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ن بشأن اليمن ن واإلقليميي  اء البارزين الدوليي   التقرير الثالث الصادر عن فريق الخبر

 2020سبتمبر /أيلول

 الموجز التنفيذي

 ترجمة غب  رسمية((

 المقدمة والوالية

ن بشأن اليمن  ن واإلقليميي  اء البارزين الدوليي  ئ فريق الخبر اء"( أنش  قرار مجلس حقوق اإلنسان بموجب )المشار إليه بما يلي بـ"فريق الخبر
ي  36/31رقم 

اء أّول تقريٍر له لدى مجلس حقوق اإلنسان خالل دورته التاسعة . 2017سبتمبر /أيلول 29المعتمد فن وقّدم فريق الخبر
ن ) ن أيلولالذي يغّطي الفب  ( A/HRC/39/43والثالثي  ي خالل الدورة  2018يونيو /وحزيران 2014سبتمبر /ة الممتدة ما بي 

وتقريره الثانن
ن ) ن أيلولA/HRC/42/17الثانية واألربعي  ة ما بي  ددت والية فريق وبعدها، ج   . 2019يونيو /وحزيران 2014سبتمبر /( والذي يغّطي الفب 

اء لسنة إضافية بموجب القرار رقم ي كانون األّول/ديسمبر و. 2/42 الخبر
ي ، أعادت 2019فن ن كمال الجندونر المفوضة السامية تعيي 

يطانيا العظىم وأيرلندا  ي إمسيس )كندا( ليحل محل تشارلز غاراوي )المملكة المتحدة لبر
اليا( وأرضن ( وميليسا باركي )أسب 

ً
 )تونس( )رئيسا

ن من مجلس حقوق اإلنسان ) الشمالية(.  ن A/HRC/45/6ويغّطي تقريره الثالث المقّدم خالل الدورة الخامسة واألربعي  ة ما بي  ( الفب 
ي والياته السابقة 2020يونيو /وحزيران 2019يوليو /تّموز

 فن
ً
ي لم يغّطيها كاملة ي لبعض فئات االنتهاكات الن   . ووّسع النطاق الزمنن

 

 النتائج واالستنتاجات األساسية 

اع  خلص ن اء إىل أن جميع أطراف البن  الدوىلي  ارتكاب مجموعة من انتهاكات القانون الدوىلي لحقوق اإلنسان والقانونب استمرتفريق الخبر
 . ي
ي سياق سب  األعمال و اإلنسانن

دث أيًضا بعيًدا عن بل يح ،طوط األمامية المتحركة باستمرار عل الخو ، القتاليةال يحدث ذلك فقط فن
ي كل مكان، ويظساحة المعركة

ر الذي يؤثر عل الجميع فن  .هر أنماًطا من الضن

بات التحالف الجوية  ضن

بات الجوية  بات التحالف الجوية بسبب األثر غب  المتناسب الواضح لهذه الضن اء بتحليل عدد من ضن ن له، قام فريق الخبر ي أول عامي 
فن

. وأثار  ن ي عل المدنيي 
بات الجويةختيار ات مخاوف بشأن عمليات التحالف فن ر  ،األهداف وتنفيذ الضن والحظ وجود نمط ثابت من الضن

. وخالل  ن ة كتابة هذا التقرير، عل المدنيي  ي حقق الفريق فب 
بات   فن ي شهدت إخفاقات مماثلة إلتخاذ  من التحالف إضافيةجوية  ضن الن 

ن واألعيان المدنية.  ورية من أجل حماية المدنيي  ي شنّ ارات الجوية المتحقق فيها تلك وتضّمنت هذه الغ كل التدابب  الضن ضد كلية  تالن 
ي  المجتمع بذمار  ن كمرفق احتجاز غب  رسىمي  من قبلستخدم ت   تكان  الن  ي عام الحوثيي 

ي محافظة الضالع فن
 2019، والغارات الجوية فن

ي عام 
اء أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن الغارات2020ومحافظة الجوف فن الجوية المنظور بها قد تكون  . ويوجد لدى فريق الخبر

ن والتناسب و ي أو /انتهكت مبادئ التميب 
ي أعربجدية حو الحيطة والحذر، وأّدت إىل بروز شكوك توخن عنها  ل ما إذا كانت المخاوف الن 

