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 قفن إننا. العالم شعوب بمختلف الخاصة اإلنسان حقوق لحماية جھودھا ووتش رايتس ھيومن تكرس
 التعامل من األفراد وحماية السياسية، الحقوق وكفالة التمييز، منع على ونعمل والنشطاء الضحايا مع 

 ونحمل اإلنسان حقوق انتھاكات ونكشف نحقق. للعدالة الجناة وتقديم الحروب، أثناء الالإنساني
 المسيئة الممارسات عن يكفوا كي السلطة وأصحاب الحكومات نواجه كما. المسؤولية المنتھكين
 قوقح كفالة مساندة إلى الدولي والمجتمع الجماھير وندعو. اإلنسان لحقوق الدولي القانون ويحترموا
 في ومكاتب دولة، 40 من أكثر في عاملين لھا دولية منظمة ووتش رايتس ھيومن. للجميع اإلنسان
 أنجلس ولوس ولندن وجوھانزبرغ وغوما وجنيف وشيكاغو وبروكسل وبرلين وبيروت أمستردام
 وواشنطن وتونس وتورنتو وطوكيو فرانسسكو وسان وباريس ونيويورك ونيروبي وموسكو
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 ملخص
 

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

 غارات جوية منھم سقطوا في بالمئة 60مدني،  3200مقتل أكثر من  فيالقتال  تسببأخرى. 
أو  –ة في النزاع. أضّرت الضربات الجوي مدني أيضا 5700، وفقا لألمم المتحدة. أصيب لتحالفل

المنازل واألسواق والمستشفيات والمدارس، باإلضافة  مثلالمدنية،  المنشآتددا كبيرا من ع –ت دمر
  موضوع ھذا التقرير. ،ديةقتصااالإلى المؤسسات 

  
 منشأة 13على  2016وفبراير/شباط  2015مارس/آذار  الف الجوية بينيوثّق التقرير ضربات التح

كھرباء. قتلت ھذه الضربات  تجارية ومزرعة ومحطتيّ مصانع ومستودعات  منھااقتصادية مدنية، 
تنتج أو تخزن أو  الجويةفتھا الغارات . كانت المرافق التي قصينآخر 171مدنيا وأصابت  130

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

 د مئات العمال مصدر رزقھم.  وفق ،نتاجاإل عن كثير من المصانع توقفت .شخص 2500يزيد عن 
 

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

 .مع المكاسب العسكرية المتوقعة ال يتناسببشكل باألعيان المدنية  اأضرار تلحقالھجمات التي و
ألغراض  ما لم تُستخدماألعيان المدنية المصانع والمخازن والمؤسسات التجارية األخرى،  شملت

ضد  بشكل متعمد ومتھورھدف عسكري. ھذه الھجمات التي ارتُكبت  حول إلىلم تُ عسكرية، أو 
  جرائم حرب. تُعتبر دنيةأعيان م

  
 لفالتحا يكون أنمخاوف من على المصانع والبنى االقتصادية المدنية األخرى ثير مجمل الھجمات ت

  بقدرات اليمن اإلنتاجية.    إلحاق ضرر واسع دتعمّ السعودية  بقيادة
 

من المواقع التي زارتھا. قدمت الواليات المتحدة  6استخدمت في  ائرحّددت ھيومن رايتس ووتش ذخ
 ذلك ، بما فيآخرين كما أنتجت أو قدمت المملكة المتحدة نوعين، ائرأنواع من ھذه الذخ 4أو أنتجت 

  بعد بداية حملة التحالف الجوية. أي ،2015مصنّعة في مايو/أيار الالموجھة،  "4 بايفواي"قنبلة 
 

يستند ھذا التقرير إلى أبحاث ميدانية أجرتھا ھيومن رايتس ووتش في العاصمة اليمنية صنعاء، 
شاھدا في المواقع، وبحثت  37. قابلت ھيومن رايتس ووتش 2016س/آذار ومحافظة الحديدة في مار

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

 
 –أو دمرت  –ة أضّرت ضربات التحالف الجوي، اءوفقا لـ "الغرفة التجارية الصناعية" في صنع

ھيومن  التجارية . أعطت الغرفة2016وفبراير/شباط  2015بين مارس/آذار  تجاريةمؤسسة  196
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معمال ومستودعا وبنى اقتصادية مدنية أخرى،  59معلومات عن  على رايتس ووتش قائمة تحتوي
غارات التحالف، مع تواريخ قصفھا ومواقعھا. لم تستطع ھيومن رايتس ووتش التأكد من  استھدفتھا

ھذه المعلومات أو تحديد أي من ھذه المواقع استخدم ألغراض عسكرية فأصبح ھدفا عسكريا 
 عن مزاعم يأالغرفة التجارية الصناعية  نقلالتي ناقشھا ھذا التقرير. لم تمشروعا، باستثناء المواقع 

  خدام الحوثيين والقوات المتحالفة معھم مواقع بنى اقتصادية ألغراض عسكرية. است
 

سعودية. ال بقيادةالحملة الجوية  اليمن في ضيق اقتصادي شديد، حتى قبلفي عاش كثير من الناس 
عانى المدنيون اليمنيون منذ بدأت الحملة من النزاع المسلح بشكل مباشر، ومن الحصار الذي فرضه 

بالمئة من  82-ون شخص ملي 21.2التحالف وإعاقة تسليم المساعدات اإلنسانية. احتاج حوالي 
فقا لـ ، وجاء اليمنفي كامل أرأشكال المساعدة اإلنسانية، بعد تصاعد النزاع المسلح  لبعض -السكان

  "مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية". 
  

، البنى االقتصادية المدنية على السكان يبقى من غير الواضح أي أثر إضافي سيتسبب فيه قصف
ل بشك ارتفعت ، وأسعارھاصارت شحيحة أكثرولكن الغذاء واألدوية والسلع االستھالكية األخرى 

جعلت من الصعب  لغذاء والنقل والدواءاأسعار ارتفاع إن  ھيومن رايتس ووتش حاد. قالت عائالت لـ
أو المستحيل عليھم تحّمل تكاليف االحتياجات األساسية. قال العمال الذين قُصفت أماكن عملھم وفقدوا 

معاملھم أو  ھممصدر رزقھم لـ ھيومن رايتس ووتش إنھم كافحوا لتأمين لقمة العيش، بعد أن سّرحت
 ارتفاع أسعار السلع. في ظلخاصة ، وأغلقت

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

في الكويت ذلك الشھر الحقا. رغم انخفاض مستوى العنف في البلد بعد دخول وقف النار حيز التنفيذ 
 ،مفاوضات إنھاء النزاع مع تواصلري. الضربات الجوية والقتال الب استمرتأبريل/نيسان،  11في 

 أن، من يونيو/حزيران 26لكويت في اوصوله  عند ،ن، األمين العام األمم المتحدةحّذر بان كي مو
  ." في اليمنمستقرة غير حالة في االقتصاد أن كما األساسية الغذائية المواد في حادا نقصا" ھناك

 
اع. ميع أطراف النزانتھاكات قوانين الحرب من قبل ج على المحاسبةسالم أي اتفاق  شملي نينبغي أ

السعودية والبحرين والكويت وقطر  : ھيأعضاء من مجلس التعاون الخليجي 5 يشمل التحالف
ھم ؤب والسودان. قوات الحوثيين وحلفاواإلمارات، ودول عربية أخرى ھي مصر واألردن والمغر

ال سيما القوات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبد هللا صالح، الذي زاع، أيضا أطراف في الن
. تشمل القوات األخرى المشاركة في النزاع 2012أجبِر على ترك منصبه في فبراير/شباط 

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

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

االستخباراتية، التي تھدف إلى المساعدة والدعم االستشاري، والدعم اللوجستي، وتشمل التزود 
ايو/أيار ت المتحدة في مد جوا، مع ما يصل الى طلعتين للتزويد بالوقود يوميا". اعترفت الواليابالوقو
  .أنھا نشرت قوات في اليمن بدور قتالي ضد القاعدة 2016
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موجھة بدقة، وتبادل ، وأسلحة اتقنيدعم " تقدم المملكة المتحدة، وفقا لوزارة الدفاع البريطانية
  .ودية"ة في السعمعلومات مع القوات المسلح

 
السعودية في حشد التأييد في مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة لمنعه من إنشاء آلية  نجحت

تحقيق دولية مستقلة. ليست ھيومن رايتس ووتش على علم بأي تحقيقات ذات مصداقية من قبل 
ر القانونية السعودية أو أعضاء التحالف اآلخرين في ھذه الضربات أو غيرھا من الضربات غي

 ،المزعومة، وال بأي تعويض مقّدم للضحايا. أبلغت سامانثا باور، السفيرة األميركية باألمم المتحدة
في ، أن السعوديين فتحوا تحقيقا في ھجوم على سوق 2016ھيومن رايتس ووتش في مايو/أيار 

مدنيا على األقل. ومع ذلك، لم تعلن الحكومة السعودية أية  97اليمن أسفر عن مقتل  يشمال مستباء
  .نتائج حتى اآلن

 
د التقيعلى "حرصت  قوات التحالف بيانا تؤكد فيه أن مايو/أيار 27لحكومة السعودية في أصدرت ا

". ريةعملياتھا العسكبقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان كافة في جميع 
، وأن فرق االستھدافأشار البيان إلى أن المستشارين القانونيين كانوا حاضرين أثناء التخطيط ومع 

 انالبي . وأشارعدم وجود مدنيين في محيط األھدافمراقبين في الخط األمامي لضمان القوات نشرت 
حكومية أثناء شن العمليات،  رمات غيمدنية أو منظت ومنشآن استھداف مدنييُزعم  كلما أنهأيضا إلى 

  .في مقر سالح جو التحالف ئأنش ،ريق تحقيق مستقل ومتميزأجرى التحقيقات ف
 

لم تجد ھيومن رايتس ووتش أي دليل من شأنه دعم ھذه المزاعم السعودية، ولم تقدم الحكومة 
  .السعودية أي معلومات عامة يمكن التحقق منھا

 
في أي ضربات غير قانونية مزعومة. معلومة تحقيقات  أيالمملكة المتحدة الواليات المتحدة و لم تُجر

 ھمالقول إنلسعوديين، با تعوالن علىتشير التصريحات العلنية أن كال من الواليات المتحدة وبريطانيا 
ودية، ات السعنھا قدمت معلومات لمساعدة التحقيقإقالت الحكومة البريطانية  بصدد إجراء تحقيقات.

  .تبادل المعلومات ھذه وما نتج عنھا رغم ذلك لم ترغب في شرح كيفيةو
 

 ثالالواليات المتحدة، ضمان االمتھا على السعودية وغيرھا من أطراف الصراع في اليمن، بما في
مدنية. على الدول الوفاء بالتزاماتھا أعيان  علىھجمات  شنلقوانين الحرب، بما في ذلك حظر 

للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة، ومحاكمة المسؤولين عنھا، وتقديم التعويض الفوري والكافي 
ي ف إجراء تحقيقات ذات مصداقية حتى اآلن في كل األطراف تلمدنيين المتضررين أو ذويھم. فشلل
  .تحقيق دولي مستقل يدّل على ضرورة إجراءمزعومة النتھاكات اال
 

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

، ألسلحةتعليق مبيعات ا الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا،ھا بما في ،لسعوديةل
تح بل أيضا حتى تف، فحسب ية غير القانونية في اليمنالغارات الجو من السعودية تحدحتى  ليس

  .مصداقية في االنتھاكات المزعومة تحقيق ذا
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في مجلس األمم المتحدة  وھي عضوارتكبت السعودية انتھاكات جسيمة ومنھجية لحقوق اإلنسان 
إجراء تحقيقات ذات مصداقية ونزيھة وشفافة في جرائم حرب محتملة.  لحقوق اإلنسان، وفشلت في

اليمن. على الجمعية العامة لألمم  نفسھا من المساءلة عن انتھاكاتموقعھا في المجلس لحماية  استغلت
  .المتحدة تعليق حقوق عضوية السعودية في مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة
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  التوصيات
 

 للسعودية وبقية أعضاء التحالف

يجب االلتزام بقوانين الحرب، بما في ذلك حظر الھجمات التي تستھدف المدنيين والتي ال  •
تميز 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 اتخاذ كل  •
 .فعالة مسبقة قبل الھجمات حيثما أمكن

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

ي المزاعم القابلة للتصديق بانتھاكات قوانين الحرب، بما إجراء تحقيقات شفافة ومحايدة ف •
 يشمل 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 معلومات عن األھداف العسكر نشر أي •
 .خسائر 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 تقديم تعويضات فورية ومالئمة للمدنيين وعائ •
واألضرار الالحقة بالممتلكات جراء الغارات الموجھة بالخطأ. يجب النظر في تقديم 

  بغض النظر عن التجاوزات.  عانوا جراء الغارات تعويضات مالية للمدنيين الذين
 

 لحكومة الرئيس ھادي

يجب دعوة التحالف لتوفير معلومات تفصيلية عن األھداف العسكرية المقصودة من الغارات  •
التي قُتل فيھا مدنيون. يجب إتاحة المعلومات علنا والضغط لتقديم تعويضات كلما تبين وقوع 

 تجاوزات.
  

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

 .الالحقة بالسكان الخاضعين لسيطرتھم
بالسكان، واتخاذ خطوات إلبعاد المدنيين  مكتظةاألھداف العسكرية في مناطق  تفادي وضع •

 .عن المناطق المعرضة للھجمات
 



 

 
 التجارية المنشآت قصف                                                                   6

 للواليات المتحدة

ن نھا انتھكت قوانيأدلة موثوقة على أ توجديقات في الضربات الجوية التي يجب إجراء تحق •
الحرب، وكانت الواليات المتحدة شريكا مباشرا فيھا، بما في ذلك عن طريق تزويد 

ر دعم مباش أي الطائرات المشاركة بالوقود، وتوفير معلومات االستھداف واالستخبارات، أو
 .آخر

 يالتوضيح العلني لدور الواليات المتحدة في النزاع المسلح، بما في ذلك الخطوات الت •
اتخذتھا لتقليص الخسائر في صفوف المدنيين أثناء العمليات الجوية، والتحقيق في مزاعم 

 .انتھاكات قوانين الحرب
 

  للواليات المتحدة والمملكة المتحدة وبقية داعمي التحالف

على جميع داعمي التحالف دعوة السعودية وأعضاء التحالف اآلخرين إلى تنفيذ التوصيات  •
 .أعاله

السعودية وأعضاء التحالف اآلخرين للموافقة على إجراء تحقيق دولي مستقل في  دعوة •
 .االنتھاكات المزعومة من قبل جميع أطراف الصراع في اليمن

على الدول التي تجعلھا مشاركتھا في القتال طرفا في النزاع، االلتزام بقوانين الحرب، بما  •
انتھاكھا على ة توجد أدلة موثوقة في ذلك عن طريق إجراء تحقيقات في أي ضربات جوي

 .ةمباشرالدول شاركت فيھا قوانين الحرب و
 

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

لسعودية إلى أن تقلص غاراتھا الجوية غير القانونية في اليمن لوقف جميع مبيعات السالح  •
 .لمساءلةاعلى مزعومة، وتحيل المسؤولين النتھاكات االوتحقق بمصداقية في 

 .دعوة السعودية وأعضاء التحالف اآلخرين لتنفيذ التوصيات الواردة أعاله •

دعم مجلس حقوق إجراء تحقيقات ذات معنى، يجب على  فورافي حالة عدم عمل التحالف  •
اإلنسان في األمم المتحدة (انظر أدناه) في إجراء تحقيق دولي مستقل في الضربات غير 

 .القانونية المزعومة
 

  للدول أعضاء مجلس األمن الدولي
يقّدمھا المفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة حول  علنية يجب المطالبة بإحاطة •

 .يمنحالة حقوق اإلنسان الراھنة في ال

عمال أل تخطيط"ال فيمني بأن أي شخص تتبين مسؤوليته تذكير جميع أطراف النزاع الي •
تنتھك القانون اإلنساني الدولي، أو أعمال تشكل انتھاكات لحقوق اإلنسان، او توجيه تلك 
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، فضال عن المسؤولين عن إعاقة تسليم المساعدات اإلنسانية لليمن، األعمال أو ارتكابھا"
 .2140لحظر السفر وتجميد األصول بموجب القرار  ربما يخضعون

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

 .2140وبات الخاصة بالقرار المساعدات اإلنسانية، وكشف المعلومات للجنة العق
 

  للدول أعضاء الجمعية العامة في األمم المتحدة
سبب ب التعليق الفوري لحقوق عضوية السعودية في مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة •

 منھجية" للقانون الدولي في اليمن.الجسيمة والنتھاكات "اال ھاارتكاب

 
  جلس حقوق اإلنسانلم

لمناقشة أوضاع حقوق اإلنسان في اليمن، إذا لم تعالج قوات التحالف يجب عقد جلسة خاصة  •
لم يتحسن  التي تقودھا السعودية االنتھاكات المزعومة ولم تحقق في االنتھاكات، أو إذا

 .الوضع اإلنساني في اليمن

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

ھذا التقرير إلى أبحاث ميدانية أجرتھا ھيومن رايتس ووتش في العاصمة اليمنية صنعاء،  يستند
شاھدا على غارات  37. قابل باحثو ھيومن رايتس ووتش 2016ومحافظة الحديدة، في مارس/آذار 

جوية على البنى االقتصادية المدنية أو في أعقابھا مباشرة، نفذھا التحالف العربي الذي تقوده 
يھا ھيومن ، وحققت فقصف بنى اقتصاديةتم فيھا ودية. يتضمن التقرير تفاصيل حوادث سابقة السع

  موجودة في منشورات سابقة. ھي و رايتس ووتش
  

بنية اقتصادية ودمرت أو أضرت بشكل  13ضربة جوية نفذھا التحالف على  17يصف التقرير 
ان ت الباحثت. زار)الحرب قوانينولي (الدمدنية في انتھاك واضح للقانون اإلنساني بأعيان واسع 

من ھذا التقرير، ألن أحدھما كان على مقربة من ھدف  بعداواستُ موقعين تعرضا لضربات جوية 
للقصف، وھي مصنع، لم يرغب في إظھار التي تعرضت عسكري، واآلخر ألن صاحب المنشأة 

 اسمه.
 

ا ت باحثتيلة، عن طريق الھاتف. أجرت المقابالت في مواقع الغارات الجوية، أو في حاالت قليأجر
دم ليزية. قغھيومن رايتس ووتش معظم المقابالت باللغة العربية، ولكن عددا منھا كان باللغة اإلن

ة من المقابل بالغرضغ المشاركون إجراء مقابالت معھم، وأبلِ على جميع المشاركين موافقة شفھية 
إنھاء المقابلة في أي وقت، أو رفض نھم ونشرھا، وأنه يمك معلوماتھم بھاوالطريقة التي سيتم توثيق 
  مقابلة. إجراءيحصل أي مشارك على تعويض مادي مقابل  لماإلجابة عن أسئلة بعينھا. 

