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امللخص:
مــع اكــتمال الــعام الــسادس للحــرب فــي الــيمن، تــزداد مــعانــاة مــاليــني املــدنــيني فــي ظــل وضــع إنــسانــي كــارثــي 
وارتـفاع غـير مسـبوق لـالنـتهاكـات، ومـخاطـر مـن تـصاعـد خـطر األوبـئة، مـع غـياب أي أفـق حـقيقي لـوقـف الـنزاع 
الــذي يــدفــع ثــمنه املــدنــيون. ومــع دخــول الحــرب عــامــها الــسابــع اصــبح الــيمن عــلى أعــتاب اســوأ ازمــة تــنمية 
فـي الـعالـم وبـلغت فـيها املـعانـاة اإلنـسانـية حـداً غـير مسـبوق، فـقد حـولـت الحـرب املسـتمرة واألعـمال الـقتالـية 
الــعسكريــة الــتي تشــترك فــيها أطــراف الــنزاع، الــيمن الــى "دولــة غــير قــابــلة لــلحياة"  مــثلما حــذر مــنه بــرنــامــج 
األمــم املتحــدة اإلنــمائــي. وخــالل هــذه الــسنوات، ســقط نــحو ربــع مــليون قــتيل ومــاليــني اإلصــابــات واملهجــريــن، 
وبـات 80 % مـن الـسكان الـبالـغ عـددهـم نـحو 30 مـليون نـسمة يـعتمدون عـلى املـساعـدات لـلبقاء أحـياء، وفـق 

التقارير األممية. 
وخـــلص فـــريـــق الـــخبراء الـــبارزيـــن الـــدولـــيني واإلقـــليميني بـــشأن الـــيمن، إلـــى أن جـــميع أطـــراف الـــنزاع الـــيمني 

استمروا في ارتكاب مجموعة من االنتهاكات للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني.
وأكـد أنـه بـعد مـرور سـت سـنوات مـتواصـلة مـن الـنزاع املسـّلح، تـواصـل جـميع أطـراف الـنزاع بـعدم األخـذ بـعني 

االعتبار القانون الدولي أو أرواح وكرامة وحقوق األشخاص في اليمن.
وبـالـنظر الـى طـبيعة االنـتهاكـات وتـنوعـها وأمـاكـن وقـوعـها، واألطـراف املـتورطـة فـيها، فـإنـه يـمكن الـقول إنـه مـا 
مــن أيــدي نــظيفة فــي هــذا الــنزاع، فــكل األطــراف الــتي تــشكل حــكومــة الــيمن والــحوثــيني واملجــلس االنــتقالــي 
الـجنوبـي وأيـضاً أعـضاء الـتحالـف الـذي تـقوده املـملكة الـعربـية الـسعوديـة واإلمـارات الـعربـية املتحـدة، اشـتركـوا 

في اقتراف انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم الحرب والعدوان وجرائم ضد اإلنسانية.

ومـــع دخـــول الحـــرب عـــامـــها الـــسابـــع يـــقدم مجـــلس جـــنيف لـــلحقوق والحـــريـــات تـــقريـــر "الحـــرب فـــي الـــيمن.. 6 
سـنوات واملـأسـاة مسـتمرة" مشـتمال عـلى أربـعة مـحاور، يـتناول املـحور األول: سـياقـات الحـرب وتـطوراتـها مـنذ  
الـثورة الـشعبية حـتى سـيطرة الـحوثـيني ثـم بـدء الـتحالـف وشـن الهجـمات عـلى الـيمن، ويـحتوى املـحور الـثانـي: 
اســـتعراض لـــظروف الحـــرب الـــيمنية بـــاعـــتبارهـــا الـــكارثـــة األكـــبر عـــاملـــيا، بـــاإلضـــافـــة لـــسياســـة اإلبـــادة والـــعقاب 
الجـماعـي، وسـوء الـتغذيـة، والـنزوح، وخـطر األوبـئة، وفـي املـحور الـثالـث: يـقدم الـتقريـر تـفاصـيل مـتعلقة بـتقريـر 
خـبراء األمـم املتحـدة ويـتناول صـور وانـماط االنـتهاكـات  ومـسؤولـية األطـراف تـجاه مـا يجـري مـن صـراع، وفـي 
املـحور الـرابـع: يـتناول املـوقـف الـدولـي مـما يجـري فـي الـيمن والـعقوبـات الـتي اتخـذت فـي ضـوءهـا، واألطـراف 

التي ساهمت فعليا في توفير السالح والذي أدى لتصاعد الحرب.