اء ي بشأن عملية استهداف التحالف قد  فريق الخبر
ي الماضن

ن االعتبار. فن  أخذت بعي 

 والصواريــــخالقصف بقذائف الهاون 

 إزاء استمرار ممارسة
ً
اء قلقا اع الستخدام أنظمة  ويظل فريق الخبر ن ان سلحةأأطراف البن ة ذات التأثب  الواسع النطاق،  النب  غب  المباش 

ي المناطق المأهولة بالسكان. 
ي كالصواريــــخ وقذائف الهاون، ال سيما فن

اء عل وجه الخصوص فن ن إطالق وحقق فريق الخبر ة عدل الحوثيي 
ي شمال غرب مدينة تعز 

ي شباط قذائف هاون عل السجن المركزي فن
اير /فن ي أطلقها التحالف عل سوق  2020فبر ي قذائف الهاون الن 

وفن
ي 2019الرقو بنهاية عام 

 فن
ً
اء أيضا ي . وحقق فريق الخبر

ي ضد مستشفن الجفرة العام والمستشفن الميدانن
الدمار جّراء قصف صاروخن

ي  السعودي
ي مأرب  محافظة فن

اير / شباطفن ي لحقت بهذه البنية التحتية الحيوية . 2020فبر ار الن 
تفاقم األزمة  من شأنها أنإن األضن

ة  اء أسباب لدى جد يو من خالل زيادة الحد من الوصول إىل الرعاية الصحية. و أصاًل اإلنسانية الخطب  تدعو إىل معقولة  فريق الخبر
ي مثل هذا السلوك. العتقاد بأن سلطات األمر الواقع والتحالف قد ا

، فإن مثل هذه وبالنظر إىل عدم دقة هذه األسلحةانخرطوا فن
 . ي
تعذر تعكس مثل هذه الحوادث أيًضا و الحوادث ترف  إىل مستوى الهجمات العشوائية المحظورة بموجب القانون الدوىلي اإلنسانن

ن بموجب ال ي صفوف المدنيي 
. اتخاذ جميع االحتياطات الممكنة لتقليل الخسائر فن ي

 قانون الدوىلي اإلنسانن

 

 األلغام األرضية 
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وع لأللغام األرضية المضادة لألفراد وتلكسبق و  ي االستخدام غب  المش 
اء فن ي  حقق فريق الخبر

ي اليمن. وفن
ة  المضادة للمركبات فن الفب 

ًة عن األلغام األرضية المض ي حاالت الوفيات واإلصابات الناتجة مباش 
ي التحقيق فن

اء فن ، استمر فريق الخبر ي يغّطيها التقرير الحاىلي ادة الن 
ي 
 للقانون الدوىلي اإلنسانن

ً
ل انتهاكا

ّ
ي تشك اع والن 

ن ي بداية البن
ي زرعها الحوثيون فن ي لألفراد الن  اإلصابات تستمر بالتسبب بالوفيات و ، والن 

ي الصالحة للزراعتحد من إمكانية و 
 . صيد األسماك مثال  ،ة وغب  ذلك من أنشطة جمع الغذاء الوصول إىل األراضن

ن  ي من الحياة / قتل المدنيي 
 الحرمان التعّسفن

ا لحظر القانون الدوىلي لحقوق اإلنس
ً
ي بدورها انتهاك

ي تنتهك القانون الدوىلي اإلنسانن ي األرواح الناجمة عن الهجمات الن 
ان تمثل الخسائر فن

ي عل أيدي أطراف 
قتلون بشكل غب  قانونن ي من الحياة. ومع ذلك، وحن  بعيًدا عن ساحات القتال، ال يزال األفراد ي 

للحرمان التعّسفن
اع.  ن وعة للقوة  البن ي حوادث، كشفت النقاب عن نمط من االستخدامات غب  المش 

اء فن ة المشمولة بالتقرير، حقق فريق الخبر وخالل الفب 
ي مسجد، أو قتل جهات حفظ األمن أو إنفاذ القانونالمميتة من قبل 

ن فن ي 
ّ
حة. وتشمل األمثلة عل ذلك قتل المصل

ّ
، أو الجماعات المسل

اء  األسخاص الذين يتظاهرون أسباب معقولة ضد أعمال القوات العسكرية، أو قتل شخص عل نقطة تفتيش. ويوجد لدى فريق الخبر
 ب تدعو إىل االعتقاد 