 
 آخذة بعين االعتبار أنھا تعرضت فيھا، للتحقيق الجويةالغارات اختارت ھيومن رايتس ووتش مواقع 

 لم تطلع األمني لسالمة الوصول إليھا وزيارتھا.تقييم الومؤخرا للھجوم، ومدى الضرر الذي وقع، 
ين تالباحثعن الحوثيين  عن المواقع، ولم يرافق أي ممثل ينھيومن رايتس ووتش سلطات الحوثي

 .اخالل تحقيقاتھم
  

مايو/أيار، لتطلعھا على نتائجھا وتطلب  16راسلت ھيومن رايتس ووتش الحكومة السعودية في 
التي حققنا فيھا. لم تكن ھيومن رايتس  10الـ اف المقصودة من الغارات الجوية معلومات عن األھد

ووتش قد تلقت ردا حتى وقت النشر. ستنشر أي ردود على ھذا التقرير من الحكومة السعودية أو أي 
 arwww.hrw.org/من أعضاء التحالف اآلخرين على صفحة اليمن على موقع ھيومن رايتس ووتش: 
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I. خلفيةال  
 

  اآلثار االقتصادية واإلنسانية للنزاع المسلح
ن م مع بداية حملة القصف، مما حدّ ، ابحريو اجوي اصارح السعودية بقيادةفرضت قوات التحالف 

 ةاألساسي ةالغذائي الموادمن  بالمئة 90نحو كان الشحنات التجارية والمساعدات اإلنسانية إلى اليمن. 
أكثر من سنة ب النزاع المسلح في أنحاء اليمنتصاعد بعد  1.من الوارداتأتي تفي اليمن قبل الحرب 

 مليون شخص 21.2ر مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أن ، قدّ 2016 /حزيرانفي يونيو
نسانية. يشمل ھذا الرقم لمساعدة اإلأحد أشكال ايحتاجون إلى  –من مجموع السكان  بالمئة 82نحو  –

بشدة  يعانونمليون  7.6الغذائية (من بينھم  معلى تلبية احتياجاتھ ينغير قادرمليون شخص  14.4
مليون يفتقرون إلى المياه النظيفة والصرف الصحي (من بينھم  19.4ومن انعدام األمن الغذائي)، 

استنفد   2.كافية صحية رعاية دون ونملي 14.1و)، النزاعالوصول إلى المياه بسبب  وامليون فقد 9.8
على وجه الخصوص، مخزون الوقود  ،تفتيش لجميع الشحنات إلى اليمنما رافقه من الحصار و
، 2016 /أيارمايوفي  قدرت منظمة الصحة العالمية  3.ةدوية المتاحة في األسواق المحليوالغذاء واأل

حذر األمين العام لألمم المتحدة بان   4.احتياجاتھا منفقط  بالمئة 30 لبّتإلى اليمن  الواردة األدويةأن 
 االقتصاد أن كما األساسية الغذائية المواد في حادا نقصاأن ھناك "من ، /حزيرانكي مون في يونيو

 5" في اليمن.مستقرة غير حالة في
 

األمم المتحدة،  آلية للتحقق والتفتيش في، 2016 /شباطفبراير 12المتحدة في  لألممالعام  األمين أقام
 6.دالغذاء والدواء والوقوھا ما فيلسلع األساسية بلالواردات التجارية تسريع وھي عملية تھدف إلى 

ستيفن أوبريان، وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية، في مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون أبلغ 

                                           
يوليو/تموز  8"اليمن يعاني نقصا حاد في واردات الغذاء والوقود مع انقطاع خطوط اإلمداد"، رويترز،  نوح براوننج وجوناثان سول، 1

2015 ،http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0PI1VZ20150708 2016يوليو/تموز  9، (تم االطالع في  .( 
   :نظرا2

“Yemen: Crisis Overview,” OCHA, http://www.unocha.org/yemen/crisis-overview (حزيران/يونيو 25 في االطالع تم 
2016)  

3
 السابق.  
4

 انظر:
“Humanitarian Bulletin: Yemen,” OCHA, May 31, 2016, 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Yemen%20Humanitarian%20Bulletin%20
Issue%2012%20-%2012%20June%202016.pdf (2016 تموز/يوليو 25 في االطالع تم).  

5 
االنتقالية"،  العملية واستئناف اليمن في الصراع نھاءإ ضرورة يؤكد مركز أنباء األمم المتحدة، "بان

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=26451&Kw1=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%
D9%8A%D8%AA#.V4FDMdJ97IU 2016يوليو/تموز  9، (تم االطالع في .( 

6
، 2016مارس/آذار  S/PV.7641 ،3مجلس األمن، "الحالة في الشرق األوسط،  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7641&referer=http://www.un.org/ar/documen
ts/index.html،&Lang=A 2016يوليو/تموز  9، (تم االطالع في .(  
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"في األشھر األخيرة كانت ھناك  نه، مجلس األمن الدولي أ2016 /آذارفي مارس(أوتشا) اإلنسانية 
، ودعا جميع األخرى عن طريق الموانئ اليمنية"زيادة كبيرة في اإلمدادات وواردات إنقاذ األرواح 

  7".حماية البنى التحتية المدنية كفالة" األطراف إلى
 

 ماتاألزمة االقتصادية في اليمن، ساھمت الھجفي رغم أن الحصار البحري ساھم بصورة أكثر حدة 
 ندرة فيعلى المصانع والمستودعات ومحطات توليد الطاقة والمواقع االقتصادية األخرى أيضا 

ت ت أو دمرضرّ أأن ضربات التحالف الجوية في صنعاء ة ية الصناعيغرفة التجارالالسلع. ذكرت 
 17و، عندما بدأت الھجمات الجوية، 2015 /آذارمارس 26تجارية على األقل بين  منشأة 196

 مصنعا 59 تضمقائمة بة ھيومن رايتس ووتش يغرفة التجارالزودت  2016.8 فبراير/شباط
 1وين بداية الحرب بالجوية التحالف ضربات محددة قصفتھا اقتصادية ومنشأه مستودعا و

بشكل قاطع  التحديدليس من الممكن   9.القصف ومواقعھاتواريخ باإلضافة إلى ، 2016 فبراير/شباط
أو كانت مستخدمة مدنية أو عسكرية،  إن كانت البنى التي قُصفتلقائمة وحدھا ا اعتمادا على

ية الغرفة التجار تبلغألغراض عسكرية في ذلك الوقت، أو كانت أھدافا عسكرية عرضة للھجوم. لم 
 .ينحوثيللاالنتھاكات المزعومة لقوانين الحرب من قبل القوات التابعة عن 

 
المواد الغذائية فازدادت ندرة  ،المدنيينعلى قتصادية بشكل خاص االمواقع الھجمات على الرت أثّ 

لتي امعظم المرافق  تبشكل كبير. توقفوارتفعت أسعارھا واألدوية والسلع االستھالكية األخرى 
قدرتھا بشكل كبير. دمرت ھجمات أخرى مخازن  أخرى توخفضاإلنتاج،  تعرضت للھجوم عن

ھيومن رايتس ووتش بانتظام إن األسعار المتزايدة للغذاء والنقل قالت عائالت لـ الغذاء أو الدواء. 
تحّمل تكاليف االحتياجات األساسية. قال العمال الذين  جعلت من الصعب أو المستحيل عليھا والدواء،

قُصفت أماكن عملھم وفقدوا مصدر رزقھم لـ ھيومن رايتس ووتش إنھم كافحوا لتأمين لقمة العيش، 
 .بسبب الحرب لھم العمال أو أغلقت، ومع ارتفاع أسعار السلعبعد أن سّرحت معام

 

 خلفية النزاع
ء ، على صنعا"الحوثيينـ "، وھم جماعة زيدية شيعية من شمال اليمن معروفة ب"أنصار هللا"سيطر 

كانوا مدعومين بوحدات من الجيش اليمني ظلت على  2014.10في سبتمبر/أيلول  عاصمة اليمن

                                           
 السابق.  7 
 .في الملف لدى ھيومن رايتس ووتش8 
 .في الملف لدى ھيومن رايتس ووتش9 
. 2014نوفمبر/تشرين الثاني  19صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش،  بيانالعاصمة"،  في للقتال المدنية التكاليف ـ اليمن"10 

https://www.hrw.org/ar/news/2014/11/18/264662 
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غادر صنعاء الرئيس  2011.11السابق علي عبد هللا صالح، الذي تنحى عن السلطة في والئھا للرئيس 
 12 ، لينتقلوا إلى السعودية.2015اليمني عبد ربه منصور ھادي وحكومته في يناير/كانون الثاني 

 
 عدن مدينة على باالستيالء مھددين ،2015 آذار/مارس جنوبا في وحلفاؤھا الحوثية القوات تقدمت
 السعودية بقيادة عربية دول من تحالف بدأ ،2015 آذار/مارس 26 وفي. أخرى ومناطق ةالساحلي
. أخرى ومواقع صنعاء في قصفھا التحالف طائرات بدأت. الحوثيين قوات ضد جوية ھجمات

أو التحالف  التي تساندقوات التحالف وقوات الحوثيين، والجماعات المسلحة األخرى تورطت 
 .أثناء القتال العام الماضي انتھاكات خطيرة لقوانين الحربالحوثيين، في 

 
الجوية غير القانونية التحالف ضربات من  عديدفي حققت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية 

 ادفھالتي لم تكن  البنىمدنية وغيرھا من  مبانبضرت أالمدنيين، ودمرت أو  وأصابتالتي قتلت 
من  3200 من أكثر من بالمئة 60 أن ألمم المتحدةا أفادت. تقارير عنھا، وكتبت اواضح اعسكري

 ھيومن وثقت  13.ةالعسكري حملتهمنذ بدأ التحالف  كانت بسبب ضربات ،صفوف المدنيينفي الوفيات 
 670 من أكثر مقتل عن أسفرت حرب، جرائم إلى بعضھاقد يرقى  جوية،ضربة  43 ووتش رايتس
 26 نُشر في قريرت أفاد. دوليا المحظورة العنقودية الذخائرب ھجمة 16 عن فضال المدنيين، من
 مجلس قرار بموجب ُشكلالذي  اليمن في المتحدة األمم خبراء فريقأن  ،2016 /كانون الثانييناير
   14.الحرب لقوانين بانتھاكات متعلقةللتحالف  جوية طلعة 119 وثق) 2013( 2140 رقم األمن

 

                                           
  انظر:11 

Ali al-Mujahed and Hugh Naylor, “Yemen’s Houthi rebels get boost from country’s ousted dictator,” 
Washington Post, March 31, 2015, http://www.washingtonpost.com/world/rebels-push-offensive-in-aden-

killing-dozens-with-artillery-fire/2015/03/31/79f53d9e-d729-11e4-bf0b-f648b95a6488_story.html ( تم
 .(2016يونيو/حزيران  19االطالع في 

  انظر:12 
Belkis Wille, “The Rebels Holding Yemen Hostage,” Daily Beast, January 22, 2015, 

http://www.thedailybeast.com/articles/2015/01/21/the-rebels-holding-yemen-hostage.html (accessed 
November 5, 2015);   

مارس/آذار  26"، رويترز، الثانية لليلة الحوثيين ضد السعودية بقيادة وغارات اليمن يغادر ھادي الرئيسخالد عبدهللا وسامي عابودي، "
2015 ،http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0MM09D20150326 يوليو/تموز  9، (تم االطالع في
2016 .( 

  نظر:ا13
 “Zeid condemns repeated killing of civilians in Yemen airstrikes,” OHCHR News Release, March 18, 

2016, http://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17251&LangID=E  تم االطالع في)
  يونيو/حزيران ،  19
  2016( 

موجھة إلى رئيس مجلس األمن من فريق الخبراء المعني  2016كانون الثاني/يناير  22 مؤرخة األمم المتحدة مجلس األمن، "رسالة 14
، 2016يناير/كانون الثاني  26)، 2014( 2140باليمن المنشأ عمال بقرار مجلس األمن 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/73&referer=http://www.un.org/ar/document
s/index.html&Lang=A 2016يوليو/تموز  9، (تم االطالع في  .( 
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أنواع من الذخائر العنقودية  7استخدام التحالف  "منظمة العفو الدولية"وثقت ھيومن رايتس ووتش و
د االستشعاري ض "105-سالح "سي بي يوشمل ذلك استخدام   2016.15و 2015 يّ في اليمن عام

الذخائر العنقودية عشوائية وتشكل مخاطر  2016.16ط /شبامحافظة عمران في فبرايربسمنت إمصنع 
 ليست، دولة 119 التي اعتمدتھا 2008معاھدة  وھي محظورة بموجب لمدنيين.طويلة األمد على ا
 17من بينھا. السعودية أو اليمن

 

 أطراف النزاع
 البحرينوالسعودية ھم: من أعضاء مجلس التعاون الخليجي  5يضم التحالف الذي تقوده السعودية 

 18 .مصر واألردن والمغرب والسودان، باإلضافة إلى قطر واإلماراتوالكويت و
 

 27ف في لتحالا أصدره وفقا للسفير السعودي في الواليات المتحدة، عادل بن أحمد الجبير، وتصريح
، شّن التحالف عملياته العسكرية بناء على طلب الرئيس ھادي الذي تستمر قوات 2016مايو/أيار 

لمنفى، ھناك عضو واحد على األقل من حكومة ھادي في ا 19ن.التحالف في االعتراف به رئيسا لليم
أيضا عضو في اللجنة التي تختار أھداف الضربات الجوية، وفقا لعدد من الدبلوماسيين  ھو بالرياض،

    20الذين تحدثوا معه حول منصبه.
 

. ذكر متحدث باسم إال أنھا طرفا في النزاع ،ليست عضوا في التحالفالواليات المتحدة  رغم أن
التحالف بـ "دعم  تساعدأن الواليات المتحدة  2015وزارة الدفاع األمريكية في يونيو/حزيران 

استخباراتي ومعلومات استخباراتية، ومساعدة في تحديد األھداف، ودعم استشاري ولوجستي، يشمل 

                                           
 ، 2016فبراير/شباط  14رايتس ووتش، اليمن"، ھيومن  في العنقودية الذخائر استخدام: تقنية "مذكرة15 

https://www.hrw.org/ar/news/2016/02/14/287214" حقول" في والتشويه للقتل يتعرضون أطفال، بينھم مدنيون،: اليمن ؛ "
  ،2016مايو/أيار  23"، منظمة العفو الدولية، العنقودية القنابل

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/05/yemen-children-among-civilians-killed-and-maimed-in-
cluster-bomb-minefields 2016يوليو/تموز  9، (تم االطالع في.( 

 .2016مايو/أيار  6"، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش، عنقودية بذخائر اليمن تقصف السعودية"16 
https://www.hrw.org/ar/news/2016/05/06/289591 2016يونيو/حزيران  19، (تم االطالع في.( 

   نظر:ا17
The Convention on Cluster Munitions, CCM/77, entered into force August 1, 2010, 

http://www.clusterconvention.org/. 
  لصالح التزام الحياد. 2015ف، لكن البرلمان الباكستاني صوت في أبريل/نيسان كانت باكستان في البداية على الئحة أعضاء التحال 18

، 2015أبريل/نيسان  10"، اليمن في العسكري بالتدخل السعودية طلب يرفض الباكستاني البرلمانبي بي سي، "
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/04/150410_yemen_pakistan_vote يوليو/تموز  9، (تم االطالع في

2016.( 
  انظر: 19 

News conference, former Saudi Ambassador to the United States Adel al-Jubeir, Washington, DC, March 
25, 2015, https://www.saudiembassy.net/press-releases/press03251501.aspx، (  يونيو/حزيران  19تم االطالع في

2016).   
 وتشو رايتس ھيومن مقابالت. اللجنة ا فيكان ماانھ الھم قال اليمني الوزراء مجلس مسؤوال في نإ ووتش رايتس ھيومن دبلوماسيان لـ قال20 

 .2015 ،/آبأغسطس 15و 14 الرياض، ،مااسمھ عن الكشف عدم طلبامع دبلوماسيين 
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ذكر الجنرال تشارلز براون، قائد القيادة  21.شحنتّي وقود يوميا" بحدتزويد الطائرات بالوقود جوا 
، أن الجيش األمريكي أرسل 2015 ، في نوفمبر/تشرين الثانيالمركزية للقوات الجوية األمريكية

السعودي لتخطيط الغارات الجوية، للمساعدة في تنسيق  المقرفرقة صغيرة من أفراده تمركزت في 
القصف الجوي،  غاراتعمليات عسكرية ُمحددة، مثل الواليات المتحدة في مشاركة   22ة.األنشط

النزاع منذ بدايات القتال، وأن القوات األمريكية قد تكون مشتركة طرفا في الواليات المتحدة  عني أنت
 في المسؤولية عن انتھاكات التحالف لقوانين الحرب.

 
 إن، 2016 /نيسانمتحدث باسم القيادة المركزية األمريكية، في أبريل، قال الكولونيل باتريك رايدر

 اتخذھا ،"والتحقق النھائي منھا األھدافتحديد شمل لت ،"القرارات المتعلقة بسير العمليات
الواليات المتحدة كان "الخيار قدمته  الذيدعم الوأعرب عن ثقته في أن المعلومات و  23ن.والسعودي

 األفضل للنجاح العسكري بما يتفق مع المعايير الدولية والتخفيف من الخسائر في صفوف المدنيين". 
جود قوات برية في اليمن تشارك في العمليات وب 2016 /أياراعترفت الواليات المتحدة في مايو

 . بموجب القانونومينائھا وحولھما اإلمارات في مدينة المكالو اليمني يقودھا الجيشالتي  القتالية
وجد تنفيذ أو المساعدة في التحقيقات التي تب النزاعالواليات المتحدة بوصفھا طرفا في تُلزم الدولي، 

  24.عنھا ومحاسبة المسؤولين ،في جرائم حرب تھا شاركأن قواتب فيھا ادعاءات موثوقة
 

 دوالرمليار  20على مبيعات معدات عسكرية تبلغ قيمتھا أكثر من أيضا وافقت الواليات المتحدة 
 لسعوديةل األسلحةعدد من مبيعات على وحده. وافقت وزارة الدفاع األميركية  2015لسعودية عام ل

                                           
   انظر: 21

Somini Sengupta, “Pressure mounting on Saudis’ coalition in Yemen,” New York Times, June 30, 2015, 
http://www.nytimes.com/2015/07/01/world/middleeast/pressure-mounting-on-saudis-coalition-in-

yemen.html?_r=0 ،( 2016يونيو/حزيران  19تم االطالع في). 
   انظر:22

Robert Wall, “US Military Working to Prevent Weapons Shortfall in Islamic State, Yemen Strikes,” Wall 
Street Journal, November 10, 2015, http://www.wsj.com/articles/u-s-military-working-to-prevent-weapons-

shortfall-in-islamic-state-yemen-strikes-1447143660#livefyre-comment ( نوفمبر/تشرين الثاني  17تم االطالع في
2015). 