وكانت ابرز نتائج التقرير:
-اقــترفــت جــميع أطــراف الــنزاع الــيمني انــتهاكــات جــسيمة لــلقانــون الــدولــي لــحقوق اإلنــسان والــقانــون الــدولــي 

اإلنساني، ترقى إلى جرائم الحرب والعدوان وجرائم ضد اإلنسانية.
-يــمكن الــقول إنــه مــا مــن أيــدي نــظيفة فــي هــذا الــنزاع، فــكل األطــراف الــتي تــشكل حــكومــة الــيمن والــحوثــيني 
واملجـــلس االنـــتقالـــي الـــجنوبـــي وأيـــضاً أعـــضاء الـــتحالـــف الـــذي تـــقوده املـــملكة الـــعربـــية الـــسعوديـــة واإلمـــارات 

العربية املتحدة، اشتركوا في اقتراف االنتهاكات.
-يــتعرض الــيمنيون للحــرمــان الــتعّسفي مــن الــحياة (قــتل املــدنــيني)، واالخــتفاء القســري، واالعــتقال الــتعّسفي، 
والـعنف الـقائـم عـلى الـنوع االجـتماعـي بـما فـي ذلـك الـعنف الـجنسي، والـتعذيـب وضـروب أخـرى مـن املـعامـلة 
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الـقاسـية والـالإنـسانـية واملـهينة، وتـجنيد األطـفال واسـتخدامـهم فـي األعـمال الـقتالـية، والحـرمـان مـن الـحق فـي 
املحاكمة العادلة. 

وكانت أبرز توصياته:
ضـرورة تـدخـل املـجتمع الـدولـي لـفرض وقـف الحـرب والـنزاع املسـلح، والـتدخـل الـعاجـل إلحـالل السـالم وتـقديـم 
املــساعــدات إلنــقاذ الــجوعــى واملهجــريــن واملشــرديــن، وفــتح تــحقيق دولــي مــن املــحكمة الــجنائــية الــدولــية لــتقديــم 

املتورطني في اقتراف االنتهاكات للعدالة وضمان تحقيق املساءلة واإلنصاف.

املحور األول: سياقات حرب وتطوراتها:
اندالع الثورة: ☒

انـدلـعت الـثورة الـشعبية فـي الـيمن فـي 2011 حـيث أطـاحـت بـالـرئـيس عـلي عـبد اهلل صـالـح بـعد 33 عـامـاً مـن 
ــعه عـــلى ســـدة الـــحكم بســـبب اتـــهامـــات بـــالـــفساد والـــحكم الـــفاشـــل، وعـــلى خـــلفية نـــزاع مســـتمر وقـــديـــم مـــع  تـــربّـُ
الـحوثـيني، وهـي جـماعـة مسـلحة تـتمركـز فـي شـمال الـبالد، ويـعتنق أعـضاؤهـا املـذهـب الـزيـدي، وهـو أحـد فـروع 

الشيعة.
حـيث تـم اسـتبدال صـالـح بـنائـبه عـبدربـه مـنصور هـادي، لـتمهيد الـطريـق ملـؤتـمر الـحوار الـوطـني، وبـعد عـامـني 
مـن املـشاورات، قـدم مـؤتـمر الـحوار الـوطـني مـسودة لخـريـطة اتـحاديـة جـديـدة قـسمت الـيمن إلـى مـناطـق دون 
الـــنظر فـــي الـــوضـــع االجـــتماعـــي االقـــتصادي أو اإلقـــليمي. ولـــم تحـــَظ الخـــطة بـــتأيـــيد شـــعبي يُـــذكـــر، وقـــوبـــلت 

بمعارضة قوية من مختلف الفصائل، بما فيها الحوثيني.
سيطرة الحوثيني: ☒

فــي 21 ســبتمبر/أيــلول 2014، ســيطرت جــماعــة الــحوثــي الــيمنية عــلى الــعاصــمة، صــنعاء، بــعد أســابــيع مــن 
احـــتجاجـــات مـــناهـــضة لـــلحكومـــة، حـــيث اســـتغل الـــحوثـــيون حـــالـــة السخـــط الـــشعبي، وشـــددوا ســـيطرتـــهم عـــلى 
مـــحافـــظة صـــعدة واملـــناطـــق املـــجاورة فـــي األجـــزاء الـــشمالـــية مـــن الـــيمن، قـــبل أن يـــتمكنوا مـــن تـــوســـيع نـــطاق 

سيطرتهم على األراضي، واستولوا على عدد من املواقع العسكرية واألمنية في العاصمة صنعاء.
وتــحالــف الــحوثــيون مــع الــوحــدات الــعسكريــة املــوالــية لــلرئــيس الــسابــق، عــلي عــبد اهلل صــالــح، الــذي أُجــبر عــلى 
االســـتقالـــة بـــعد ثـــورة عـــام 2011، واســـتولـــوا فـــي أكـــتوبـــر/تشـــريـــن األول 2014، عـــلى مـــيناء الحـــديـــدة، عـــلى 
البحـــر األحـــمر، الـــذي يـــمثِّل نـــقطة دخـــول حـــيويـــة لـــلواردات واملـــساعـــدات اإلنـــسانـــية إلـــى املـــدن الـــشمالـــية مـــن 

البالد.
فـي يـنايـر/كـانـون الـثانـي 2015، عـزَّز الـحوثـيون قـبضتهم عـلى السـلطة، بـاسـتيالئـهم عـلى الـقصر الـرئـاسـي 
فـــي صـــنعاء، وحـــاصـــروا مـــقر إقـــامـــة الـــرئـــيس عـــبد ربـــه مـــنصور هـــادي؛ مـــما دفـــعه إلـــى تـــقديـــم اســـتقالـــته إلـــى 
مجـلس الـنواب (الـبرملـان)، ثـم فـرض الـحوثـيون اإلقـامـة الـجبريـة عـليه، وأصـدروا إعـالنًـا دسـتوريًّـا فـي 6 فـبرايـر/
شـــباط 2015، إال أنـــه تـــمكن مـــن الـــفرار إلـــى مـــديـــنة عـــدن الـــساحـــلية جـــنوبـــي الـــيمن، فـــي 21 فـــبرايـــر/شـــباط 

