالثانيّ/ينايرّ2017

معسكرّصحنّالجن لواءّّ13مشاةّ
لواءّّ14مدرعّ
معسكرّصحنّ
الجن
لواءّّ21مشاةّآلىّ
عتق

21

7

22

العميدّعبدهللاّمنصورّالوليدي

ّ21كانونّالثانيّ/ينايرّ2017

المحورّالعملياتي عتق

20

قاعدةّالريانّالجويةّلواءّّ27مشاةّآليّ

مأرب ّ

18

6

19

العميدّعوضّسالمّالجوعي

معسكرّالحتّ،
قائدّالمحورّالعملياتيّالغيظة
المهرةّ
الغيظة
إستقالّيومّّ12نيسانّ/أبريلّّ2018سقطرى

17

5

المنطقةّالعسكريةّالثالثة

24

اللواءّأحمدّحسنّجبران

23

8

اللواءّأحمدّحسنّجبران
العميدّمحسنّالداعريّ

25

العميدّجهدالّحنشّكرمّ

 17حلّمحلّاللواءّمحمدّعليّالمقدشيّ،المرسومّالرئاسيّرقمّّ.)2017(ّ125
 18حلّمحلّاللواءّعبدّالرحمنّالهّليليّبموجبّالمرسومّالرئاسيّ.)2016(ّ154
 19حلّمحلّالعميدّحمودّناجيّ.
ّ 20حلّمحلّالجنرالّصالحّمحمدّتميسّبموجبّالمرسومّالرئاسيّّ.)2016(ّ157
ّ 21كماّسمىّالرئيسّهاديّاللواءّفرجّالبحصانيّمحاف ً
ظاّلحضرموتّليحلّمحلّاللواءّأحمدّبنّبريكّفيّّ29حزيرانّ/يونيوّّ.2017
ّ 22حلّمحلّالعميدّعبدّالعزيزّالشميريّ.
 23حلّمحلّاللواءّعبدّربهّالشداديّ.
 24المرسومّالرئاسيّّ)2018(ّ36قضىّبتأسيسّمحورّعملياتيّجديدّتضمنّاللواءّّ26مشاةّآليّمنّالمنطقةّالعسكريةّالسابعةّمعّتعيينّقائدّ
اللواءّ،اللواءّفرحّبهيبّ،قائدًاّللمحورّ.
 25حلّمحلّاللواءّعبدّربهّالشداديّ.
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عتق

لواءّّ19مشاةّ

العميدّعليّصالحّالكليبي

تشرينّاألولّّ ّ2017
المحورّالعملياتيّعتق

صافر

لواءّ 107مشاةّ

العميدّخالدّناصرّيسليمّ ّ

صرواح

لواءّّ312مدرعّ

العميدّعبدّربهّالشداديّ ّ

مأرب

لواءّّ3جبليّ

العميدّناجيّحنش

عدن

المنطقةّالعسكريةّالرابعة

اللواءّفضلّحسن

خورّمكسرّ

لواءّّ39مدرعّ

العميدّعبدهللاّالصبيحيّ

عدنّ

لواءّّ120دفاعّجوي

العميدّعبدهللاّصالحّمحمدّالناخبي

المحورّالعملياتيّأبين

زنجبار

لواءّّ15مشاة

العميدّأبوّباكرّحسينّ ّ

المحورّالعملياتيّأبين ّ

أهوار

لواءّّ111مشاة

العميدّمحمدّأحمدّملحم

المحورّالعملياتيّأبين ّ

شقرة

لواءّّ115مشاة

العميدّناصرّعبدّربهّالتمجي ّ

المحورّالعملياتيّأبين ّ

جعار

لواءّّ119مشاة

العميدّحمزةّعليّسالم

المحورّالعملياتيّتعز ّ

تعز

لواءّّ22مدرعّ

العميدّصادقّسرحانّ

المحورّالعملياتيّتعز

السجنّالمركزي ّ،لواءّّ17مشاة
تعز

العميدّعبدّالرحمنّالشمسانيّ ّ

المحورّالعملياتيّتعز

مطارّالمخاّوتعز لواءّّ35مدرع

العميدّعدنانّالحمادي ّ

ّ21تشرينّالثانيّ/نوفمبرّ
ّ2016

لواءّّ170دفاعّجويّ

المحورّالعملياتيّتعز

بابّالمندبّ

المحورّالعملياتيّالعند ّ

قاعدةّالعندّالجويةّ لواءّّ131مشاةّ

26

27

28

9

29

العميدّعبدّالعزيزّالمجيديّ
العميدّثابتّمثنىّناجيّجواس

30

المحورّالعملياتيّالعند

لحج

لواءّّ201مشاةّآليّ

العميدّمحمدّعليّعبدّالحقّ ّ

المحورّالعملياتيّالعند

عدن

لواءّّ31مدرعّ

العميدّأبوّبكرّفرجّالعتيقيّ ّ

 26حلّمحلّالعميدّمسفرّالحارثيّ.
 27حلّمحلّالعميدّمنصورّعليّعائضّ.
 28مقالةّّ.Yemen’s Southern Powder Keg, Chatham House, Peter Salisbury, 2018المرسومّالرئاسيّ ّ.)2016(ّ155
 29حلّمحلّالعميدّمحسنّمحمدّالخابيّ.
 30مقالةّّ.Yemen’s Southern Powder Keg, Chatham House, Peter Salisbury, 2018

25

A/HRC/39/

المحورّالعملياتيّالعند
محافظّالضالع

خورّمكسرّ
الضالع

لواءّّ39طيرانّ
لواءّّ33مدرع

ّ27شباطّ/فبرايرّّ ّ2018

ميديّ

المنطقةّالعسكريةّالخامسة

ّ27شباطّ/فبرايرّّ ّ2018

الجوفّ

المنطقةّالعسكريةّالسادسة

آبّ/أغسطسّّ2017

نهم

المنطقةّالعسكريةّالسابعة

اللواءّناصرّالذيباني

ّ

عدنّ

لواءّالحمايةّالرئاسي

العميدّناصرّعبدّربهّهاديّ
منصورّ

قصرّالمشرقّ

كريترّ

اللواءّالرئاسيّاألولّ

العميدّسندّعبدهللاّالرهوة ّ

تعز

اللواءّالرئاسيّالثانيّ

العميدّعبدّالرقيبّدبوانّ ّ

خورّمكسر

اللواءّالرئاسيّالثالث

العميدّإبراهيمّحيدانّالسياريّ

دارّسعيد
ّ
تعز

اللواءّالرئاسيّالرابعّ
ّ
اللواءّالرئاسيّالخامسّ

العميدّمهرانّالقباطيّ
ّ
العميدّعدنانّرزيق ّ

اآلنّفيّالحديدةّ

العميدّعبدهللاّالصبيحي
اللواءّمقبلّصالحّ

31

33

اللواءّيحيىّحسينّصّلحّ32

10

35

اللواءّهاشمّعبدهللاّاألحمر

34

11

36

12
13

ّ

األمن في المحافظات وقوات الحزام األمني 37وقوات النخبة
تاريخ تولّي المنصب /مالحظات الموقع
عدن
عدن
عدن
ّ

المنصب
مديرّأمن

اإلسم
اللواءّشّللّالشايعّ

األمنيّ38ولواءّّ2دعمّ

العميدّوضاحّعمرّعبدّ
العزيزّ ّ

قائدّقواتّالحزامّ

الرقم
1
2

Ibid.31
 32المرسومّالرئاسيّّّ.)2018(ّ20
 33منطقةّالمسؤوليةّهيّتحتّسيطرةّسلطاتّاألمرّالواقعّ.
 34المرسومّالرئاسيّّ)2018(ّ20حلّمحلّاللواءّوائلّالدليميّالذيّكانّقائدًاّمنذّالعامّّ ّّ.2015
 35منطقةّالمسؤوليةّهيّتحتّسيطرةّسلطاتّاألمرّالواقع.
ّ 36حلّمحلّاللواءّإسماعيلّزحزوحّ.
 37تأسستّبموجبّمرسومّرئاسيّفيّآذارّ/مارسّّ2016لتكونّخاضعةّلمديريةّاألمنّالعامّفيّكلّمحافظةّوالتيّبدورهاّتابعةّلوزارةّالداخليةّ.
 38المرسومّالرئاسيّرقمّّ.(2016)ّ60
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أزيلّفيّالعامّّ2017

ّ

محافظّحضرموتّ

عدن

لواءّّ1دعمّ

العميدّمنيرّمحمدّعليّ(أبوّ
يمامة)ّ ّ

3

عدن

لواءّّ3دعمّ

العميدّنبيلّالمشوشي

4

لحج

مديرّأمن

العميدّصالحّالسيدّ ّ

5

لحج

قائدّالحزامّاألمنيّ

النقيبّفيصلّالسليميّ ّ

6

لحج
ردفانّ،
الضالعّ
أبين

لواءّّ4دعمّ
لواءّّ5دعمّ

العقيدّهادرّالشخاتي
العقيدّمختارّعليّالنوبيّ

7
8

مديرّأمن

العقيدّخضرّالنوب ّ

9

أبين

قائدّالحزامّاألمنيّ

العميدّعبدّاللطيفّالسيدّ

10

حضرموتّ

قائدّقواتّالنخبةّ
الحضرميةّ
قائدّقواتّالنخبةّ
الشبوانية

اللواءّفرجّسالمينّالبحسنيّ ّ

11

شبوة

قواتّالتدخلّالسريعّ

المقدمّمحمدّسالمّالبهارّ
القميشي ّ
ّ
الرائدّمهديّمحمدّبراهماّّ

12

شبوة

13

 .bالمجموعات المسلحة
تاريخ تولّي المنصب /مالحظات الموقع
 الروضةّوزيدّالموشكي تعز ِكّلبةّ،أجزاءّمنّالتحريرّ،حوضّ
األشرافّ،جبلّاإلخوةّ
 مشارفّالكامبّ ّ ثعباتّ-

المدينةّالقديمةّ
قلعةّالقاهرةّومبانيّ
األمنّالسياسيّ
مظفرّوالقاهرةّبالكاملّ
جمهوريّ
منطقةّالجهمليةّ
ثورةّ ّ

تعز

المنصب
رئيسّمجلسّتنسيقّ
39
المقاومة

ُحماةّالعقيدة

40

اإلسم
حمودّسعيدّالمخّلفيّ(منّ
دونّرتبةّعسكرية)ّ

العقيدّعادلّعبدوّفارعّ
الذبهانيّ(أبوّالعباس) ّ

الرقم
1

2

 39القائدّالعسكريّهوّالعميدّصادقّسرحانّ.مجلسّتنسيقّالمقاومةّهوّهيئةّشاملةّتنسقّالعملياتّالعسكريةّماّبينّالمقاتلينّالتابعينّلإلصّلحّ
والوحداتّالعسكريةّالتابعةّلعليّمحسنّ.
 40مجموعةّسلفيةّفيّتعزّذاتّأصولّفيّدماجّ.
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-

المقرّالرئيسيّفيّجامعةّ تعز
تعزّ
المناخّ
أجزاءّمنّمنطقةّالمطارّ
القديمّ
حوضّاألشرافّ

ّعصيفرةّ ّّاألشرفيةّ ّّبابّموسىّوالمدينةّالقديمةّ ّّحوضّاألشرافّبينّمستشفياتّالجحمليةّوالثورةّ ّ

تعز

عدنانّرزيقّالشبوانيّ(منّ
دونّرتبةّعسكرية)ّ

كتائبّالحسمّ

شيخّصادقّمهيوبّحسنّ(أبوّ
الصدوكّ(منّدونّرتبةّ
عسكرية)ّ

4

الحسينّبنّعليّ،حاليًاّعزامّ
الفرحانّ(منّدونّرتبةّ
عسكرية)ّ

5

الحديدة

القائدّاليمنيّلجبهةّ
42
الحديدة

أبوّزرعةّالمحرميّ(منّدونّ
رتبةّعسكرية)ّ

6

بدأتّبالعملياتّعلىّالساحلّ
الغربيّمنّجبهةّاليمنّفيّ
نيسانّ/أبريلّّ2018

الحديدة

قواتّالمقاومةّالوطنية

العميدّطارقّصالح

منذّمطلعّالعامّّ،2017كانتّ
هذهّالقواتّتتقدمّبشك ٍلّمطردّ
ً
شماالّعلىّطولّساحلّالبحرّ
األحمرّنحوّمحافظةّالحديدة44.
ّ
العملياتّفيّمناطقّحيسّ،
التحيتاّ،الجراحيّ،الخوخةّ،
زبيدّ،وجبلّراسّ ّّ.