   نظر:ا23
“US says not responsible for civilian deaths in Yemen,” Agence France Presse, April 8, 2016, 

http://www.france24.com/en/20160408-us-says-it-not-responsible-civilian-deaths-yemen ،( 25تم االطالع في 
 .(2016أبريل/نيسان

التي تستشھد بـ: اتفاقية جنيف  158القواعد"، القاعدة  –اللجنة الدولية للصليب األحمر، "القانون الدولي اإلنساني العرفي. المجلد األول  24
  . 146؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 129؛ اتفاقية الثالثة، المادة 50؛ اتفاقية جنيف الثانية، المادة 49األولى، المادة 

 https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf 2016يوليو/تموز  10، (تم االطالع في .(  
ينص "دليل قانون الحرب األمريكي" على أن "واجبات تنفيذ القانون وفرضه تحتم أيضا واجبات بالتحقيق في التقارير عن االنتھاكات 

به المشتالمزعومة لقانون الحرب". تشير سياسة وزارة الدفاع األميركية إلى "ضرورة اإلبالغ عن انتھاكات قانون الحرب الممكن حدوثھا، 
بحدوثھا أو المزعومة، التي تتوفر بشأنھا معلومات ذات مصداقية، أو عن سلوك خالل عمليات عسكرية غير الحرب قد يشكل انتھاكا لقانون 

  الحرب إذا وقع خالل النزاع المسلح ("الحوادث التي يمكن اإلبالغ عنھا")". انظر: 
US Department of Defense, Law of War Manual, June 2015, 

http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/Law-of-War-Manual-June-2015.pdf, sec. 18.13 ،( تم
 .(2015نوفمبر/تشرين الثاني  11االطالع في 
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وصفقة دوالر، مليار  5.4 بقيمةصواريخ باتريوت  600 ، بما في ذلك صفقة2015 تموز/في يوليو
، للجيش دوالرمليون  500بقيمة  الموادأكثر من مليون طلقة ذخيرة وقنابل يدوية، وغيرھا من ب

 /أيارما بين مايو للسعوديين دوالرمليار  7.8بقيمة أسلحة باعت الواليات المتحدة   25السعودي.
/تشرين وافقت الحكومة األمريكية في أكتوبر  26رس األمريكي.غلمراجعة الكون وفقا، ول/أيلوسبتمبر
وقعت الواليات   27مليار دوالر. 11.25سفن للقتال الساحلي بقيمة  4، على بيع السعودية األول
من  /تشرين الثاني ألكثرفي نوفمبرمليار دوالر  129صفقة أسلحة مع السعودية بقيمة  على المتحدة

 القنابل الموجھة بالليزر وقنابل خارقة للتحصيناتمتقدمة بما في ذلك أرض -ذخائر جوآالف من  10
"إم  استخدمت قوات التحالف قنابل موجھة بالليزر وقنابل  28عامة.الغراض لأل" 84-"إم كي قنابلو
   .في ھجمات وصفھا ھذا التقرير" 84-كي

  
 2016.29 /أيارأواخر مايوة إلى السعوديقت الواليات المتحدة نقل الذخائر العنقودية علّ 
 

"تقدم دعما فنيا وأسلحة دقيقة التوجيه وتتبادل المعلومات مع  .دعمت المملكة المتحدة قوات التحالف
وزارة الدفاع البريطانية ردا على سؤال ل وفقاالقوات المسلحة السعودية من خالل ترتيبات مسبقة"، 

  Paveway)" 4بيفواي "تشمل األسلحة قنابل   2015.30يوليو/تموز  14من مجلس اللوردات بتاريخ 

IV)تايفون"و "تورنادو" تستخدمھا طائراتوكغ)  226. (796رطل 500حدة منھا االتي تزن الو" 
طائرات تورنادو  أن السعودية استخدمت 2016 /حزيرانيونيو 6أكدت الوزارة في   31المقاتلة.
كبار ضباط الجيش  درب  32من المملكة المتحدة في العمليات القتالية في اليمن. اشترتھاوتايفون 

وفقا لحملة مقرھا لندن ضد تجارة األسلحة، وافقت   33منذ بداية الحرب. لقوات السعوديةاالبريطاني 

                                           
، 2016مارس/آذار  21"، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش، للسعودية األسلحة بيع حظر يجب ـ اليمن حرب"25 

https://www.hrw.org/ar/news/2016/03/21/287876.  
 السابق. 26
 السابق. 27
 السابق.28 
. 2016يونيو/حزيران  2"، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش، العنقودية الذخائر إرسال عن التوقف المتحدة الواليات على"29 

https://www.hrw.org/ar/news/2016/06/02/290602 
  :انظر30

Andrew Chuter, “RAF bombs diverted to Saudis for Yemen strike,” Defense News, July 16, 2015, 
http://www.defensenews.com/story/breaking-news/2015/07/16/britain-diverts-bombs-destined--raf--help-

saudi-fight--yemen/30236031/ ( 2015أكتوبر/تشرين األول  17تم االطالع في). 
  انظر:31 

Ian Black, “Britain urged to stop providing weapons to Saudi Arabia,” Guardian, October 6, 2015, 
http://www.theguardian.com/world/2015/oct/07/britain-urged-stop-providing-weapons-saudi-arabia ( تم

   .(2015نوفمبر/تشرين الثاني  3االطالع في 
  انظر:32 

“Yemen: Military intervention: Written question – 38591,” last modified June 6, 2016 
http://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-

question/Commons/2016-05-25/38591/. 
  انظر:33 
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في  النزاعلسعودية منذ دخولھا لمليار  2.8 بقيمة مبيعات عسكرية على الحكومة البريطانية أيضا
ھذا  وصفهالتحالف في ھجوم استخدمھا رطل،  500 زنة 4 بايفوايقنابل وتشمل األسلحة   34ن.اليم

 .التقرير
 

تقدم فرنسا أيضا طائرات مقاتلة وطائرة نقل عسكرية وطائرة تزويد بالوقود جوا ومروحيات 
 ومركبات قتالية برمائية وقوارب دوريات عسكرية ومركبات خفيفة مدرعة ودعما لوجستيا لبعض

 35.الدول أعضاء التحالف
 

  التحقيق والمساءلة في ضربات جوية عشوائية
قوانين الحرب من قبل قوات لمزعومة انتھاكات عن  تزايد التقاريرعلى  ،على ما يبدو ،في رد

 7الرئيس اليمني ھادي في  مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، أنشأمرتقبة لالتحالف وجلسة 
خالل   36وطنية للتحقيق في انتھاكات حقوق اإلنسان وقوانين الحرب. ةلجن 2015 /أيلولسبتمبر

السعودية ودول عربية أخرى بشكل فعال  حجبتفي جنيف، التالية  حقوق اإلنسان جلسة مجلس
آلية تحقيق دولية. لم تتخذ اللجنة الوطنية بعد أي خطوات ملموسة إلجراء  إلنشاءمحاولة ھولندا 

ـ للجنة كما قال عدد من المقربين من ال، ھاأو خطط ھاأساليب عملمن لم تكشف عن أي والتحقيقات، 
 .ھيومن رايتس ووتش

 
، عن إنشاء لجنة لتعزيز االمتثال التحالف لقوانين 2016يناير/كانون الثاني  31أعلن التحالف في 

ليس إجراء  ومع ذلك، حدد المتحدث العسكري لقوات التحالف أن الھدف من اللجنة  37الحرب.
نة ، أن اللجر عن السفارة السعودية في واشنطنتحقيقات في االنتھاكات المزعومة. أفاد بيان صاد

                                           
Owen Bowcott, “UK military officers give targeting training to Saudi military,” Guardian, April 15, 2016, 

http://www.theguardian.com/uk-news/2016/apr/15/uk-army-officers-provide-targeting-training-saudi-
military. 

، 2016 آذار/مارس 21 ووتش، رايتس ھيومن لـ صحفي بيان ،"للسعودية األسلحة بيع حظر يجب ـ اليمن حرب" 34
https://www.hrw.org/ar/news/2016/03/21/287876. 

   نظر:ا35
Michel Cabiro, “Défense: les neuf dossiers en suspens entre la France et l’Arabie Saoudite,” Le Figaro, 

October 13, 2015 http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/airbus-l-arabie-saoudite-a-
commande-quatre-c295w-4355562 ( 2016يوليو/تموز  18تم االطالع في); Michel Cabirol, “Arabie Saoudite: un 

mégacontrat à partager entre Thales et Airbus,” La Tribune, October 13, 2015,  
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/arabie-saoudite-un-megacontrat-

a-partager-entre-thales-et-airbus-513202.html#xtor=EPR-2-[industrie-services]-20151014 ،(  18تم االطالع في 
 .(2016يوليو/تموز 

، 2016 آذار/مارس 21 ووتش، رايتس ھيومن لـ صحفي بيان ،"للسعودية األسلحة بيع حظر يجب ـ اليمن حرب36
https://www.hrw.org/ar/news/2016/03/21/287876. 

   انظر:37
Adam Schreck, “Saudi-led coalition sets up body to probe actions in Yemen,” The World Post, February 1, 

2016, http://www.huffingtonpost.com/huff-wires/20160201/ml-yemen-saudi-
arabia/?utm_hp_ref=world&ir=world. 
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حترام ترتبط بالمدنيين، وستقدم "استنتاجات وتوصيات الولتحالف التي يتبعھا ا ستقيّم قواعد االشتباك
 38اإلنساني".الدولي  أفضل للقانون

 

 لتحالف بقيادة، قرارا يدين الضربات الجوية ل2015وليو/تموز ي 9اعتمد البرلمان األوروبي في 
 باألعمالقوات التحالف قيام  في ضوء  39استخدام القنابل العنقودية. يشملالسعودية في اليمن، بما 

االتحاد األوروبي  ة، قرارا يدعو ممثل2016فبراير/شباط  25القتالية، أصدر البرلمان األوروبي في 
للشؤون الخارجية والسياسة األمنية فيديريكا موغيريني "إلطالق مبادرة تھدف إلى فرض  العليا

 15حظر ضد السعودية على توريد األسلحة من االتحاد األوروبي". صوت البرلمان الھولندي في 
 40.مارس/آذار على فرض حصار وحظر على جميع صادرات األسلحة إلى السعودية

  
 مننيسان قانونا لمنع الواليات المتحدة مؤقتا أبريل/ 13في  كييراألم مجلس الشيوخ عضوان منقدم 

تخذ جميع يوزارة الخارجية أن الجيش السعودي  تقرّ إلى السعودية حتى أرض -بيع ذخيرة جو
نيسان صادرات أبريل/ 20منعت الحكومة السويسرية في   41الخطوات المتاحة لحماية المدنيين.

في نھاية تستخدم ھا سأنبلعدد من دول الشرق األوسط يشتبه دوالر مليون  19.5عسكرية بقيمة 
 42.المطاف في اليمن

 

 إال أن، /نيسانأبريل 10في أعقاب وقف إطالق النار في  توقفمستوى الصراع تصاعد رغم أن 
بدأت محادثات السالم التي تدعمھا   43في أجزاء من اليمن. مستمرةالقتال البري والغارات الجوية 

                                           
  السابق. 38
  تم تبني القرار بدون تصويت. انظر: 39

European Parliament, “Joint Motion for a Resolution on the Situation in Yemen,” Resolution 2760 (2015), 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-

0680+0+DOC+XML+V0//EN  ( 2015نوفمبر/تشرين الثاني  5تم االطالع في). 
   انظر:40

Adam Withnall, “Netherlands votes to ban weapons exports to Saudi Arabia,” Independent, March 16, 
2016, http://www.independent.co.uk/news/world/europe/netherlands-votes-to-ban-weapons-exports-to-

saudi-arabia-a6933996.html. 
  انظر:41 

“Murphy, Paul introduce legislation to set new conditions for US military support to Saudi Arabia,” Chris 
Murphy United States Senator for Connecticut, April 13, 2016, 

https://www.murphy.senate.gov/newsroom/press-releases/murphy-paul-introduce-legislation-to-set-new-
conditions-for-us-military-support-to-saudi-arabia-. 

، 2016أبريل/نيسان  20ترز، "، روياليمن في استخدامھا خشية أسلحة صادرات تمنع السويسرية الحكومة" 42 
http://ara.reuters.com/article/arabicWorldService/idARAL5N17N5JI  2016يوليو/تموز  9(تم االطالع في  .( 

أبريل/نيسان  25"، وكالة الصحافة الفرنسية، واإلمارات السعودية فيھا تشارك عسكرية بعملية القاعدة من مسلح 800 مقتل: اليمن" 43 
2016 ،

http://www.france24.com/ar/20160425-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%
84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%
D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9

%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%
D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9
%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85

%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9 2016يوليو/تموز  10، (تم االطالع في .( 
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ن عن ون في محادثات السالم ممثليالمشارك من بين 44/نيسان.أبريل 21 المتحدة في الكويت في األمم
الموالي  ،حزب الرئيس السابق علي عبد هللا صالحو والحوثييناليمنية  حكومة الرئيس ھادي

  .للحوثيين
 

 انونالق "بقواعدتقيدت أن قوات التحالف فيه ؤكد تبيانا  /أيارمايو 27 فيأصدرت الحكومة السعودية 
 إلىبيان شار الأ ."العسكرية عملياتھا جميع في كافة اإلنسان لحقوق الدولي والقانون اإلنساني الدولي

فرق االستھداف وأن القوات نشرت مع التخطيط و كانوا حاضرين أثناءالمستشارين القانونيين  أن
  ."الھدف محيط في مدنيين أي وجود عدم من بالتأكد"يقومون  جبھةال في خطوط نيمراقب

 
أن ضمان ، لقبل مھاجمة األھداف العسكريةأصدرت تحذيرات أشار البيان إلى أن قوات التحالف 

 نإفيما يتعلق بمسألة التحقيق في االنتھاكات المزعومة، التحالف قال  جوارھا.المدنيين ليسوا في 
اتھام يثار حيال أي من عملياتھا تشكيل فريق تحقيق مستقل في كل ادعاء أو قواته حرصت على "

العسكرية ومن بين ما قامت به قوات التحالف من جھود في ھذا الشأن إنشاء مكتب للحوادث في مقر 
لتحالف ا وسيتعھدالنتائج ستعلن التحقيقات اكتمال مجرد بأضاف البيان أنه  ".قيادة القوات الجوية

ھيومن رايتس ووتش حتى اآلن لم تجد ھذا التقرير). بتعويضات للضحايا. (البيان الكامل ملحق ب
  .تحقيقات التحالف وال أي دليل على تعويضات للضحايامن ي ألنتائج منشورة 

  
ُمحددا القوات  2016يونيو/حزيران  2نشر مكتب األمين العام لألمم المتحدة تقريره السنوي في 

ألول  ،فال. وضع تقرير األمين العاموالجماعات المسلحة المسؤولة عن انتھاكات جسيمة ضد األط
و أ مرة، التحالف السعودي في "قائمة العار"، مشيرا إلى أن قوات التحالف كانت مسؤولة عن قتل

. مع ذلك أعلن مكتب األمين 2000األطفال ضحايا الحرب، الذين يبلغ عددھم تقريبا معظم تشويه 
الحكومة السعودية، أنه أزال التحالف الذي  يونيو/حزيران، بعد احتجاج 6العام لألمم المتحدة في 

تقوده السعودية من "قائمة العار" في انتظار نتائج استعراض مشترك للحاالت الواردة في معرض 
     45التقرير.

    
  

                                           
   نظر:ا44

Himanshu Goenka, “Yemen peace talks to begin Thursday as Houthis head for Kuwait after delay,” 
International Business Times, April 21, 2016, http://www.ibtimes.com/yemen-peace-talks-begin-thursday-

houthis-head-kuwait-after-delay-2357124. 
 6المسلحة"، إذاعة األمم المتحدة،  الصراعات في األطفال ضد االنتھاكات بتقرير الملحقة القائمة من التحالف دول اسم فعير العام "األمين 45

، (تم االطالع http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/205814/#.V4IBSNJ97IU، 2016يونيو/حزيران 
  ).2016يونيو/حزيران  6في 
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II. القانون اإلنساني الدولي المنطبق 
 

ف على النزاع المسلح بين التحال –المعروف أيضا بقوانين الحرب  –يسري القانون الدولي اإلنساني 
التحالف المرتبطة ببقيادة السعودية والحوثيين. كما يسري على الجماعات المسلحة غير التابعة لدول، 

ذا نظرا إلى أن ھ المتحدة.الحوثيين، وكذا على أي دول تُعد أطرافا في النزاع، بما فيھا الواليات بأو 
يعتبر نزاع مسلح غير دولي. فھو ، حكوميةجماعات مسلحة غير في مواجھة  دوال يضعالنزاع 

 1949المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع لعام  3يشمل القانون الواجب التطبيق المادة 
 46.لحربوالبروتوكول اإلضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف، والقوانين العرفية ل

  
لضربات ا التي نفذتھااالقتصادية،  البنىالھجمات على أھداف مدنية، وتحديدا  في ھذا التقرير يبحث

لتحالف. ھناك مبدأ أساسي في قوانين الحرب ھو التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين لالجوية 
  47واألھداف العسكرية. لينإال للمقاتاألعيان المدنية واألھداف العسكرية. وال يجوز توجيه الضربات 

  

 . المدنيونعلى المدنيينأو غير المتناسبة تحظر قوانين الحرب الھجمات المتعمدة أو العشوائية 
ما لم يشاركوا مباشرة في األعمال العدائية. تتضمن المشاركة المباشرة في  الھجماتون من يمحم

. رغم ذلك، المدنيون الذين يعملون في المعركةخالل ذخيرة إلى مقاتل الاألعمال العدائية حمل مدني 
مصنع للذخيرة ال يعتبرون مشاركين مباشرة في األعمال العدائية، رغم أن المعمل ذاته يمكن أن 

   48يكون ھدفا عسكريا.
 

ما لم تكن  ،نع والمزارع والمستودعات والشركاتتشمل األعيان المدنية المنازل واألسواق والمصا
لھدف العسكري ھو ما يزود القوات المعادية بميزة عسكرية محددة في الظروف . اأھدافا عسكرية
عسكرية. رغم أن المنزل السكني  اأھدافيشكلون المقاتلون واألسلحة والذخيرة   49المحيطة وقتھا.