2015.
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تشكل التحالف العربي وشن العملية العسكرية "عاصفة الحزم":☒
فــــي 26 مــــارس/آذار 2015، شــــنَّت املــــملكة الــــعربــــية الــــسعوديــــة، وعــــدد مــــن الــــدول الــــعربــــية املــــتحالــــفة مــــعها، 
غــارات جــويــة مــفاجــئة، مســتهدفــة املــطارات والــقواعــد الــعسكريــة، ومــراكــز الــقيادة والــسيطرة، الــتي اســتولــى 

عليها الحوثيون، وحليفهم الرئيس السابق، علي عبد اهلل صالح.
ودعــمت الــواليــات املتحــدة الــتدخــل الــسعودي لــوجســتيًّا، وقــالــت واشــنطن إنــها تُــسهم فــي الــنقل، واإلمــدادات، 
واملـــعلومـــات االســـتخباراتـــية. مـــع تـــقدم الـــحوثـــيني جـــنوبًـــا نـــحو عـــدن، لـــجأ الـــرئـــيس هـــادي إلـــى املـــملكة الـــعربـــية 
الـسعوديـة، عـبر تـأمـني وصـولـه بـرًّا إلـى سـلطنة عُــمان، فـي 26 مـارس/آذار 2015. وفـي ديـسمبر/كـانـون األول 
2017، أحــكَم الــحوثــيون ســيطرتــهم فــي أعــقاب اغــتيال حــليفهم الــرئــيس الــسابــق عــلي عــبد اهلل صــالــح، ومــا 

زالوا حتى اآلن يسيطرون على معظم املراكز السكانية، ومنها العاصمة صنعاء.
وفــي ظــل هــذا الــواقــع بــات هــناك نــزاع مســلح شــامــل، تشــترك فــيه الــعديــد مــن األطــراف وشــنَّ الــتحالــف حــملة 
قـصف جـويـة ضـد قـوات الـحوثـيني الـتي نـفذت بـدورهـا هجـمات قـصف عـشوائـية. وعـلى مـدى الـسنوات الـالحـقة 
امــــتدت رقــــعة الــــنزاع لــــتشمل الــــبالد بــــأســــرهــــا وشهــــد تــــكاثــــر أطــــراف الــــنزاع، مــــن بــــينها عــــدد مــــن الجــــماعــــات 
املسـلحة املـدعـومـة مـن الـتحالـف. فـاإلمـارات الـعربـية املتحـدة، عـلى سـبيل املـثال، رغـم أنـها ذكـرت أنـها انـسحبت 
مـن الـيمن فـي أكـتوبـر/تشـريـن األول 2019 مـا انـفكَّت تـقوم بـتدريـب وتـمويـل وتسـليح جـماعـات مسـلحة مـختلفة 
مـــنذ مـــنتصف الـــعام 2015 حـــتى أواخـــره، ودعـــمت بـــذلـــك انـــتشار الـــعديـــد مـــن املـــليشيات الـــتي ال حـــصر لـــها 

والتي ال تخضع للمساءلة، من قبيل "الحزام األمني" و"قوات العمالقة" و"قوات النخبة." 

خريطة توضح مناطق السيطرة واملواجهات في اليمن، املصدر الجزيرة
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استعادة عدن ومدينة مأرب وتطبيع الحياة السياسية☒
فـــي 21 أبـــريـــل/نـــيسان 2015، أعـــلن الـــتحالـــف عـــن الـــتحول مـــن عـــملية "عـــاصـــفة الحـــزم" إلـــى عـــملية "إعـــادة 
األمــل"، بــعد تــحييد الــقدرات الــصاروخــية لــلجيش الــسابــق املــؤيــد لــلحوثــيني والــرئــيس الــسابــق، عــلي عــبد اهلل 

صالح.
فــي يــولــيو/تــموز 2015، تــمكن الــتحالــف مــن إخــراج الــحوثــيني وقــوات صــالــح مــن عــدن، بــالــعملية الــعسكريــة 
املــــوســــومــــة بـ"الــــسهم الــــذهــــبي". وبحــــلول أغســــطس/آب 2015، اســــتعادت الــــقوات املــــوالــــية لــــلحكومــــة خــــمس 

محافظات جنوبية أخرى، فضاًل عن مدينة مأرب الشمالية، الواقعة شمال شرقي العاصمة صنعاء.
فـــــي 22 ســـــبتمبر/أيـــــلول 2015، عـــــاد الـــــرئـــــيس هـــــادي إلـــــى عـــــدن قـــــادمًــــــا مـــــن الـــــريـــــاض، بـــــعد اســـــتعادتـــــها 
واملــحافــظات الــجنوبــية األخــرى، مــن قــبضة الــحوثــيني وحــليفهم الــرئــيس الــسابــق، عــلي صــالــح، خــالل مــعارك 

عنيفة دامت ستة أشهر.

