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 لخصم
 

 26دول عربية في حملة عسكرية ضد قوات الحوثيين في اليمن، منذ  9قادت السعودية تحالفا من 
الواليات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى.  من . حظيت عملياتھا العسكرية بدعم2016مارس/آذار 

بالمئة منھم سقطوا في غارات جوية للتحالف، وفقا لألمم  60مدني،  3200تسبب القتال في مقتل أكثر من 
عددا كبيرا من  –أو دمرت   –مدني أيضا في النزاع. أضّرت الضربات الجوية  5700المتحدة. أصيب 

واألسواق والمستشفيات والمدارس، باإلضافة إلى المؤسسات االقتصادية،  المنشآت المدنية، مثل المنازل
 موضوع ھذا التقرير.

  
منشأة  13على  2016وفبراير/شباط  2015يوثّق التقرير ضربات التحالف الجوية بين مارس/آذار 

 130اقتصادية مدنية، منھا مصانع ومستودعات تجارية ومزرعة ومحطتي كھرباء. قتلت ھذه الضربات 
آخرين. كانت المرافق التي قصفتھا الغارات الجوية تنتج أو تخزن أو توزع البضائع  171مدنيا وأصابت 

للمدنيين، بما فيھا الغذاء والدواء والكھرباء، وھي المواد التي كانت شحيحة حتى قبل الحرب في اليمن، 
شخص.  2500ما يزيد عن  الذي يعتبر من أفقر دول الشرق األوسط. كانت ھذه المرافق مجتمعة توظف

  توقفت كثير من المصانع عن اإلنتاج، وفقد مئات العمال مصدر رزقھم.  
 

يبدو أن جميع ھذه الھجمات انتھكت القانون الدولي اإلنساني، أو قوانين الحرب. تحظر القوانين الدولية 
والمدنية، والھجمات التي  تعمد استھداف األعيان المدنية، والھجمات التي ال تميز بين األھداف العسكرية

تلحق أضرارا باألعيان المدنية بشكل ال يتناسب مع المكاسب العسكرية المتوقعة. تشمل األعيان المدنية 
المصانع والمخازن والمؤسسات التجارية األخرى، ما لم تُستخدم ألغراض عسكرية، أو لم تُحول إلى 

 ضد أعيان مدنية تُعتبر جرائم حرب. ومتھوربشكل متعمد ھدف عسكري. ھذه الھجمات التي ارتُكبت 
  
ثير مجمل الھجمات على المصانع والبنى االقتصادية المدنية األخرى مخاوف من أن يكون التحالف بقيادة ت

  السعودية تعّمد إلحاق ضرر واسع بقدرات اليمن اإلنتاجية.   
  

زارتھا. قدمت الواليات المتحدة أو من المواقع التي  6حّددت ھيومن رايتس ووتش ذخائر استخدمت في 
أنواع من ھذه الذخائر، كما أنتجت أو قدمت المملكة المتحدة نوعين آخرين، بما في ذلك قنبلة  4أنتجت 

 ، أي بعد بداية حملة التحالف الجوية.2015" الموجھة، المصنّعة في مايو/أيار 4"بيفوي 
  

ن رايتس ووتش في العاصمة اليمنية صنعاء، ومحافظة يستند ھذا التقرير إلى أبحاث ميدانية أجرتھا ھيوم
شاھدا في المواقع، وبحثت عن أھداف  37. قابلت ھيومن رايتس ووتش 2016الحديدة في مارس/آذار 

عسكرية محتملة في المنطقة، وعاينت بقايا الذخيرة التي وجدتھا. يتضمن التقرير أيضا تفاصيل غارات 
 قتصادية المدنية. جوية موثّقة من قبل على البنى اال

  
 196 –أو دمرت  –وفقا لـ "الغرفة التجارية الصناعية" في صنعاء، أضّرت ضربات التحالف الجوية 

. أعطت الغرفة التجارية ھيومن رايتس ووتش 2016وفبراير/شباط  2015مؤسسة عمل بين مارس/آذار 
ية أخرى، استھدفتھا غارات معمال ومستودعا وبنى اقتصادية مدن 59قائمة تحتوي على معلومات عن 

التحالف، مع تواريخ قصفھا ومواقعھا. لم تستطع ھيومن رايتس ووتش التأكد من ھذه المعلومات أو تحديد 
أي من ھذه المواقع استخدم ألغراض عسكرية فأصبح ھدفا عسكريا مشروعا، باستثناء المواقع التي 