الحديدة

مقاومةّتهامةّ/سواعدّ
تهامةّّ

عبدّالرحمنّالهجريّ(منّدونّ
رتبةّعسكرية)ّ ّ

8

الحديدة

ألويةّالعمالقة

أبوّزرعةّالمحرميّ(منّدونّ
رتبةّعسكرية)

9

الحديدة

اللواءّاألول

الحديدة

اللواءّالثانيّ

رائدّالحبهيّ(منّدونّرتبةّ
عسكرية)ّ
شيخّحمديّشكريّ(منّدونّ
رتبةّعسكرية)ّ

ناشطّفيّاألجزاءّالغربيةّمنّ
المدينةّوفيّمنطقةّجبلّالدباب

كتائبّالتوحيد

3

لواءّالصعاليك

41

43

7

 41خليطّمنّالشبابّالمحليينّذويّخلفياتّإيديولوجيةّمختلفةّولمّينتمواّفيّالبدايةّإلىّأيّحزبّسياسيّ.
 42دعمهاّقائدّالتحالفّفيّالجبهةّالغربيةّ،العميدّالركنّ(اإلماراتّالعربيةّالمتحدة)ّعبدّالسّلمّالشحيّ.
 43إبنّأخّ(أوّأخت)ّالرئيسّالسابق.
 44مقالةّّ.The New Front in Yemen, What's at Stake in Hodeidah, Foreign Affairs, Peter Salisbury, 2018
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الحديدة

اللواءّالثالثّ

الحديدة

اللواءّالرابعّ

الشيخّعبدّالرحمنّاللحجيّ
(منّدونّرتبةّعسكرية)ّ
الشيخّنزارّالوجيهّ(منّدونّ
رتبةّعسكرية)

سلطات األمر الواقع
تاريخ تولّي المنصب /مالحظات
سياسيّ،بّلّرتبةّعسكرية ّ

الموقع

المنصب
قائدّالثورة

اإلسم
عبدّالملكّبدرّالدينّالحوثيّ

عسكريّ،بّلّرتبة

صنعاء

رئيسّاللجنةّالثوريةّ
45
العليا

محمدّعليّعبدّالكريمّالحوثي

سياسيّ،بّلّرتبةّعسكرية

عسكريّ،بّلّرتبة

ّ11كانونّاألولّ/ديسمبرّ
ّ2016

مهديّالمشاط

رئيسّالمجلسّ
السياسيّاألعلى
صنعاء مساعدّالقائدّاألعلىّ ّ اللواءّيحيىّمحمدّالشامي ّ
صنعاء

رئيسّاللجنةّالتنفيذيةّ

46

الرقم
1

2

3
4

عبدّالكريمّأميرّالدينّالحوثيّ ّ

5

صنعاء وزيرّالدفاعّ

اللواءّمحمدّناصرّالعاطفي ّ

6

صنعاء رئيسّاألركانّالعامة

اللواءّمحمدّعبدّالكريمّ
الغماريّ ّ

7

صنعاء رئيسّاالستخباراتّ
العسكريةّ ّ

اللواءّعبدهللاّيحيىّالحكيمّ(أبوّ
عليّالحكيم)

8

االستخباراتّالعسكريةّ

العميدّعامرّعليّالمرانيّ

صنعاء

قواتّاالحتياطىّ
48
العام

اللواءّمهديّمقولة

صنعاء

لواءّّ1الحمايةّالرئاسيّ

عقيدّمحمد ّالشعيبيّ

صنعاء

لواءّّ2الحمايةّالرئاسيّ ّ

العقيدّمحمدّالجبريّ

صنعاء

لواءّّ3الحمايةّالرئاسيّ

العميدّفؤادّالعماد ّ

صنعاء

لواءّّ4الحمايةّالرئاسيّ

العميدّعبدهللاّعباسّ

47

9

 45كماّيقودّلجانّشعبيةّت عملّبثّلثّطرقّ:االندماجّضمنّالقواتّالعسكريةّواألمنيةّ،العملّبالتوازيّمعّالقواتّالعسكريةّواألمنيةّ،العملّبشك ٍلّ
منفردّومنّجانبّواحدّ.
 46حلّمحلّصالحّعليّالصمادّالذيّقُتلّفيّنيسانّ/أبريلّّ.2018
 47حلّمحلّاللواءّعليّبنّعليّالجائفيّالذيّقُتلّفيّالهجومّعلىّالقاعةّالكبرىّ.
 48تتكونّالقدرةّالقتاليةّلقوةّاالحتياطّالعامّمنّألويةّالحمايةّالرئاسيةّوقيادةّالعملياتّالخاصةّومجموعةّألويةّالصواريخّ.
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وزيرّالدفاع

احتياطّالدفاعّ

اللواءّمحمدّناصرّالعطيفيّ ّ

صنعاء

مجموعةّألويةّ
49
الصواريخ

معسكرّ
الصباحة

قيادةّالعملياتّالخاصة

معسكرّ
السواد

لواءّّ83مدفعيةّ،
كاتيوشا ّ

50

قاعدةّالدليمي قائدّالقواتّالجويةّ
والدفاعّالجوى
ضّلعّشمّلن
معسكرّالسمع

مأرب

لواءّّ140دفاعّجوي
لواءّّ160دفاعّجوي

اللواءّحسينّالروحانيّ

العميدّعليّمحسنّعبيد

10

اللواءّإبراهيمّعليّالشاميّ

11

العميدّعليّحسينّالرونيّ
العميدّركنّمحمدّعبدهللاّالصعر

قائدّالقواتّالخاصةّ اللواءّعبدّالخالقّبدرّالدينّ
الحوثي
قائدّالمنطقةّالعسكريةّ اللواءّمباركّصالحّالمشنّ
الثالثةّ
قائدّالمنطقةّالعسكريةّ اللواءّعبدّاللطيفّحمودّ
51
المهدي
الرابعة

صاّلحزبّالمؤتمرّالشعبيّ
بقيّمخل ً
العامّ ّ

تعز

اللواءّ22

العميدّحمودّالتهيش ّ

دهمش

تعز

لواءّّ35مدرع

العميدّحمودّأحمدّدهمش

الجندّ،حولّمطارّتعزّالدوليّ ّ

تعز

لواءّّ17مشاة ّ

غيرّمعروف

لواءّّ170دفاعّجوي

العميدّعبدهللاّالحداد

قاعدةّطارقّالجويةّ،بالقربّمنّمطارّ تعز
تعزّالدولي ّ

12
13

14

الحديدة

قائدّالمنطقةّالعسكريةّ اللواءّيوسفّالمدني
الخامسة

15

عمرانّ/
صعدة ّ

قائدّالمنطقةّالعسكريةّ اللواءّمحمدّيحيىّالهواريّ
السادسة

16

ذمارّ/
صنعاء

قائدّالمنطقةّالعسكريةّ اللواءّحميدّالخراشيّ ّ
السابعةّ
العميدّزكرياّالمتة
قائدّعسكريّ

17

مساعدّوزيرّالدفاعّ

اللواءّصالحّمسفرّ ّ

18
19

ّ 49تتألفّالقوةّالقتاليةّمنّاللواءّالخامسّواللواءّالسادسّواللواءّالثامنّ.
ّ 50تتضمنّلواءّمكافحةّاإلرهابّوالقواتّالخاصةّ،األخيرةّتخضعّألوامرّالعميدّأحمدّدحانّالشيعاني.
ّ 51حلّمحلّاللواءّأبوّعليّالحكيمّ.
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النقيبّعليّحمودّالموشكي ّ

20

نائبّقائدّالقواتّ
العامة
هيئةّاإلسنادّ
اللوجستيةّ

اللواءّأبوّعليّالكحّلني ّ

21

قائدّالقوةّالبحريةّ
والدفاعّالساحلي ّ

اللواءّمحمدّفضلّ

22

قائدّالعملياتّ

اللواءّمحمدّالمقداد ّ

23

رئيسّاألمنّالسياسيّ اللواءّعبدّالقادرّأحمدّقاسمّ
الشاميّ
رئيسّاألمنّالقوميّ اللواءّعبدربّصالحّجفرانّ

24
25

الملحق رقم 2
القيود على الوصول المفروضة من قبل الحكومة اليمنية  /التحالف
مقدمة
منذّآذارّ/مارسّّ، 2015قامّالتحالفّبفرضّقيودّبحريةّوجويةّصارمةّفيّاليمنّبدرجاتّمتفاوتةّّ،وذلكّاستنادّاًّألحكامّ
حظرّاألسلحةّالواردةّفيّقرارّمجلسّاألمنّّ.)2015(ّ2216قبلّالنزاعّ،استوردّاليمنّزهاءّّ٪90منّاحتياجاتهّمنّالوقودّ
آثارّواسعةّومدمرةّعلىّالسكانّالمدنيينّ.يستنتجّالفريقّ
والموادّالغذائيةّوالطبيةّ.وقدّكانّلحصاراتّاألمرّالواقعّهذهٌ ّ52
أنّتلكّالحصاراتّتنتهكّقاعدةّالتناسبّفيّالقانونّالدوليّاإلنسانيّمنّبينّااللتزاماتّالقانونيةّالدوليةّاألخرىّ .
القانون الدولي اإلنساني  -التناسب
شنّهجومّيمكنّأنّيؤديّإلىّخسائرّعرضيةّ
كماّجاءّفيّالقانونّالعرفيّ،فإنّقاعدةّالتناسبّتنصّعلى ّالتاليّ"ّ:يُحظرّ
ٍ
فيّأرواحّالمدنيينّأوّإصابةّالمدنيينّأوّإلحاقّأضرار ّبأهدافّمدنيةّ،أوّإلىّأيّمزيجّمنّتلكّالنتائجّ،حيثّيكونّذلكّ
ٍ
مفرطاًّفيماّيتعلق بالميزةّالعسكريةّالملموسةّوالمباشرةّالمتوقعة "ّ53.إنّتقييماتّالتناسبّهيّترجيحات/احتماالتّمستقبليةّ،
وبالتاليّيجبّأنّتستندّإلىّتوقعاتّمعقولةّ،وليسّإلىّنتيجةّمعروفةّ.فيّالواقعّ،هذاّيطبقّمعيارّ"إمكانيةّالتوقعّأوّتحديدّ
ماّيُحتملّأنّيحصل"ّ.إذاّكانّالضررّالذيّقدّيلحقّبالمدنيينّمفر ً
طاّ،يجبّإلغاءّالهجومّأوّتعليقهّ54.تُعتبرّالهجماتّالتيّ
ّ 55
تنتهكّقاعدةّالتناسبّهجماتّعشوائيةّوقدّتشكلّانتهاكاتّجسيمةّلقانونّالنزاعّالمسلح .

ّبهاّوحياديةّوفعالةّتهدفّغلىّمنعّايّوصولّ،بغضّالنظرّعنّالشحناتّأوّاالتجاهّ.
خطر
 52فيّالقانونّالدوليّ،يُعرفّالحصارّبأنهّآليةّمعلنةّو ُم ٌ
ِ
إذنّفالقيودّالمفروضةّعلىّالوصولّالىّاليمنّعبرّالمناطقّالبحريةّقدّالّتنطبقّعليهاّصفةّّحصارّ،باستثناءّالفترةّمنّّ6الىّّ26تشرينّ
الثاني/نوفمبرّّ. 2017وقدّتنطبقّصفةّحصارّعلىّإغّلقّمطارّصنعاءّ.ومعّذلكّ،منّالمفهومّأنّالحصاراتّيمكنّتطبيقهاّفيّالنزاعاتّالمسلحةّ
الدوليةّبينماّهذاّالتقريرّيعتبرّأنّاليمنّفيّحالةّنزاعّمسلحّغيرّدوليّ.لذلكّ،يعتمدّهذاّالتقريرّعلىّمصطلحّ"حصاراتّاألمرّالواقع"ّلوصفّ
جميعّعملياتّالتحالفّالتيّتقيدّالوصولّإلىّاليمنّ .
53