املشهد الحالي:☒
يــسيطر الــحوثــيون عــلى أجــزاء كــبيرة مــن الــبالد خــاصــة الــعاصــمة الــيمنية، دن اعــتراف دولــي بــهم، فــي حــني 
حــكومــة الــرئــيس عــبد ربــه مــنصور هــادي املــعترف بــها دولــياً تحــظى عــلى وجــه الــعموم بــدعــم "الــتحالــف" الــذي 
تـقوده املـملكة الـعربـية الـسعوديـة واإلمـارات الـعربـية املتحـدة. وقـد واجهـت هـذه الـحكومـة تحـديـات لسـلطتها فـي 
األجـزاء الـجنوبـية مـن الـيمن عـلى أيـدي "املجـلس االنـتقالـي الـجنوبـي"، وجـناحـه الـعسكري، "الحـزام األمـني"، 
الـذي سـيطر – بـدعـم اإلمـارات- عـلى مـساحـات مـن مـحافـظات عـدن وأبـني وشـبوة، فـي أغسـطس/آب 2019. 
وتفجـرت اشـتباكـات، اسـتمرت بـضعة أيـام، بـني الـقوات املـوالـية لـلرئـيس هـادي وقـوات "الحـزام األمـني"، عـندمـا 
انـــدلـــع إطـــالق لـــلنيران قـــرب الـــقصر الـــرئـــاســـي فـــي عـــدن فـــي 7 أغســـطس/آب 2019. وفـــعليا ال تـــزال الحـــرب 
قــائــمة بــني عــدة أطــراف، أبــرزهــا بــني الــحوثــيني والــحكومــة الــيمنية، كــما هــناك نــزاعــات مســلحة بــني املــليشيات 

املسلحة املوالية لألطراف املختلفة حيث تتصارع لسيطرة على املدن والتجمعات. 

املحور الثاني/ ظروف اليمن تحت وطأة الحرب:
 الكارثة األكبر عامليا:☒

ال تــزال كــارثــة الحــرب الــيمنية ومــا خــّلفتها مــن أزمــات إنــسانــية هــي األكــبر فــي الــعالــم، إذ تــواجــه االســتجابــة 
اإلنـسانـية الـكثير مـن الـصعوبـات، فـي ظـل حـاجـة نـصف الـسكان املـاسـة لـلغذاء والـدواء، وعـلى الـرغـم مـن أن 
عـمليات املـساعـدة اإلنـسانـية فـي الـيمن تـعد األكـبر فـي الـعالـم، فـإن مـؤشـرات الـحاجـة لـلغذاء واإلغـاثـة مـرشـحة 
لـلزيـادة خـالل الـعام الجـديـد 2021، خـصوصـا إذا اسـتمرت أطـراف الـصراع الـيمنية فـي اسـتخدام سـياسـة 

التجويع كأداة من أدوات الحرب لحسم الصراع القائم.

 اإلبادة والعقاب الجماعي:☒
فـاألزمـات اإلنـسانـية قـد تـتضاعـف أكـثر خـالل الـعام الجـديـد، بسـبب اسـتمرار تـدمـير الـبنية الـتحتية الـصحية 
واملسـتشفيات واملسـتوصـفات الـطبية، والـحصار الـذي يـمنع وصـول األدويـة الـالزمـة لـلعالج، األمـر الـذي يـجعل 

اليمنيني تحت رحمة األطراف املتحاربة، ويعرض حياة االالف لخطر اإلبادة أو العقاب الجماعي.
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ومـع دخـول الحـرب عـامـها الـسادس وصـلت الـيمن إلـى األسـوأ بـكل املـقايـيس، حـيث تسـببت الحـرب املسـتمرة 
مــنذ 6 ســنوات فــي أســوأ وأخــطر كــارثــة إنــسانــية، حــيث ســقط مــا ال يــقل عــن 233 ألــف قــتيل وبــات 80 فــي 
املـئة مـن الـسكان الـبالـغ عـددهـم نـحو 30 مـليون نـسمة يـعتمدون عـلى املـساعـدات لـلبقاء أحـياء، وفـق الـتقاريـر 
الــتي تــصل ملجــلس جــنيف، ويــعتبر املجــلس أن مــا يــتعرض لــه الــشعب الــيمني جــرائــم حــرب تــوجــب املــحاكــمة 

الدولية لكل الضالعني في قتل الشعب اليمني واملساهمني في تصاعد الحرب واالنتهاكات.

انتشار األوبئة:☒
فــضال عــن انــتشار األوبــئة ومــنها الــكولــيرا، ومــرض الــدفــتيريــا، واملــالريــا، وانــفلونــزا الــخنازيــر، ومــؤخــرا زادت 
مــخاطــر وبــاء كــورونــا، حــيث اســتمرت هــذه األمــراض واالوبــئة فــي حــصد أرواح املــئات، واصــابــة االالف مــن 
الـــيمنيني وبحســـب أحـــدث األرقـــام مـــن نـــقابـــة األطـــباء الـــيمنيني ومـــنظمة الـــصحة الـــعاملـــية، يـــبلغ مـــعدل وفـــيات 

كورونا باليمن 29 في املائة من إجمالي اإلصابات املسجلة،
وهـو أعـلى بخـمس مـرات مـن املـتوسـط الـعاملـي الـذي يـقل قـليالً عـن سـتة فـي املـائـة. وتـمثل وفـيات األطـباء نـحو 

19 في املائة من إجمالي عدد الوفيات املعلنة، وهو رقم كبير وأعلى بسبع مرات عن املعدل العاملي.

