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 مقدمة

 

مهماً  جنازاً إ، وأثناء دورته السادسة والثالثني، اختذ "جملس حقوق اإلنسان" التابع لألمم املتحدة قراراً اعترب 2017يف سبتمرب/أيلول 
 اليمن، ودحديد اليت ارتكبتها مجيع أطراف النزاع يف التجاوزات"جمموعة اخلرباء البارزين" صالحية التحقيق يف االنتهاكات و  بتفويض
حيثما أمكن ذلك. ويشكل القرار خطوة أوىل حنو إنصاف ضحااي انتهاكات حقوق اإلنسان  ،املسؤولة عن هذه االنتهاكاتاجلهة 

اخلروقات اجلسيمة للقانون الدويل، مبا يف ذلك جرائم احلرب. كما يبعث برسالة ال ختفى على أحد إىل مجيع أطراف النزاع أبن سلوكها و 
اليمنيون  الفماز ما ترتكبه من انتهاكات لن مير دون عقاب. وعلى الرغم من أمهية هذا القرار، سوف خيضع للتفحص الدقيق، وأن 

 لتزاماهتا مبوجب القانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان. تغفل ايعانون على أيدي مجيع أطراف النزاع، اليت تواصل 
 

، إىل مقتل ما ال يقل 2017ن"، أدى النزاع يف اليمن، حىت سبتمرب/أيلول فطبقاً لتقارير "مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسا
 شخصاً داخل البالد. 2,014,026نزوح إىل و  ،مدنياً  5,144عن 

 

انتهاكات للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين على  مجلة ، وثَّقت منظمة العفو الدولية2017ومنذ سبتمرب/أيلول 
و متكرر حياة املدنيني على حنيد مجيع أطراف النزاع يف اليمن. ففي صنعاء وعدن، عرَّضت االشتباكات بني األطراف املتنازعة 

قسري، العتقاالت التعسفية، وعمليات االختفاء الللخطر. كما حلق الدمار حبياة املدنيني جراء القصف اجلوي والربي العشوائي، وا
 . قيد احلياةللبقاء على مليون شخص على املساعدات  22األزمة اإلنسانية املتصاعدة إىل اعتماد ما يربو على أدت و 
 

 . التجاوزات، ووضع حد لالنتهاكات و صراعبذل املزيد من اجلهد من أجل خالص املدنيني احملاصرين يف أتون ال ينبغيو 
 

 الذي تقوده السعودية التحالف



 للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويلجسيمة الذي تقوده اململكة العربية السعودية ارتكاب انتهاكات  التحافواصل 
عليها،  لك املتنازعهم، أو توحلفائ احلوثينييطر عليها قوات بقصف املناطق اليت تس التحالف. فقامت طائرات دون عقاباإلنساين 

 عشوائياً أو غري متناسب أو موجهاً العديد من عمليات القصف هذه  كانوال سيما يف حمافظات صنعاء وحجة واحلديدة وصعدة. و 
وجرح  ،مدنياً  16، أدى هجوم على حي سكين يف جنوب صنعاء إىل مقتل 2017ضد مدنيني وأعيان مدنية. ففي أغسطس/آب 

 متكنت منظمة العفو الدولية من التوصل إىل استخالص أبن القنبلة اليت كماجرحوا من األطفال.  غريهم؛ وكانت أغلبية من قتلوا و  17
، دأبت الوالايت املتحدة 2015من صنع الوالايت املتحدة األمريكية. فمنذ بدء النزاع يف مارس/آذار هي استعملت يف تلك احلادثة 

 تصدير أو نقل أسلحة استخدمت، أو كانت عرضةنح الرتاخيص لماألمريكية واململكة املتحدة وفرنسا، ودول أخرى، على 
 طرية يف اليمن. نتهاكات خلالستخدام، يف ارتكاب وتسهيل ا

 

شنت القوات اليمنية املدعومة من اإلمارات العربية املتحدة يف عدن محلة من االعتقاالت التعسفية وعمليات االختفاء القسري. كما 
حالة ألفراد اعتقلوا تعسفاً على يد هذه القوات يف السنة املاضية؛ حيث احتجز بعض  13ة بتوثيق وقد قامت منظمة العفو الدولي

   القسري. هؤالء املعتقلني مبعزل عن العامل اخلارجي أو أخضعوا لالختفاء 
 

ق اإلنسان من ومنظمات حقو ويف الوقت نفسه، منع االئتالف الذي تقوده اململكة العربية السعودية واحلكومة اليمنية الصحفيني 
هناية  قلصت إىل احلد األدىن فرص التغطية اإلعالمية للنزاع، مبا أدى يفتالسفر إىل اليمن على منت الرحالت اجلوية لألمم املتحدة، ف

 املطاف إىل فرض تعتيم إعالمي على ما يرتكب من انتهاكات. 
 