ّ-ّ CIHLقاعدةّّ 14

 ّ CIHL54قاعدة , AP I - 19المادة ّ (b)(2)57
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ُعرفهاّالقانونّالدوليّاإلنسانيّبأنهاّأعمالّعنفّضدّالخصمّ56.تقليديًاّ،يُفهمّمنّ
تنطبقّقاعدةّالتناسبّعلىّالهجماتّ،التيّي ِ
كلمةّ"هجمات"ّبأنهاّاستخدا ٌم ّللقوةّالجسديةّ.ومعّذلكّ،تعكسّتلكّالكلمةّحالةّالنزاعّالمسلحّاليومّ،ويجدّفريقّالخبراءّ
جةّالتيّتقترحّتضمينّكلمةّ"هجمات"ّمعانّأوسعّهيّ ُحجةٌّمقنعةّ،حيثّيمكنّأنّنجدّالعنفّال ُمّلزمّأليّ
البارزينّأنّال ُح
ٍ
هجمةّفيّنتائجّأيّعمليةّ.يتزايدّقبولّهذاّالرأيّفيّالمصنفاتّالقانونيةّّوفيّاألدلةّاإلرشاديةّالخاصةّبالمبادئّالعسكريةّ،
ّ 57
وقدّتبنتهّالمحكمةّالجنائيةّالدولية .
إذاّتمّالتوسعّأكثرّفيّتفسيرّنطاقّكلمةّهجماتّلتشملّالحصارّوالقيودّاألخرىّالتيّتسببّالموتّواإلصاباتّالجسيمةّ،
فإنّمثلّهذهّالقيودّتكونّمحظورةّإذاّكان ّمنّالمتوقعّأنّتُلحقّالضررّبالمدنيينّبشكلّغيرّمتناسبّ 58.إن ّالغرضّمنّ
قاعدةّالتناسبّ،هوّالحفاظّعلىّاإلنسانيةّفيّأوقاتّالصراعّوحمايةّغيرّالمقاتلينّ.وقراءةّقاعدةّالتناسبّهذهّقدّتتّسقّمعّ
االلتزام ّالصريح ّلألطراف ّالذي ّتتضمنه ّشروط ّاتخاذ ّاالحتياطاتّ ،باالهتمام ّالدائم ّبتحييد ّالسكان ّالمدنيين ّوالمدنيينّ
ّ 59
واألهدافّالمدنيةّلدىّإجراءّالعملياتّالعسكرية.
القيود البحرية
بعدّفترةّوجيزةّمنّخوضّالتحالفّفيّاليمنّ،أغلقتّالحكومةّاليمنيةّالمياهّاإلقليميةّللبّلدّ،وخولتّالتحالفّفرضّقيودّ
َّ
علىّالدخولّ.فتوجبّعلىّالسفنّالتيّتريدّدخولّاليمنّأنّتحصلّعلىّإذنّبذلكّ،كماّكانتّتخضعّلتفتيشّالتحالفّ.وعلىّ
الفورّسببتّالقيودّتأ ُّخرّوصولّالبضائعّالتجاريةّواإلمداداتّاإلنسانيةّومنعتهاّمنّدخولّاليمنّ.وقدّتناقصتّالشحناتّإلىّ
اليمنّبسببّالتأخيرّوالشكوكّالتيّاعترتّشركاتّالنقلّالبحريّ،وكذلكّبسببّتزايدّتكاليفّالتأمينّوالمخاطرّالتشغيليةّ
فيّمنطقةّتشهدّنزاعاًّ.بحلولّحزيرانّ/يونيوّّ،2015لمّيعدّيدخلّاليمنّسوىّّ٪15فقطّمنّالوارداتّالتيّكانتّتدخلهّقبلّ
األزمةّاليمنية.60
وفقاًّلفقراتّالتقريرّمنّّ48إلىّّ،50استمرتّهذهّالقيودّحتىّبعدّإنشاءّآليةّاألممّالمتحدةّللتح ُّققّوالتفتيشّفيّاليمن وفيّ
تشرين ّالثاني/نوفمبر ّّ ،2017زاد ّالتحالف ّمن ّالقيود ّفارضا ً
ّرفع ّالحصارّال ُكلي ّبشكلّ
ّحصارا ّكليًا ّعلى ّاليمنّ .وبينما ُ
ً
تدريجيّ،بقيتّالقيودّوعملياتّالتفتيشّمفروضةّحتىّّ30حزيرانّ/يونيوّّ .2018
األثر ّ
فيّالوقتّالحاضرّ،أصبحّاليمنّالذيّدمرتهّسنواتّالنزاعّوال ُمعتمدّعلىّالوارداتّأصّلًّ،أصبحّأكثرّاعتماداًّعلىّالوارداتّ
منّالسابقّ،أيّقبلّالنزاعّ.والّيمكنّفيّهذهّالحالةّأنّتستجيبّالمساعداتّاإلنسانيةّوحدهاّإلىّالحاجاتّ.فيّهذهّاألثناءّ،
وتأثراًّبضرباتّالتحالفّالجويةّ،تأذتّقدرةّميناءّالحديدةّالذيّكانّيستقبلّتاريخياًّغالبيةّالوارداتّ،والذيّكانّيستوعبّ
 AP I56المادةّّ 49
Phillip Drew, The Law of Maritime Blockade: Past, Present and Future (Oxford University Press, 2017), p 97

57

note 33; Michael Schmitt (ed), Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare (Cambridge
University Press, 2013); Prosecutor v Bosco Ntaganda (Trial Chamber) [2014] ICC- 01/04-02/06, para 46.

 58وبدالًّمنّذلكّ،يمكنّتقديمّحجةّمؤداهاّأنهّينبغيّتطبيقّقاعدةّالتناسبّعلىّنطاقّأوسعّعلىّالعملياتّالعسكريةّمنّنطاقّتطبيقهاّعلىّالهجماتّ.
ويبدوّأنّهذاّهوّنهجّدليلّسانّريموّبشأنّالقانونّالدوليّالمطبقّعلىّالنزاعاتّالمسلحةّفيّالبحارّ(ّ)1994الذيّاستعارّما ّذُكِرّعنّالتناسبّ
لتغطيةّسيناريوّالحصارّ،دونّأنّيصفّالحصارّبأنهّهجومّأوّعملّمنّأعمالّالعنف.
ّ
 CIHL 59القاعدة  15, AP Iالمادةّ)ّ 57(1
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documents/25%20June%202015%20USG%20Yemen.pdf
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أكثرّمنّنصفّعملياتّالتخزينّوالطحنّالغذائيّفيّاليمنّ.ومعّذلكّ،ظلّميناءّال ُحديدةّهاماًّجداًّأثناءّالنزاعّ،حيثّدخلّ
ّ 61
ِعبرهّحوالىّّ٪70منّمجملّوارداتّاليمن .
رغمّانخفاضّإجماليّالوارداتّمنّالموادّالغذائيةّاألساسيةّفيّفتراتّمختلفةّخّللّالنزاعّ،كانتّكافيةّإجماالًّلتلبيةّمعظمّ
احتياجاتّاليمنّ،هذاّعلىّاألقلّقبلّالحصارّالذيّفُرضّفيّتشرينّالثانيّ/نوفمبرّّ.2017وبالتاليّ،فإنّتوفرّالغذاءّعموماًّ
ليسّهوّالمشكلةّفيّاليمنّ،بلّاألسعارّهيّالمشكلةّ،حيثّأنّالناسّفيّاليمنّالّيستطيعونّشراءّالغذاءّالموجودّ .
لقدّارتفعتّاألسعارّبسببّزيادةّتكاليفّإيصالّالغذاءّإلىّاألسواقّ.وبينماّيعودّذلكّجزئياًّإلىّسيطرةّانعدامّاألمنّ،والبُنيةّ
التحتيةّالمد َّمرةّ،والضرائبّاإلضافيةّداخلّاليمنّ،ينسبّتقريبا ً ّجميعّالمعنيينّبأعمالّتجاريةّالسبب ّالرئيسيّلزياداتّ
األسعارّإلىّ قيودّالتحالفّعلىّالوارداتّالبحريةّ.وفيّكلّيومّتتأخرّفيهّالسفنّفيّالطريقّ،يتحملّأصحاب ّالشحناتّ
غراماتّتأخيرّتصلّإلىّعشراتّآالفّالدوالراتّفيّاليومّ.إنّارتفاعّتكاليفّالتأخيرّ،كماّعدمّالقدرةّعلىّالتنبؤّبحدوثهّ
أوّبالحصولّعلىّإذنّدخولّ،أدتّإلىّتضخمّفيّأسعارّاألغذيةّ .
وفيّالوقتّنفسهّ،عانىّمعظمّاليمنيينّمنّخسارةّمداخيلهمّبسببّالنزاعّبماّفيّذلكّعدمّدفعّالرواتبّمنّقبلّالبنكّاليمنيّ
المركزيّ.إذًاّ،فإن ّآثارّالزياداتّفيّاألسعارّمقترنةً ّباضمحّللّالقدرةّالشرائيةّلدىّاليمنيينّقدّكانتّكارثيةّعلىّسكانّ
اليمنّ ّ.
ً
ّأصّل ّبشكل ّملحوظ ّبسبب ّالقيود ّالتي ّفُرضت ّفي ّتشرين ّالثانيّ /نوفمبر ّّ .2017وفيما ّباتتّ
وقد ّساء ّالوضع ّالمتردي
ً
اإلمداداتّغيرّكافيةّ،ساهمتّحالةّالحصارّالتيّالّيمكنّتوقعهاّفيّارتفاعّاألسعارّبشك ٍلّأكبرّمؤديةّبالتاليّإلىّتدنيّعددّ
األشخاصّالقادرينّعلىّتوفيرّالغذاءّوزيادةّعددّالذينّيعانونّمنّالجوعّ.الّيمكنّللمساعداتّاإلنسانيةّأنّتسدّهذهّالفجوةّ .
وفيماّكانّباإلمكانّتلبيةّالحاجاتّالغذائيةّقبلّحصارّتشرينّالثانيّ/نوفمبرّّ2017إالّأنّاستيرادّالوقودّبشك ٍلّعامّلمّيكنّ
كافيًاّطوالّفترةّالنزاعّ.وقدّتفاقمّهذاّالوضعّفيّحزيرانّ/يونيوّّ2017عندماّأغلقتّالحكومةّميناءّرأسّعيسىّالذيّكانّ
ً
مركزاّأساسياّالستيرادّالوقودّ.أدىّحصارّتشرينّالثانيّ/نوفمبرّّ2017والقيودّالمستمرةّالمفروضةّعلىّالسفنّالمتجهةّ
إلىّموانئّالبحرّاألحمرّإلىّتراجعّطلباتّالدخولّأوّرغبةّوكّلءّالشحنّفيّالتوجهّإلىّاليمنّ.فيّالفترةّالممتدةّمنّآذارّ/
مارسّإلىّحزيرانّ/يونيوّّ2018تراجعتّالطلباتّبنسبةّّ٪66-50مقارنةّمعّالفترةّالسابقةّلحصارّتشرينّالثانيّ/نوفمبرّ
ّ .2017
فيّآذارّ/مارسّّ2017أعلنّمكتبّاألممّالمتحدةّلتنسيقّالشؤونّاإلنسانيةّأنّاليمنّأمسىّأكبرّأزمةّإنسانيةّفيّالعالمّ.وفيّ
نيسانّ/أبريلّّ،2018وصلّإلىّّ 17.8مليونّعددّاألشخاصّالذينّيعانونّمنّانعدامّاألمنّالغذائيّوّ 8.4مليونّشخصّ
علىّحافةّالمجاعةّوذلكّمنّأصلّّ29.3مليونّنسمةّ.إشارةّإلىّأنّاألشخاصّالجياعّهمّأكثرّعرضةّلمضاعفاتّصحيةّ
ولإلصابةّباألمراضّ.منذّّ27نيسانّ/أبريلّّ،2017انتشرّوباءّالكوليراّفيّاليمنّعلىّنطاقّغيرّمسبوقّ.فيّهذاّاإلطارّ،
أدىّالشحّفيّالوقودّإلىّتفاقمّاألزمةّالصحيةّبسببّتأثيرهّعلىّتشغيلّالمرافقّالصحيةّوإمداداتّالمياهّ .
تقييمّالتناسبّ ّ

األذىّالّلحقّبالسكانّالمدنيينّ ّ
ً
ّللتوقعّنظراّ
كانّالضررّالذيّلحقّبالسكانّالمدنيينّفيّاليمنّبسببّالقيودّالشديدةّالمفروضةّعلىّالوارداتّالبحريةّقابّل
ً
إلىّاعتمادّالبلدّعلىّالوارداتّقبلّالنزاعّوإلىّاألهميةّالتيّيحملهاّميناءّال ُحديدةّ.كذلكّفإنّاعتمادّالسكانّعلىّالوارداتّ
ّhttps://logcluster.org/sites/default/files/logistics_cluster_yemen_hodeidahcontingencyplan_170322_0.pdf
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البحريةّكسبلّأساسيةّللبقاءّعلىّقيدّالحياةّواألذىّوالقتلّواإلصابةّالتيّقدّتنجمّعنّاألثرّاالقتصاديّلقطعّهذاّالصمامّ
الحيويّكانّأمراّمعلو ًماّومتا ًحاّلمنّخططّلهذهّالقيودّالبحريةّونفذهاّ ّ.
ً
إضافةًّإلىّذلكّ ،تجدرّاإلشارةّإلىّأن ّتقييمّالتناسبّالّيجبّأنّيكونّثابتًاّ.فيّالواقعّ،يتطلبّاستمرارّهذهّالقيودّالبحريةّ
تقييماًّمستمراًّ.وفيّمثا ٍلّواضحٍّ،شكلّحصارّتشرينّالثانيّ/نوفمبرّّ2017منعطفً
اّيحتاجّإلىّتقييمّمحدثّ.وكانّمنّواجبّ
ٍ
التحالفّإعادةّتقييمّآثارّوسائلهمّعلىّالسكانّالمدنيينّومدىّالتناسبّفيهاّ.فيّهذاّالسياقّ،شددّالمجتمعّالدوليّآنذاكّوبشكلّ
متكررّعلىّمسألةّآثارّالقيودّالمفروضةّوحذرّمنّالنتائجّالكارثيةّالتيّقدّتترتبّعنّاإلغّلقّالمعلنّلجميعّالموانئّ .
أماّالشاغلّاإلضافيّفيتمثلّبتراجعّقدرةّالسكانّالمدنيينّعلىّالتعافيّكلماّطالتّمدةّهذهّالقيودّ ّّ.