سوء التغذية:☒
تسـبب الـنزاع املـدمـر فـي الـبلد الـفقير ذي املـوقـع الـجغرافـي االسـتراتـيجي بـواقـع إنـسانـي خـطير وكـارثـي، مـع 
ســـقوط عشـــرات اآلالف مـــن الـــقتلى ومـــاليـــني الـــنازحـــني فـــيما بـــات الـــسكان عـــلى شـــفا املـــجاعـــة، حـــيث حـــذرت 
مــنظمة األغــذيــة والــزراعــة الــتابــعة لــألمــم املتحــدة (الــفاو) ومــنظمة األمــم املتحــدة لــلطفولــة (يــونــيسيف) وبــرنــامــج 
األغــــذيــــة الــــعاملــــي ومــــنظمة الــــصحة الــــعاملــــية مــــن أن "ســــوء الــــتغذيــــة الــــحاد يهــــدد نــــصف األطــــفال دون ســــن 

الخامسة في اليمن في 2021"، وهذا يشمل ما يقرب من 2,3 مليون طفل.

الحرمان من التعليم:☒
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أثـرت الحـرب الـدائـرة فـي الـيمن عـلى حـياة األطـفال بـصورة مـباشـرة، وعـلى واقـع الـتعليم حـيث دمـرت أكـثر مـن 
ألـــفي مـــدرســـة، وتســـببت فـــي حـــرمـــان مـــليونـــي طـــفل مـــن الـــتعليم، بحســـب تـــقديـــرات مـــنظمة الـــصليب األحـــمر، 
ووفــقا ملــكتب تــنسيق الــشؤون اإلنــسانــية، يــحتاج مــا يــقرب مــن 7.4 مــاليــني طــفل فــي الــيمن إلــى مــساعــدات 

إنسانية.
النزوح:☒

كــشفت مــنظمة الهجــرة الــدولــية عــن نــزوح مــاليــني الــيمنيني بســبب الحــرب، وأوضــحت فــي تــقريــر حــديــث لــها أن 
الــصراع املســتمر مــنذ ســتة أعــوام أدى إلــى نــزوح أكــثر مــن ثــالثــة مــاليــني شــخص، حــيث خــّلفت الحــرب حــالــة 
نـزوح داخـلية كـبيرة، بـعضها فـي مـخيمات تـفتقر ألبسـط املـقومـات الـضروريـة، والزال الـعدد مـرشـح لـلزيـادة فـي 

ظل تصاعد انتهاكات الحرب وسوء الظروف اإلنسانية.

املحور الثالث/ االحصائيات واالنتهاكات    
تقرير خبراء األمم املتحدة:☒

تســلم مجــلس حــقوق اإلنــسان فــي جــنيف رســمياً تــقريــر خــبراء األمــم املتحــدة الــبارزيــن الــدولــيني واإلقــليميني 
بــــشأن الــــيمن، والــــذي يــــتضمن تــــفاصــــيل االنــــتهاكــــات الــــجسيمة لــــلقانــــون الــــدولــــي لــــحقوق اإلنــــسان والــــقانــــون 
اإلنـــسانـــي الـــدولـــي، وكـــان فـــريـــق الـــخبراء أصـــدر فـــي الـــتاســـع مـــن الشهـــر الـــجاري تـــقريـــره املـــعنون "الـــيمن: 
جـائـحة اإلفـالت مـن الـعقاب فـي أرٍض مـعذبـة" والـذي يـغطي الـفترة بـني يـولـيو/تـموز 2019 إلـى يـونـيو/حـزيـران 
2020. وقــــال كــــمال الــــجندوبــــي رئــــيس فــــريــــق الــــخبراء فــــي كــــلمته ألعــــضاء مجــــلس حــــقوق االنــــسان: "أكــــدت 
تـحقيقاتـنا هـذا الـعام مسـتويـات مـتفاقـمة مـن االنـتهاكـات الخـطيرة لـلقانـون الـدولـي لـحقوق اإلنـسان والـقانـون 
الــدولــي اإلنــسانــي، وقــد تــرقــى الــعديــد مــنها إلــى مســتوى جــرائــم الحــرب"، وشــدد فــريــق خــبراء األمــم املتحــدة 

على أنه ما من أيادي نظيفة في هذا النزاع، فمسؤولية االنتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع.
واســــتنتج الــــتقريــــر، أن االنــــتهاكــــات ارتُــــكبت مــــن قــــبل كــــل مــــن حــــكومــــة الــــيمن والــــحوثــــيني واملجــــلس االنــــتقالــــي 

الجنوبي، فضال عن أعضاء التحالف، وال سيما السعودية واإلمارات.