ً
 من الحياة وفق القانون الدوىلي لحقوق اإلنسان، وقد تعتبر أيضا

ً
 تعّسفيا

ً
ل حرمانا

ّ
بمثابة أن أعمال القتل هذه تشك

اع الدائر . بحسب القا وجرائم حربأعمال القتل العمد  ن دت صلتها بالبن
ّ
، إذا تأك ي

 نون الدوىلي اإلنسانن

ي 
قة بالوضع اإلنسانن

ّ
 االنتهاكات المتعل

ي اليمنإن التدهور ا
ي فن
اء اآلثار غب   لمستمر للوضع اإلنسانن ق فريق الخبر

ّ
ي تقاريره الماضية، وث

اع. وفن ن ًة إىل سلوك أطراف البن عزى مباش  ي 
ن من جرّ  ي ذلك إغالق مطار صنعاء اء الحصار  الفعلي وقيود الوصالمتناسبة عل السكان المدنيي 

ن من قبل التحالف ول، بما فن ، المفروضي 
ي و  وحكومة اليمن. 

 فن
ً
اع أيضا ن ي من خالل طريقة إدا لقد ساهمت أطراف البن

رها تدهور الوضع اإلنسانن
ّ
عن  رة العمليات العسكرية، وتعذ

ن و اإلغاثة اإلنسانية بشكل مناسب.  إىل وصولالتسهيل  ان المدنيي 
ّ
هن تّضف األطراف عن إهمال جسيم لتأثب  عملياتها عل السك  يبر

ي القطاع العام منذ عام عدم انتظام دفع الرواتب أو انقطاعها لمعى ووصولهم إىل الغذاء. وأدّ 
ن فن إىل  وزيادة األسعار، ،2016ظم العاملي 

ورية األساسيتقليص قدرة السكان عل ال  أن استخدام األلغام يفاقم من انعدام األمن . ةوصول إىل السلع الضن
ً
اء أيضا ووجد فريق الخبر

 . ي
 الغذانئ

وب سوء المعاملة ها من ضن ي والتعذيب وغب 
 اإلختفاء القشي واالحتجاز التعّسفن

ها  ي ذلك العنف الجنشي وغب 
ي والتعذيب بما فن

ي قضايا اإلختفاء القشي واالحتجاز التعّسفن
اء التحقيق فن وب  واصل فريق الخبر من ضن

اء عل  اع.  فحقق فريق الخبر ن ي إرتكبها أطراف البن ي حاالت سوء المعاملة والن 
إختفاء قشي إرتكبتها القوات الحوثية  وجه الخصوص فن

ي صنعاء
حة التابعة للحكومة اليمنية وجهات فاعلة منتمية إىل حزب اإلصالح. و  فن

ّ
 ما ومن قبل محور تعز التابع للقّوات المسل

ً
ا كثب 

وب المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة يتعّرض ها من ضن ي حقق فريق الخبر و . المحتجزون للتعذيب وغب 
ي قضايا نساء ورجال فن

اء فن
ي  ءصنعا 

ن  المحتجزين بشكل تعسفن ي  من قبل الحوثيي 
اء تكذلك شية.   مرافق احتجاز فن ي  منحقق فريق الخبر

قضايا تعذيب مماثلة فن
ي قسم األمن 

ي تعز، بالتحديد فن
ي . وفيما يتعلق بالحكومة اليمنيةالذي يديره الحوثيون القومي سجن الصالح فن

اء فن ، حقق فريق الخبر
.  وفتيانحاالت تعرض رجال  ي سجن مأرب لألمن السياسي

ي االحتجاز الو للتعذيب أثناء احتجازهم فن
اء التحقيق فن ي تابع فريق الخبر

تعّسفن
ي ذلك العنف الجنشي  ،والتعذيب

ن من قبل ضد الرجال والصبيان ال ،بما فن قبل انسحابها من  قوات اإلمارات العربية المتحدةمرتكبي 
ي  ،اليمن

ي قاعدة تحالف  فن
ي عدنبمرفق االحتجاز الشي فن

يقة فن اء أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن أطراف . البر ووجد فريق الخبر
اع يتاب ن ي انخراطهم باإلختفاءات القشية واالحتجازات التعّسفية البن