الميزةّالعسكريةّ ّ
وفقًاّللبياناتّالصادرةّعنّالتحالفّ،تهدفّالقيودّالمفروضةّإلىّتعزيزّالحظرّعلىّاألسلحةّبموجبّالقرارّّ.)2015(ّ2216
فيّهذاّاإلطارّسلطّالتحالفّالضوءّبشك ٍلّمحددّعلىّاستخدامّالحوثيينّللصواريخّالبالستيةّضدّالسعوديةّ .
الّيقومّفريقّالخبراءّبأيّتقييمّبشأنّماّإذاّكانّباإلمكانّتوقعّفعاليةّالقيودّعندّاإلعّلنّعنهاّألولّمرةّفيّالعامّّ.2015
صاّعلىّضوءّالتدابيرّالتيّاتخذتّومنهاّآليةّاألممّالمتحدةّللتحققّوالتفتيشّ.ويُستبعدّ
ولكنّتبينّأنّالعكسّصحيحّخصو ً
62
كذلكّأنّتكونّالقيودّفعالةّبغيابّقائمةّواضحةّوعلنيةّبالموادّالمحظورةّ .
كذلكّيشتملّتقريرّفريقّالخبراءّالتابعّلمجلسّاألمنّالذيّأوكلتّإليهّمهمةّالتحقيقّفيّانتهاكاتّحظرّاألسلحةّعلىّأدلةّ
إضافيةّتثبتّعدمّفعاليةّهذهّالقيودّ.فقدّوجدّهذاّالفريقّأنهّماّمنّمؤشراتّتدلّعلىّوصولّصواريخّباليستيةّإلىّاليمنّ
عبرّموانئّالبحرّاألحمرّوأنّاحتمالّدخولّأسلحةّأخرىّمستبعد ٌّأيضًاّ63.كماّأنّعملياتّالتفتيشّالتيّأجرتهاّآليةّاألممّ
المتحدةّللتحققّوالتفتيشّوقواتّالتحالفّعلىّامتدادّسنواتّفرضّالقيودّالبحريةّلمّتكشفّعنّوجودّأيّأسلحةّ 64.
ةّهذهّالقيودّمحدودةّنظراّإلىّأنّالحوثيينّماّزالواّقادرينّعلىّضربّالمملكةّالعربيةّالسعوديةّ
ّومنّالواضحّأنّفعالي
ً
بالصواريخّ ّ.
تبينّكلّهذهّالعواملّمجتمعةّأنّالقيودّالبحريةّالتيّفرضهاّالتحالفّالّيمكنّمنطقيًاّأنّتحققّميزةّعسكريةّمباشرةّوملموسةّ
تتمثلّبمنعّالحوثيينّمنّتهريبّاألسلحةّ.وحتىّلوّلمّيكنّهذاّاالستنتاجّمعلو ًماّفيّآذارّ/مارسّّ 2015إالّأنهّبداّجليًاّ
تدريجيًاّمعّانقضاءّاألشهرّوالسنواتّ .

ّ 62علىّ سبيلّالمثالّ،يتطلبّقانونّمكافحةّالتهريبّلوائحّمكافحةّتهريبّعلنيةّأوّضمنّإطارّمنطقيّ.دليلّسانّريموّ(ّ)1994الفقرةّّ .149
ّ S/2018/68 63المرفق ّ 33
 S/2018/68 64الفقرةّ.78
ّ
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تقييمّالتناسبّ ّ
إنّآثارّالقيودّالبحريةّالتيّفرضتهاّقواتّالتحالفّعلىّالسكانّالمدنيينّفيّاليمنّواضحةّ.وإنّاألذىّالّلحقّبالمدنيينّقابلّ
صاّمعّاستمرارّالقيودّالبحريةّوتطورهاّعلىّمدارّأكثرّمنّثّلثّسنواتّ.وقدّحصلّ
للتقييمّوقدّتمّتقديرهّبشكلّدقيقّخصو ً
ّإشعار ّكافٍ ّباألذى ّالّلحق ّبالمدنيين ّوبمسؤوليتهما ّعنه ّكما ّحظي ّكل ّمنهما ّبالفرصةّ
التحالف ّوالحكومة ّاليمنية ّعلى
ٍ
لتصويبّالوضعّ ّّّ.
دراّعلىّتقييمّاألذىّ
ماّمنّميزةّعسكريةّيمكنّأنّتبررّالمعاناةّالمستمرةّوالبالغةّلمّليينّاألشخاصّ.عندماّكانّالتحالفّقا ً
الّلحقّبالسكانّالمدنيينّبسببّالقيودّالبحريةّوالذيّكانّمفر ً
طاّبالمقارنةّمعّالميزةّالعسكريةّالمباشرةّوالملموسةّالمتوقعةّ
لهذهّالقيود؛ّكانّهذاّالتحالفّملز ًماّوفقًاّللقانونّبإلغاءّأوّتعليقّهذهّالقيودّ.وهوّقدّفشلّفيّتطبيقّذلكّ .
إغالق مطار صنعاء
الدوليّأكبرّمطارّفيّاليمنّكماّكانّاألكثرّنشا ً
طاّوأهميةًّوصلةّالوصلّمعّالعالمّ.منذّالعامّّ،2015اتخذّ
كانّمطارّصنعاءّ
ٍ
التحافّتدابيرّ ُمقيدةّللوصولّإلىّالمطارّشملتّأحيانًاّإلزامّالرحّلتّبالهبوطّفيّالمملكةّالعربيةّالسعوديةّللخضوعّللتفتيشّ
قبلّالتوجهّإلىّاليمنّ .
فيّّ 9آبّ/أغسطسّّ 2016قامّالتحالفّبإغّلقّالمطارّبشكلّفعليّمنّخّللّإغّلقّالمجالّالجويّالمحيطّبهّمماّتسببّ
بإلغاءّالرحّلتّالتجاريةّجميعهاّ.فيّهذاّاإلطارّ،اعترفّالتحالفّبمسؤوليتهّعنّإغّلقّالمطارّحيثّأعلنّأنهّيملكّالسلطةّ
إلعادةّفتحّالمطارّأمامّالرحّلتّالتجاريةّ65.واستندتّالتوضيحاتّالتيّجاءتّعقبّإغّلقّمطارّصنعاءّعلىّتطبيقّالقرارّ
ّ)2015(ّ2216الذيّيُفترضّأنّيضمنّسّلمةّالركابّ 66.
باإلضافةّإلىّكلّماّسبقّ،أدىّحصارّتشرينّالثانيّ /نوفمبر ّّ 2017إلى ّإغّلقّمطارّصنعاء ّأمام ّالرحّلت ّاإلنسانيةّ
ّّ
ورحّلتّاألممّالمتحدةّلمدةّثّلثةّأسابيع.
األثرّ ّ
قبلّالنزاعّكانّاآلالفّيسافرونّإلىّالخارجّسنوياّلتلقيّالعّلجّالطبيّغيرّالمتوفرّفيّاليمنّ.وبسببّالنزاعّ،تدهورتّ
الرعايةّالصحيةّالمتاحةّفيّاليمنّماّأدىّإلىّارتفاعّعددّالمرضىّالذينّيحتاجونّللسفرّإلىّالخارجّ.وبحسبّتقديراتّ
الخطوطّالجويةّاليمنيةّوهيّالطيرانّالتجاريّالرئيسيّفيّالبّلدّ،كانّثلثّالركابّيسافرونّإلىّالخارجّلتلقيّالرعايةّ
الصحيةّقبلّإغّلقّالمطارّ67.فيّرسالةٍّإلىّاألمينّالعامّلألممّالمتحدةّمؤرخةّفيّّ22آبّ/أغسطسّّ،2017أعلنتّ
وزارةّالصحةّفيّصنعاءّعنّوفاةّّ13ألفّشخصّعلىّاألقلّبسببّظروفّصحيةّكانّيمكنّعّلجهاّفيّالخارجّلوالّ
إغّلقّالمطار 68.ومنّالمؤكدّأنّهذاّالعددّقدّارتفعّبحلولّحزيرانّ/يونيوّّ ّ.2018
نجمّعنّإغّلقّالمطارّمشاكلّجمةّلألشخاصّالذينّيعانونّمنّأمراضّمزمنةّأوّالذينّيحتاجونّإلىّرعايةّطارئةّغيرّ
القادرينّعلىّمغادرةّالبّلدّللحصولّعلىّالعّلجّالطبيّعبرّطرقّبديلةّ.فبالنسبةّلغالبيةّالسكانّفيّالمناطقّالواقعةّتحتّ
ً
اّطويّلّعبرّجبهاتّ
ىّالمطاراتّفيّمحافظتيّحضرموتّوعدنّيتطلبّسفر
سيطرةّسلطاتّاألمرّالواقعّ،كانّالوصولّإل
ً
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1655689

65

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1527487

66

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1655689
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/YEMEN%202017%20HNO_Final.pdf
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ناشطةّمقابلّتكاليفّباهظةّفيّمعظمّاألحيانّ.وتعرضّالمسافرونّعلىّنقاطّتفتيشّعديدةّتابعةّلمختلفّأطرافّالنزاعّ
للتفتيشّوأحيانًاّللمضايقةّأوّاالعتقالّ ّ.
فيّأعقابّالغارةّالجويةّعلىّالقاعةّالكبرىّفيّتشرينّاألولّ/أكتوبرّّ،2016اعترفّمسؤولونّسعوديونّومنّقواتّ
التحالفّبغيابّالرعايةّالصحيةّالمّلئمةّفيّاليمنّعندماّقامواّبتوجيهّنقلّالمصابينّجراءّالغارةّ"الذينّتتطلبّحالتهمّ
عّل ًجاّطبيًاّخارجّاليمن"ّ ّ69.
تقييمّالتناسب ّ
فرضّالتحالفّإغّلقًاّتا ًماّلمطارّصنعاءّأمامّالرحّلتّالتجاريةّمنذّآبّ/أغسطسّّ2016وقدّشملّذلكّاألشخاصّالذينّ
يحتاجونّإلىّعّلجّطبيّطارئّفيّالخارجّ.أماّاالستثناءاتّفقدّاقتصرتّعلىّالرحّلتّالمنظمةّمنّقبلّالمملكةّالعربيةّ
السعوديةّ.ولمّيقدمّالتحالفّتوضي ًحاّحولّالضرورةّالعسكريةّإلغّلقّالمطارّبالكاملّ.وبغيابّتوضيحّمنّهذاّالنوعّ،يبدوّ
أنّإغّلقّمطارّصنعاءّالدوليّينتهكّمبدأّالتناسبّفيّالقانونّالدوليّاإلنسانيّ .
الخالصة
بنا ًءّعلىّاألدلةّالمتاحةّ،تتوفرّأسبابّوجيهةّللتصديقّبأنّعملياتّالحصارّبحكمّاألمرّالواقعّو القيودّعلىّالوصولّتنتهكّ
مبدأ ّالتناسب ّفي ّالقانون ّالدولي ّاإلنسانيّ 70.وفيما ّتعتمد ّهذه ّالخّلصة ّعلى ّفهم ّتطوري ّلتطبيق ّمبادئ ّالقانون ّالدوليّ
اإلنسانيّإالّأنهاّتتماشىّوهذهّالمبادئّ.وبالنظرّإلىّالنتائجّالخطيرةّلهذهّالتدابيرّال ُمقيدةّعلىّالسكانّالمدنيينّفيّاليمنّ،
ّّ
يعتبرّفريقّالخبراءّأنّهذهّالمقاربةّمبررة.
ّّ
ّ
ّّ