 اجلماعات املسلحة: احلوثيون والقوات املزاهضة للحوثيني
املسلحة والقوات املناهضة هلم، مبا يف ذلك الوحدات العسكرية املوالية للرئيس السابق، علي عبد هللا صاحل،  احلوثينيواصلت مجاعة 

وتغطي  ،شوائيفجر على حنو عتناستخدام أساليب قتالية تشكل انتهاكاً للحظر املفروض على اهلجمات العشوائية. فأطلقت ذخائر 
أو تشكل  ة هلا،املعارضعند انفجارها، مبا يف ذلك قذائف اهلاون واملدفعية، على مناطق سكنية تسيطر عليها القوات  واسعة مساحات

يف  ضت، حيث تعر من ذلك ، ما أدى إىل قتل وجرح مدنيني. وكانت مدينة تعز األكثر تضرراً موضع نزاع فيما بني هذه األطراف
وحلفاؤهم زرع األلغام األرضية  احلوثيون. كما واصل 2018ر/شباط انون الثاين وفربايهلجمات مكثفة يف يناير/كاآلونة األخرية 

املضادة لألفراد احملرمة دولياً، ما تسبب إبصاابت يف صفوف املدنيني، وكذلك جتنيد األطفال وتكليفهم مبهام قتالية. ويف صنعاء، 
  حياة املدنيني على حنو متكرر للخطر. ،عبد هللا صاحلوالقوات املوالية لعلي  ،احلوثيني قواتعّرضت االشتباكات بني 

 

شرات لالختفاء تعسفاً، وأخضعوا الع حتجازهماألفراد وا اعتقال احلوثيونويف صنعاء وغريها من املناطق اليت يسيطرون عليها، واصل 
كان "جرمهم" الوحيد هو   اصاً وفرضوا أحكاماً ابإلعدام عقب حماكمات ابلغة اجلور. ومشلت قائمة من استهدفوا أشخ ،القسري

زائية املتخصصة" يف . ففي يناير/كانون الثاين، أصدرت "احملكمة اجلوالبهائيني املنتقدينممارستهم حقهم يف حرية التعبري، كالصحفيني و 
سرائيل وتزوير بذريعة التعاون مع إ ،ةالبهائيالداينة ينتمي إىل  اإلعدام على حامد بن حيدرة، الذيحكم  صنعاء، املوالية "للحوثيني"،

يب وغريه من ، وللتعذاالحتجاز لفرتات طويلة قبل احملاكمةابلغة اجلور، مبا يف ذلك حملاكمة عقب إخضاعه وذلك واثئق رمسية، 
انتمائه  طارضمن إلسلمية ا وأنشطته ،ضمريه وقرت يفداته اليت جرت حماكمته يف حقيقة األمر بسبب معتقبينما صنوف سوء املعاملة. 



ويف يناير/كانون الثاين أيضاً، أصدرت "احملكمة اجلزائية املتخصصة" حكم اإلعدام على ثالثة أشخاص آخرين، بينهم  .للبهائيللدين 
 امرأة، عقب حماكمة جائرة بدعوى تقدمي املساعدة لدولة معادية.

 
 

 تفاقم احلالة اإلنسانية
مليون ميين إىل املساعدات اإلنسانية، يف حني يشتبه  22.2العامل، حيث حيتاج ما ال يقل عن يواجه اليمن اليوم أكرب أزمة إنسانية يف 

اإلنسانية  إىل تعمق األزمة قد أدى اشتداد القتالو هذه األزمة من صنع البشر، يون شخص مصابون بوابء الكولريا. فأبن أكثر من مل
 ساعدات اإلنسانية ملستحقيها. وتفاقمها، بينما أسهمت مجيع األطراف يف عرقلة إيصال امل

 

 دصاروخاً استهدف مناطق مدنية يف الرايض على حنو غري قانوين أواخر نوفمرب/تشرين الثاين، شدّ  احلوثينيعقب إطالق قوات و 
ري اليت أعلن . وعلى الرغم من التداباملفروض على اليمن الذي تقوده السعودية بصورة غري قانونية حصاره البحري واجلوي التحالف