ية أي مزاعم عن استخدام الحوثيين والقوات المتحالفة ناقشھا ھذا التقرير. لم تنقل الغرفة التجارية الصناع
 معھم مواقع بنى اقتصادية ألغراض عسكرية. 
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عاش كثير من الناس في اليمن في ضيق اقتصادي شديد، حتى قبل الحملة الجوية بقيادة السعودية. عانى 
 الذي فرضه التحالف المدنيون اليمنيون منذ بدأت الحملة من النزاع المسلح بشكل مباشر، ومن الحصار

لبعض  -بالمائة من السكان 82-مليون شخص  21.2وإعاقة تسليم المساعدات اإلنسانية. احتاج حوالي 
أشكال المساعدة اإلنسانية، بعد تصاعد النزاع المسلح في كامل أرجاء اليمن، وفقا لـ "مكتب األمم المتحدة 

 لتنسيق الشؤون اإلنسانية". 
  

أثر إضافي سيتسبب فيه قصف البنى االقتصادية المدنية على السكان، ولكن  يبقى من غير الواضح أي
الغذاء واألدوية والسلع االستھالكية األخرى صارت شحيحة أكثر، وأسعارھا ارتفعت بشكل حاد. قالت 

عائالت لـ ھيومن رايتس ووتش إن ارتفاع أسعار الغذاء والنقل والدواء جعلت من الصعب أو المستحيل 
حّمل تكاليف االحتياجات األساسية. قال العمال الذين قُصفت أماكن عملھم وفقدوا مصدر رزقھم لـ عليھم ت

ھيومن رايتس ووتش إنھم كافحوا لتأمين لقمة العيش، بعد أن سّرحتھم معاملھم أو أغلقت، وخاصة في ظل 
  ارتفاع أسعار السلع.

 
أبريل/نيسان، وبدأت محادثات سالم في  10أعلنت أطراف النزاع في اليمن وقف العمليات العدائية في 

 11الكويت ذلك الشھر الحقا. رغم انخفاض مستوى العنف في البلد بعد دخول وقف النار حيز التنفيذ في 
أبريل/نيسان، استمرت الضربات الجوية والقتال البري. مع تواصل مفاوضات إنھاء النزاع، حّذر بان كي 

يونيو/حزيران إلى أن "االقتصاد في وضع  26عند وصوله للكويت في مون، األمين العام األمم المتحدة 
 حرج" مشيرا إلى "ندرة خطيرة للمواد الغذائية األساسية". 

  
ينبغي أي يشمل أي اتفاق سالم المحاسبة عن انتھاكات قوانين الحرب من قبل جميع أطراف النزاع. يشمل 

عودية والبحرين والكويت وقطر واإلمارات، أعضاء من مجلس التعاون الخليجي: ھي الس 5التحالف 
ودول عربية أخرى ھي مصر واألردن والمغرب والسودان. قوات الحوثيين وحلفاؤھم أيضا أطراف في 

النزاع، ال سيما القوات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبد هللا صالح، الذي أجبِر على ترك 
األخرى المشاركة في النزاع الميليشيات الموالية للتحالف  . تشمل القوات2012منصبه في فبراير/شباط 

 في جنوب اليمن، و"تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية".
  

الواليات المتحدة طرف في النزاع أيضا منذ األشھر األولى للقتال. قال متحدث عسكري أمريكي في 
الدعم االستخباراتي وتبادل المعلومات إن الواليات المتحدة تساعد التحالف بـ " 2015يونيو/حزيران 

االستخباراتية، التي تھدف إلى المساعدة والدعم االستشاري، والدعم اللوجستي، وتشمل التزود بالوقود 
أنھا  2016جوا، مع ما يصل الى طلعتين للتزويد بالوقود يوميا". اعترفت الواليات المتحدة في مايو/أيار 

 .ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية نشرت قوات في اليمن بدور قتالي
  

وفقا لوزارة الدفاع البريطانية، تقدم المملكة المتحدة "دعم تقنيا، وأسلحة موجھة بدقة، وتبادل معلومات مع 
 .القوات المسلحة في السعودية"

  
قيق حنجحت السعودية في حشد التأييد في مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة لمنعه من إنشاء آلية ت

دولية مستقلة. ليست ھيومن رايتس ووتش على علم بأي تحقيقات ذات مصداقية من قبل السعودية أو 
أعضاء التحالف اآلخرين في ھذه الضربات أو غيرھا من الضربات غير القانونية المزعومة، وال بأي 

في  ھيومن رايتس ووتشتعويض مقّدم للضحايا. أبلغت سامانثا باور، السفيرة األميركية باألمم المتحدة، 
، أن السعوديين فتحوا تحقيقا في ھجوم على سوق في مستباء شمال اليمن أسفر عن مقتل 2016مايو/أيار 