 أبرز االنتهاكات☒
لــــفت الــــتقريــــر إلــــى "انــــتهاكــــات حــــقوق االنــــسان املــــتحقق مــــنها الحــــرمــــان الــــتعّسفي مــــن الــــحياة، واالخــــتفاء 
القســـــري، واالعـــــتقال الـــــتعّسفي، والـــــعنف الـــــقائـــــم عـــــلى الـــــنوع االجـــــتماعـــــي بـــــما فـــــي ذلـــــك الـــــعنف الـــــجنسي، 
والــتعذيــب وضــروب أخــرى مــن املــعامــل ارتــكبت جــميع أطــراف الــنزاع فــي الــيمن انــتهاكــات جــسيمة لــلقانــون 
الــدولــي اإلنــسانــي. فــقد قــامــت قــوات "الــحوثــيني" الــتي تــسيطر عــلى أجــزاء كــبيرة مــن الــبالد، بــقصف أحــياء 
ســكنية فــي الــيمن بــدون تــمييز، وأطــلقت صــواريــخ عــلى املــملكة الــعربــية الــسعوديــة، فــيما اســتمر "الــتحالــف" 
الـذي تـقوده املـملكة الـعربـية الـسعوديـة واإلمـارات الـعربـية املتحـدة، والـذي يـدعـم الـحكومـة الـيمنية املـعترف بـها 
دولــياً، فــي قــصف الــبنية األســاســية املــدنــية وتــنفيذ هجــمات عــشوائــية، وهــو مــا أدى إلــى مــقتل وإصــابــة مــئات 
املـدنـيني. ومـنذ 2015، نـفَّذت قـوات الـتحالـف بـقيادة الـسعوديـة واإلمـارات عشـرات الـغارات الـجويـة الـعشوائـية 
وغـير املـتناسـبة عـلى املـدنـيني واألعـيان املـدنـية فـأصـابـت املـنازل واملـدارس واملسـتشفيات واألسـواق واملـساجـد 
ومـواكـب األعـراس والـجنازات. فـفي 28 يـونـيو/حـزيـران، اسـتُخدمـت الـذخـيرة الـدقـيقة املـوجـهة الـتي صُـــــــــنعت فـي 
الـواليـات املتحـدة األمـريـكية فـي هـجوم جـوي لـلتحالـف عـلى مـنزل سـكني فـي مـحافـظة تـعز، وهـو مـا أدى إلـى 
مــقتل ســتة مــدنــيني، وكــان مــن بــني الــقتلى ثــالثــة أطــفال، وفــي 1 ســبتمبر/أيــلول، أدت ضــربــة جــويــة اســتهدفــت 
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مـــنشأة احـــتجاز يـــسيطر عـــليها "الـــحوثـــيون" فـــي مـــديـــنة ذمـــار بـــجنوب غـــرب الـــبالد إلـــى مـــقتل 130 محتجـــزاً 
وإصــابــة 40 آخــريــن، فــيما اســتمرت املــعامــلة الــقاســية والــالإنــسانــية واملــهينة، وتــجنيد األطــفال واســتخدامــهم 
فـــي األعـــمال الـــقتالـــية، وتـــعريـــضهم للخـــطر املـــباشـــر والحـــرمـــان مـــن الـــحق فـــي املـــحاكـــمة الـــعادلـــة، وانـــتهاكـــات 

للحريات األساسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ».

إحصائيات عامة☒
الـنزاع فـي الـيمن ال يظهـر أي مـؤشـرات حـقيقية عـلى االنـحسار مـع دخـولـه عـامـه الـسادس، فـال يـزال املـدنـيون 
مـــن جـــميع أنـــحاء الـــبالد واألجـــيال يتحـــملون وطـــأة األعـــمال الـــقتالـــية الـــعسكريـــة واملـــمارســـات غـــير الـــقانـــونـــية 

للجماعات املسلحة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء.
ارتـكبت انـتهاكـات خـطيرة وجـسيمة لـحقوق اإلنـسان، بـما فـي ذلـك مـا قـد يـصل إلـى جـرائـم حـرب، فـي جـميع 
أنــــحاء الــــبالد، وتــــشير الــــتقديــــرات إلــــى أن أكــــثر مــــن 233 ألــــف يــــمني لــــقوا مــــصرعــــهم نــــتيجة الــــقتال واألزمــــة 
اإلنـــسانـــية. فـــي غـــضون ذلـــك، وثـــقت مـــفوضـــية األمـــم املتحـــدة الـــسامـــية لـــحقوق اإلنـــسان قـــتل وجـــرح أكـــثر مـــن 
200 ألــف مــدنــي فــي الــقتال مــنذ مــارس/آذار 2015. وقــد اشــتدت أزمــة إنــسانــية مــن صــنع اإلنــسان مــع مــا 

يقرب من 16 مليون شخص يستيقظون جوعى كل يوم.