ي ذلك العنف الجنسعون فن
ي  ، والتعذيب بما فن

للقانون  نتهاك  افن
. وقد ت ي

اع الدائر، للقانون الدوىلي اإلنسانن
ن  . رف  هذه األعمال إىل جرائم حربالدوىلي لحقوق اإلنسان، واعتماًدا عل مستوى ارتباطها بالبن

 العنف القائم عل النوع االجتماعي 

اع تواصل ترسيخ القواعد الجندرية الذكورية وتهميش النساء والفتيات، فضاًل عن جميع األشخاص الذين ال يمتثلون  ن وال تزال أطراف البن
ن لم خاطر جسيمة وجميع أشكال للميول الجنسية و/أو الهويات الجنسانية النمطية. وما زالت النساء والفتيات والرجال والفتيان معّرضي 

.  ،العنف القائم عل النوع االجتماعي  ي ذلك العنف الجنشي
 بما فن

ي   لتحقيقاته السابقة بقيام قوات الحزام األمنن
ً
بحمالت اعتقال جماعية للمهاجرين لدواعي "األمن  التابعة لإلمارات العربية المتحدة وتبعا

ي لحج وعدن ي محافظن 
" فن ن آذار القومي ي هذا ، 2019يوليو /وزمارس وتمّ /بي 

ي حوادث العنف الجنشي المرتكبة فن
اء فن حقق فريق الخبر

ي احتجزن من قبل. السياق
ي حاالت النساء اللوان 

اء بالتحقيق فن ي مرافق احتجاز  واستمر فريق الخبر
ن فن ي  شية الحوثيي 

ي صنعاء وفن
فن

ن كانون األّول/ديسمبر  ي المظاهرات ،2019األّول/ديسمبر وكانون  2017ضواحيها بي 
 . عل أساس أرائهن السياسية و/أو مشاركاتهن فن

ن عل الميل الجنشي والهوية  ن والعنف القائمي  ي بعض الجنسانيةوتفاقم التميب 
اع. و  فن ن اء المحافظات منذ اندالع البن ي حقق فريق الخبر

 فن
ن وقوات  قة بانتهاكات مرتكبة من قبل الحوثيي 

ّ
ي عّدة قضايا متعل ي هذا السياقالحزام األمنن

ن فن ة ما بي  ي الفب 
  . 2020وتّموز/يوليو  2016، فن
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اء أسباب  ووجد فريق الخبر
ً
، بما  ا اع استمّرت بارتكاب أعمال العنف القائم عل النوع االجتماعي ن معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن أطراف البن

ي تعتبر انتهاكات للقانون الدوىلي لح ي ذلك العنف الجنشي الن 
. وقد ترف  هذه األفعال إىل جرائم فن ي

قوق اإلنسان والقانون الدوىلي اإلنسانن
ه من أشكال العنف الجنشي والمعاملة القاسية والتعذيب واالعتداء عل الكرامة الشخصية.  ي ذلك االغتصاب وغب 

 حرب، بما فن

ي األعمال القتالية واالنتهاكات ذات الصلة 
 تجنيد األطفال واستخدامهم فن

ر  جيل بأكمله من أطفال اليمن بشكل ال يقاس من خالل تجنيد األطفال وإساءة معاملتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم  لقد تضن
ي األنماط المعّقدة لتجنيد األطفال واستخدامه

ي ذلك التعليم. وواصل الفريق تحقيقاته فن
ي األعمال القتالية من جانب اإلنسانية، بما فن

م فن
اع. اأطراف  ن اء و لبن َق فريق الخبر

َّ
ي  259َوث

ي األعمال القتالية من قبل أطراف عدة منخرطة فن
حالة ألطفال تم تجنيدهم واستخدامهم فن

اع، وتحقق من  ن ي اليمن هذه األرقام ال تقدمو  . منها  حالة فردية 16البن
 . سوى جزء يسب  من حجم وطبيعة تجنيد األطفال فن

ن للف اء من تجنيد الحوثيي  ي  تيانوتحقق فريق الخبر
قة بتجني وتلف ّ تقارير ، تهم جميع المحافظات الخاضعة لسيطر فن

ّ
هم دموثوقة متعل

. يات الفتل
ً
  وتحقق أيضا

ً
ي شبوة  من حاالت تجنبد الفريق أيضا

ي األعمال لفتيان  قوات األمن الخاصة لحكومة اليمن فن
واستخدامهم فن

ن  ي أبي 
ن أيار القتالية فن ي عدن. . 2020يونيو /وحزيران مايو /بي 

ي فن  وتم احتجازهم من قبل المجلس االنتقاىلي الجنونر

ي حاالت تجنيد الفتيان من قبل 
اء فن . أو حكومة اليمن/انخراط بعض من أعضائها مع التحالف ويزعم وحدات /ألويةوحقق فريق الخبر