 .مدنيا على األقل. ومع ذلك، لم تعلن الحكومة السعودية أية نتائج حتى اآلن 97
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عد التقيد بقواحرصت على " مايو/أيار بيانا تؤكد فيه أن قوات التحالف 27أصدرت الحكومة السعودية في 
ر البيان ". أشاالقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان كافة في جميع عملياتھا العسكرية

إلى أن المستشارين القانونيين كانوا حاضرين أثناء التخطيط ومع فرق االستھداف، وأن القوات نشرت 
نيين في محيط األھداف. وأشار البيان أيضا إلى أنه كلما مراقبين في الخط األمامي لضمان عدم وجود مد

ُزعم استھداف مدنيين ومنشآت مدنية أو منظمات غير حكومية أثناء شن العمليات، أجرى التحقيقات فريق 
 تحقيق مستقل ومتميز أنشئ في مقر سالح جو التحالف.

  
دية، ولم تقدم الحكومة السعودية أي لم تجد ھيومن رايتس ووتش أي دليل من شأنه دعم ھذه المزاعم السعو

 .معلومات عامة يمكن التحقق منھا
  

لم تُجر الواليات المتحدة والمملكة المتحدة أي تحقيقات معلومة في أي ضربات غير قانونية مزعومة. 
تشير التصريحات العلنية أن كال من الواليات المتحدة وبريطانيا تعوالن على السعوديين، بالقول إنھم 

إجراء تحقيقات. قالت الحكومة البريطانية إنھا قدمت معلومات لمساعدة التحقيقات السعودية، ورغم  بصدد
 .ذلك لم ترغب في شرح كيفية تبادل المعلومات ھذه وما نتج عنھا

  
على السعودية وغيرھا من أطراف الصراع في اليمن، بما في ذلك الواليات المتحدة، ضمان االمتثال 

ما في ذلك حظر شن ھجمات على أعيان مدنية. ينبغي على الدول الوفاء بالتزاماتھا لقوانين الحرب، ب
للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة، ومحاكمة المسؤولين عنھا، وتقديم التعويض الفوري والكافي 
للمدنيين المتضررين أو ذويھم. فشل كل األطراف حتى اآلن في إجراء تحقيقات ذات مصداقية في 

 .ت المزعومة يدّل على ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقلاالنتھاكا
  

واصلت الحكومات األجنبية بيع أسلحة إلى السعودية بعد بدء الحملة الجوية، رغم وجود أدلة متزايدة على 
أن التحالف استخدم ھذه األسلحة في غارات جوية غير مشروعة. على جميع الدول التي تبيع األسلحة إلى 

ذلك الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا، تعليق مبيعات األسلحة  السعودية، بما في
 .حتى تحد من الغارات الجوية غير القانونية في اليمن، والتحقيق بمصداقية في االنتھاكات المزعومة

  
المتحدة لحقوق ارتكبت السعودية انتھاكات جسيمة ومنھجية لحقوق اإلنسان وھي عضو في مجلس األمم 

اإلنسان، وفشلت في إجراء تحقيقات ذات مصداقية ونزيھة وشفافة في جرائم حرب محتملة. لجأت إلى 
موقعھا في المجلس لحماية نفسھا من المساءلة عن انتھاكات اليمن. على الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 .حدةتعليق حقوق عضوية السعودية في مجلس حقوق اإلنسان في األمم المت
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 التوصيات
  

 للسعودية وبقية أعضاء التحالف
جب االلتزام بقوانين الحرب، بما في ذلك حظر الھجمات التي تستھدف المدنيين والتي ال تميز ي •

بين مدنيين ومقاتلين، والھجمات التي تؤدي إلى خسائر في صفوف المدنيين ال تتناسب مع الميزة 
 .العسكرية المتوقعة

االحتياطات الممكنة لتقليص الضرر الالحق بالمدنيين، ويشمل ھذا تقديم إنذارات فعالة اتخاذ كل  •
 .مسبقة قبل الھجمات حيثما أمكن

إنھاء استخدام األسلحة المتفجرة ذات نطاق التأثير الواسع في المناطق المأھولة بالسكان، اتساقا  •
 مع حظر الھجمات العشوائية.

ي المزاعم القابلة للتصديق بانتھاكات قوانين الحرب، بما يشمل إجراء تحقيقات شفافة ومحايدة ف •
 الوقائع التي يغطيھا ھذا التقرير.