عله ھدفا يجإال أن استخدامه من قبل المقاتلين المعادين أو لنشر أو تخزين السالح  عينا مدنيةيعتبر 
ا وعرضة للھجوم. تعتبر المعامل التي تنتج الذخيرة أو المواد للقوات المعادية أھدافا عسكرية عسكري

  وعرضة للھجوم، حتى لو كان العاملون فيھا مدنيين.
 

                                           
 .العرفي الدولي اإلنساني القانون العرفي للحرب، اللجنة الدولية للصليب األحمر،القانون 46 

 .7و 1ن ا، القاعدتالعرفي الدولي اإلنساني القانون اللجنة الدولية للصليب األحمر،47
   انظر:48

ICRC, Interpretive Guidance on Direct Participation in Hostilities, May 2009 
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf. 

 األعيان على العسكرية األھداف تقصر باألعيان، يتعلق : "فيما8، القاعدة العرفي الدولي اإلنساني القانوناللجنة الدولية للصليب األحمر، 49
 وأ جزئيا، أو تماما تدميرھا يحقق واتي استخدامھا، أو غايتھا أو اموقعھ أو بطبيعتھا سواء العسكري، العمل في فعاال إسھاما تسھم التي

 مؤكدة". عسكرية ميزة حينه في السائدة األحوال في تعطيلھا أو عليھا، االستيالء
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تصبح الھجمات عشوائية عندما ال تكون موجھة إلى ھدف عسكري بعينه، أو إذا تمت بطريقة أو 
عسكري محدد، أو باستخدام طريقة أو وسيلة للقتال ال يمكن  وسيلة للقتال ال يمكن أن توجه إلى ھدف

   50حصر آثارھا.
 

الھجوم غير المتناسب ھو الذي يمكن أن يتسبب في إصابات وخسائر في أرواح المدنيين أو أضرار 
   51باألعيان المدنية، تتجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

 
ية المتواصلة من أجل تجنيب عناكرية، على أطراف النزاع بذل البالعمليات العسأثناء االضطالع 

تقليص لاألطراف اتخاذ االحتياطات  على 52السكان المدنيين واألعيان المدنية آثار األعمال العدائية.
 53المدنيين أو األعيان المدنية.اإلضرار ب

 
التحقق من أن األفراد أو األھداف التي قبل شن ھجوم، على طرف النزاع بذل كل المستطاع من أجل 

بحسب اللجنة الدولية للصليب   54ستتم مھاجمتھا ھي أھداف عسكرية، وليس مدنيين أو أعيانا مدنية.
األحمر، فإن مطلب اتخاذ كل االحتياطات "المستطاعة" يعني، من بين جملة أمور، أنه مطلوب ممن 

أن الھدف يمثل ھدفا عسكريا مشروعا "قبل وقت  ينفذون ھجوما بذل الخطوات المطلوبة للتأكد من
 55 كاٍف لتفادي السكان قدر اإلمكان".

 
 للتقليوسائل وأساليب القتال  اختيارعلى القوات المھاجمة اتخاذ جميع االحتياطات الممكنة عند 

ال تحظر قوانين الحرب القتال في مناطق حضرية، وإن  56.وممتلكاتھمالخسائر في أرواح المدنيين 
الحقة الخسائر ال لتقليليفرض التزامات أكبر على أطراف القتال ببذل خطوات  ينان وجود المدنيك

. على جميع القوات تفادي وضع أھداف عسكرية داخل مناطق مزدحمة إلى أقصى حد بالمدنيين
   57بالسكان أو بالقرب منھا، والسعي إلبعاد المدنيين عن مناطق األھداف العسكرية.

 
تُعارض ھيومن رايتس ووتش استخدام األسلحة المتفجرة ذات التأثير الواسع في مناطق مأھولة 

  حتما بالمدنيين. تُلحقهبالسكان، بسبب الضرر الذي 
 

                                           
  ) (آ).4( 51، نقال عن البروتوكول، المادة 12السابق، القاعدة  50
 عوامل على يعتمد المدنيين واألعيان المدنية (ب). الخطر المتوقع على السكان) 5( 51، نقال عن البروتوكول، المادة 14السابق، القاعدة  51

 والعوامل والمدى، المسار، على اعتمادا( المستخدمة األسلحة ودقة ،)عسكري ھدف من بالقرب أو داخل ربما( فيھا موقعھا بما مختلفة،
) دقيق يرغ استھداف إلى يؤدي أن يمكن التقنية القدرات أن نقص كما( للمقاتلين الفنية والمھارة ،)ذلك إلى وما المستخدمة، والذخيرة البيئية،

ICRC, Commentary on the Additional Protocols (Geneva: Martinus Nijhoff Publishers, 1987), 684، ص. 
 .(1) 57المادة  ،1 البروتوكول عن نقال ،15 القاعدة العرفي، الدولي اإلنساني القانون األحمر، للصليب للجنة الدوليةا52
  .1)-(2 57 المادة ،1 البروتوكول عن نقال ،15 القاعدة السابق،53
 .)أ) (2( 57 المادة األول، البروتوكول عن نقال ،16 القاعدة السابق، 54
55 ProtocolsICRC, Commentary on the Additional  82-681 ص. 
 .)ب) (أ) (2( 57 المادة ،1 البروتوكول عن نقال ،17 القاعدة العرفي، الدولي اإلنساني القانون األحمر، للصليب الدولية اللجنة56

 .24-22 القواعد ،السابق57 
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جرائم  ھيجسيمة للقانون الدولي اإلنساني بنية إجرامية الالنتھاكات فيما خص المسؤولية الفردية، ا
كما يمكن  58ر.استھتابتھا االنتھاكات التي تُرتكب عن قصد أو ف بصفحرب. النية اإلجرامية تُعرّ 

محاسبة األفراد جنائيا على محاولة ارتكاب جريمة حرب، وكذا على المساعدة أو التسھيل أو تقديم 
  العون أو التشجيع بغرض ارتكاب جريمة حرب.

 
  59كاب جرائم حرب.ضون على ارتيمكن أن يتحمل المسؤولية أيضا األفراد الذين يخططون أو يحرّ 

يمكن أن يتحمل القادة العسكريون والمدنيون على السواء المسؤولية الشخصية من منطلق مسؤولية 
يعلموا، بارتكاب جرائم حرب ثم أخفقوا في منعھا أو من المفترض أن  القيادة، إذا كانوا يعلمون، أو

  60معاقبة المسؤولين عنھا.
 

التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من قبل أفراد القوات بموجب قوانين الحرب، على الحكومات 
المسلحة وغيرھم من األشخاص الخاضعين لواليتھا. يجب محاكمة من ُوجد مسؤوال، أمام محاكم تفي 

   61بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة أو نقلھم إلى والية أخرى ليحاكموا بشكل عادل.
 

ة دفع تعويضات كاملة، بما في ذلك مباشرة إلى األفراد، عن تنص قوانين الحرب أيضا أن على الدول
    62قوانين الحرب.لخسائر الناجمة عن انتھاكات ا

                                           
  International Committee of the Red Cross (ICRC), Customary International Humanitarian Lawأنظر:  58 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2005( p. 574, citing, for e.g., Prosecutor v. Delalic et al. (Delalic 
Case), International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Case No. IT-96-21-T, Judgment 

(Trial Chamber II), November 16, 1998. 
 . 554 ص ،السابق59 
 .563-558ص  السابق،60 
 .الدولية الجنائية للمحكمة األساسي والنظام جنيف اتفاقيات نقال عن ،11-760 ص ،السابق61 

 .33 المادة الدولة، بمسؤولية المتعلقة المواد مشروع عن نقال ،551 ص ،السابق62
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III .حاالت لغارات جوية غير قانونية على البنى االقتصادية المدنية  
 

منذ بداية العمليات العسكرية ضربات جوية غير قانونية، ما يبدو أنھا وثّقت ھيومن رايتس ووتش 
بنية اقتصادية تستخدم ألغراض مدنية.  13أصابت لقوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، 

مجمعات أنتجت وخزنت سلع تجارية، ومنشأة تخزين كھربائية، ومحطة لتوليد  3مصانع و 6تشمل 
شخصا من العمال والحراس  130 الكھرباء، ومقر الغرفة التجارية في صنعاء. قتلت ھذه الھجمات

 2500أكثر من  باإلجمال 13الـ توظف ھذه المرافق آخرين.  171وأصابت ، سكان المناطق القريبةو
شخص، فقد كثير منھم دخلھم أو وظائفھم بسبب الھجمات. ھناك عدد قليل من المصانع أعيد افتتاحه 

إنھم بحاجة إلى العائدات  ونالمديربعد الھجمات، رغم مخاوف على سالمة العمال، ويقول 
  .لالستمرار في دفع الرواتب

  
في المنطقة المجاورة غياب األھداف العسكرية ھجمات على األقل غير قانونية، مع المن  10أن  ابد

  .منھا قتلت أعدادا كبيرة من المدنيين 4مباشرة، ويمكن أن تشكل جرائم حرب. 
  

. ھاجم التحالف بعض المرافق 2016راير/شباط فب 15و 2015مارس/آذار  31الھجمات بين  توقع
. حّددت 2016في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط  13الـ من المواقع  7أكثر من مرة. أصيبت 

مواقع، بناء على بقايا الذخائر التي ُعثر عليھا في  6ھيومن رايتس ووتش األسلحة المستخدمة في 
ن. أنتجت الواليات الموظفودا على الصور التي قدمھا اعتما ،الحاالت إحدىفي ، كما المواقع أو

أنواع من الذخائر التي تم تحديدھا على أنھا استخدمت في الھجمات. أنتجت  4 وفّرتالمتحدة أو 
، 2015أنتجت في مايو/أيار  4 بايفواي قنبلة موجھة من نوعمنھما المملكة المتحدة أو قدمت نوعين، 
 .بعد بدء حملة قوات التحالف الجوية

 

  إدارة شركة الكھرباء في الحديدة
  مدينة الحديدة، محافظة الحديدة

  2015أكتوبر/تشرين األول  10: تاريخ الضربات
  اإلصابات: ال يوجد

  ال يوجد: الذخائر التي تم تحديدھا
 

 عنبرين 2015 أكتوبر/تشرين األول 10ليال في  10:30قصفت طائرات التحالف حوالي الساعة 
  ابعة الطاقة الكھربائية المحلية الت، شركة ديدةالحُ إلدارة شركة كھرباء  ينتخزين تابع(منشأة معدنية) لل
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الحديدة. قال  يللحكومة، وتقع شمال 
 3موظف لـ ھيومن رايتس ووتش إن 

 يخزن قطع الغيار عنبراقنابل أصابت 
المستخدمة إلصالح شبكة الكھرباء 

 عنبرافي المدينة، وضربت أخرى 
  في المجمع.  افارغ

قال إن الضربات الجوية لم تصب أيا 
 ةكبيرمن العمال. تسببت في أضرار 

األول  في المستودعلقطع الغيار 
 .ودمرت جزءا من سقفه

 
عاما) الذي  35ل محمد علي (كان خلي

للمنشأة، خارج  اإداري اموظفيعمل 
 عوقو عند عنبرللالبوابة الرئيسية 

  :قال .الغارات
 

لم أسمع صوت طائرة، بل 
. انتظرنا لمدة دويّ  مجرد

ساعة قبل أن ندخل ألننا كنا 
 الغارة الثانية أصابتخائفين. 

بعد دقيقتين من األولى 
فارغا بجوار األول،  مستودعا

األول، ولكن لم تترك حفرة ألنھا ضربت  المستودع ثم ضربت ثالثة بعد دقيقتين
الرابعة بعد دقيقتين نفس المكان  أصابتالسقف المعدني. لم نجد أي بقايا. عارضة 

 63على السطح.
 

حفرة واحدة في ت الباحثتان . وجد2016مارس/آذار  29ھيومن رايتس ووتش الموقع في  عاينت
أمتار. تدلت عارضة سقف معدنية كبيرة إلى األرض، حيث قال  3أرضية خرسانية باتساع نحو 

لمقفل، الثاني ا المستودعون من الوصول إلى ن القنبلة الثالثة ضربت. لم يتمكن الباحثإالموظفون 
ة تابع لسلط هالثانية، كما قال موظف إن ةالضرب ه أصيب فيإن ال الموظفونق؛ الذي قيل إنه فارغ

حكومية مختلفة. قال موظفون لـ ھيومن رايتس ووتش إنه لم يكن ھناك أي إمدادات عسكرية مخزنة 
كرية أو منشآت للحوثيين قريبة من المكان. قال أحد كن ھناك أھداف عسلم تالمستھدف، و عنبرالفي 

                                           
 .2016 /آذارمارس 29 الحديدة، علي، محمد خليل مع ووتش رايتس ھيومن مقابلة63 

كھرباء  مؤسسةدارة تابعا إل عنبراتحالف للضربت غارة جوية 
© ھذه الحفرة في األرض.  تمدينة الحديدة، وتركبالحديدة 
 /ھيومن رايتس ووتشويلليبلقيس  2016
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ليال، يقع في ن حوثيين مقاتلي 10الموظفين لـ ھيومن رايتس ووتش إن المنزل الذي ينام فيه حوالي 
  .متر عن الموقع 100شارع سكني خلف مجمع إدارة الكھرباء، ويبعد حوالي 

 
"مرافق ذات استخدام  ، تُعتبرالمطارات ، مثلمرافق توزيع الكھرباء الحرب، فإن وانينق وفق

قوة مسلحة. على ھذا النحو، يمكن أن تكون يمكن أيضا أن تستفيد منھا  مدنية؛ أي أنھا أعيان مزدوج"
 يجب أن يكون أي ھجوم على مرفق ذي استخدام مزدوج لكنأھدافا عسكرية، عرضة للھجوم. 

ھجوم الخسائر المتوقعة في أرواح المدنيين بحيث تتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة لل ،متناسبا
وممتلكاتھم. من المحتمل أن تتسبب الھجمات على محطات توليد الكھرباء التي تخدم السكان المدنيين 

  بضرر غير متناسب.
 

متر ھدفا عسكريا مشروعا. على  100كان المنزل الذي ينام فيه المقاتلون الحوثيون على بعد 
 المنشأة بشكل غير قانوني، وما إذا كانت استُھدفتلتحديد ما إذا  عنبرال قصفالتحالف التحقيق في 

 .القوات اتخذت كل االحتياطات الممكنة لتقليل الخسائر المدنية في األرواح والممتلكات
 

 مصنع كوكا كوال، صنعاء
  مدينة صنعاء، محافظة صنعاء

  2015ديسمبر/كانون األول  12: تاريخ الضربات
  جرحى 5: اإلصابات

 1000تزن  بايفوايمن سلسلة  "83إم كي ": قنبلة موجھة بالليزر من نوع التي تم تحديدھاالذخائر 
 الواليات المتحدة وفرتھا)، كغ 592(حوالي  رطل

 
قنابل على  3ليال،  10:25، في الساعة 2015ديسمبر/كانون األول  12ألقت طائرات التحالف في 

ا مضربت القنابل المصنع لعدة دقائق لمطار شمال صنعاء. مصنع كوكا كوال الذي يقع مقابل شارع ا
مرت المواد الخام المستخدمة في إنتاج المشروبات الغازية، والمولدات، موظفين. دُ  5أدى إلى إصابة 

  .لزجاج والبالستيكاتعبئة  وخطيّ 
 

مبيعات ال قسميّ عامال من  20قال عصام محمد عبده، مدير المصنع، لـ ھيومن رايتس ووتش إن نحو 
دقائق فقط من أول  10البوابة، قبل  عندوا الحافالت والصيانة غادروا المصنع ذلك المساء ليستقلّ 

األقل في الفناء الخلفي عند أرصفة  أشخاص على 10غارة. وأضاف: "في وقت الغارات، كان ھناك 
ا كضوا جميععندما ضربت الغارة األولى، ر .التحميل، يعملون في الخدمات اللوجستية والتحميل

 64."خارج المجمع
 

                                           
 .2016 /آذارمارس 31 صنعاء، عبده، محمد عصام مع ووتش رايتس ھيومن مقابلة64 
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الشركة، كان يقف بجانب مولد المصنع يعمل لحساب  وھو بائععاما)،  43طاھر مبخوت ( أحمد
 :قال لـ ھيومن رايتس ووتش 65عندما ضربت الغارة الجوية.