ي األوالد يجّند 
ي محافظ فن ي اليمن  ن 

هم عل أرض اليمن لسعوديةإىل المملكة العربية ا ينقلونوثم تعز ولحج فن  . للتدريب ثم نش 

ي التعليم إثر االستخدا
اع ال تزال تحرم األطفال من حقهم األساسي فن ن اء قلق بالغ عند اإلشارة إىل أن بعض أطراف البن م ويساور فريق الخبر

 . العسكري للمدارس، والتالعب بالتعليم واستهداف كوادر التعليم

اء أسبابو   وجد فريق الخبر
ً
ن وحكومة اليمن والتحالف استمروا بانتهاك حق األطفال بالتعليم،  ا معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن الحوثيي 

. قد تر ي
 للقانون الدوىلي لحقوق اإلنسان وللقانون الدوىلي اإلنسانن

ً
ي األعمال القتالية بما يشكل انتهاكا

ف  وجّندوا األطفال واستخدموهم فن
ي تجنيد األطفال هذه األعمال إىل جريمة حرب تتمث

ي األعمال و ل فن
 . القتاليةاستخدامهم فن

 معاملة مجموعات معّينة

 
ً
ا ن  تميب 

ً
ي تشمل األقليات الدينية واالجتماعية الذين يواجهون جميعا اء يشعر ببالغ القلق إزاء أوضاع األقليات، والن   ومازال فريق الخبر

 ويتفاقم خطر استغاللهم واالعتداء الجسدي 
ً
اع نفسه. وكذلك يشعر الفريق مستمرا ن دي والبن عليهم بفعل الوضع االقتصادي المب 

ن عن حقوق اإلنسان اع استمرت باستهداف المدافعي  ن ي ذلك النساء المدافعات عن حقوق اإلنسان،بالقلق حيث أن أطراف البن
 ، بما فن
ي سعيها إىل كبح المعارضة والحد من االنتقادات

ن والنشطاء فن ن والمحامي  فئة اإلعاقة وكبار السن  يعتبر االشخاص ذوي. و والصحفيي 
 مستضعفة خاصة. 

اء ينّوه بأنهم ط   ، إال أن فريق الخبر ي ي صنعاء عل أساس معتقدهم الدينن
ن المحتجزين فن ردوا ومع اإلشارة إىل اإلفراج األخب  عن البهائيي 

ن المحام ويقال أنمن اليمن،  ن  ي  ن المدافعي   . احتجزوا وحن   تهديدات إىلتعّرضوا  عن البهائيي 

اع، وما يصاحبه من انهيار للنظام العام، إىل تفاقم الوضع غب  المستقر  ن اء  فريق جمعو  ،بالفعل لألقليات وأدى استمرار البن تقارير الخبر
ن  حول المهاجرين الذين يتعّرضون اء للتميب  ي اليمن. وخلص فريق الخبر

ي وسوء المعاملة فن
إىل أن األقليات العنضي واالعتقال التعّسفن

ن يستمروت  والمهاجرين والالجئي 
ً
ن داخليا ن ضدهم نوالنازحي  ق باالنتفاع من حقوقهم وما زالوا يواجهون  بالتعّرض للتميب 

ّ
فيما يتعل

ي تشمل انتهاك حرياتهم األساسيةمستويات مرتفعة من االنتهاكات واإلساءات   . ، الن 

ق بنظام إدارة العدل
ّ
 انتهاكات تتعل

ي إطار إ
اء إىل أن االنتهاكات الجسيمة للقانون الدوىلي لحقوق اإلنسان تحدث فن ي اليمن دارةويخلص فريق الخبر

 ةكمالمحإن . العدل فن
 
ً
ي صن الجزائية المتخصصة، وخاصة
ن و/أو تنمية رأس المال السياسي  عاء، تستخدم كأداة لقمع المعارضةفن ن السياسيي  وترهيب المعارضي 

ي المف
ي قضايا مثل تلك المرفوعة ضد اوضاتالستخدامه فن

 فن
ً
ز ذلك جليا .  وتشمل 35. ويبر ن ة صحفيي  ي أو عش 

 نتهاكاتاال  عضو برلمانن
ي الحصول عل محاكمة عادلة ل السائدة

افاتااستخدام لحق فن أو إجراء /، ومنع الوصول إىل ولتعذيب إلرغام األشخاص عل اإلدالء باعب 
ن المنة مع اآل شية و التصاالت اال  ن  ممثلي  ي المثول أمام  السياسي باإلضافة إىل ذلك، وبسبب التدخل . القانونيي 

والفساد، فإن الحق فن
ي اليمن ال يمكن ضمانه. 