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1547693

69

 70هذهّالمخرجاتّمنّدونّاإلخّللّفيّتطبيقّالقواعدّاألخرىّمنّالقانونّالدوليّاإلنسانيّبماّفيّذلكّمبدأّالوقايةّعندّالهجومّ .
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الملحق رقم 3
الفريق المشترك لتقييم الحوادث
مقدمة
استعرضّالخبراءّملخصاتّّ71حادثةّتمّالتحقيقّفيهاّمنّقِبلّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادث )ّ (JIATوهوّهيئةّتحقيقّ
كانّقدّأنشأهاّالتحالفّرداًّعلىّادعاءاتٍّبأنّالضرباتّالجويةّتضربّأوّتؤثرّعلىّالمدنيينّأوّاألهدافّالمدنيةّ.تناولتّ
جميعّهذهّالملخصاتّباستثناءّواحدّمنهاّ،القضاياّالتيّلفتتّمفوضيةّاألممّالمتحدةّالساميةّلحقوقّاإلنسان أوّمنظماتّ
المجتمعّالمدنيّانتباه الفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادث إليها.
عندّتقييمّالنتائجّ،تمّاألخذّفيّعينّاإلعتبارّحقيقةّأن ّالقادةّالعسكريينّغالبا ًّماّيُطلبّمنهمّاتخاذّقراراتّفيّ"ضبابّ
الحرب"ّ،وأنّعدد ًاّمنّالحوادثّالّيمكنّتجنبهاّ،وأنّالقادةّقدّالّيكون ّلديهم ّنفسّالمعلوماتّالمتوفرة ّألولئك ّالذينّ
يراجعونّحادثةّبعدّأوانّحدوثهاّ.وق ِبلّالخبراءّمسألةّأنّالمعلوماتّالمتاحةّللعامةّقدّالّتنضويّإالّعلىّملخصاتّالنتائجّ
التيّتوصلّإليهاّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّ.ومعّذلكّ،أعربواّعنّقلقهمّالشديدّحيالّصمتّهذهّالملخصاتّعنّذِكرّ
تفاصيلّالتحليّلتّالقانونيةّالتيّتمّإجراؤهاّ،وحيالّأنّهذهّالملخصاتّنادراًّماّعالجتّالتقاريرّالتيّتفيدّبسقوطّضحاياّ
منّالمدنيين.
طلبّالخبراءّمن الفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّ تقديمّمعلوماتّعنّمرجعيتهّوعمليةّالتعيينّالتيّيتبعهاّوهيكلهّاإلبّلغيّ.
ولمّيتلقىّالخبراءّأيّردّعلىّذلكّ.كذلكّ ،تلقىّالخبراءّمعلوماتّموثوقةّتشيرّإلىّأنهّفيّبعضّاألحيانّ ،قامتّوزارةّ
الخارجيةّالسعوديةّبتغييرّنتائجّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّبدرجةٍّكبيرةّ.منّقبلّتلقىّالخبراءّمعلوماتّموثوقةّتشيرّ
إلىّأنهّفيّبعضّاألحيانّ،تمّتغييرّنتائجّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّإلىّحدّكبيرّمنّقبلّوزارةّالخارجيةّالسعوديةّ.
كماّطلبّالخبراءّالحصولّعلىّمعلوماتّحولّالقواعدّاإلجرائيةّللفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّواألسلوبّالذيّيتبعهّ
التحالفّلتحديدّماّإذاّكانّسيتمّتنفيذّتوصياتّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّ،ولمّيتلقّالخبراءّأيّردّعلىّذلكّ .
اختيار الحاالت
طلبّالخبراءّمن الفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّ تقديمّمعلوماتّعنّعمليةّاختيارّالحاالتّ،لكنهمّلمّيتلقواّأيّرد ّعلىّ
ذلكّ.وقدّأجرىّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّ فيّحاالتّبارزةّّولكنّيبدوّأنهاّاختارتّالتحقيقّفيّغالبيةّالحاالتّالتيّ
وقعتّفيهاّخسائر ّقليلةّجدا ًّفيّصفوفّالمدنيينّأوّلمّتحدثّأضرارّتذكرّفيّاألهداف ّالمحميةّ.علىّسبيلّالمثالّ،حققّ
ّكضرر ّتبعيٍّ
ّبمستشفى ّفيّّ 7تموزّ/يوليوّّ 2015والذيّحصل
الفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّفيّالضررّالذيّلحق
ٍ
ً
71
الستهدافّهدفّمنفصلّوهذاّبحسبّادعاءّفريقّالخبراءّال ُمعيَّنّمنّقِّبلّاألممّالمتحدة ّفيّتلكّالفترة.
ويبدوّأنّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّلمّيحققّفيّادعاءاتٍّفيّنفسّال ِقسمّال ُمشارّإليهّمنّتقريرّالضرباتّالمباشرةّعلىّ
مركزّمرانّالصحيّفيّصعدةّ،فيّنهايةّآبّّ/أغسطسّّ2015وعلىّمستشفىّرازحّ،فيّصعدةّأيضاًّ،فيّأيلولّّ/سبتمبرّ
ّ،2015وكانتّتلكّالضرباتّدمرتّذينكّالمرفقينّبالكامل.
وفيّبعضّالحاالتّّ،يبدوّأن الفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادث اختارّالنظرّفيّالحاالتّالتيّتشيرّفيهاّالمنظمةّال ُمدعيةّ
حدوثّالضربةّالجويةّغيرّالقانونيةّإلىّوجودّهدفّعسكريّمحتملّفيّموقعّالضربةّ،بدالًّمنّالنظرّفيّالحاالتّالتيّلمّ
ٍّدوليةّيوثقّالهجومّالذيّوقعّفيّّ 29تشرينّاألولّّ/
رّبشأنهاّمثلّهذهّالشكوكّ.علىّسبيلّالمثالّ،أشارّتقرير ّلمنظمة
تُث
ِ
ٌ
أكتوبرّ ّ2016علىّمبنىّإدارةّاألمنّفيّالزيديةّشمالّمدينةّالحديدةّ،أشارّإلىّوجودّقواتّالحوثيينّّ/صالحّالمسلحةّفيّ
يّمجلسّاألمنّّ)ّ2014(ّ2140وّ)2015(ّ2216
إنّلجنةّمجلسّاألمنّبشأنّالعقوباتّمدعومةٌّبفريقّمنّالخبراءّتمّإنشاؤهّبموجبّقرار ْ
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مرفقّاالحتجازّ.ويبدوّأنّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّلمّيحققّالىّجانبّهذهّالحادثةّفيّحوادثّأخرىّمدعاةّفيّنفسّ
التقريرّوالّتشيرّإلىّأيّوجودّعسكريّفيّالمواقعّالتيّتعرضتّللهجوم.
لمّيردّ الفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّعلىّأسئلةّالخبراءّاإلضافيةّحولّمنهجيتهّأوّوصولهّإلىّتقاريرّأضرارّماّبعدّتنفيذّ
المه َّمةّ.كماّأنهّلمّيشرحّإجراءاتّتقديمّأوّتلقيّالشكاوى.
الحاالت
بشكلّعامّّ،يُبرر الفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّ الضرباتّعلىّالمدنيينّالمرئيينّأوّاألهدافّالمدنيةّالمرئيةّعلىّاألُسسّ
ٌ
)ّبأنّماّجرىّحادثّعرضيّأوّخطأّتقني؛ّّ)2بأنّالتحالفّلمّيكنّمسؤوالًّعنّالهجوم؛ّّ)3بأنّالهدفّكانّ
الثّلثةّالتالية1ّ:
هدفًاّعسكريًا .
ّ

ٌ
حادثّعرضيّأوّخطأّتقني ّ
)1
فيّّ10حاالتّ،خلُصّالفريقّإلىّأنّالضرباتّضدّالمدنيينّأوّاألهدافّالمدنيةّكانتّعرضيةّ.وكماّذُكرّأعّلهّ،قبِلّالخبراءّ
القلقّالخبراءّّبشأنّالحاالتّالتيّلمّتذ ُكرّفيهاّملخصاتُ ّالفريقّ
ُّ
مسألةّأنّالحوادثّتقعّأثناءّالنزاعّالمسلحّ.ومعّذلكّّ،يساور
المشتركّلتقييمّالحوادثّالضحاياّالمدنيينّ.علىّسبيلّالمثالّ،رداًّعلىّاالدعاءاتّّبشأنّالضربةّعلىّالشارعّالرئيسيّفيّ
صعدةّفيّّ 2أيارّ/مايوّ،أوّفيّحزيرانّّ/يونيوّّ،2015أكدّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّأنّ"الذخيرةّالموجهةّبالليزرّ
أخطأتّهدفها"ّ،لكنهّلمّيذكرّاإلصاباتّالـّّ29التيّادعتّسقوطهاّالمنظمةّال ُم ِبلغةّ.وفيّحالةّأخرىّ،خّلُصتّالفريقّإلىّ
أنّضربةّجويةّأصابت منزالً ّعنّطريقّالخطأّفيّضواحيّتعزّفيّّ 26أيارّّ/مايوّّ،2015لكنهّلمّيُشرّإلىّاإلصاباتّ
الخمسةّعشرّفيّصفوفّالمدنيينّالتيّادُّعيّأنهاّنتجتّعنّتلكّالضربةّ.كماّأنهّلمّيتناولّالـضحاياّالمدنيةّالـّّ 47التيّ
ادُّعيّأنهاّسقطتّفيّّّ10ايلولّّ/سبتمبرّّ2016فيّمنطقةّأرحبّشمالّصنعاءّ،وال ُمرتبطّسقوطهاّبخطأّفيّتحديدّبئر.
وقدّالحظّالخبراءّأيضًاّأنهّفيّإحدىّالحاالتّ،ردّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّعلىّاالدعاءاتّبوقوعّهجومّعلىّقافلةّ
لبرنامجّالغذاءّالعالميّ،رد ّبأنهّ(الفريق)ّوجدّأن ّ"هذهّالشاحناتّكانتّبالفعلّقافلةّّلبرنامجّالغذاءّالعالميّوأن ّقواتّ
التحالفّلمّتكنّتعلمّبأوقاتّالقافلةّومواقعّوجودها/مرورها" .كماّأشارّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّأن ّ" المسؤولينّ

المشرفينّعلىّهذاّالبرنامجّلمّيقدِمواّلقواتّالتحافّمذكرةًّتُ
كاتّالقافلةّ،وهذاّمخالفّلإلتفاقياتّ
ظهرّتواريخّوأوقاتّتحر
ُّ
ٌ
لكنّهذاّالتفسيرّلنظامّتفاديّالتضاربّهوّغيرّصحيحّ.إذّأن ّهذاّالنظامّأُنشئّللمساعدةّعلىّتعزيزّأمانّوأمنّ
الدوليةّ".
ُ

النشاطاتّاإلنسانيةّوالموظفينّفيّالمجالّاإلنسانيّ،وهوّالّيهدفّأبدا ً ّالىّإعفاءّاألطرافّمنّواجباتهاّبحسبّالقانونّ
الدوليّاإلنسانيّ .
إن ّمسؤوليةّتطبيق ّمبادئ ّالتمييزّواالحتياطاتّوالتناسبيةّتقعّدائ ًماّعلىّعاتقّاألطرافّ.بعبارةّأخرىّ ،إن ّمن ّواجبّ
التحالفّتحديدّماّينويّمهاجمتهّتحديدا ًّصحيحاًّ.وليسّمنّواجبّالمنظماتّاإلنسانيةّتحديدّماّالّيُسمحّبمهاجمتهّ.عّلوةّ
ةّالمعنيةّ،كانّلدىّالتحالفّافتراض ّبأنّبعضّالقوافلّ
علىّذلكّ،تلقىّالخبراءّمعلوماتّموثوقةّتشيرّإلىّأنهّخّللّالفتر
ٌ
كانتّتحملّأعتدة/موادّعسكريةّ.وقدّيكونّهذاّاالفتراضّأثَّرّعلىّعمليةّاالستهداف.
وفيّّ8منّأصلّّ10حاالتّ،اوصىّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّبالتعويضّللضحاياّعنّالخسائرّأوّاألضرارّ.وطلبّ
الخبراءّأنّيقدمّالتحالفّمعلوماتّعنّمتابعةّهذهّالتوصياتّ،لكنهمّلمّيتلقواّأيّرد.