 
ة، الغارة الثاني تلم أسمع القنبلة األولى، ألن صوت المولد عال جدا. لكنني رأيت النار. عندما ضرب

ية والثالثة الثان القنبلتانكنت عند مخرج [المصنع]، وعندما ضربت الثالثة، كنت في الشارع. سقطت 
 .المصنع ھنغارداخل 

 
 

                                           
 .2016 /آذارمارس 31 صنعاء، مبخوت، طاھر أحمد مع ووتش رايتس ھيومن مقابلة65

 والزجاجية فيية البالستيكالعبوات  تعبئة خطوط إنتاجوكوكا كوال الزجاج  صنعم تالقنابل التي ضرب إحدىدمرت 
 رايتس ووتش موتابارثي/ھيومن بريانكا 2016. © المصنع
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 :أصيب مبخوت بالقنبلة األولى
 

عمليات  3شظايا معدنية ساقّي. قضيت شھرين في المستشفى، وأجريت  أصابت
حتى اآلن. ما زلت في حاجة لعملية أخرى. أحد الجروح في ساقي اليمنى ال يزال 

 .الجلد من أعلى فخذي زرعمفتوحا، حيث كان عليھم 
 

قبل الحرب،  عامال 600ھيومن رايتس ووتش إن المصنع كان يوظف قال عبده، مدير المصنع، لـ 
عامل  100. أضاف بأنھم خططوا إلنھاء توظيف القصفمنھم بعد  270لكنه اضطر إلى تسريح 

  .إضافي، ألن المصنع بقي مغلقا وليس لديھم دخل
 

من المصنع لـ ھيو و. أظھر موظف2016مارس/آذار  31زارت ھيومن رايتس ووتش المصنع في 
شظايا القنابل. تشير الشظايا إلى أن طائرات التحالف ھاجمت ، ومنھا رايتس ووتش مخلفات الذخائر

تزن  ،بايفوايعلى األقل، من سلسلة  "83إم كي "المصنع باستخدام قنبلة موجھة بالليزر من نوع 
أمتار وعمق مترين.  3اتساع حوالي كل منھما بحفرتين في الموقع،  انالباحث تالحظ .رطل 1000

ثالثة انفجرت في كومة كبيرة من منتجات المشروبات الجاھزة ولم القنبلة الأوضح الموظفون أن 
 تالمتدلية والحطام. وجد ةتترك حفرة. غطى الموقع الطوب المكسر وعوارض السقف المعدني

لمنطقة حيث قال العمال إنھم زجاجات مكسورة وكميات كبيرة من السكر المسكوب في ا تانالباحث
  .خزنوا مواد خام من قبل

 
قال كل الشھود الذين قوبلوا إنھم ال يعرفون لماذا قصف التحالف المصنع، وإنه ال يحتوي إمدادات 

 700بل مواد لتصنيع المشروبات الغازية فقط. تقع قاعدة سالح جو الديلمي على بعد نحو  – عسكرية
المصنع، ضربت قوات التحالف القاعدة تكرارا منذ بدأ التحالف  متر من المصنع. ووفقا لعمال

أشھر قبل ضرب المصنع. قال عبده، مدير المصنع،  9القصف الجوي في اليمن، بما في ذلك خالل 
[قاعدة سالح الجو] يوميا تقريبا منذ بداية الحرب. فلماذا يرتكبون ھذا الخطأ قصفھا " [التحالف] 

  " ؟3شھر من الحرب؟ وقنبلة واحدة ربما، لكن أ 9مصنع] فجأة بعد  قصف[
 

ألغراض عسكرية، مثل إنتاج أو  يُستعملطالما لم  ،كان الھجوم على مصنع كوكا كوال غير قانوني
تخزين البضائع المعدة لالستخدام العسكري. لم تجد ھيومن رايتس ووتش أي دليل على أن المصنع 

ينتج أي شيء آخر غير المشروبات. على التحالف التحقيق في الغارة الجوية، وإذا كانت غير 
  .صابات التي لحقت بھمقانونية، عليه تعويض أصحاب المصانع عن خسائرھم والعمال عن اإل
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 الغرفة التجارية في صنعاء
  مدينة صنعاء، محافظة صنعاء

  2016يناير/كانون الثاني  5: تاريخ الضربات
  اإلصابات: جريح

 للتوجيه بايفواي جھازمع  ،رطل 500تزن  "82-إم كي"الذخائر التي تم تحديدھا: قنبلة من نوع 
 البريطاني الصنع  بالليزر

 
قنبلة على مكتب صباحا،  1، حوالي الساعة 2016يناير/كانون الثاني  5لتحالف في طائرة لأسقطت 

ن في المبنى وقت حارسامدينة صنعاء. كان يوجد  حصبة فيال الغرفة التجارية، التي تقع في حي
 .طوابق 3الھجوم، أصيب أحدھما بجروح. دمرت الضربة الجناح الشرقي للمبنى المكون من 

 
عاما)، أحد حراس األمن الذين كانوا موجودين لـ ھيومن رايتس ووتش،  55محمد ذياب (قال علي 

قال إنه علم   66دقيقة من قصف المكتب. 15إنه سمع قنبلة تضرب حيا سكنيا خلف المبنى قبل نحو 
غارة ثانية سقف بناء الغرفة التجارية . أصابت الحقا أنھا سقطت في وسط الشارع، ولكن لم تنفجر

صباحا، وھرب من المجمع. قال إنه يعاني من مشاكل السمع في أذنه اليمنى، منذ  1الساعة  حوالي
  وقت الغارة.

 
عامال قبل الغارة الجوية. قال خالد علي العلفي، القائم بأعمال مدير الغرفة  52كان يعمل في المكتب 

سجالت التجارية في قاعات كبيرة لالجتماعات، وغرفة لل 3التجارية، لـ ھيومن رايتس ووتش إن 
توقفت الغرفة التجارية بعد  67األرشيف، واإلدارات القانونية واالتصاالت دمرت تماما في الھجوم.

  .القصف، عن استخدام المبنى الذي ظل مليئا باألنقاض حتى وقت زيارة ھيومن رايتس ووتش
 

أي دليل على نشاط مارس/آذار. لم يعثر الباحثون على  24عاينت ھيومن رايتس ووتش الموقع في 
في الغرفة التجارية وحارس أمن لـ ھيومن رايتس ووتش إنه لم  ونعسكري في الموقع. قال موظف

يكن ھناك أي وجود عسكري للحوثيين في المنطقة المجاورة. تقع وزارة الداخلية، في الحصبة أيضا، 
  .متر من الغرفة التجارية 900على بعد حوالي 

 

                                           
 .2016 /آذارمارس 24 صنعاء، ياب،ذ محمد علي مع ووتش رايتس ھيومن مقابلة66 
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اء مس جرىقال أحد سكان الحي لـ ھيومن رايتس ووتش إن الغارة استھدفت اجتماعا لقادة الحوثيين 
 ھيومن رايتسلم تستطع ذلك اليوم في غرفة تجارة المبنى. وقال إن قائدا واحدا قتل في الھجوم. 

  .رواية من مصادر إضافيةالووتش تأكيد 
 

أرسل موظف في الغرفة التجارية في وقت الحق لـ ھيومن رايتس ووتش صورا لبقايا، قال وغيره 
من الموظفين إنھم وجدوھا في الموقع. حددت ھيومن رايتس ووتش أن البقايا في الصور أجزاء من 

   68.البريطاني الصنع بالليزر للتوجيه بايفواي جھازمع  ،رطل 500تزن  "82-إم كي"قنبلة من نوع 
 

                                           
 .ندااسكتل كيلسو، في مجمع بيناكل ھيل الصناعي في المتحدة، المملكة في القنبلة أنتجت رايثيون أن الشظايا على عالمات تظھر68

بلقيس  2016. © 2016 /كانون الثانييناير 5صنعاء في مكاتب الغرفة التجارية بلتحالف لغارة  دمرت
 /ھيومن رايتس ووتشويللي
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ألغراض عسكرية. إذا يُستخدم المجمع كان إال إذا  ،الغرفة التجارية غير قانوني مبنىجوم على الھ
وقت الھجوم، كان يمكن أن يكون ھدفا عسكريا كان المبنى يستخدم من قبل قادة عسكريين حوثيين 

إال إذا كانت  ،قانونيا. ال يمكن أن تكون السلطات المدنية أھدافا عسكرية مشروعةمشروعا والھجوم 
مباشرة في التخطيط أو المشاركة في العمليات العسكرية. ينبغي أن يوفر التحالف معلومات  ضالعة

 .تبرھن على أن الھجوم نُفذ ضد ھدف عسكري مشروع
 

  مستودعات الحديدة
  الحديدةصنعاء، محافظة -طريق الحديدة

  2016يناير/كانون الثاني  6: تاريخ الضربات
  اإلصابات: ال يوجد

أنتِجت في مايو/أيار بريطانية الصنع،  موجھة 4 بايفوايالذخائر التي تم تحديدھا: قنبلة من نوع 
2015 

 
 5ضمن مجمع  عنابر، 2016يناير/كانون الثاني  6صباح  1:30ضربت قنبلتان بدءا من الساعة 

تخزين وورش إنتاج تقع في منطقة صناعية على الطريق الرئيسي المتجه شرقا خارج مدينة  عنابر
ية لتخزين منتجات غذائ عنابرالحديدة، نحو صنعاء. لم تصب الضربات الجوية أحدا. لكنھا أضرت ب

  .وآخر يحوي مصنعا لمواد بناء معدنية
  

ھا األرز والسكر والتونة المعلبة يحتوي على منتجات غذائية، من عنبراأصابت الغارة األولى 
ومعجون الطماطم المعلب. وجدت ھيومن رايتس ووتش األرز وبقايا علب متناثرة على أرض 

 .را يحتوي قطع غيار السياراتعنب. ضربت غارة ثانية عنبرال
 

  عاما) وھو حارس في المرفق: "سمعت دويا مع الضربة األولى، وبعد ذلك 60قال محمد األسود (
السيارات التي انفجرت في  إحدى] طائرات تحلق قبل الغارة الثانية. اندلعت النيران في [سمعت 

الھجوم.  وقت رجال آخرين كانوا في الساحة 4إن قال األسود لـ ھيومن رايتس ووتش   69الساحة".
رة. االستخدام الساحة لبيع الديزل في السوق السوداء للسيارات والشاحنات الم اقال إنھم دفعوا إيجار

 .فر الرجال بعد الضربة األولى

                                           
 .2016 /آذارمارس 29 الحديدة، األسود، محمد مع ووتش رايتس ھيومن مقابلة69
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المقبلي، والتي تخزن قطع غيار السيارات في المنشأة، إن  شركةفي ير المبيعات قال سلطان أحمد، مد
كان يحترق. قال أحمد: "اتصلت بالدفاع  عنبرموظفا اتصل به بعد الضربة األولى، وقال له إن ال

المدني وبعد ذلك ذھبت إلى الموقع. كنت خارجا عندما وقعت الضربة الثانية ورأيت شظايا في كل 
يقدر أحمد أن الضربة أدت إلى   70دقيقة عن بعضھما. 15ن الضربتين وقعتا بفاصل إمكان". وقال 

 .دوالر) 54700يمني (حوالي مليون لایر  13.7أضرار في البضائع بقيمة حوالي 

                                           
 .2016 /آذارمارس 29 الحديدة، أحمد، سلطان مع ووتش رايتس ھيومن مقابلة 70

كانت العنابر تستخدم . 2016 /كانون الثانييناير 6 فيالحديدة بتخزين  عنابر 5من أصل  2ضربت قنابل التحالف 
إلنتاج ألواح  تورشامنھا تضم  2 قطع غيار السيارات والمواد الغذائية الجافة والمعلبة.و األثاث المدرسي لتخزين

 رايتس ووتش موتابارثي/ھيومن بريانكا 2016© معدني. السياج الالزنك وقضبان 
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من رايتس ووتش الموقع زارت ھيو
مارس/آذار وعاينت  29في 

عن القصف. األضرار الناجمة 
 ن بقاياتيوأظھر الموظفون للباحث

الذخائر التي وجدوھا في الموقع بعد 
وا ي كانالتأسبوع من الھجوم، و

مكاتبھم. أشارت البقايا يخزنوھا في 
إلى أن قوات التحالف استخدمت 

 4 بايفوايمن نوع  قنبلة موجھة
. تشير العالمات على عنابرلضرب ال

ھيكل الجناح إلى أن شركة رايثيون 
صنعت القنبلة في  البريطانية
  .، بعد بداية الحرب2015مايو/أيار 

 
غير  عنابربدا أن الھجوم على ال

قانوني. لم تجد ھيومن رايتس ووتش 
أي دليل على استخدام المنشأة 

 قع كانالمتبقية في المو ةالثالث عنابرالأحد ة أو العتاد. ألغراض عسكرية، بما في ذلك تخزين األسلح
عمل تنتج ألواح الزنك وقضبان السياج ورش اآلخَرين  كان فيخزن األثاث المدرسي، في حين ي

متر من المنشأة. ال  500صنعاء، على بعد حوالي -. يقع معسكر للجيش على طريق الحديدةالمعدني
 .أي من السلع المخزنة في المرفقخدم استيوجد أي دليل على أن المعسكر 

على التحالف التحقيق في الغارة الجوية وأن يعوض أصحاب المنشآت والمواد المخزنة ھناك عن 
 .خسائرھم بشكل مناسب

 

 مصنع بيو فارما
  محافظة صنعاء، سنحان

  2016 /كانون الثانييناير 16: تاريخ الضربات
  يوجداإلصابات: ال 

  الواليات المتحدةتنتجھا  بالليزر موجھة بايفوايالذخائر التي تم تحديدھا: سلسلة 
 

 بيو فارما في، مصنع 2016 /كانون الثانييناير 16 في 2:15ضربت غارة جوية حوالي الساعة 
الرئيس اليمني السابق ك رق مدينة صنعاء. يملشكيلومترا جنوب  16تبعد حوالي التي قرية السنحان، 
ن في داعم أساسي للحوثييوھو  التي تتحدر منھا عائلته،قرية المنزال في سنحان،  د هللا صالحعلي عب
   .الحالي النزاع

 

الوطني الرمز يشير رقم مخازن الحديدة.  تضرب موجھة 4بيفوي  بقايا قنبلة
صنعت رايثيون في المملكة المتحدة شركة الجناح إلى أن  الظاھر على ھيكل

 بريانكا 2016© ، بعد بدء الحرب. 2015 /أيارمايوفي قنبلة ال
 رايتس ووتش موتابارثي/ھيومن
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وكان قراص والحقن. األشراب، والالكبسوالت الطبية و ينتجطوابق  4من المكون المصنع كان 
 وارتفعتشحيحة  اإلمداداتعامل قبل الحرب. وخالل النزاع، بعد أن أصبحت  100وظف أكثر من ي

في الھجوم. دمرت  يصب أحدا من العماللم   71عامال. 60إلى مصنع قوته العاملة الاألسعار، خفض 
  .سيارات 3من المكاتب ومختبر و اعديدو من سقف مبنى المصنع االغارة جزء

 
غرفة في  /كانون الثانييناير 16، حارس في المصنع، بعد ظھر )اعام 33ش (والع حسينان يحيى ك
عمال نھاية دوام نه بعد نحو ساعة من إقال   72.الصناعي مجمعالعند مدخل لحراسة الصغيرة ا

تصفر في صوت القنبلة سمع ، دقائق 10بعد حوالي . سمع ھدير طائرة في سماء المنطقة ،المصنع
ھيومن  ش لـوالعوقال . مخزن"الالمختبر ويوجد  حيث داري،اإلمبنى ال الھواء. "ضربت [القنبلة]

  ".غرفتي خارج ت"كنت مشوشا وركض: رايتس ووتش
 

 .اقبنارت"الطائرات كانت دائما  أنضاف أو ،المنطقة كانت تحت المراقبة الجويةش يعتقد أن وكان الع
  ".مصانع أخرى في المنطقة تُقصفمسح المنطقة، ولكن لم تصوت الطائرات التي  يمكنك سماع كان

 
مدير ، عاما) 63( شواطر قال محمد. /آذارمارس 26ھيومن رايتس ووتش الموقع في  عاينت

  رتمھيومن رايتس ووتش إن المكاتب والمختبرات ومكتب مدير مصنع دُ  ـالصيانة في المصنع، ل
 

أو دمرت.  ،كانت متوقفة في مجمع المصنع أيضا ،سيارات على األقل 3تضررت   73في الھجوم.
ية. بھذه الغارة الجو لم تتأثرفي المباني التي  يعملالمصنع كان ايتس ووتش، ھيومن روقت زيارة 

  .تضرر في االنفجارالذي مبنى عن استعمال ال العمال توقف
 

من قنبلة من نوع أجزاء حددت و ،ثر عليھا في الموقعبقايا عُ أيضا ھيومن رايتس ووتش عاينت 
وھي  ،إينيدين إنك" شركة "آي تي تي إلى ھاشظاياعالمات على تشير الموجھة بالليزر. بايفواي ال

ر إلى أن ما يشي (مكونات للتحكم بالحركة) في نيويورك، لعوامل المثبطة الھيدروليكيةتنتج اشركة 
 .التوجيه جھازأنتجت األمريكية لشركة ا

 
ل رب في سنحان. وتمثضُ الذي المصنع كان من بينھا مصانع في اليمن،  9تمتلك شركة بيو فارما 

  لشواطر.وفقا  ،من سوق الدواء في البالدبالمئة  5منتجات الشركة حوالي 
  
 

                                           
 .2016 /آذارمارس 26 سنحان، فارما، مصنع بيو العوش، حسين يحيى مع ووتش رايتس ھيومن مقابلة71 

  لسابق.ا72
 .2016 /آذارمارس 26 سنحان، فارما، بيو مصنع ،شواطر محمد مع ووتش رايتس ھيومن مقابلة73
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لم تكن ھناك أھداف عسكرية في المنطقة المجاورة مباشرة.  هھيومن رايتس ووتش إن عامالن لـقال 
ھو ذكر  .نيع مدني"تص. ھذه منطقة ن أو جنودوس ھناك أدلة تشير إلى أننا مقاتل"ليش وقال الع

ويقع ، اكيلومتر جنوب 10قع على بعد حوالي العسكري يوعامل آخر أن معسكر "صبرا وشاتيال" 
  .كيلومترات 3بعد حوالي على  عسكري،التخزين لل جربانموقع 

 
م ألغراض عسكرية، بما في ذلك إنتاج ستخدِ اإال إذا  ،كان الھجوم على مصنع بيو فارما غير قانوني

 ،ھيومن رايتس ووتش أي دليل على السلع العسكرية في الموقعلم تجد السلع لالستخدام العسكري. 
وعلب المصنع ألغراض عسكرية. الحظ الباحثون بقايا زجاجات الدواء  على استخداموال 

ت أن ثبجوية وإذا الغارة الالتحالف التحقيق في على ومعدات المختبرات في الموقع.  الكبسوالت
 ض صاحب المصنع عن الضرريعو، عليه تغير قانوني لمنشأةاالھجوم على 

كان محافظة صنعاء. ب قنابل التحالف مصنع بيو فارما في سنحان ضربتمكاتب ومختبرات عندما عدة مرت دُ 
 /ھيومن رايتس ووتشويليبلقيس  2016. © محليال لالستخدامأدوية  يصنع المعمل
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 الصناعي العاقلمجمع 
  ءمدينة صنعاء، محافظة صنعا

  2016 /كانون الثانييناير 19، 2015 /أيلولسبتمبر 16: تاريخ الضربات
  جريح 29و قتيالناإلصابات: 

  معروف، البلد الُمزود غير لالستخدام العام "84-إم كي"من نوع  الذخائر التي تم تحديدھا: قنبلة
 

 األكياس، منھا منتجات مختلفةلمصانع  7ضم الذي يالصناعي،  العاقلقوات التحالف مجمع  قصفت
والمواد الغذائية والمالبس والبطاريات، في مناسبتين منفصلتين منذ بداية العمليات  يةالبالستيك

 في الھجوم األول، حواليية، البالستيك األكياسالعسكرية في اليمن. ضربت غارة جوية مصنع 
 26حمد القادري (سائق مال. أسفر الھجوم عن مقتل 2015 /أيلولسبتمبر 16ليال في  11 الساعة
، حارس أمن في )اعام 23( مجاھد علي غابش ألجمتين عمال آخرين. وقال 3)، وإصابة اعام

  ./أيلولسبتمبر ضربةأشھر في أعقاب  3مجمع أغلقت الن المصانع في ، إالمجمع
 

ينتج  ياثان ا، مصنع/كانون الثانييناير 19 صباحا في 10:30 الساعة قوات التحالف حوالي قصفت
 26 وأصابت اواحد بطاريات. قتلت الھجمات عامالالنتج ي اوثالث ،المجمعالوجبات الخفيفة في 

  خرين.آ
 
 :2016 /كانون الثانييناير ضربةنه خالل إ، مناأل، حارس غابش قال

 
 عاينةلمعملنا، وسمعنا صوت انفجار قوي. خرجنا ب نقومكنا  .دارةاإل] مبنىكنت في [

. يھربونالمصانع. وجدنا العمال  أحدغارة جوية أصابت] ما حدث ورأينا أن [
سمعنا الطائرات،  لم يغادروا.] مصابينا إذا كان ھناك أي عمال[ملتحقق ماحاولنا 

 ]ةالقنبلة [الثاني وصوتسمعت الطائرات  .مرة أخرى ھا. ثم سمعنافتراجعنا قليال
الغبار والحجارة، ثم ] لم أتبين ما حدث. رأيت ت. [بعد أن ضرباألنني كنت قريب

 74ة.أخذوني إلى المستشفى مباشر
 

  نه أصيب أيضا خالل إ خفيفة في المجمع،ال اتوجبالوظف في مصنع ، م)اعام 26قال محمد راجح (
 

                                           
 .2016 /آذارمارس 21 صنعاء، غابش، علي مجاھد العجماتين مع ووتش رايتس ھيومن قابلة74 
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 /كانون الثاني:يناير ضربة
 

 دقائق كان ھناك 10ضربة. ثم بعد بالوقت الضربة األولى. شعرت  العنبركنت في 
األول في  االنفجارابني . أصقد غادر حينھاالجميع ، كان . الحمد ثانية ضربة

ھذه من [أتعالج ال أز[االنفجار] في كل مكان. ال ألقى بنا . يوجھي وساق
 75اإلصابات].