مسؤولية األطراف:☒
أكـد الـخبراء أنـهم اسـتندوا فـي نـتائـجهم إلـى أكـثر مـن 600 مـقابـلة مـع الـضحايـا والـشهود، فـضال عـن املـواد 
الــوثــائــقية واملــفتوحــة املــصدر، لــكن الــحكومــة الــيمنية املــعترف بــها دولــيا والــتحالــف الــذي تــقوده الــسعوديــة مــنذ 
عـام 2015 الـداعـم لـلحكومـة ضـد الـحوثـيني املـدعـومـني مـن إيـران رفـضوا الـتعاون مـعهم، وشـدد فـريـق الـخبراء 
فـي تـقريـره عـلى أنـه "مـا مـن أيـاد نـظيفة فـي هـذا الـنزاع، تـقع مـسؤولـية االنـتهاكـات عـلى عـاتـق جـميع أطـراف 
الــنزاع.. االنــتهاكــات ارتُــكبت مــن قــبل كــل مــن حــكومــة الــيمن والــحوثــيني واملجــلس االنــتقالــي الــجنوبــي وأيــضاً 

أعضاء في التحالف الذي تقوده اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة »
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املحور الرابع/ الجهات الداعمة للحرب واملواقف الدولية
الدعم بالسالح: 

مــــنذ نــــشوب الــــنزاع قــــدَّمــــت مجــــموعــــة مــــن الــــدول مــــعدات عــــسكريــــة إلــــى قــــوات الــــتحالــــف بــــقيادة الــــسعوديــــة 
واإلمــارات تــزيــد قــيمتها عــلى 15 مــليار دوالر أمــريــكي. وفــي حــني أن الــسعوديــة هــي املــتلقِّي الــرئــيسي لــتلك 
املــــعدات، فــــإن دوالً غــــربــــية أمــــدَّت اإلمــــارات بــــبوارج حــــربــــية تــــزيــــد قــــيمتها عــــلى 3.5 مــــليار دوالر أمــــريــــكي، 
وطائرات مقاتلة ودبابات وعربات مدرعة وأسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وقطع غيار وذخائر لتلك األسلحة.

وعـــلى الـــرغـــم مـــن تـــوفـــر أدلـــة دامـــغة عـــلى أن هـــذه األســـلحة تُســـتخدم فـــي ارتـــكاب جـــرائـــم حـــرب وغـــيرهـــا مـــن 
االنــتهاكــات الــجسيمة فــي الــيمن، فــإن دوالً مــن قــبيل الــواليــات املتحــدة واملــملكة املتحــدة وفــرنــسا، وغــيرهــا مــن 
الـــبلدان األوروبـــية ال تـــزال تـــزوِّد قـــوات الـــتحالـــف بـــاألســـلحة، فـــي انـــتهاك اللـــتزامـــاتـــها الـــدولـــية، ومـــنها مـــعاهـــدة 

الحد من األسلحة، باإلضافة إلى قوانني االتحاد األوروبي والقوانني الوطنية. 
تحقيق منظمة العفو الدولية:☒

وقـــد أبـــرز تـــحقيق مـــفتوح أجـــرتـــه مـــنظمة الـــعفو الـــدولـــية الخـــطر املـــتنامـــي فـــي نـــزاع الـــيمن أن اإلمـــارات تســـلِّح 
ر. ويُظهـر الـتحقيق كـيف أصـبحت اإلمـارات قـناة رئـيسية  املـليشيات بـطائـفة مـن األسـلحة املـتطورة بـشكل مـتهوِّ
لــتوصــيل الــعربــات املــدرعــة وأنــظمة الــهاون والــبنادق واملســدســات والــرشــاشــات، الــتي يــتم تــحويــلها ســراً إلــى 

مليشيات ال تخضع للمساءلة ومتهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من االنتهاكات الجسيمة.
قرار مجلس األمن:☒

اعـــتمد مجـــلس األمـــن قـــرارا جـــدد فـــيه الـــعمل بـــالـــعقوبـــات املـــفروضـــة عـــلى أفـــراد وكـــيانـــات فـــي الـــيمن ملـــدة عـــام 
واحـد، حـيث صـوتـت لـصالـح الـقرار الـذي قـدمـته بـريـطانـيا 13 دولـة مـع تـحفظ روسـيا والـصني، ويجـدد الـقرار 

والية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن حتى يوم 28 مارس/آذار 2021.
العقوبات والشخصيات املستهدفة:☒

 وتـتضمن الـعقوبـات تجـميد األرصـدة وحـظر الـسفر عـلى األفـراد والـكيانـات الـتي تهـدد األمـن واالسـتقرار فـي 
الــيمن، إضــافــة إلــى حــظر الســالح، وتــشمل قــائــمة الــعقوبــات الــرئــيس الــيمني الــسابــق عــلي عــبد اهلل صــالــح، 
ونجـــله أحـــمد قـــائـــد الحـــرس الجـــمهوري ســـابـــقا، وزعـــيم جـــماعـــة الـــحوثـــي عـــبد املـــلك الـــحوثـــي، والـــقائـــديـــن فـــي 

الجماعة عبد الخالق الحوثي وعبد اهلل يحيى الحاكم.
النتائج:☒
اقــترفــت جــميع أطــراف الــنزاع الــيمني انــتهاكــات جــسيمة لــلقانــون الــدولــي لــحقوق اإلنــسان والــقانــون •

الدولي اإلنساني، ترقى إلى جرائم الحرب والعدوان وجرائم ضد اإلنسانية.
يـــمكن الـــقول إنـــه مـــا مـــن أيـــدي نـــظيفة فـــي هـــذا الـــنزاع، فـــكل األطـــراف الـــتي تـــشكل حـــكومـــة الـــيمن •

والــــحوثــــيني واملجــــلس االنــــتقالــــي الــــجنوبــــي وأيــــضاً أعــــضاء الــــتحالــــف الــــذي تــــقوده املــــملكة الــــعربــــية 
السعودية واإلمارات العربية املتحدة، اشتركوا في اقتراف االنتهاكات.