ّ)2التحالفّلمّيكنّمسؤو ًالّعنّالهجوم
فيّّ33حالةّّ،ينفيّالتحالفّأنهّنفذّالهجماتّكماّّيُزعمّ.فيّهذهّالحاالتّ،يقدمّالخبراءّالمّلحظاتّالعامةّالتاليةّ.أوالًّ،هذهّ
االدعاءاتّصدرتّمنّمنظما ٍ
تّلحقوقّاإلنسانّوكياناتٍّموثوقّبهاّ.وفيّمراتّكثيرةّقامتّتلكّالمنظماتّبزيارةّالمواقعّ
وتحدثتّمعّالضحاياّوالشهودّفورّوقوعّالهجماتّ،كماّقامّبعضهاّبإجراءّتحليلّلل ُحفرّالتيّأحدثتهاّالضرباتّولألسلحةّ.
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ثانياًّ،عندماّأعلنّاالئتّلفّّنهايةّ"عمليةّعاصفةّالحزم"ّفيّّ21نيسانّّ/أبريلّّ،ّ2015أعلنّأنّ"ّ...عاصفةّالحزمّركزتّ
علىّأهدافّمحددةّللغايةّ،بماّفيّذلكّالسيطرةّعلىّالمجالّالجويّاليمنيّومنعّميليشياتّالحوثيينّوأنصارهمّمنّاستخدامّ
سّلح ّالجو ّاليمنيّ .وقد ّتمكن ّالتحالف ّمن ّالسيطرة ّالكاملة ّعلى ّالمجال ّالجوي ّاليمني ّخّلل ّالدقائق ّالـّ 15األولى ّمنّ
العملية"ّ.72ثالثًاّ،حتىّوإنّكانتّالمعلوماتّغيرّقاطعةّبأنهّفيّكلّحالةّمنّالحاالتّالـّّ33كانّقدّتمّضربّالمواقعّمنّ
الجوّ،يظلّمنّغيرّالمحتملّأنّتكونّقواتّّالحوثيينّّ/صالحّهاجمتّمواقعّفيّمناطقّتحتّسيطرتهاّالفعليةّالخاصةّ.
سلطةّاألمرّالواقعّوقتّوقوعّالهجماتّ.وفيّ
وفيّّ25حالةّ،وقعتّالهجماتّعلىّمناطقّكانتّخاضعةّلسيطرةّفعليةّمنّ ُ
ثمانيّحاالتّ،منّغيرّالواضحّأيّطرفّكانّمسيطرا ًّفعليا ًّعلىّالمواقعّوقتّوقوعّالهجماتّ.لذاّمنّالصعبّفهمّكيفّ
بّغيرّالضرباتّالجويةّكماّادُّعي.
يمكنّأنّيكونّالضررّقدّحدثّنتيجةًّلسب ٍ
فيّثمانيّنتائجّمنّالنتائجّالتس عةّاألخيرةّالتيّأصدرهاّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّ،استنتجّالفريقّأنّالتحالفّلمّ
يضربّالمواقعّكماّادُّعي"ّ.واستنتاجّالفريقّفيّالحالةّالتاسعةّغيرّواضحّ.وبالتاليّفإنّالخبراءّيساورهمّالقلقّأكثرّبشأنّ
ماّيبدوّأنهّتزايدّالعتمادّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادث علىّاإلنكارّالشاملّللضرباتّالجويةّللتحالفّ .

)3الهدفّكانّهد ًفاّعسكريًا
صلّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّفيّّ24حالةّالستنتاجِّأنّالهجماتّكانتّقدّضربتّأهدافاًّ
وماّيثيرّالقلقّأيضاًّ،هوّتو ُّ
عسكريةّ .
تلقىّالخبراءّمعلوماتّموثوقةّمفادهاّأنهّخّللّالفترةّالتيّشملتّماّالّيقلّعنّّ25حالةّمنّالحاالتّالـّّ28المعنيةّ،اتُّخذتّ
قراراتّاستهدافّديناميكيةّمنّقبلّالقادةّالميدانيينّالذينّفشلواّوبشكلّروتينيّفيّالتشاورّ،قبلّالموافقةّعلىّالهجماتّ،معّ
األشخاصّالعاملينّفيّالقيادةّالمشتركةّوالذينّلديهمّمعلوماتّحولّ"لوائحّعدمّاإلستهدافّبالضربات"ّوّمعلوماتِّتفاديّ
التضاربّ.وليسّمنّالواضحّماّإذاّكانتّتلكّهيّالحالّأيضاًّفيّعاميّّ2017وّ.2018
ُ
لدىّالخبراءّمخاوفّجديةّمنّأنه ّعندّعدمّتمكنّالقادةّالميدانيينّمنّالوصولّإلىّمثلّهذهّالمعلوماتّأوّعدمّسعيهمّ
للحصولّعلىّمثلّهذهّالمعلوماتّ،لنّتكونّلديهمّالمعلوماتّالّلزمةّإلجراءّتقييماتّالتناسبّوقدّيكونواّفشلواّفيّاتخاذّ
جميعّاالحتياطاتّالمعقولةّلتجنبّأوّتقليلّالخسائرّالمدنيةّفيّاألرواحّأوّاإلصاباتّالمدنيةّأوّاألضرارّالتيّتصيبّاألهدافّ
المدنيةّ .
إنّجميعّالضرباتّاألربعةّوالعشرينّ،باستثناءّواحدةّمنهاّ،كانتّعلىّماّيظهرّأنهّهدفّمدنيّ.فيّإحدىّالحاالتّ،ذكرتّ
منظمةّغيرّحكوميةّدوليةّأنّقواتّالحوثيينّّ/صالحّالمسلحةّوضعتّّمكتبًاّفيّمركزّالنورّفيّصنعاءّلرعايةّوإعادةّ
تأهيلّالمكفوفينّ.ويبدوّأنّهذاّينتهكّالمادةّّ58منّالبروتوكولّاإلضافيّاألولّبشأنّاالحتياطاتّمنّالهجماتّ.ومعّذلكّ،
فإنّهكذاّانتهاكاتّالّتُعفيّاألطرافّاألخرىّفيّالنزاعّمنّالتزاماتهاّ،والّسيماّفيّماّيخصّاتخاذّتدابيرّوقائيةّلحمايةّ
المدنيين.
لدىّالخبراءّمخاوفّجديةّبشأنّندرةّالمعلوماتّالتيّقدمهاّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّحولّكيفيةّتوصلّالتحالفّالىّ
اعتبارّأنّاألهدافّالمدنيةّالظاهرةّقدّأصبحتّأهدافًاّعسكريةّنتيجةّالستخدامهاّمنّ ِقبلّقواتّالحوثيينّّ/صالحّ.وحيثّ
يعتمد الفريق ّالمشترك ّلتقييم ّالحوادث على ّالمعلومات ّاالستخباراتية ّالتي ّتصلهّ ،ال ّيوجد ّما ّيشير ّإلى ّأن ّمركز ّتقييمّ
االستخباراتّالمشتركّقدّقامّبتقييمّموثوقيةّهذهّالمعلوماتّمنّقبلّوإذاّكانّاألمرّكذلكّ،ليسّهناكّماّيشيرّالىّكيفيةّ
الملخصّاليوميّالصادرّعنّوزارةّالدفاعّالسعودية :عمليةّعاصفةّالحزمّ21ّ،نيسانّّ/إبريلّّ2015
https://www.saudiembassy.net/press-release/saudi-ministry-defense-daily-briefing-operation-decisive-storm.
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حصولّذلكّالتقييمّ.كماّالّيوجدّدليلّعلىّأنّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّيُجريّتقييما ًّمستقّلٌ ّخاصا ًّبهّللمعلوماتّ
االستخباراتيةّ.باإلضافةّإلىّذلكّ،وكماّذكرناّأعّلهّ،ربماّكانّهناكّافتراضّلدىّالتحالفّبأنّبعضّأنواعّالمركباتّكانتّ
تحملّأسلحةّ.وفيّإحدىّالحاالتّ،تمّضربّسيارةّإسعافّفيّصعدةّفيّّ21كانونّالثانيّّ/ينايرّّ.2016وقدّخلُصّالفريقّ
المشتركّلتقييمّالحوادثّإلىّأنهاّكانتّتحملّأسلحةّ،وهوّاستنتاجّيتناقضّمعّالمعلوماتّالتيّقدمتهاّالمنظمةّاإلنسانيةّ
المسؤولةّعنّسيارةّاإلسعافّ .
ولماّكانّهناكّالقليلّمنّالتفاصيلّالواردةّفيّملخصاتّالفريقّ،غداّمنّالمستحيلّالتأكدّمنّكيفيةّإجراء ّالتحالفّلتقييمّ
التناسبّ،لدىّتحديدّهدفّعسكريّ،ومنّماهيةّاالحتياطاتّال ُمتَّخذةّفيّالهجومّ.كماّالّيمكنّالتأكدّمماّإذاّكانّالفريقّ
المشتركّلتقييمّالحوادثّ ّيُجريّتقييماتهّالمستقلةّبشأنّكيفيةّتنفيذّهذهّاإلجراءاتّفيّحاالتّمنفردةّ.قدّتكونّاالستجابةّ
للهجومّعلىّسوقّخميسّفيّّ15آذارّ/مارسّّ2016األكثرّرمزيةّ،حيثّأنّنتائجّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّتتناقضّ
معّادعاءاتّالتحالفّالسابقةّ،حيثّأشارتّالنتائجّإلىّأنهّبسببّتسميةّالسوقّ"سوقّالخميس"ّلمّيكنّممكنّا ًّأنّيكونّ
التحالفّقدّتوقعّوجودّمدنيينّفيّالسوقّيومّالثّلثاء.
وفيماّيتعلقّبالهجومّالذيّوقعّفيّّ 11تشرينّاألولّّّ/أكتوبرّّ 2015علىّمرفقّاحتجازّ،وجدّالتحالفّأنّسجنّالبيضاءّ
"لمّيكنّسجناً"ّبلّكانّمستودعا ًّلتخزينّاألسلحةّ.لمّيشرحّالتحالفّوالّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادث ّاألعدادّالكبيرةّّ
التيّاد ُّعيّبأنهاّسقطتّمنّالضحاياّالمدنيينّأوّالعاجزينّعنّالقتالّ.وفيّمسألةّمشابهةّ،رداًّعلىّاالدعاءاتّالتيّتفيدّبأنّ
التحالفّهاجمّعلىّنحوّغيرّقانونيّنقابةّللمعلمينّفيّّّ18آبّّ/أغسطسّّ،2015زعمّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّّأنّ
المبنىّفقدّصفتهّكموقعّمحميّألنّقادةّمنّالحوثيينّكانواّفيّالمبنىّ،ولكنّالفريقّلمّيشرحّمسألةّسقوطّّ49منّالضحاياّ
المدنيينّالذينّادعتّمفوضيةّاألممّالمتحدةّلحقوقّاإلنسانّّ OHCHRسقوطهمّ.وفيماّيتعلقّبحالةّأخرىّ،أكد ّالفريقّ
المشتركّلتقييمّالحوادث ّأنّالجسرّالمستهدفّكانّخاليا ً ّمنّالمدنيينّوالمركباتّخّللّوقتّالهجومينّ،ولكنهّلمّيتناولّ
المدنيينّالـّّ110علىّاقلّتقديرّالذينّافادتّمفوضيةّاألممّالمتحدةّلحقوقّاإلنسانّانهمّسقطوا.
إنّعدمّذكرّتقييماتّالتناسبّوالتدابيرّاالحترازيةّفيّملخصاتّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّ،الّيعنيّأنهاّلمّت ُكنّتُجرىّ.
ومعّذلكّ،تشيرّالمعلوماتّالموثوقةّإلىّأنّالجيشّالسعوديّ ُمدربّعلىّخوضّنزاعات تقليديةّبينّدولةّوأخرىّ،وعلىّ
وجهّالخصوصّ،هوّمدربّعلىّمهاجمةّاالرتالّالعسكريةّفيّبيئاتّتقشفيةّ،ولمّيتدربّعلىّاالطّلقّاوّبشكلّكافٍ ّعلىّ
مكافحةّالمتمردينّفيّالبيئاتّالحضريةّ 73.إنّنوعّالحربّالتقليديةّالتيّتدربّالجيشّالسعوديّعلىّخوضهاّسيتطلبّ
مقاربةًّمختلفةّلتقييماتّالتناسبّوالتدابيراالحترازيةّعنّتلكّالمقاربةّالمطلوبةّعندّالتخطيطّللعملياتّالعسكريةّفيّالمناطقّ
المأهولةّبالسكان.
االستنتاج
بحسبّالمعلوماتّالمتاحةّلهمّ،يشعرّالخبراءّبقلقّجديّحيالّاستقّلليةّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّوقدرتهّعلىّإجراءّ
تحقيقاتّنزيهةّفيّالحاالتّالتيّينظرّفيهاّ.ومنّثمّيبدوّأنّاالئتّلفّالّيملكّآليةّتتفقّمعّالمبادئّاألساسيةّوالمبادئّ
التوجيهيةّبشأنّالحقّفيّاالنتصافّوالجبرّلضحاياّاالنتهاكاتّالجسيمةّللقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسانّواالنتهاكاتّالخطيرةّ
للقانونّالدوليّاإلنسانيّ.ّ74كماّأنّلدىّالخبراءّمخاوفّجديةّبشأنّماّإذاّكانّفريقّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّيجريّّ
تقييماتّالتناسبّواالحتياطاتّالخاصةّبهّ،وإذاّكانّاألمرّكذلكّ،لديهمّقلقّحولّكيفيةّإجرائهّلهاّ .
لمّيتمكنّالخبراءّمنّالحصولّعلىّهكذاّمعلوماتّحولّالتدريبّالعسكريّبالنسبةّللدولّاالخرىّفيّالتحالف