 

                                           
 .2016 /آذارمارس 21 صنعاء، راجح، محمد مع ووتش رايتس ھيومن مقابلة75

مصانع تنتج  7غارات للتحالف مجمع العقيل الصناعي في صنعاء منذ بداية الحرب. يضم المجمع  3ضربت 
بلقيس  2016© ك أكياس البالستيك والبطاريات والمواد الغذائية والمالبس. السلع االستھالكية بما في ذل
 ويللي/ھيومن رايتس ووتش
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ھيومن رايتس ووتش الموقع في  عاينت
األولى قنبلة تركت ال. /آذارمارس 21

عميقة خارج مصنع واسعة وحفرة 
 ارارألحقت أض، ويةالبالستيكاألكياس 
بر عوبعثرت البالستيك المبنى، ب طفيفة

الثة الثانية والث القنبلتانالفناء. انفجرت 
ا الثانية أيضوتركت ، األبنيةأسطح  على

من أثر حفرة عميقة. خففت المنتجات 
القنبلة الثالثة بحيث لم تؤثر على أرضية 

المصنع. وجدت ھيومن رايتس ووتش 
ھا ، وحددت أنبقايا قنبلة ثالثة في الموقع

  ة." لألغراض العام84-من نوع "إم كي
 
  

أن مجمع ھيومن رايتس ووتش  استنتجت
قع على بعد حوالي يالصناعي  العاقل
ثكنة  وھو الصيانة،معسكر متر من  100

المركبات العسكرية  إلصالحعسكرية 
 ،ةمتجاورواألسلحة. جدران الموقعين 

نھم ال إمصنع الومع ذلك، قال عمال 
ن طائرات إھيومن رايتس ووتش  لـ غابش وقالال يزال قيد االستخدام. المعسكر يعرفون ما إذا كان 

  .على األقل منذ بداية الحرب مرة 13 المعسكر قصفتالتحالف 
 

ومين ھجالالتحقيق في على التحالف ھدفا عسكريا مشروعا. ومع ذلك، صيانة العسكري الكان موقع 
خاذ وإذا كان قد تم اتقانوني، غير ت استھدفت بشكل مباني المصنع لتحديد ما إذا كان أصابا نذيلال

غير  ھجومالأن  ثبتذا إجميع االحتياطات الممكنة لتقليل الخسائر المدنية في األرواح والممتلكات. 
صابات أو اإلتعويض العمال وأسرھم عن على التحالف عدم كفاية االحتياطات،  نُفذ معقانوني أو 

 .الوفيات الناجمة عن الھجوم، وكذلك أصحاب المصانع عن الضرر
 
 
 
 
 
 

 
في مجمع العقيل  جي بي (لألغراض العامة) 84إم كي  بقايا قنبلة

 /ھيومن رايتس ووتشويلليبلقيس  2016© الصناعي. 
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 اب الصناعيهمجمع الش
  مدينة صنعاء، محافظة صنعاء

/كانون الثاني يناير  30و 29: تاريخ الضربات
2016  

  جرحى 3قتيل، اإلصابات: 
 ال يوجد الذخائر التي تم تحديدھا:

 
 ليال في 9أصابت غارة جوية حوالي الساعة 

الشھاب مجمع  ،2016/كانون الثاني يناير 29
في الجزء الشمالي من الذي يقع الصناعي، 

 عنبرن خارج ااالنفجار وقعمدينة صنعاء. 
 يةثانغارة  أصابتلشاي واألرز. اتخزين ل

خارج مباني المصنع. لم يصب أحد موقعا 
غارات  4 أصابتبجروح في ھذا الھجوم. 

اء ابتد /كانون الثانييناير 30في  المصنعأخرى 
ما أدى إلى د الظھر، بع 2ة الساعحوالي من 

وموظف وقتل حارس. ضربت  حارسينإصابة 
لتخزين مسحوق الحليب  عنبراالغارات ھذه 

لتخزين الشاي واألرز  اروعنب، "نيدو"م المدعّ 
ت عرق. بلغتمزيل الإلنتاج  اروعنبمبنى المكتب الذي يضم سجالت الشركة، و(للمرة الثانية)، 

  .مدى يومين على 5المصنع  أصابتالغارات التي  مجموع
 

ي كان فھيومن رايتس ووتش إنه لـ  ،مصنعالحارس في ، )اعام 29قال عبد هللا حمود قايد العلي (
عند البوابة عندما كنت  " /كانون الثاني:يناير 29مساء  كان فيقال إنه  وقت الضربتين. مصنعال

الحريق. ضربت الغارة الجوية الثانية جوية األولى ھنا. جاءت سيارة إطفاء إلخماد الغارة الضربت 
 76يء".مصنع] ولم يحدث شالخارج [ الضربة كانتبعد ذلك، إال أن 

                                           
 .2016 /آذارمارس 21 صنعاء، العلي، قايد حمود هللا عبد مع ووتش رايتس ھيومن مقابلة76 

ي ذشھاب الصناعي الالاإلنتاج في مجمع أحد عنابر 
 30و 29ضربات التحالف الجوية في  هدمرت

بلقيس  2016. © 2016/كانون الثاني نايري
 /ھيومن رايتس ووتشويللي
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لنھب األشياء من المصنع. ن أتوا الذي الناس أمنع"عند البوابة،  ظھر اليوم التالي ه كان فيقال إن
   لتيا العنابربعد". أضاف أن ، لم نسمع صوت الطائرات إال فيما سمعت صوت انفجار قبل الطائرة

وكرر  ،تحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية وغيرھا من المنتجات الجافةكانت  تربضُ 
  .كيلومتر 1.5تقع على بعد  ينلحوثيل شنقطة تفتيأقرب ن إأي أسلحة. قال  نخزلم يكن يأن المصنع 

  
أدلة على استخدام المصنع م تجد ول، 2016 /آذارمارس 21ھيومن رايتس ووتش الموقع في  عاينت

 سقوفوتمزيق  ھاجراء انھيار ھياكل تماما، العنابرألغراض عسكرية. دمرت الضربات الجوية 
كل اآلليات  تمردُ حفرة عميقة في األرض. نيدو مسحوق حليب  عنبر الھجوم على. خلّف الزنك

، في آخرين 3 وإصابة مدنيشھاب الصناعي في صنعاء، ما أسفر عن مقتل اللتحالف مجمع لقنابل  6 ضربت
بلقيس  2016© المنتجات الغذائية والدوائية.  يخزنمرفق كان ال. 2016 /كانون الثانييناير 30و 29

 /ھيومن رايتس ووتشويللي
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متضررة أو رات على األقل سيا 8. ظلت بقايا المخزنةالثقيلة، فضال عن المنتجات النھائية المعدنية 
  .في الفناءمدمرة 

 
وفقا ألحد حراس األمن في ، امرأة 60إلى  50عامال، من بينھم  150نحو  يوظفالمصنع كان 

، منھا شركة شھاب، التي تملك المجمع، مجموعة متنوعة من المنتجات لليمنتستورد المصنع. 
من  بالمئة 70. توفر الشركة "لهنست"، ومنتجات "ويكرك شوفان"و مسحوق حليب نيدو المدعم

وفقا لعقيل عمر شھاب، المدير التنفيذي لشركة شھاب. كما ينتج  إمدادات أغذية األطفال في اليمن
  .عرقتالوجه والشاي ومزيل ال مناديل، منھا مصنع السلع االستھالكيةال
 

ات ضد المنتج نوالحوثيقودھا يال سيما في ضوء حملة المقاطعة التي  ،تهقال شھاب إن الھجمات فاجأ
عربية باللغة ال "فيسبوكصفحة "بھيومن رايتس ووتش زود المصنعة والمستوردة من قبل شركته. 

مية لحوثيين وروابط لمصادر إعالل لمقاطعة البضائع األمريكية واإلسرائيلية، تضمنت شعارات دعوت
شركة شھاب تستورد  77.، فضال عن شعارات تجارية لشركة نستله وغيرھا من الشركاتلھمتابعة 

  .أشھر قبل بدء الحرب منذ عدة ةالصفحة نشطلم تكن منتجات نستله. 
 

أو  إنتاجھا لألغراض العسكرية، بما في المصنعستخدم يما لم  غير قانونيكان الھجوم على المجمع 
 ھيومن رايتس ووتش أي دليل على ھذه السلعلم تجد تخزين البضائع المعدة لالستخدام العسكري. 

 .نباحثوه العندما زار
 

 الشرق األوسط للخياطة والتطريز معمل
  مدينة صنعاء، محافظة صنعاء

  2016 /شباطفبراير 14: الضرباتتاريخ 
  جرحى 3، قتيلاإلصابات: 

 ال يوجد  :التي جرى تحديدھا الذخائر
 

 14صباح  1:06 الساعة الشرق األوسط للخياطة والتطريزمعمل طائرات التحالف قنبلة على ألقت 
الفساتين المطرزة. كانت على كان ينتج مصنع صغير شمال شرق صنعاء  وھ، و2016 شباطفبراير/

بالستيكية  الكابالت الكھربائية وأغطيةستودع يخزن م ، وعلى اآلخرمكاتب معملأحد جانبي 
أوقفت آخرين.  3وأصاب عاما،  16 ه، وھو صبي عمراواحد عامالالھجوم . قتل للبطاريات
  عن االستخدام. مصنع ومنشأة تخزينالناتجة عنھا الار الناجمة عن الغارة الجوية والنار األضر

 
من محافظة ريمة، جنوب غرب العاصمة نازحين المن ، كثير منھم عامال 24 المعملكان يعمل في 

 ويأكلون في  ونينام ،ھم من ريمةمن اعديدوقت الھجوم، ألن  عامال في البناء 17 كان ھناكصنعاء. 
                                           

 .2016 /آذارمارس 21 صنعاء، شھاب، عمر عقيل مع ووتش رايتس ھيومن مقابلة77
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د مولّ  كان يصلحه إن، )عاما 31( ناصر الحداد عبد هللالمھندس في صنعاء. قال  نحين يكونوبناء ال
 لتعطالناس الفرار من الباب الخلفي ألن الباب الرئيسي  كان على": . أضافقت الھجومو المعمل
 78".خزن ھنامديزل يوجد . كان في المكان لنيراناشتعلت ادقيقة،  30إلى  15بعد ، تماما

 
 :يعيش في مكان قريبو المعملعامل تطريز في ، )اعام 25( السعيدي قال رؤوف محمد

 

                                           
 .2016 /آذارمارس 24 صنعاء، الحداد، ناصر هللا عبد مع ووتش رايتس ھيومن مقابلة78 

 

 14طائرات التحالف في  ھاورشة الشرق األوسط للخياطة والتطريز في صنعاء، اليمن، بعد أن قصفت
 2016 ©الورشة.  آخرين كانوا داخل 17بين  من 3قُتل في القصف عامل وأصيب . 2016/شباط فبراير

 /ھيومن رايتس ووتشليبلقيس ويل
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إلى  وأتيتسمعت االنفجار . 1:06 [الساعة] ... في المعملالمنزل، مقابل في كنا 
خراجھم ونقل الجرحى إلى إ. حاولت مصابين][عمال آخرين المصنع للبحث عن 

ھاتفه بالتصال لدير اضطر المعالق تحت األنقاض. ھناك عامل المستشفى. كان 
. ...] صبيتحت الردمداخل [المن  هنقاذه. كان آخر شخص أنقذناإلمكانه رفنا عحتى 
كان ذلك بعد  .متفحما ... كان جسدهتينكبيرال تينكتلال اتينبين ھ عالقتينه اساقكانت 

النار [في الموقع] رغم أن المطافئ كانت تخمد دقيقة من الغارة الجوية. لم  30
سنوات، لم تكن  8. عملت ھنا اخمادھإلصباحا  9الساعة استغرق األمر حتى  .ھناك

 79ين.ھناك أسلحة أو أي مقاتل
 

 المالبسفي تطريز عمل . كان يمتأثرا بجراحه) اعام 16(الوصابي توفي خليل عبد هللا طالب 
، ُكسرت )اعام 28( السعيديجد يوسف علي افي االنفجار: م عمال آخرين 3المصنع. أصيب ب

علي حسن و ،الرأسبأصيب ، عام) 20(الخوالني  أحمد عبد العزيز. أضالع صدره وُجرح صدره
 .هأصيب فك ،)اعام 40( الوصابي

  
بعض الركام  وازالأ ن العمالأ. رغم 2016 /آذارمارس 24ھيومن رايتس ووتش الموقع في  عاينت
في  محترقة، وتناثرت قطع النسيج ومواد الخياطة األخرىمن الموقع، ظلت األرض  حجما األكبر

باشرة، وكذلك تواجدوا بعدھا مأو لغارة شھود على ا 3. قابلت ھيومن رايتس ووتش اجزاء منھأ
  .يعيش في المنطقة صاحب أرض

 
 ارة،الغد المصنع لعدة أيام بما فيھا يوم كان يعمل على مولّ الذي مھندس القال عبد هللا ناصر الحداد، 

من السماء فوق المصنع،  اقادم اأيام من الغارة الجوية "ضوء 3قبل  ،/شباطفبراير 11 رأى في هنإ
 80".يقصفونا تقلق، لن ال العمال: الوق شعرت بالخوف،إما من طائرة أو طائرة بدون طيار. 

 
وقت ، المصنع عنمتر  130حوالي بعد يتفتيش حاجز  علىكانوا من مقاتلي الحوثي  5إن  قال حداد

وابن عم ، وزارة الداخليةمسؤول في ، راجح ُحنيشلـ نزل السابق حاجز الميحرس الالغارة الجوية. 
لسفارة  ره، وأجّ فترة طويلةبالحرب  غادر المنزل قبلُحنيش إن مالك أرض المصنع. قال حداد 

الجوية  غارات التحالفن المصنع. أضاف أن عمتر  500التي تبعد حوالي الواليات المتحدة، 
منذ  ينالحوثي ينمقاتلالمن  30نحو  ، كان يعيش فيهمتر 170 نحويبعد  امھني امرارا معھد تضرب
 ى،فمكان الحادث لمساعدة الجرحى وأخذ الناس إلى المستش إلىن وھؤالء المقاتلوصل . النزاع ايةبد

  .الخياطة معملبعد الھجوم على 
 

ھيومن  لم تجدالخياطة غير قانوني إال إذا كان يستخدم ألغراض عسكرية.  معملكان الھجوم على 
 .كان ھدفا عسكريا المعملرايتس ووتش أي دليل على أن 

                                           
 .2016 /آذارمارس 24 صنعاء، ،السعيدي محمد رؤوف مع ووتش رايتس ھيومن مقابلة79
 .2016 /آذارمارس 24 صنعاء، الحداد، ناصر هللا عبد مع ووتش رايتس ھيومن قابلةم 80
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 مصنع إسمنت عمران
  محافظة عمران

  2016 /شباطفبراير 15 ،2016 /شباطفبراير 2 ،2015 /تموزيوليو 12تاريخ الضربات: 
 جريح 64وقتيل  15اإلصابات: 

  
" 108-"بي إل يومع حاويات  بنظام استشعاري "105-"سي بي يو أسلحة :التي تم تحديدھا الذخائر

كغ) لألغراض العامة  226.796( رطل 500تزن  "84-إم كي"، وقنابل من نوع أمريكية المصدر
   المصدرأمريكية توجيه باألقمار الصناعية، "جي دي إي إم" لل مع نظام

 
 /تموزيوليو 12ھجمات منفصلة في  3عمران في  إسمنتأغارت طائرات التحالف على مصنع 

  .2016 /شباطفبراير 15و 2016 /شباطفبراير 2و 2015
  

 12بعد ظھر  12:45 حوالي الساعةسمنت ختلفة من مصنع اإلقنابل على األقل أجزاء م 5ضربت 
أغلقت قد وخزان مياه. كانت إدارة المصنع  الخلطبرج التسخين ومنطقة ھا بما في يوليو/تموز،

 تالوقود والمواد الخام. أعادالحصول على ا عليھب صعّ الذي لتحالف لالمصنع بعد الحصار البحري 
 11ي ف الرئيسي للمصنع اإلنتاجخط شّغل العمال والمصنع، قبل بضعة أيام فقط من الھجوم، افتتاح 

 7، بينھم عامال 12. ھاجمت قوات التحالف المصنع في اليوم التالي، ما أسفر عن إصابة يوليو/تموز
 إجازة ألغلب العمال في المصنع والبالغ عددھم الھجوم خطورة. أعطى المصنع بعدھم أكثر إصابات
  .وإدارية ومھام تقنية المعلومات والصيانةأمنية  للقيام بمھامعامال  350فقط  وأبقى، 1500

 
ما  ،مساء 5 الساعة شباط، حواليفبراير/ 3في  غارة جوية أخرى المدخل الرئيسي للمصنع أصابت

 ،)اعام 34رمزي الفقيه (قال  آخرين. 49ن، وإصابة ل وطفالعما 7مدنيا، بينھم  15أسفر عن مقتل 
 ،في المصنع بعد ظھر ذلك اليومكان رايتس ووتش إنه لـ ھيومن  المدير العام في المصنع،سكرتير 

 يتشاور الطابق األولفي نه كان إ، قال مساء 5وفي حوالي الساعة  يستكمل بعض األعمال اإلدارية.
  :قال .المعلومات يةتقنمن زمالئه من قسم  3مع 