ي هجمات عنيفة واعتقاالت وتهديدات وتخويف و  محكمة محايدة ومستقلة فن
يواجه بعض أفراد السلك القضانئ

 بدوافع سياسية/أمنية ومصالح شخصية. 
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 المساءلة 

اء وقد وجه  ن عنها فريق الخبر ي االنتهاكات المزعومة ومقاضاة المسؤولي 
دعوات متكررة للسلطات المختصة إلجراء تحقيقات فورية فن

ي وثقها  نجزت بشأن االنتهاكات الن 
ُ
اء عل علم بأي محاكمات قد أ امات الدولية لتلك السلطات. ولم يكن فريق الخبر ن بما يتماس  مع االلب 

 للغاية )يق. الفر 
ً
قضية  1000أكبر من  وطنيةالتحقيق ال لجنة أحالت بالنسبة لحكومة اليمن: والتقدم المحرز من قبل األطراف محدودا

 حن  اآلن، بدأت . و العام نائبإىل ال
ً
ك تقييم الحوادثفريق : أجرى بالنسبة للتحالف. محاكمة فقط 19 فعليا  تحقيق 190 المشب 

ً
 وأحال ا

ن قضايا  8 ن العسكريي  ن  إىل المدعي  رة من معلومات  ما : بالنسبة لسلطات األمر الواقع. المحليي 
ّ
اء التشكيك ف-متوف واصل فريق الخبر

امات تلك السلطات بالمساءلة ن  . (بالب 

ي اليمن يفتقر 
ي فن
اء إىل أن النظام القضانئ إىل الوسائل والقدرات الالزمة إلجراء المحاكمات بطريقة تتفق مع القانون  خلص فريق الخبر

ن ويدعو  الدوىلي لحقوق اإلنسان.  مجلس األمن إىل إحالة وضع اليمن إىل المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة األشخاص الخاضعي 
ل غرار اآللية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا، مجلس األمن. ويدعم الفريق إنشاء هيئة تحقيق تركز عل الجرائم ع لعقوبات

اء عل نطاق أوسع الدول الثالثة عل التعاون حن  تكون قادرة عل إلجراء محاكمات " " ةالعالمي ةالقضائي الواليةويشجع فريق الخبر
 .
ً
ي صميم أي مفاوضات سالم يجب حيثما كان ذلك مناسبا

ام حقوق اإلنسان فن مستقبلية وعدم اتخاذ خطوات  من شأنها أن وضع احب 
ام حقوق اإلنسان والمساءلة، مثل منح العفو الشامل.  ة، وأن تكون و  تقّوض احب  يجب تقديم التعويضات عن جميع االنتهاكات الخطب 

ية ومراعية لالعتبارات الجنسانية ويمكن الوصول إليها ومرتكزة إىل المشاورات مع الضحايا.  ن  غب  تميب 

اء قلقه إزاء قيام دول ثالثة بيكرر و  اع فريق الخبر ن ي تجاهل  صارٍخ نقل األسلحة إىل أطراف البن
النتهاكات الجسيمة الموثقة نماط األ  فن

ي الدوىلي  للقانون
 . حقوق اإلنسانالدوىلي ل والقانوناإلنسانن

 موجز االستنتاجات

اء أسباب معقولة يوجد  .1 اإلمارات العربية و  اليمن والمملكة العربية السعوديةحكومات العتقاد بأن تدعو إىل الدى فريق الخبر
ي المتحدة  انتهاكات مسؤولة عن  ،كل طرف  عل قبينط ما حسب وب إىل حد ممارستها لصالحياتها، والمجلس االنتقاىلي الجنونر

ي من الحياة واالختفاء القشي ، و حقوق اإلنسان
ي والعنف القائم عل النوع تشمل الحرمان التعسفن