تفعيل سياسة التحقيق في الغارات الجوية التي شھدت سقوط أعدادا كبيرة من المدنيين، حتى في  •
 .غياب أي أدلة على وقوع انتھاكات لقوانين الحرب

ية المقصودة في الغارات الجوية التي أسفرت عن خسائر نشر أي معلومات عن األھداف العسكر •
 .في صفوف المدنيين، وجميع الدول المشاركة في تلك الغارات

إعالن نتائج التحقيقات واتخاذ إجراءات تأديبية أو القيام بمالحقات قضائية عند اكتشاف وقوع  •
 .انتھاكات أو جرائم حرب

التھم، تعويضا على القتل واإلصابات واألضرار تقديم تعويضات فورية ومالئمة للمدنيين وعائ •
الالحقة بالممتلكات جراء الغارات الموجھة بالخطأ. يجب النظر في تقديم تعويضات مالية للمدنيين 

 .الذين عانوا جراء الغارات دون اعتبار وقوع مخالفات
 

 لحكومة الرئيس ھادي
العسكرية المقصودة من الغارات التي يجب دعوة التحالف لتوفير معلومات تفصيلية عن األھداف  •

 .قُتل فيھا مدنيون. يجب إتاحة المعلومات علنا والضغط لتقديم تعويضات كلما تبين وقوع أخطاء
  

 للحوثيين والقوات المتحالفة معھم
يجب االلتزام بقوانين الحرب، ويشمل ھذا اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتقليص المخاطر الالحقة  •

 .عين لسيطرتھمبالسكان الخاض
تفادي وضع األھداف العسكرية في مناطق مكتظة بالسكان، واتخاذ خطوات إلبعاد المدنيين عن  •

 .المناطق المعرضة للھجمات
 

 للواليات المتحدة
يجب إجراء تحقيقات في الضربات الجوية التي توجد أدلة موثوقة على أنھا انتھكت قوانين  •

مباشرا فيھا، بما في ذلك عن طريق تزويد الطائرات  الحرب، وكانت الواليات المتحدة شريكا
 .المشاركة بالوقود، وتوفير معلومات االستھداف واالستخبارات، أو أي دعم مباشر آخر

التوضيح العلني لدور الواليات المتحدة في النزاع المسلح، بما في ذلك الخطوات التي اتخذتھا  •
ين يات الجوية، والتحقيق في مزاعم انتھاكات قوانلتقليص الخسائر في صفوف المدنيين أثناء العمل

 .الحرب
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  للواليات المتحدة والمملكة المتحدة وبقية داعمي التحالف
 .على جميع داعمي التحالف دعوة السعودية وأعضاء التحالف اآلخرين إلى تنفيذ التوصيات أعاله •
دولي مستقل في  دعوة السعودية وأعضاء التحالف اآلخرين للموافقة على إجراء تحقيق •

 .االنتھاكات المزعومة من قبل جميع أطراف الصراع في اليمن
على الدول التي تجعلھا مشاركتھا في القتال طرفا في النزاع، االلتزام بقوانين الحرب، بما في ذلك  •

عن طريق إجراء تحقيقات في أي ضربات جوية توجد أدلة موثوقة النتھاكھا قوانين الحرب 
 .ركة بشكل مباشر فيھاوكانت الدول مشا

 
للواليات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وبقية الدول المصدرة لألسلحة 

 إلى السعودية
وقف جميع مبيعات السالح إلى السعودية إلى أن تقلص غاراتھا الجوية غير القانونية في اليمن  •

  .وتحيل المسؤولين على المساءلةوتحقق بمصداقية في االنتھاكات المزعومة، 
 .دعوة السعودية وأعضاء التحالف اآلخرين لتنفيذ التوصيات الواردة أعاله •
في حالة عدم عمل التحالف الفوري على إجراء تحقيقات ذات معنى، يجب دعم مجلس حقوق  •

انونية قاإلنسان في األمم المتحدة (انظر أدناه) في إجراء تحقيق دولي مستقل في الضربات غير ال
 .المزعومة

 
 للدول أعضاء مجلس األمن الدولي

يقّدمھا المفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة حول حالة حقوق  بإحاطةيجب المطالبة  •
  .اإلنسان الراھنة في اليمن

تذكير جميع أطراف النزاع اليمني بأن أي شخص تتبين مسؤوليته في "تخطيط أو توجيه أو  •
تخالف القانون الدولي لحقوق اإلنسان المنطبق أو القانون الدولي اإلنساني أو ارتكاب أعمال 

أعمال تشكل انتھاكات لحقوق اإلنسان"، فضال عن المسؤولين عن إعاقة تسليم المساعدات 
 .2140اإلنسانية لليمن، ربما يخضعون لحظر السفر وتجميد األصول بموجب القرار 

على جمع األدلة حول مسؤولية األفراد عن  2140ب القرار تشجيع لجنة الخبراء المشكلة بموج •
انتھاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني المنطبقين أو إعاقة المساعدات 

 .2140اإلنسانية، وكشف المعلومات للجنة العقوبات الخاصة بالقرار 
 

 للدول أعضاء الجمعية العامة في األمم المتحدة
ق الفوري لحقوق عضوية السعودية في مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة لتشكيل لجنة التعلي •

 لالنتھاكات "الجسيمة والمنھجية" للقانون الدولي في اليمن.
  