 
 3لحوالي تحرك ألطوب والزجاج في الھواء.... لم اتطاير والغرفة الغبار  ، مألفجأة

ھناك شظية معدنية كبيرة  ت، كانأحملهكنت الذي الكمبيوتر  إلىدقائق. ثم نظرت 
 نابأاختوبھو ال الخروج إلىزمالئي و استطعتُ . فجوة في منتصفهأحدثت ه واخترقت

الم لكن كان الظ. بحث عن وسيلة للخروجشرعنا في التحت الدرج لبضع دقائق، ثم 
 . 81انھار من حولناقد في كل مكان حولنا. كان ھناك ركام في كل مكان وكان المبنى 

 
  رأى النار تشتعلعامال آخر أصيبوا في العملية.  48 لكنو ،أخيراالخروج الفقيه وزمالؤه استطاع 

                                           
 .2016 /آذارمارس 25 عمران، الفقيه، رمزي مع ووتش رايتس ھيومن مقابلة81
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سيارات  4 في خارج المصنع 
 ين على األقلتجاري ينومحل

وصيدلية ومقھى ومركز اتصال 
  .بالقرب من بوابة المصنع

 
) اعام 44قال محمد علي نايف (

، والذي يقع المنطقة سكان أحد
ان ك ، إنهعند بوابة المصنعه منزل

في سيارته وقت الھجوم. سمع 
اعتقد سحب الدخان.  ىدويا ورأ

فقاد أن عائلته كانت في خطر، 
سيارته على الفور في اتجاه 

منزله. لدى وصوله، رأى أحد 
أفراد  من 6يساعد الجيران 

من منزله على الخروج أسرته 
تجاوزھم إلى الداخل المتضرر. 
، )اعام 18(عبد هللا ليتفقد ابنه 

) اعام 13أخيه نواف ( يّ بناو
الذين ) اعام 23وعبد الرحيم (

في الداخل. في نھاية كانوا 
صيب أبنه الذي اوجد  ،المطاف

بجروح بالغة، وكذلك عبد 
 قربالرحيم، الذي كان ميتا، 

 . قالاورالمج االتصالمركز 
 :نايف

 
الحريق  نخمدعندما كنا 

في وقت الحق، وجدنا 
السيارات المحترقة. توفي ابني عبد هللا في المستشفى في  إحدىجثة نواف تحت 

 تجاوزتبجراحه بعد يومين.  وقت الحق من ذلك اليوم، وتوفي والدي علي، متأثرا
الدفع،  عنستط لموألننا  ،]دوالر 11600مليون لایر يمني [ 2.5الطبية  نافواتير

 82ي.ن أقاربم 2على رھن سيارتي وسيارة  مستشفىأجبرنا ال
 

                                           
 .2016 /آذارمارس 25 نايف، علي محمد مع ووتش رايتس ھيومن مقابلة82

  
تملكه مصنع وھو عمران في محافظة عمران،  إسمنتمدخل مصنع 

، 2015/حزيران قوات التحالف مرة في يونيو هضربت، لحكومةا
أي معلومات تفيد لم يقدم التحالف . 2016 /شباطومرتين في فبراير

  بريانكا 2016© بأن المصنع كان يستخدم ألغراض عسكرية. 
 رايتس ووتش موتابارثي/ھيومن
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كسارة  وأصابت ،صباحا 4 الساعة حوالي /شباطفبراير 15في  أخرى المنطقة غارة أصابت
 40( ريمان كان محمد صالحا. الرحجبل محجر المصنع، عند سفح  مدخلالمصنع عند في  اإلسمنت

 الھجوم. قال إنه أصيب بجروح طفيفة فقط  فيھاحرس المنطقة التي وقع يحراس المصنع،  أحد) اعام
 

 من زمالئه الحراس بجروح أكثر خطورة، وھما 2أصيب ألنه ابتعد عندما سمع صوت الطائرة. 
 83 ).اعام 40( ) وحاتم يحيى حاتماعام 28(الريماني نبيل علي محمد 

 
 هاليوم نفسه، بما فيمساء من  5حوالي الساعة جبل الرحا ألقت طائرات التحالف ذخائر عنقودية على 

 33( ) وبندر أحمد داووداعام 50. توجه كمال حسين قايد (اإلسمنتمصنع وبجانب كسارة ال محجر
لذي ا، اإلسمنتمصنع  صباح اليوم التالي، لتفقد األضرار في محجر ،العامالن في المصنع ،)اعام

                                           
 .2016 /آذارمارس 25 عمران، ،الريماني صالح محمد مع ووتش رايتس ھيومن مقابلة83

شباط، فبراير/ 3مصنع في القتلوا عندما قصفت قوات التحالف مدخل ، عائلة نايفمن مدنيين  4ذكرى الفتة تحيي 
 رايتس ووتش موتابارثي/ھيومن بريانكا 2016. © 2016
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ي العامالن ف وجد، ويتصل بجبل الجميمة. ن مبنى المصنع الرئيسيعكيلومتر واحد يبعد حوالي 
   84وجمعاھا. إلى المحجر مخلفات الذخائر التي كانت ملقاة في منتصف الطريق ھماطريق

 .ذه البقاياھتا ، صور2016آذار  /مارس 25ھيومن رايتس ووتش المصنع في  تاباحث تعندما زار
مع " 108-"بي إل يو اويات ح مع بنظام استشعاري "105-سي بي يو" القنبلةعلى غالف  ُكتب

يكن . لم " فارغتين108-ا حاويتّي "بي إل يوتكما صور .2012 /تموزيوليوفي تاريخ صناعة 
ذخائر صغيرة. مع ذلك، قال عمال مصنع الأو الجزء المسمى "سكيت"  متصال بأي من الحاويتين

 سكيتمع  "108-يو إل بي" قنابل من نوع 3ھم رأوا أيضا إن يومن رايتس ووتشي ھتلباحث سمنتاإل
 لـ المظلة. قدم العمال في وقت الحق ، باإلضافة إلىمحجرال طرقملقاة على الصغيرة  ھاأو ذخائر

، والتي هت فيالمكان الذي سقط القنابل الملقاة فيقايا التقطوھا لبھيومن رايتس ووتش الصور التي 
  .منفجرةأظھرت ذخائر صغيرة غير 

 
 500تزن  "84-إم كي"لقنبلة واحدة على األقل من نوع بقايا نع في المصأيضا  تانالباحث توجد
ھذه  واجمعإن العمال مصنع ال. قال مدير لألغراض العامة مع نظام توجيه باألقمار الصناعية رطل

 .المخلفات من الضربات السابقة
 

على الطريق  ،لمصنعتعود ل حراسةلل 3كوخين أو ن ھناك إقال عدد من الموظفين في المصنع 
ة بعد بدايإن لمحجر، على بعد كيلومتر واحد من المصنع. قالوا إلى االمؤدي من المصنع الرئيسي 

  .ھذه األكواخين بالتواجد في الحوثي المقاتلينمن  3أو  2الحرب، بدأ 
 
أوي يمرفق كان القاعدة عسكرية، على بعد كيلومترين على األقل من المحجر. في جبل الجميمة قع ي

، الذي قتل في القتال ضد الحوثيين القشيبياللواء حميد كان يقوده ، الذي 310اللواء المدرع بقا مس
ھيومن رايتس ووتش إنه منذ ذلك الحين، تتمركز القوات الموالية لـ محليون قال سكان . 2014عام 

لحة أنواع األسأي تفاصيل عن أعداد القوات أو أي نوع من م للحوثيين في القاعدة، ولكن لم يكن لديھ
  .ھناك الموجودة

 
تخدم سيما لم  قانونية،غير  لإلسمنتالحكومي عمران مصنع الرئيسية ل منشأةالھجمات على الكانت 

ذين المصنع إلنتاج أو تخزين البضائع المعدة لالستخدام العسكري. كان المقاتلون الحوثيون ال
مع الخسائر  االھجوم متناسبيكون  يجب أنولكن ، مشروعةمحجر أھدافا عسكرية اليتمركزون في 

عتداء ، االدرباستخدام الذخائر العنقودية في الجبل، على مقربة من قرية يشكل المدنية المتوقعة. 
  .غير قانوني

 
 من دفع رواتب العمال. تتمكنمنشأة حتى ال، إعادة فتح 2016 /أيارقررت إدارة المصنع في مايو

معاناة البعد  ،خطرالرغم أخذ ھذا القرار أنه ي كتب مدير في المصنع إلى ھيومن رايتس ووتش

                                           
 .2016 /آذارمارس 25 عمران، داوود، أحمد وبندر قايد حسين كمال مع ووتش رايتس ھيومن مقابلة84
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ات . حلقت طائردخلھمھذا ھو السبيل الوحيد لتغطية أن ، وامصنع وأسرھفي اللقوى العاملة لطويلة ال
بقي . ربواما أخاف العمال الذين ھ ،إعادة افتتاحه ، وھو يوم/أيارمايو 4 في فوق المصنع التحالف

  .المصنع مغلقا حتى وقت نشر ھذا التقرير
 

 ،والمحاجر اإلسمنتكسارة و سمنت عمرانإالتحالف التحقيق في الغارات الجوية على مصنع على 
لتحالف تعويض على ا ،كذلك يكن لم إذا .ألغراض عسكرية يستخدمالمصنع ا إذا كان موالتحقق م

 .الھجوم عائالت المدنيين الذين قتلوا أو جرحوا في
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IV. حاالت موثقة مسبقا للهجمات على البنى االقتصادية المدنية  
 

 لأللبان والمشروباتيماني مصنع 
  حافظة الحديدةم ،صنعاء-الحديدةطريق 
  2015 /آذارمارس 31: الضرباتتاريخ 

  جريح 11و قتيل 31اإلصابات: 
 يوجد: ال التي تم تحديدھاالذخائر 

 
 

مصنع  علىمارس/آذار،  31مساء  11:10من حوالي الساعة  ابدء غارات منفصلة 4طائرة حربية أو أكثر نفذت 
ما ال يقل عن الغارات قتلت   85كيلومتر عن مدينة الحديدة. 10الذي يبعد نحو  ،يمانيومشروبات  ألبان
  آخرين على األقل. 11 وأصابت، من موظفي المصنع 31

 
ومن رايتس ووتش إنه كان ينتظر حافلة المصنع مع زمالئه بعد انتھاء قال أحد عمال المصنع لـ ھي

كان قد سمع صوت طائرة،  مساء 11:10المصنع. وعند الساعة  عند بوابة مساء 11الساعة مناوبته 
ن شاھد أحد مخازن بعد ثوامن ذلك المساء.  وقت سابقع أخرى في الحديدة في قرآھا تقصف موا
كي تظل ، وثبتناھا المزدحم بالعمالعنا إلى أبواب أقرب المباني : "ھروأضافالمصنع ينفجر، 

  ".مفتوحة فيما اندفع الناس للخارج
  

أدى إلى انفجار  معدات التغليف، مما يحتويفي جزء من المصنع  ثانيا ابعد دقائق شاھد انفجار
من  بفي تسري أن االنفجار تسبب أيضا األرض ارتجت تحته، واكتشف الحقاقال إن غاليات المياه. 

 ىإلى المستشف يأخذونسعاف عناصر اإلقال العامل إنه شاھد از المستخدمة في التبريد. مواسير الغ
  .قد استنشقوا أبخرة الغازات نعدة أشخاص ربما يكونو

  
 3 ماتفي جزء آخر من المصنع، أشعل النيران في المبنى.  ه شاھد بعد دقائق انفجارا ثالثاقال إن

وقع انفجار رابع بعد دقائق في الجزء نفسه كانوا يحاولون إغالق الماكينات. ينما عمال في المبنى ب
  من المصنع.

 
قاعدة جوية  عنمتر  100نحو  كان يبعدن المصنع إھيومن رايتس ووتش لـ قال سكان في المنطقة 

 كانت وحدات عسكرية موالية للرئيس السابق علي عبد هللا. ينعسكرية تسيطر عليھا قوات الحوثي

                                           
، 2015أبريل/نيسان  15مدنيا"، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش،  31 تقتل مصنع على جوية غارة ـ اليمن"85

https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/15/269646. 
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عسكرية القاعدة النيسان /ريلبأ 11 فيصالح في معسكر قريب آخر. ھاجمت طائرات التحالف 
  .يوما من الھجوم على مصنع األلبان 11بعد  مجاورالجيش لاجوية ومعسكر ال
 

ون ابقذائف الھقُصف المصنع إن  "رويترزـ "ل ،المتحدث باسم التحالف ،عسيريأحمد  اللواءقال 
من "كانوا ھم قال العسيري: من الحوثيين وحلفائھم.  ءتجا انھإوصواريخ الكاتيوشا التي قال 

ئرة أسقطت قنابل على المصنع. أن طاإلى مع ذلك، تشير روايات الشھود   86.استھدف مصنع األلبان"
  .طائرات في القتال من والقوات المتحالفة معھوستخدم الحوثييلم 
  

مصنع األلبان غير قانوني طالما لم يتم استخدامه ألغراض عسكرية، مثل إنتاج أو كان الھجوم على 
  .تخزين البضائع المعدة لالستخدام العسكري

  
 .منتجات األلبان الستھالك الجمھور العامفقط المصنع ينتج  قوبلوا إن لذينقال ا

 

 محطة المخا لتوليد الطاقة 
  محافظة تعز، مدينة المخا

  2015 /تموزيوليو 24: الضرباتتاريخ 
  جريح 42قتيل و 65اإلصابات: 

 يوجد: ال التي تم تحديدھا الذخائر
 

بين ، محطة لتوليد الطاقة في المخا فيمن المجمعات السكنية  2طائرات التحالف مرارا قصفت 
محطة وأفراد الالذي يضم العاملين في و، 2015 /تموزيوليو 24 مساء 10و 9:30 تينالساع
 87. أسرھم

 
ن في موقال العمال والمقيونصف من وقوعه.  ھيومن رايتس ووتش منطقة الھجوم بعد يوم تزار

جوية منفصلة في ات قنابل في طلع 9ألقت ن طائرة أو أكثر إھيومن رايتس ووتش  المجمعين لـ
آخر. أظھرت الحفر  اوليس ھدفاستھدفت المجمعين كل القنابل بدا أن فترات من بضع دقائق. 

، عائلة 200ي لحقت بالمباني أن المجمع السكني الرئيسي، الذي يأوي ما ال يقل عن واألضرار الت
قنابل. كما سقطت قنبلة على مجمع سكني آخر يبعد ست ما أكد مديرو المصنع، استُھدف بحسب 

فدمرت خزانات الماء. أيضا،  ،حوالي كيلومتر واحد شمال المجمع الرئيسي يسكنه عمال مؤقتون
  خريان على الشاطئ وتقاطع قريب.سقطت قنبلتان أ

 

                                           
، 2015أبريل/نيسان  1"، رويترز، اليمن في بمصنع انفجار في األقل على قتيال 25: وسكان مسعفون" 86

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0MS57Q20150401  2016يوليو/تموز  10(تم االطالع في.( 
 .2015يوليو/تموز  27حرب"، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش،  جريمة تشكل قد سكنية مبان على التحالف غارات ـ اليمن"87

https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/28/279683. 
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ة توليد الطاق ةلمحط التابعين ينالسكني ينالمجمععلى أن ھيومن رايتس ووتش أي عالمات  لم ترَ 
 لم يكن ھناك هنإوالسكان  عامال 12أكثر من قال ألغراض عسكرية.  انستخدما يالكھربائية كان

 .المجمعينن أو قوات عسكرية أخرى في وحوثي
 

ي فإحدى وسائل اإلعالم المملوكة للسعودية،  التلفزيونية، "العربية"أفاد شريط األخبار على قناة 
قاعدة للدفاع الجوي العسكرية في  تأن قوات التحالف ھاجم، /تموزيوليو 25 صباحوقت مبكر من 

المخا لمحطة المجمع الرئيسي ل شرقجنوب متر  800حوالي تبعد منشأة عسكرية وجد ت تالمخا. كان
 .للدفاع الجويعسكرية قاعدة  تكانإنھا مصنع اللتوليد الطاقة، قال عمال 

 

 مصنع الشام لتعبئة المياه
  محافظة حجة، مدينة عبس

  2015 /آبأغسطس 30: الضرباتتاريخ 
  جريح 11و قتيل 14اإلصابات: 

 يوجد: ال التي تم تحديدھا الذخائر
  

 
 الساعة حوالي /آبأغسطس 30في  في ضواحي عبس تعبئة المياهلضربت غارة جوية مصنع الشام 

من نھاية  يقتربونأوالد كانوا  3، بينھم عامال 14 وقتلتمصنع الغارة الدمرت   88.صباحا 3:50
والجرحى، فضال عن صاحب المصنع، عديد من القتلى كان . 11 ت أكثر منوجرح الليلية، ورديتھم

  .من عائلة واحدة
 

ن إكيلومتر من المصنع،  10حوالي على بعد يعيش صحفي ، )اعام 34( قال خالد إبراھيم مساعد
على مجموعة من المنشآت العسكرية والحكومية تلك الليلة غارة  12طائرات التحالف نفذت أكثر من 

لـ مصنع عامالن في الال ق .مصنععلى الكان ھجوم آخر في أجزاء أخرى من محافظة حجة، و
يئا ش ناا ال يعلممنھإفي المنطقة المجاورة مباشرة، و ةلوحيدا ھا كانت الضربةنإھيومن رايتس ووتش 

  .عن أھداف عسكرية على مقربة من المنطقة
 

وثيين الحن التلفزيونية إ "سي إن إن"لقناة  "أحمد عسيري، المتحدث العسكري للتحالفقال اللواء 
رھم أجبناسفة وتدريب المھاجرين األفارقة الذين العبوات ال لتصنيعالمصنع كانوا يستخدمون 

للجيش في حجة حيث  اھاجمنا معسكرع. "ال يوجد مصنقال العسيري: ن على حمل السالح. والحوثي
 89ا".نودنالمرتزقة إلرسالھم لقتل ج ونبدريُ 

                                           
 .2016مارس/آذار  21"، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش، للسعودية األسلحة بيع حظر يجب ـ اليمن حرب" 88

https://www.hrw.org/ar/news/2016/03/21/287876 
  انظر:89
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ستخدم ي نع كان يستخدم لتعبئة المياه ولمھيومن رايتس ووتش إن المصالذين قابلتھم قال كل األفراد 
 ةربضالألي أغراض عسكرية. سافرت مجموعة من الصحفيين الدوليين إلى الموقع بعد يومين من 

 عالموق عاينواالوا إنھم قعلى أي أھداف عسكرية في المنطقة.  دليل م لم يتمكنوا من إيجادأنھ واوذكر
حرارة جة لنتي معا ائبةذالكوام من الزجاجات البالستيكية المحروقة أللصور والفيديو التقطوا ا، وبدقة

 .لم يجدوا أي دليل على أن المصنع كان يستخدم ألغراض عسكريةاالنفجار. 
 