خــالل ســتة ســنوات مــن الحــرب الــدائــرة فــي الــيمن ســقط مــا ال يــقل عــن ربــع مــليون قــتيل، وبــات 80 •
في املئة من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على املساعدات للبقاء أحياء.

أثـرت الحـرب الـدائـرة فـي الـيمن عـلى حـياة األطـفال بـصورة مـباشـرة، وعـلى واقـع الـتعليم حـيث دمـرت •
أكثر من ألفي مدرسة، وتسببت في حرمان مليوني طفل من التعليم. 
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يـتعرض الـيمنيون للحـرمـان الـتعّسفي مـن الـحياة، واالخـتفاء القسـري، واالعـتقال الـتعّسفي، والـعنف •
الـقائـم عـلى الـنوع االجـتماعـي بـما فـي ذلـك الـعنف الـجنسي، والـتعذيـب وضـروب أخـرى مـن املـعامـلة 
الــقاســية والــالإنــسانــية واملــهينة، وتــجنيد األطــفال واســتخدامــهم فــي األعــمال الــقتالــية، والحــرمــان مــن 

الحق في املحاكمة العادلة.
مـنذ نـشوب الـنزاع قـدَّمـت مجـموعـة مـن الـدول مـعدات عـسكريـة إلـى قـوات الـتحالـف بـقيادة الـسعوديـة •

واإلمارات تزيد قيمتها على 15 مليار دوالر أمريكي.
الـواليـات املتحـدة واملـملكة املتحـدة وفـرنـسا، وغـيرهـا مـن الـبلدان األوروبـية ال تـزال تـزوِّد قـوات الـتحالـف •

بـاألسـلحة، فـي انـتهاك اللـتزامـاتـها الـدولـية، ومـنها مـعاهـدة الحـد مـن األسـلحة، بـاإلضـافـة إلـى قـوانـني 
االتحاد األوروبي والقوانني الوطنية.

االنــتهاكــات ارتُــكبت مــن قــبل كــل مــن حــكومــة الــيمن والــحوثــيني واملجــلس االنــتقالــي الــجنوبــي وأيــضاً •
أعضاء في التحالف الذي تقوده اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة".

تــفاقــم انــتشار األوبــئة فــي الــيمن ومــنها الــكولــيرا، ومــرض الــدفــتيريــا، واملــالريــا، وانــفلونــزا الــخنازيــر، •
ومؤخرا زادت مخاطر وباء كورونا، حيث استمرت هذه األمراض واالوبئة في حصد أرواح املئات.

لت انـــتهاكـــاً واضـــحا وصـــريـــحا • ــق مجـــلس جـــنيف مـــا يـــزيـــد عـــلى 42 ضـــربـــة جـــويـــة لـــلتحالـــف شـــكَّ وثّـَ
لــــلقانــــون الــــدولــــي اإلنــــسانــــي، حــــيث تــــرقــــي كــــثير مــــن هــــذه الجــــرائــــم إلــــى جــــرائــــم الحــــرب، واالبــــادة 

الجماعية، حيث نتج عنها سقوط ما يقارب 518 قتيالً و433 جريحاً من املدنيني.
التوصيات:☒
ضـرورة تـدخـل املـجتمع الـدولـي لـفرض وقـف الحـرب والـنزاع املسـلح، والـتدخـل الـعاجـل إلحـالل السـالم •

في البالد.
اســــتقصاء جــــميع االنــــتهاكــــات والــــتجاوزات املــــزعــــومــــة لــــلقانــــون الــــدولــــي لــــحقوق اإلنــــسان ولــــلمجاالت •

األخــرى املــناســبة والــقابــلة لــلتطبيق مــن الــقانــون الــدولــي والــتي ارتــكبتها جــميع األطــراف فــي الــنزاع 
ليتسنى مالحقة متسببيها أمام املحاكم الدولية وضمان تحقيق املساءلة واإلنصاف.

ضــــرورة وقــــف الهجــــمات ضــــد املــــدنــــيني وتــــحييدهــــم عــــن املــــعارك الــــدائــــرة وتــــجنيبهم ويــــالت الحــــرب، •
وتسهيل مهام فرق اإلغاثة وتمكني الجهات الدولية من ادخال املساعدات العاجلة.

التحـــرّك الســـريـــع التـــخاذ تـــدابـــير إضـــافـــية ملـــحاربـــة انـــتشار وبـــاء الـــكوفـــيد-19، ال ســـيّما فـــي مـــرافـــق •
االحتجاز في اليمن، ووضع برامج صحية طارئة ملواجهة األوبئة األخرى.

وقـف ادخـال السـالح إلـى األراضـي الـيمنية واغـالق كـل قـنوات الـدعـم الـخاصـة بـالجـماعـات املسـلحة •
للمساهمة في خفض مستوى وحدة الصراع القائم

توفير خط مساعدات دولي وعاجل ملساعدة وإنقاذ ماليني الجوعى واملهرجني واملشردين.•
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