73

 74المبادئّاالساسيهّوالمبادئّالتوجيهيةّبشانّالحقّفيّاالنتصافّوجبر الضررّلضحاياّاالنتهاكاتّالجسيمةّللقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسانّ
واالنتهاكاتّالخطيرةّللقانونّاإلنسانيّالدوليّّ،المعتمدةّوالمعلنةّبموجبّقرارّالجمعيةّالعامةّّ147/60المؤرخّّ16كانونّاألول/ديسمبرّ
ّ .2005
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الملحق رقم 4
الضربات الجوية ضد المدن ّيين
بتاريخّّ26آذارّ/مارسّّ،ّ2015شكلتّّ10دولّبقيادةّالمملكةّالعربيةّالسعوديةّتحالفًاّإلطّلقّعمليةٍّعسكريةّضدّالحوثيينّ
في ّاليمنّ .وشمل ّهذا ّالتحالف ّإلى ّجانب ّالسعوديةّ ،البحرين ّومصر ّواألردن ّوالكويت ّوالمغرب ّوالسنغال ّوالسودانّ
واإلماراتّالعربيةّالمتحدةّوقطرّحتىّحزيرانّ/يونيوّ.2017
ٍّتقلّعنّشهر ّواحدّوركزتّعلىّاكتسابّتفوقّ
استمرتّالمرحلةّاألولىّمنّهذهّالعمليةّوالتيّسميتّعاصفةّالحزمّلمدة
ٍ
75
جويّواستهدافّالصواريخّالباليستيةّالحوثيةّوتجمعاتّالقواتّومواقعّالقيادةّوالمعسكراتّومستودعاتّاألسلحة .وفيّ
ّ22نيسانّ/أبريلّّ2015أعلنّالتحالفّعنّعمليةّجديدةّوهيّعمليةّاستعادةّاألملّانتقلتّمنّالتركيزّعلىّالعملياتّالعسكريةّ
إلىّالعمليةّالسياسيةّرغمّأنهاّانطوتّعلىّاستخدامّالقوةّبماّفيّذلكّالضرباتّالجوية 76.تُبينّالمعلوماتّالموثوقةّالتيّ
جمعهاّمشروعّبياناتّاليمنّأنّالتحالفّقدّشنّحواليّّ18ألفّغارةّجويةّفيّاليمنّمنذّّ1آذارّ/مارسّّ2015ولغايةّّ30
ّ 77
حزيرانّ/يونيوّّ2018ماّيشيرّإلىّشدةّالحملة.
كانتّالضرباتّالجويةّللتحالفّوالّتزالّالسببّالرئيسيّفيّمقتلّالمدنيينّوتدميرّالبنىّالتحتيةّالمدنيةّفيّهذاّالنزاعّ.لمّ
تتراجعّحدةّهذه ّالحملةّالجويةّحتىّبعدّأنّبداّأثرهاّواض ًحاّعلىّالسكانّالمدنيينّ.وفيّظلّغيابّتعدادّشاملّللضحاياّ
المدنيينّفيّاليمنّ،أفادتّمفوضيةّحقوقّاإلنسانّعنّمقتلّّ4300مدنيًاّعلىّاألقلّجراءّضرباتّالتحالفّالجويةّ78.كذلكّ،
ماّمنّتقييمّشاملّومستقلّللنتائجّالمترتبةّعنّالضرباتّالجويةّعلىّالبنىّالتحتيةّفيّاليمنّإالّأنّحملةّالتحالفّالجويةّقدّ
ٍ
ساهمتّمنّدونّأدنىّشكّفيّترديّالحالةّاإلنسانيةّوالوضعّاالقتصاديّفيّاليمنّ ّ.
وكماّهوّالحالّفيّأبعادّكثيرةّمنّعملياتّالتحالفّ،غابتّالشفافيةّبشك ٍل ّواضحٍ ّومستمرّفيّالحملةّالجويةّعلىّاليمنّ.
وح تىّتاريخهّ،وبالرغمّمنّالمطالباتّ،لمّيقمّالتحالفّبتبادلّقواعدّاالشتباكّوإجراءاتّالتشغيلّالموحدة ّأوّمناهجّتقييمّ
التناسبّأوّالمعاييرّالمعتمدةّللتفريقّبينّالمدنيينّوالمقاتلينّ.كذلكّفإنّتشكيلّالتحالفّلفريقّالتقييمّالمشتركّفيّالعامّّّ2016
ّإلىّتحسينّمجدٍّذاتّصلةّبالشفافيةّأوّالوضوحّ(راجعّالملحقّّ ّّّ.)3
لمّيؤد
ٍ
كانتّاألشهرّالتسعةّاألولىّمنّالحملةّالجويةّاألكثرّشدة ً ّحيثّقُتلّماّالّيقلّعنّّ 1750مدنيًاّبحسب ّمفوضيةّحقوقّ
اإلنسانّ.يُثيرّعددّكبيرّمنّالضرباتّالتيّ ُ
شنتّخّللّهذهّالمرحلةّقلقًاّجديًاّبشأنّانتهاكا ٍ
ت ّللقانونّالدوليّاإلنسانيّأوّ
احتمالّارتكابّجرائمّحربّ.ويشكلّقصفّالتحالفّلمحافظةّصعدةّبينّّ6نيسانّ/أبريلّوّ11أيارّ/مايوّّ2015ردًاّعلىّ
ً
ّمثاال ّواض ًحا ّعلى ّذلكّ .في ّّ ّ8
هجمات ّالحوثيين ّعلى ّالمملكة ّالعربية ّالسعودية ّمن ّهذه ّالمحافظة
79
ً
ُ
أيارّ/مايوّّ2015أوحىّالمتحدثّالرسميّباسمّالتحالفّبأنّمدينةّصعدةّبكاملهاّكانتّهدفاّعسكريًاّ .تظهرّصورّاألقمارّ

https://www.youtube.com/watch?v=3EGe51MjqOk75
http://www.operationrenewalofhope.com/operation -decisive-storm-ends-operation-renewal-of-hope-76
begins/#sthash.p0HaZrz6.dpbs
 77حواليّّ5800فيّالعامّّ4800ّ،2015فيّالعامّّ5200ّ،2016فيّالعامّّ،2017وألفينّفيّالعامّ(ّ2018منّكانونّالثانيّ/ينايرّحتىّتموزّ/يوليوّ
ّّ.)2018
 78فيّظلّغيابّردّمنّالتحالفّحولّمعلوماتٍّمحددةّعنّعملياتهّ،يعتمدّالخبراءّعلىّالمعلوماتّالمتاحةّللعمومّ ّ.
Saudi Ministry of Defense, Brig. Gen. Ahmed al- Assiri, News Conference, May 9, 2015, video clip,
https://www.youtube.com/watch?v=l38aLG9l_ec (accessed May 29, 2015).
ّ79حواليّّ)2017(ّ4300ّ،)2016(ّ4700وألفينّ(كانونّالثانيّ/يناير-حزيرانّ/يونيوّّ)2018معّّ5800فيّالعامّّ2015وّ4800فيّالعامّّ2016
وّ5200فيّالعامّّ2017وألفينّفيّالعامّ(ّ2018كانونّالثانيّ/ينايرّحتىّتموزّ/يوليوّّ.)2018
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الصناعيةّلصعدةّبعدّأيارّ/مايوّّ 2015أكثرّمنّّ 312480موق ًعاّمستهدفًاّبالغاراتّالتيّألحقتّالضررّبمئاتّالمبانيّأوّ
ً
ٍّلهمّإلىّصعدةّ،تأكدّالخبراءّمنّالدمارّالكبيرّوتحدثواّإلىّناجينّ.استهدفتّإحدىّالضرباتّمنزالّ
دمرتهاّ.وفيّزيارة
مسفرة ً ّعنّمقتلّّ 27فردًاّمنّالعائلةّنفسهاّبينهمًّ ّ 17
طفّل ّفيماّاستهدفتّضرباتّأخرىّمحطةّوقو ٍد ّمكتظةّ.كماّشاهدّ
الخبراءّبأمّالعينّدمارّالبنىّالتحتيةّالمدنيةّ.علىّسبيلّالمثالّ،بقيّجسرّواحدّمنّأصلّتسعةّجسورّبينّصنعاءّوصعدةّ
مفتو ًحاّ ّّّ.
وفيّأحدّأكثرّالهجماتّوضو ًحاّعلىّالبنىّالتحتيةّاالقتصاديةّفيّاليمنّالتيّالّيزالّالسكانّالمدنيونّيعانونّمنّتداعياتهاّ
حتىّاليومّ،قامّالتحالفّفيّآبّ/أغسطسّّ 2015بقصفّميناءّالحديدةّ.دمرتّهذهّالضربةّالجويةّرافعا ٍ
ت ّومستودعاتّ
مهمةّعلىّنقطةّالعبورّالرئيسيةّللبضائعّالتجاريةّوالمساعداتّإلىّشمالّاليمنّحيثّتقيمّأغلبيةّالسكانّ.زارّالخبراءّالمرفأّ
وتحدثواّإلىّمصادرّورصدواّأثرّهذهّالضرباتّعلىّالعملياتّفيّهذاّالمرفأّ.وفيّهذاّالسياقّ،يثيرّاألذىّالقابلّللتوقعّ
والناجمّعنّالضرباتّالجويةّعلىّالمرفأّوالذيّيطالّمعظمّأنحاءّاليمنّقلقًاّجديًاّبشأنّانتهاكاتٍّللقانونّالدوليّاإلنسانيّ ّ.
أثراّمحدودًاّغيرّأنّشدةّالحملةّالجويةّارتفعتّبشك ٍل ّكبيرّفيّآبّ/
كانّلمفاوضاتّالسّلمّالتيّجرتّفيّالعامًّ ّ 2016
أغسطسّّ2016عندّانهيارّالمحادثاتّ.فيّالفترةّالممتدةّبينّآبّ/أغسطسّوكانونّاألولّ/ديسمبرّّ2016قُتلّماّالّيقلّعنّ
ّ600مدنيًاّجراءّالضرباتّالجويةّالمختلفةّ.وقدّحصلّالخبراءّعلىّمعلوماتٍّتفيدّبأنّممارساتّاالستهدافّالتيّاعتمدهاّ
التحالفّفيّهذهّالفترةّشابتهاّأخطا ٌء ّعديدةّلدرجةّأنّبعضّالداعمينّالدوليينّللتحالفّوضعواّحدًاّلتعاونهمّمعهّوتوقفواّ
عنّبيعّاألسلحةّإلىّالدولّاألعضاءّفيهّ.فيّهذهّالفترةّتمّتنفيذّأبرزّضربتينّجويتينّفيّهذاّالنزاعّوهماّالضربةّالجويةّ
علىّالقاعةّالكبرىّفيّصنعاءّوالضربةّالتيّاستهدفتّمستشفىّعبسّفيّمحافظةّالحجةّ ّّّ.
زارّالخبراءّموقعّالحادثةّواجتمعواّبناجينّوأقرباءّضحاياّالغارةّالجويةّالتيّ ُ
شنتّفيّّ 8تشرينّاألولّ /أكتوبرّّ2016
خّللّعزاءّلوالدّوزيرّالداخليةّفيّسلطاتّاألمرّالواقعّفيّالقاعةّالكبرىّفيّمدينةّصنعاءّ.أسفرتّالضرباتّعنّمقتلّ
رجّلّوً ّ24
رجّلّعلىّاألقلّوجرحًّ ّ671
ً ّ137
طفّلّ.لحظةّوقوعّالهجومّ،كانتّالقاعةّالكبرىّوهيّأكبرّصالةّفيّصنعاءّ
مليئةّبال ُمعزينّعل ًماّأنهاّتتسعّلحواليّألفّشخصّ.وكانّبينّالحضورّقادةّسياسيينّوعسكريينّموالينّللحوثيينّوللرئيسّ
السابقّصالحّ،إال ّأنّاألغلبيةّالساحقةّكانتّمنّالمدنيينّ.وفقًاّللفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّ،جاءّهذاّاالستهدافّنتيجةّ
لمعلوماتّمخابراتيةّخاطئةّأوردتهاّالسلطاتّاليمنيةّوأنّهذهّالضربةّ ُ
شنتّمنّدونّموافقةّمّلئمةّأوّبما ّينافيّإجراءاتّ
التحالفّبماّفيّذلكّالتدابيرّاالحترازيةّ.وبنا ًءّعلىّالظروفّبماّفيّذلكّاإلعّلنّالمسبقّوالعلنيّعنّطبيعةّهذاّالعزاءّإلىّ
جانبّتوقيتّالضربةّ،كانّمنّالمفترضّأنّيكونّالمعنيونّفيّالتحالفّمدركينّلخطرّوقوعّعددّكبيرّمنّالضحاياّالمدنيينّ
جراءّهذهّالضربةّ.بالتاليّفإنّاألثرّغيرّالتناسبيّعلىّالمدنيينّوالذيّيفوقّأيّميزةّعسكريةّمكتسبةّمنّهذهّالضربةّكانّ
ً
قابّلّللتوقعّ.ماّمنّأدلةٍّتشيرّإلىّأنّالتحالفّاتخذّأيّتدابيرّوقائيةّلمنعّأوّتقليصّعددّالضحاياّالمدنيينّأوّالحدّمنّالضررّ
الّلحقّباألهدافّالمدنيةّ.وأصر ّالناجونّوأقرباءّالضحاياّالذينّتحدثواّإلىّالخبراءّعلىّالمطالبةّبسّوقّالمرتكبينّإلىّ
العدالةّودفعّتعويضاتّماليةّ.علىّحدّعلمّالخبراءّ،لمّيتحققّأيّمنّهذينّاألمرينّ ّّّ.
أماّبالنسبةّإلىّالضربةّالجويةّالتيّاستهدفتّمستشفىّعبسّفيّّ15آبّ/أغسطسّّ،2016فتفيدّالمعلوماتّالتيّاطلعّعليهاّ
فريقّالخبراءّأنّغاراتّجويةّكانتّقدّوقعتّفيّاليومّنفسهّعلىّبعدّّ 10إلىّّ 15كلمّمنّالمستشفىّالمذكورّوأنّالطاقمّ
الطبي ّكان ّيتحضر ّالستقبال ّضحايا ّهذه ّالغاراتّ .عند ّالساعة ّالثالثة ّوالنصف ّمن ّبعد ّالظهرّ ،وصلت ّآلية ّإلى ّمجمعّ
المستشفىّوفيّغضونّدقائقّ ،وقعتّغارة ٌ ّجويةّعلىّالمستشفىّقُربّمدخلّالطوارئّحيث ّكانت ّاآللية ّمتوقفةّوفيهاّ
صاّبينهمّ
عشراتّالمرضىّومقدميّالرعايةّالصحيةّالذينّينتظرونّالعّلجّ.أفادتّمنظمةّأطباءّبّلّحدودّعنّمقتلّّ19شخ ً
ّ 5أطفالّوإصابةّّ 24آخرينّبينهمّّ 4أطفالّنتيجةً ّلهذاّالهجومّ.إشارةّإلىّأنّالمنظمةّكانتّقدّزودتّالتحالفّبحيثياتّ
المستشفىّفيّوقتّسابقّ.أفادّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّبأنّقواتّالتحالفّكانتّلـ"تعتذرّعنّالخطأّغيرّالمتعمدّ
وتقدمّالمساعدةّالمّلئمةّللمتضررينّوتجريّتحقيقًاّمعّاألشخاصّالمسؤولينّعنّالحادثةّللنظرّفيّماّإذاّكانواّقدّانتهكواّ