كان الھجوم على مصنع تعبئة المياه غير قانوني طالما لم يتم استخدامه ألغراض عسكرية، مثل إنتاج 
 .أو تخزين البضائع المعدة لالستخدام العسكري

  
 

 مصنع سيراميك ردفان
  محافظة صنعاء ،بني مطر مديرية، متنة قرية

  2015 /أيلولسبتمبر 23: لضرباتتاريخ ا
  جريحان، قتيلاإلصابات: 

، مصنّع في المملكة / ھاكيم"500أرض من طراز "بي جي إم -صاروخ كروز جو: التي تم تحديدھاالذخائر 
 المتحدة

 
 ك يمني بينسيراميصنع لتدمير مصنع البريطاني ات التحالف صاروخ كروز استخدمت طائر

 90 .2015 /أيلولسبتمبر 23صباح  11:30و 11 الساعة
 

في منشأة احتجاز مؤقتة قريبة تديرھا حركة "أنصار هللا"، الجناح ) اعام 28(حارسا قتلت الضربة 
يقع على المنتجة" و سراألُ كان الموقع في السابق مبنى حكوميا يحمل اسم "مركز   .السياسي للحوثيين

 ،مترا من مجمع مباني المصنع. لم تصب الضربات الجوية منشأة االحتجاز المذكورة 140بعد نحو 
ا الھجوم أيضأصاب إذا تم استخدامھا ألغراض عسكرية.  قانونياھدفا عسكريا  يمكن أن تكونوالتي 

بالقرب كالھما أقام  ،عاما 14 ، وإلھام حسين طاھر، فتاة تبلغ من العمر)اعام 55أحمد الفقيه ( يعل
أي مقاتلين أو مركبات لم يكن ھناك  هھيومن رايتس ووتش إن ـقال شھود عيان لمن المصنع. 

 330حوالي  يوظفسيراميك ردفان مصنع كان وقت وقوع الھجوم. أو قربه مصنع في العسكرية 
ل ونقص الوقود الالزم للعما األمنيةتاج قبل الھجوم بسبب المخاوف اإلنوقف أ، وكان قد عامال

  .لتشغيل اآلالت
 

                                           
Ralph Ellis, “In Yemen, 34 civilians killed in bombing of water bottling factory,” CNN, August 31, 2015, 

http://edition.cnn.com/2015/08/30/middleeast/yemen-bottle-factory/. 
نوفمبر/تشرين  25"، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش، مشروعة غير غارة في الصنع بريطاني صاروخ يستخدم التحالف: اليمن" 90

 .https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/25/283920، 2015الثاني 
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 23عاينت منظمة العفو الدولية وھيومن رايتس ووتش بقايا السالح المستخدم في ضربة 
أرض من طراز "بي جي إم -سبتمبر/أيلول وتمكنتا من تحديد نوعه على أنه صاروخ كروز جو

  تسعينات. الأواسط  في الذي وفرته شركة "ماركوني دايناميكس" البريطانية ،/ ھاكيم"500
 

 جه كان ينتأن بدالقوانين الحرب، ألنه  اواضح امصنع في محافظة صنعاء انتھاكالكان الھجوم على 
 .السلع المدنية فقط
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V. تنويهشكر و  
 

في  ةحثوبلقيس ويلي، با ؛في قسم الطوارئ ةباحث، اعتمد ھذا التقرير على أبحاث بريانكا موتابارثي
 .التقرير موتابارثي بريانكا تقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا. كتب

 
ل من: ة للتقرير كمتخصص. قدم مراجعة الشرق األوسط وشمال أفريقيا قسممدير  نائبحرر التقرير 

 مدير ةأكشاي كومار، نائب ؛سلحةأول في األ ، باحثھيزني مارك ؛باحث الشرق األوسطآدم كوغل، 
 القائم بأعمال نائبجون سيفتون، و ؛المملكة المتحدةقسم ديفيد ميفام، مدير ؛ تحدةاألمم المشؤون 
 يمس روس، مدير الشؤون القانونية والسياسات. قدمقدم المراجعة القانونية ج .ناشنطو مكتبمدير 

 البرامج.  توم بورتيوس، نائب مدير  لشؤون البرامجالمراجعة 
 

غريس  ؛منسقة المطبوعات، أوليفيا ھنتر ؛منسقةلونكويست،  ميشالر كل من: التقرير للنش أعد
  .، مدير إداريوفيتزوي ھيبكينز ؛شوي، مديرة المطبوعاتت
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  1الملحق 
رسالة ھيومن رايتس ووتش إلى وزير الدفاع صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل 

 سعود

  2016 أيارمايو/ 16

  

  سعود آلمحمد بن سلمان صاحب السمو الملكي 
  وزير الدفاع

  الرياض، المملكة العربية السعودية

  

  نسخة إلى: 

  اللواء أحمد حسن عسيري

  مستشار عسكري لصاحب السمو الملكي

  وزارة الدفاع

  

  صاحب السمو الملكي،

بحوثاً في االنتھاكات المزعومة لقوانين الحرب من قبل جميع أطراف  ووتش تُجري ھيومن رايتس
النزاع المسلح في اليمن، بما في ذلك قوات التحالف وأنصار هللا (الحوثيين)، وغيرھا من الجماعات 
المسلحة. تشمل ھذه البحوث عدداً من الغارات الجوية لقوات التحالف ضربت مصانع ومستودعات 

ية أخرى في اليمن. في بعض الحاالت تسببت الغارات في إلحاق أضرار وتدمير وبُنى اقتصادية تحت
 ممتلكات مدنية، وفي بعض الحاالت األخرى تسببت في مقتل وإصابة مدنيين.

لمساعدتنا على فھم ما إذا كانت ھذه الھجمات قد نُفذت وفقاً لقوانين الحرب، نلتمس من سموكم الرد 
  .بكل الھجمات المرفقة بالرسالة على األسئلة التالية المتعلقة

 ما ھو الھدف المقصود من الھجوم؟ .1
 أي سالح أو أسلحة استخدمت في الھجوم؟ .2
 ما ھي االحتياطات التي اتُِّخذت للحّد من اإلضرار باألعيان المدنية أو المدنيين؟ .3

سنكون ممتنين لسموكم إن حصلنا على أي معلومات أخرى بشأن أي من ھذه الحوادث، بما في ذلك 
 ما إذا فتحتم تحقيقات محتملة في انتھاكات قوانين الحرب. 
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توقيت النشر وتضمين مايو/أيار كي نستطيع االلتزام ب 20نرجو أن يصلنا ردكم قبل انتھاء يوم 
 .إجاباتكم وتعليقاتكم في تقريرنا

 .نشكر لكم اھتمامكم، ونتطلع إلى ردكم، ونحن على استعداد لمناقشة النتائج التي توصلنا إليھا معكم

 تفضلوا بقبول فائق االحترام 

 

 جو ستورك

 نائب المدير التنفيذي

 شمال أفريقيا وقسم الشرق األوسط 

 ھيومن رايتس ووتش

 

  :ووتش الغارات الجوية على اليمن التي تُحقق فيھا ھيومن رايتس

  

، N"58.66'38°15مساء، خط العرض:  12:45. التوقيت: 2015يوليو/تموز  12التاريخ:  .1
 .E"19.44'55°43خط الطول: 

، خط N"42.18'23°15مساء، خط العرض:  11. التوقيت: 2015سبتمبر/أيلول  16التاريخ:  .2
 .E"40.67'11°44الطول: 

مساء، خط العرض:  10:30. التوقيت: 2015أكتوبر/تشرين األول  10التاريخ:  .3
14°49'16.02"N :45.03'57°42، خط الطول"E. 

مساء، خط العرض:  08:25. التوقيت: 2015ديسمبر/كانون األول  12التاريخ:  .4
15°26'21.12"N :33.20'12°44، خط الطول"E. 

، N"42.83'22°15صباحاً، خط العرض:  1قيت: . التو2016يناير/كانون الثاني  5التاريخ:  .5
 .E"19.82'12°44خط الطول: 

صباحاً، خط العرض:  1:30. التوقيت: 2016يناير/كانون الثاني  6التاريخ:  .6
14°46'55.98"N :19.24'59°42، خط الطول"E. 

مساء، خط العرض:  2:15. التوقيت: 2016يناير/كانون الثاني  16التاريخ:  .7
15°9'14.55"N11.47'15°44الطول:  ، خط"E. 

صباحاً، خط العرض:  10:30. التوقيت: 2016يناير/كانون الثاني  19التاريخ:  .8
15°23'42.18"N :40.67'11°44، خط الطول"E. 
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، N"39.21'25°15مساء، خط العرض:  9. التوقيت:2016يناير/كانون الثاني  29التاريخ:  .9
 .E"59.81 '11°44خط الطول: 

، N "39.21'25°15ظھرا، خط العرض:  2. التوقيت: 2016يناير/كانون الثاني  30التاريخ:  .10
 .E"59.81'11°44خط الطول: 

، خط N "3.00'39°15مساء، خط العرض:  5. التوقيت: 2016فبراير/شباط  3التاريخ:  .11
 .E"15.78 '55°43الطول: 

، N"16.98'22°15ط العرض: صباحاً، خ 01:05. التوقيت: 2016فبراير/شباط  14التاريخ:  .12
 .E"29.43 '13°44خط الطول: 

، خط N"47.7'38°15صباحاً، خط العرض:  4. التوقيت: 2016فبراير/شباط  15التاريخ:  .13
 .E"50.8'55°43الطول: 

، خط N"47.7'38°15مساء، خط العرض:  5. التوقيت: 2016فبراير/شباط  15التاريخ:  .14
  .E"50.8'55°43الطول: 

  

).  ُحددت إحداثيات الغارات حسب الصيغة التالية: UTC +3:00يت العالمي المنسق (اعتُِمد التوق
dd.mm.ss.sss ،) وُسّجلت باستخدام نظام تموضع عالمي (جي بي إس) مدنيWGS84.( 
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  2الملحق 
  قيادة التحالف في اليمن: بيان حول العمليات

  قيادة التحالف في اليمن: بيان حول العمليات

 م 2016مايو  27ه،  1437شعبان  20 الرياض،

انطالقا من مسؤوليات دول تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه الشعب اليمني وحكومته الشرعية 
إزاء األعمال العدوانية واالعتداءات العسكرية التي قامت بھا ميلشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق 

حة بما فيھا منظومات القذائف من المؤسسات في األراضي اليمنية واستيالئھم على مخازن األسل
العسكرية واألمنية في الجمھورية اليمنية واستناداً على ما تضمنته قرارات مجلس األمن الصادرة في 

شأن األزمة اليمنية ولما شكلته االعتداءات والتصعيد العسكري من جانب ميليشيات الحوثي وقوات 
من إخالل بسالمة وأمن الشعب اليمني وتھديد خطير ألمن الرئيس السابق واستيالئھم على السلطة 

 جاء تدخل قوات ،واستقرار الدول المجاورة ولما يمثله ذلك من تھديد لألمن والسلم اإلقليمي والدولي
تحالف دعم الشرعية في اليمن استناداً إلى مبدأ الدفاع عن النفس وبطلب مباشر من الرئيس اليمني 

ضمان أمن واستقرار الجمھورية اليمنية وسالمة شعبھا وأمن الدول الشرعي تحقيقا للسلم ول
 .المجاورة

 

وقد حرصت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بالتقيد بقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون 
الدولي لحقوق اإلنسان كافة في جميع عملياتھا العسكرية وذلك التزاماً منھا بواجب حماية المدنيين 

تجنيبھم آثار الصراع حيث عمدت قوات تحالف دعم الشرعية على وضع محددات وقيود صارمة و
تم بلورتھا على شكل قواعد اشتباك طبقا لقواعد وأحكام القانون الدولي اإلنساني ومن بين أھم ما 

 :تضمنته من آليات وإجراءات في ھذا الشأن ما يلي

 فآليات وإجراءات االستھدا –أوال 
  

األھداف العسكرية يمر بعدة مراحل تبدأ من اختيار الھدف ودراسته والتأكد من أنه  أن تحديد .1
ھدف عسكري من خالل عدة مصادر لضمان الحيلولة دون وقوع األخطاء في آلية 

االستھداف مع االفتراض بأن كل موقع في اليمن ھو موقع مدني إلى أن يثبت العكس بشكل 
  .قاطع

قائمة األماكن المحظورة وكذلك الممنوع استھدافھا التي تشمل العمل بشكل دائم على تطوير  .2
مواقع تواجد المدنيين ودور العبادة والمقار الدبلوماسية ومقار المنظمات والھيئات الدولية 

الحكومية وغير الحكومية واألماكن األثرية وأن ھذه القائمة يتم تحديثھا بشكل مستمر 
يات في قوات تحالف دعم الشرعية لضمان علم وتعميمھا بشكل دوري على جميع المستو

  .جميع المختصين بھا



 

 
 التجارية المنشآت قصف                                                                   56

االستعانة الدائمة بمستشارين قانونيين يعملون مع خاليا التخطيط واالستھداف لدراسة  .3
األھداف المقترحة والموافقة عليھا بحيث ال يتم استھداف أي موقع إال بعد التأكد من 

  .سانيمشروعيته واتفاقه مع القانون الدولي اإلن

استخدام قوات التحالف لألسلحة الموجھة ودقيقة اإلصابة بالرغم من تكلفتھا العالية وعدم   .4
وجود التزام قانوني دولي على الدول باستخدامھا وذلك حرصاً على تجنب حدوث أي أخطاء 

  .أو أضرار جانبية

طق حرص قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن على إسقاط منشورات تحذيرية في المنا .5
التي توجد بھا أھداف عسكرية كإجراء احترازي قبل عمليات استھدافھا لضمان عدم تواجد 

  .المدنيين بالقرب من تلك المواقع

حرص قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن خالل مباشرتھا للعمليات العسكرية على  .6
  :التطوير المستمر آلليات االستھداف المتبعة، ومما قامت به في ھذا الشأن

لتطوير المستمر لقدرات المختصين في قوات التحالف في مجال آليات االستھداف ا -
وذلك من خالل عقد الدورات المتخصصة في ھذا المجال مع بعض المراكز الدولية 

مثل معھد سان ريمو للقانون الدولي اإلنساني المتخصص في النزاعات المسلحة 
  .المختصين في ھذا الشأنوالتعاون مع بعض الدول الصديقة في مجال تدريب 

زيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لمقدار محيط األضرار الجانبية التي قد  -
تنتج جراء االستھداف والذي يعد نطاقه نطاقا موسعا مقارنة بما ھو متبع لدى 

  .المؤسسات العسكرية في الدول األخرى

تأكد من مشروعية الموقع اعتماد عوامل مراجعة إضافية النتقاء األھداف لزيادة ال -
 محل االستھداف.

إضافة إجراءات احترازية لمنع وقوع األخطاء ومن ذلك تقييد إطالق القنابل إال بعد   -
أخذ األذن من المالحظ األمامي الذي يقوم بدوره بالتأكد من عدم وجود أي مدنيين 

 .في محيط الھدف

 

االستھداف العسكرية وإجراءات التحقيق في ما إجراءات التقييم المتبعة لما بعد عمليات  –ثانيا 
 :يثار من ادعاءات في شأن بعض الحوادث

 :إجراءات التقييم المتبعة لما بعد كل عملية استھداف  .1

يتم بعد كل عملية استھداف مراجعة وتحليل المعلومات المستخلصة من تسجيالت   -
العملية وتقارير ما بعد المھمة من األطقم المنفذة والمصادر على األرض للتأكد من 

  .دقة إصابة الھدف للتأكد من عدم وجود أضرار جانبية غير متوقعة

ن نتائج كل عملية تقييم في العمل على التقيد بسرعة إجراء التقييم لالستفادة م -
 .الحيلولة دون وقوع أي أخطاء في عمليات االستھداف المستقبلية

إحالة أي عملية استھداف يظھر التقييم وجود أضرار جانبية غير متوقعة منھا إن   -
 .وجدت إلى لجنة التحقيق الداخلي لمكتب الحوادث
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المدنيين والمنشآت المدنية  إجراءات التحقيق في ما يثار من ادعاءات في شأن استھداف .2
 :والمنظمات اإلنسانية

حرصت قوات تحالف دعم الشرعية على تشكيل فريق تحقيق مستقبل في كل ادعاء أو اتھام يثار 
حيال أي من عملياتھا العسكرية ومن بين ما قامت به قوات التحالف من جھود في ھذا الشأن 

ة للتحقيق ومتابعة جميع ما يثار في ھذا الشأن إنشاء مكتب للحوادث في مقر قيادة القوات الجوي
  :الذي يقوم بعدد من اإلجراءات حيال ما يرده من ادعاءات ومن بين تلك اإلجراءات ما يلي

 
 .حصر جميع المواقع المستھدفة في نطاق منطقة االدعاء -
 .مراجعة تقارير ما بعد المھمة في الطائرة ومن الموجه األمامي  -
 .سجيالت الطلعات الجوية في وقت ومنطقة االدعاءاالطالع على ت -
  :تحليل ودراسة نتائج التحقيق واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بما في ذلك -

 
 .أ. إعالن ما تسفر عنه التحقيقات من نتائج

 .ب.  االلتزام بمنح التعويضات الجابرة لما قد يقع من أضرار
 .وتطوير آليات االستھدافج.  اتخاذ ما يلزم لتالفي األخطاء 

 .د.  اتخاذ ما يلزم لمساءلة من تثبت إدانته في تلك الحوادث

 

وفيما يتعلق بالجانب اإلنساني فقد أولت قوات التحالف من األيام األولى لبدء عملياتھا في اليمن العمل 
مل العالقة بالع اإلنساني أھمية كبرى حيث كونت خلية لإلجالء واألعمال اإلنسانية تتولى المھام ذات

اإلنساني كافة والتنسيق مع المنظمات الدولية سواء الحكومية أو غير الحكومية لضمان رفع المعاناة 
عن الشعب اليمني وتوفير المستلزمات الضرورية سواء من المواد الغذائية أو الدوائية وكذلك تسھيل 

 عاملة في اليمن وتنسيق جميع تحركاتالخروج اآلمن لمن يرغب من المدنيين والبعثات الدبلوماسية ال
القوافل اإلنسانية للمنظمات الدولية لضمان سالمتھا خالل العمليات العسكرية وذلك بالتنسيق المباشر 
والمستمر مع الحكومة اليمنية الشرعية مع التنويه إلى أن إجمالي ما أصدرته خلية اإلجالء والعمليات 

تصريحاً حتى  3133نظمات الدولية للعمليات اإلنسانية بلغ اإلنسانية من تصاريح تنسيقية مع الم
 . م 2016نھاية شھر مارس 

 

 



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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