يود على قالفرض  التحالفليمن"، واصل طة "العمليات اإلنسانية الشاملة يف ابتخفيف احلصار، من قبيل خ التحالفعنها 
ني. وقد لحوثيلألمم املتحدة على توريد األسلحة املساعدات والواردات التجارية من السلع األساسية، بزعم تطبيق احلظر الذي فرضته ا

ستوى معيشي مب التمتعويف  ،نتهاكات للحق يف الصحةيف اوأسهمت  ،أدت هذه القيود إىل تعميق األزمة اإلنسانية النامجة عن النزاع
 على ما يكفي من الطعام. احلصول ، مبا يف ذلك الئق

 

ملساءلة، بدءاً إبجراء احلاجة إىل ا يستدعي بصورة ماسة هذا السياق من انعدام القانون واإلفالت من العقاب واالنتهاكات إن
وشفافة يف مزاعم االنتهاكات، مروراً ابختاذ إجراءات تضمن تقدمي من يشتبه ابرتكاهبم االنتهاكات إىل  ، وحياديةستقلةدحقيقات م

ختصيص املوارد  وجبالوايف والفعال للضحااي ولعائالهتم. ومن هنا، يت تعويضالعدالة، وحماكمتهم حماكمة عادلة، وانتهاء بتقدمي ال
 من جانب مجيع أطراف النزاع.  تامالتعاون ال اء البارزين"، كما ينبغي أن يلقى هؤالءالكافية "جملموعة اخلرب 

 
 القيام مبا يلي: لنزاع يف اليمن إىل منظمة العفو الدولية مجيع أطراف ا تدعويف اخلتام، 

 

  التعاون التام مع "جمموعة اخلرباء البارزين" أثناء تفحصهم لالنتهاكات املزعومة من جانب مجيع أطراف النزاع يف اليمن، من
 بغية ضمان تقدمي املسؤولني عن هذه االنتهاكات إىل ساحة العدالة؛و أجل التوصل إىل احلقائق ودحديد اجلناة، 

 فيذها. وعلى وجه تنعند ون الدويل اإلنساين عند التخطيط ألية عملية عسكرية و التقيد التام ابألحكام ذات الصلة يف القان
املدنيني واملقاتلني،  اخلصوص، ضمان عدم استهداف املدنيني واألعيان املدنية، واختاذ التدابري االحرتازية الالزمة للتمييز بني

 ة واهلجمات غري املتناسبة. ووضع حد للهجمات العشوائي كرية؛وبني األعيان املدنية واألهداف العس
  ،ضمان تسهيل حرية احلركة جلميع العاملني يف جمال املساعدات اإلنسانية، وضمان إيصال معوانت اإلغاثة اإلنسانية

 عراقيل وبصورة حمايدة؛ اواملستوردات التجارية والسلع األساسية، إىل املدنيني احملتاجني إليها، دومن
 على وجه السرعة لضحااي اهلجمات غري القانونية وعائالهتم، مبا يف ذلك التعويض املايل ورد  الكايف لتعويضضمان تقدمي ا

 االعتبار وإعادة التأهيل واإلرضاء وكفالة عدم تكرار هذه اهلجمات؛



  التوقف فوراً عن استعمال مجيع األسلحة العشوائية بطبيعتها واألسلحة احملرمة دولياً، مبا يف ذلك الذخائر العنقودية واأللغام
األرضية املضادة لألفراد؛ وكذلك األسلحة املتفجرة اليت تلحق أضراراً واسعة النطاق، مبا يف ذلك مدفعية امليدان واهلاوانت، 

 كنية للمدنيني. يف حميط التجمعات الس
تدعو منظمة العفو الدولية مجيع الدول اليت تزود أي طرف من أطراف النزاع يف اليمن ابألسلحة إىل أن توقف على الفور كما 

إىل حني التأكد من عدم وجود أي خطر جوهري من أن تستخدم هذه األسلحة يف ارتكاب انتهاكات  ،عمليات نقل األسلحة
ن الدويل اإلنساين، أو أن تسهل ارتكاب مثل هذه االنتهاكات. ويتعني أن تتضمن عمليات نقل حلقوق اإلنسان أو للقانو 
حكام أباملستخدم األخري هلا  ن يتقيدضماانت صارمة ملزمة قانوانً أب كذلك  اليمن من أطراف النزاع يفاألسلحة إىل أي طرف 

     اليمن. إىل استخدامها يفعمليات نقل األسلحة هذه  ال تفضي وأبنالقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، 