www.youtube.com/watch?v=l38aLG9l_ec.80
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قواعدّاالشتباكّالمعتمدةّواتخذواّاالجراءاتّالمناسبةّفيّهذاّاإلطار 81".يثيرّهذاّالهجومّقلقًاّجديًاّبشأنّالتناسبّوالوقايةّ.
ومنّالمستبعدّأنّتكونّالميزةّالعسكريةّالمكتسبةّمنّقصفّبضعّمقاتلينّمحتملينّكانواّفيّاآلليةّمتناسبًاّمعّالضررّال ُمحتمّ
قّطبيّمحميّ ّّّ.
وعددّالضحاياّالمدنيينّالناجمينّعنّضربّمرف ٍ
بنا ًء ّعلى ّالمعلومات ّالمتوفرةّ ،لم ّيحدد ّالخبراء ّتغييرات ّهامة ّفي ّطريقة ّعمل ّالتحالفّ .حيث ّأنه ّفي ّالعام ّالمنصرمّ
استمرتّالضرباتّالجويةّبضربّاألسواقّوالمبانيّالسكنيةّوالعرباتّالمدنيةّوالقواربّالمدنيةّوحفّلتّاألعراسّ.ووفقاّ
لماّذكرتهّمفوضيةّاألممّالمتحدةّالساميةّلحقوقّاإلنسانّ،فيّالفترةّالممتدةّمنّّ1تموزّّ/يوليوّّ2017وحتىّّ30حزيرانّّ/
يونيوّّ،ّ،2018قُتلّماّالّيقلّعنّّ 1114مدنيًاّجراءّالغاراتّالجويةّ،منّبينهمّّ 604رجلّوّّ 122امرأةّوًّ ّ 388
طفّلّ،
رجّلّوّ91امرأةّوً ّ282
وأصيبّّ1002آخرينّمنّبينهمًّ ّ629
طفّلّ .
كماّكانّالحالّفيّالسنواتّالسابقةّ،فإنّالزيادةّالملحوظةّفيّكثافةّالحملةّالجويةّوفيّعددّاإلصاباتّمنّالمدنيينّبدتّ
مرتبطةّبالتطوراتّاالستراتيجيةّ،مثلّإطّلقّالحوثيينّلصاروخّعلىّالرياضّفيّّ4تشرينّالثانيّّ/نوفمبرّّّ،2017وكانّ
الصاروخّاألولّالذيّأطلقوهّضدّالعاصمةّالسعوديةّ،وسقوطّتحالفّالحوثيينّمعّصالحّفيّأوائلّديسمبرّّ/كانونّاألولّ
ّ.2017فيّالشهرّالذيّيفصلّبينّهذينّالتطورينّسجلّمشروعّبياناتّاليمنّأكثرّمنّّ 900غارةّجويةّ،حيثّكانّذاكّ
الشهرّأحدّأكثرّالفتراتّدمويةّفيّالحملةّالجويةّ،إذْ ّقُتلّّ 465مدنيا ًّجراءّالضرباتّالجويةّ،وفقا ًّلمفوضيةّاألممّالمتحدةّ
الساميةّلحقوقّاإلنسانّ .
وصلتّالغاراتّالجويةّواإلصاباتّالىّذروتهاّلمرةٍّثانيةّبعدّإطّلقّالحوثيينّلسبعةّصواريخّعلىّالمملكةّالعربيةّالسعوديةّ
فيّّ25آذارّّّ/مارسّّ،2018هذاّكماّتمّتنفيذّّتغييراتّهامةّفيّالقيادةّالعسكريةّللتحالفّوالقواتّالمسلحةّاليمنيةّ(راجعّ
الملحقّّ.)1حيثّأنهّوفقا ًّلمشروعّبياناتّاليمنّنُ ِفذتّحواليّّ 400غارةّجويةّفيّنيسانّ/أبريلّّّ،2018ووفقا ًّلمفوضيةّ
األممّالمتحدةّالساميةّلحقوقّاإلنسانّ،قُتلّماّالّيقلّعنّّ200مدنيّ .
أعطىّالخبراءّأولويةًّللتحقيقّفيّالحوادثّالتيّوقعتّمنذّآبّ/أغسطسّّ،2017وهذاّلتناولّالمستجداتّالتيّحدثتّبعدّ
ّعينة ّصغيرة ّمن ّالدمار ّالذيّ
آخر ّتقرير ّعام ّللمفوضيةّ .على ّالرغم ّمن ّأن ّالحوادث ّالتي ّتم ّالتحقيق ّفيها ّما ّهي ّإال ِ
صلّالذيّأجراهّالخبراءّللتحقيقّفيّهذهّالحوادثّسمحّلهمّباكتسابّ
تسببتّبهّالغاراتّالجويةّ،إالّأنّتقصيّالحقائقّالمف َّ
معرفةّأكثرّعمقاًّبممارساتّالتحالفّ .
ّ
الحوادث التي تم التحقيق فيها
ّ
التاريخ ّ
الموقع ّ
اإلصاباتّالمدنية ّ
ّ23أبّّ 2017
ّقتلّما ّال ّيقل ّعن ّّ 39مدنيا ً ّمن ّبينهم ّّ 8أطفالّ ّ ّ
وإمرأةّ.كماّ ُجرحّّ25آخرينّمنّبينهمّعلىّاألقلّ ّ6منطقة ّبيت ّاألثريّ ،ومنطقة ّأرحبّ ،ومحافظةّ ّ
صنعاء ّ
أطفالّوامرأة ّّ ّ
ّ25أبّّ 2017
ّّ
ّّ
قتلّماّالّيقلّعنّّ 15مدنيا ً ّمنّبينهمّّ 6أطفالّو ّ3فجّعطانّفيّصنعاء ّ
نساءّ.كماّ ُجرحّّ 25آخرينّمنّبينهمّّ 5أطفالّوّّ ّ4
نساءّّ ّ
ّ

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=156735181
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قتلّماّالّيقلّعنّّ31مدنياًّذكراًّمنّبينهمّّ6صبيان ّ،اوتيلّسوقّالليلّفيّصعدة ّ
وّجرحّّّ24ذكراًّمنّبينهمّّ6صبيانّ ّّ .

ّنوفمبرّ
1
ّ 2017

قتلّماّالّيقلّعنّّ11مدنياًّجميعهمّرجالّ.كماّ ُجرحّ قاربّصيدّفيّالحديدة ّ
ّ
رجلّمدنيّواحدّ ّّ ّ.
ّ
قتلّماّالّيقلّعنّّ42محتجزاًّمدنياًّذمنّالذكورّمنّ الكلية ّالعسكرية ّفي ّصنعاء ّ(استُخدمت ّكمرفقّ
احتجاز) ّ
بينهمّّ8اطفالّ .
ّ
قتلّماّالّيقلّعنّّ 12مدنيا ًّمنّبينهمّعلىّاالقلّ ّ3منزلّمدنيّفيّصعدة ّ
اطفالّوّ3نساءّ،وجرحّّ7أخرينّ .
قتلّماّالّيقلّعنّّ 36مدنيا ًّذكراّمنّبينهمّّ 9اطفالّ سوقّمحصيصّفيّتعز ّ
وجرحّّ46رجّلّ .
ً
قتلّماّالّيقلّعنّّ 12مدنيا ّمنّبينهمّعلىّاالقلّ ّ10مدينة ّالصالحّفي ّالحديدة ّ(مجمع ّسكنيّ
للنازحين) ّ
اطفالّوامرأتانّ،وجرحّحواليّّ15مدنياّ .
قتلّماّالّيقلّعنّّ23مدنياًّذكراًّمنّبينهمّعلىّاالقلّ حفلّزفافّفيّحجة ّ
ّ 8صبيانّّوجرحّاكثرّمنّّ 60مدنياّذكراّمنّبينهمّ
ّ29صبيّ .
قتلّماّالّيقلّعن ّّ 4مدنيا ًّذكرأّمنّبينهمّّّّ 2اطفالّ قاربّصيدّفيّالحديدة ّ
ّ
وجرحّّ25أخرينّ،منّبينهمّّ3أطفالّ .
قتلّما ّال ّيقل ّعن ّّ 9مدنيا ً ّذكرا ّمن ّبينهم ّعلىّ شارعّالباصاتّفيّالحديدة ّ
االقلّّّ 2اطفالّ،وجرحّّ10مدنيينّأخرينّمنّبينهمّ ّ
ّ3أطفالّ .

ّ 11نوفمبرّ
ّ 2017
ّ 13ديسمبرّ
ّ 2017
ّ 20ديسمبرّ
ّ 2017
ّ26ديسمبرّ
ّ 2017
ّابريلّ
3
ّ 2018
22ابريلّ
ّ 2018
22مايوّ
ّ 2018
ّ26يونيوّ
ّ 2018

الخالصة
تماشيًاّمعّماّتمّشرحهّفيّالفقراتّمنّّ37إلىّّ39منّالتقريرّ،تثيرّالحوادثّالـّ11التيّحققّفيهاّالخبراءّقلقًاّجديًاّحولّ
إجراءاتّاالستهدافّالتيّيطبقهاّالتحالفّ.فيّحالّتواجدّأخطاءّفيّعمليةّاالستهدافّتؤديّإلىّإلغاءّالحمايةّالتيّينصّ
عليهاّالقانونّالدوليّاإلنسانيّ،قدّترقىّهذهّاألخطاءّإلىّانتهاكاتّويمكنّتب ًعاّللظروفّأنّتشكلّجرائمّحربّمنّقبلّأفرادّ
علىّكلّالمستوياتّسواءّفيّالدولّاألعضاءّفيّالتحالفّأوّفيّالحكومةّبماّفيّذلكّالمسؤولينّالمدنيينّ ّّّّ.

44