واالحتجاز التعسفن
،االجتماعي  ي ذلك العنف الجنشي

ه من أشكال والتعذيب  ، بما فن تجنيد األطفال و ، أو المهينةالمعاملة القاسية أو الالإنسانية وغب 
ي األعمال 

والحقوق االقتصادية  نتهاك الحريات األساسية،وا ،والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة القتاليةواستخدامهم فن
 .واالجتماعية والثقافية

 
اء أسباب معقولة ويوجد  .2 ي تدعو إىل الدى فريق الخبر

العتقاد بأن سلطات األمر الواقع مسؤولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان فن
ي تمارس ي ليةسيطرتها الفع فيها  المناطق الن 

ي من الحياة واالختفاء القشي واالحتجاز التعسفن
ي ذلك الحرمان التعسفن

، بما فن
،  ،والعنف القائم عل النوع االجتماعي  ي ذلك العنف الجنشي

ه منوالتعذيب و بما فن أشكال المعاملة القاسية أو الالإنسانية  غب 
ي األعمال ا ،أو المهينة

الحريات لعدائية، والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة، وانتهاكات وتجنيد األطفال واستخدامهم فن
 .ةالثقافيو  االقتصادية واالجتماعيةالحقوق و  االساسية

 
اء أسباب ىوتوجد لد .3  فريق الخبر

ً
  ا

ّ
اع المسل ن  ح معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن أطراف البن

ً
ي اليمن ارتكبت عددا

   فن
ً
ا من انتهاكات  كبب 

اء إىل ما يلي  ي ويخلص فريق الخبر
 هر  ،القانون الدوىلي اإلنسانن

ً
 ه محكمة مستقلة و مختصة: ر بما تقر  نا

ن  مبادئتنتهك  قد شنوا غارات جوية ،المملكة العربية السعودية ، ال سّيما فراد من التحالفأ ربما يكون( أ) التناسب و التميب 
ي الحيطة والحذر 

 ؛قد تصل إىل حد جرائم الحرب وهي أفعال ، وتوخن

  فراد من حكومة اليمن والتحالفأارتكب )ب(  
ً
لمجلس وا( المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة)وخاصة

ي  ي لحد جرائم الحرب، وتشمل ،كل طرف  عل قبينط ما حسب وب، االنتقاىلي الجنونر
ن قتل  أفعااًل قد ترتف  والتعذيب المدنيي 

ه من أشكال والمعاملة القاسية أو الالإنسانية ،، واالغتصاب وغب  واالعتداء عل الكرامة الشخصية والحرمان  العنف الجنشي
ي األعمال القتالية الخامسة عش  من المحاكمة العادلة وتجنيد األطفال دون سن 

 ؛أو استخدامهم للمشاركة النشطة فن

ة عشوائية هجمات التحالففراد من أ )ج( شن ان غب  المباش  ي إىل جرائم حربوهي أفع ،باستخدام أسلحة النب 
 ؛ال قد ترتف 

ة عشوائية فراد من سلطات األمر الواقع هجماتأ شن)د(  ان غب  المباش  أللغام األرضية واستخدموا ا باستخدام أسلحة النب 
ي إىل جرائم حربوهي أفع ،المضادة لألفراد 

 ؛ال قد ترتف 
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ن والتعذيب والمعاملة قتل ، وتشمل صل إىل حد جرائم الحربت قد  أفعاالً  سلطات األمر الواقع من فراد أ ( ارتكبه) المدنيي 
ه من أشكال القاسية أو الالإنسانية ، ، واالغتصاب وغب  واالعتداء عل الكرامة الشخصية والحرمان من العنف الجنشي

أو استخدامهم للمشاركة  الخامسة عش  وتجنيد األطفال دون سن  اإلنسانية، وإعاقة إمدادات اإلغاثة، المحاكمة العادلة
ي األعمال القتالية. 

 النشطة فن

 

اء األفراد الذين قد يكونو  .4 ن عن مثل هذه ا وحيثما أمكن، حدد فريق الخبر  مسؤولي 
ً
إىل  الجرائم الدولية، وأرسل هذه األسماء شا

ز لحقوق اإلنسان.  ةالسامي ةالمفوض ي وثقها ال وتبر اءحاجة إىل مزيد من المعلومات حول بعض الحوادث الن  لتحديد  فريق الخبر
 المسؤوليات. 

 