 لمجلس حقوق اإلنسان
يجب عقد جلسة خاصة لمناقشة أوضاع حقوق اإلنسان في اليمن، إذا لم تعالج قوات التحالف التي  •

االنتھاكات المزعومة ولم تحقق في االنتھاكات، أو إذا فشلت في تحسين الوضع  تقودھا السعودية
  .اإلنساني في اليمن

يجب تشكيل آلية تحقيق مستقلة ودولية للتحقيق في جميع انتھاكات قوانين الحرب من قبل جميع  •
 أطراف النزاع، إضافة إلى آلية التحقيق الوطنية.

 



ةيراجتلا تآشنملا فصق
نميلا يف ةيداصتقالا ىنبلا ىلع يدوعسلا فلاحتلا تاراغ

hrw.org

دعب ،نميلا ،ءاعنص يف زيرطتلاو ةطايخلل طسوألا قرشلا ةشرو
ق .6102 طابش/رياربف41 يف فلاحتلا تارئاط اهتفصق نأ

ُ
يف لت

.ةشرولا لخاد اوناك نيرخآ71 نيب نم3 بيصأو لماع فصقلا
شتوو ستيار نمويه/يلليو سيقلب6102 ©

.نميلا يف مهعم ةفلاحتملا تاوقلاو نييثوحلا دض ةيوج تاراغ ةدحتملا تايالولا نم معدبو ةيدوعسلا ةدايقب فلاحت ّنش ،6102 راذآ/سرام ذنم
عناصملا فصق وهو ،ةيركسعلا ةلمحلا هذهل ةيسنملا بناوجلا دحأ ريرقتلا اذه قثّوي .برحلا نيناوقل ةديدع تاكاهتنا يف تاراغلا هذه تببست
.ىرخألا ةيندملا ةيداصتقالا ىنبلاو تاعدوتسملاو

تاعدوتسمو عناصم اهنم ،ايداصتقا اعقوم31 تفدهتسا ،ودبي ام ىلع ةينوناق ريغ ةيوج ةبرض71 ليصافت يف ”ةيراجتلا تآشنملا فصق“ ريرقت ثحبي
دوهشو اياحض شتوو ستيار نمويه تلباق .نيرخآ171 ةباصإو ،لقألا ىلع ايندم031 لتقم يف تامجهلا تببست .ةقاط يتطحمو ةعرزمو ةيراجت
.اهتدجو يتلا رئاخذلا اياقب تنياعو ،ةرواجملا قطانملا يف ةلمتحم ةيركسع فادهأ نع تثحبو ،ةديدحلاو ءاعنص يتظفاحم يف ةررضتم عقاوم يف نايع

ق يتلا قفارملا تناك
ُ

كانه ناك .مهقزر ردصم لامعلا تائم رسخو ،تامجهلا دعب اهجاتنإ عناصملا نم ديدع تفقوأ .صخش0052 نم رثكأ فظوت تفص
نم فواخم ىرخألا ةيندملا ةيداصتقالا ىنبلاو عناصملا ىلع تامجهلا لمجم ريثت .طقف ةدحاو ةلاح يف تامجهلا ناكم نم ةبرقم ىلع يركسع فده
   .ةيجاتنإلا نميلا تاردقب عساو ررض قاحلإ دمعت دق ةيدوعسلا ةدايقب فلاحتلا نوكي نأ

هذه يف لقتسم يلود قيقحت ءارجإ ىلع ةقفاوملا نيرخآلا فلاحتلا ءاضعأو ةيدوعسلا ىلع ،نميلا يف ةيدايحو ةيقادصم تاذ تاقيقحت بايغ يف
.اهريغو ةموعزملا ةينوناقلا ريغ تامجهلا

ريبك رطخ كانه ناك اذإ نميلا يف عازنلا فارطأ ىلإ داتعلاو ةحلسألا عيمج لقنو تاعيبم فقو ىلإ ةيبنجألا تاموكحلا شتوو ستيار نمويه وعدت
.برحلا نيناوقل ةريطخ تاكاهتنا باكترا ليهست وأ باكترال ةحلسألا هذه مادختسا نم
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