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 ُملّخص

 
، في قتل وإصابة وتھجیر آالف المدنیین الیمنیین. 2015یستمّر النزاع المسلّح في الیمن، الذي تصاعد في مارس/آذار 

باألمم المتحدة" (مفوضیة  حقوق اإلنسان)  ، وثق "مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان2018حتى أغسطس/آب 
آخرین في الیمن. أغلب الخسائر التي تم التحقق منھا كانت ناتجة عن الغارات  10,470مدنیا وإصابة  6,592مقتل 

 الرغم على الغذاء والرعایة الطبیة. في الجویة للتحالف الذي تقوده السعودیة. كما یعاني عدة مالیین آخرین من نقص
 المساءلة لتحقیق المبذولة الجھود أن إال النزاع، أطراف قبل من الدولي القانون انتھاكات على متزایدة أدلة وجود من

  .اإلطالق على كافیة غیر كانت
 

، أعلن التحالف، الذي كان یتكون حینھا من السعودیة، اإلمارات، البحرین، الكویت، مصر، 2016في أغسطس/آب 
" (الفریق في الیمن األردن، المغرب، السودان، وقطر، النتائج األولى الصادرة عن "الفریق المشترك لتقییم الحوادث

شخصا  14المشترك)، آلیة التحقیق التي كان التحالف قد أنشأھا حدیثا. كان الفریق المشترك یتكون في األصل من 
یمثلون أبرز دول التحالف، ولھ صالحیات التحقیق في الوقائع، جمع األدلة، وإعداد تقاریر وتوصیات حول 

 ن."االدعاءات والحوادث" أثناء عملیات التحالف في الیم
 

في ھذا التقریر، تدرس ھیومن رایتس ووتش الطریقة التي اعتمدھا الفریق المشترك للتحقیق في التزام التحالف 
بقوانین الحرب، والضرر الالحق بالمدنیین، باعتماد التحلیل الالحق للضربات. وجد التقریر أن النتائج العلنیة التي 

من المشاكل  دق تحقیقاتھ في غارات التحالف، تستمر في تأكید العدیتوصل إلیھا الفریق المشترك، بعد سنتین من انطال
األساسیة نفسھا التي شابت نتائجھ األولى. كما تبرز المعلومات القلیلة المتاحة للعموم عجز الفریق المشترك بشكل عام 

عن إجراء تحقیقات موثوقة ومحایدة وشفافة في انتھاكات قوانین الحرب المزعومة  –ألسباب غیر واضحة  –
 للتحالف.

 
یتس ووتش" حیال عمل الفریق المشترك، یتناول ھذا التقریر التناقضات المتعلقة إلبراز بعض بواعث قلق "ھیومن را

ضربة. أثارت  17بالوقائع والتناقضات القانونیة بین تقاریر الفریق المشترك وھیومن رایتس ووتش وتحلیلھما لـ 
تطبیق القانون اإلنساني  النتائج العلنیة للفریق المشترك أسئلة جدیة بشأن الطرق التي اعتمدھا في تحقیقاتھ وفي

الدولي. توّصلت أطراف أخرى، مثل "فریق الخبراء التابع لألمم المتحدة"، "منظمة العفو الدولیة"، و"أطباء بال 
 حدود" إلى نتائج مماثلة بشأن إخفاقات الفریق المشترك في تحقیقاتھ الخاصة بضربات أخرى.

 
المشترك بالمعاییر الدولیة المتعلقة بالشفافیة والحیاد واالستقاللیة. أُنشئ على امتداد العامین الماضیین، لم یلتزم الفریق 

الفریق في فترة شھدت أدلة متزایدة على انتھاكات التحالف، لكنھ لم یلّبِ حتى صالحیاتھ المحدودة لتقییم "االدعاءات 
ك بإجراء تحقیقات تفتقر إلى والحوادث" التي حصلت أثناء العملیات العسكریة للتحالف. لم یكتف الفریق المشتر

استنتاجات خاطئة  ین الحرب في تحقیقاتھ، فتوصل إلىلقوان فشل في إجراء تحلیل معمق ولكن یبدو أنھ، شفافةمنھجیة 
ومشكوك فیھا. اكتفى الفریق المشترك على ما یبدو بالتحقیق في الغارات الجویة للتحالف، دون غیرھا من االنتھاكات 

 بحق المحتجزین.العربیة المتحدة اإلمارات  دولة لدولي من قبل أعضاء التحالف، مثل انتھاكاتالمزعومة للقانون ا
 

. تُنشر أغلب بیانات الفریق على الموقع 79الـ  الحادثة، ذكر الفریق المشترك أنھ حقق في 2018یولیو/تموز  31في 
راجعت ھیومن رایتس ووتش البیانات العلنیة التي اإلخباري الرسمي للسعودیة، لكن ال یوجد ترقیم لجمیع التحقیقات. 

نشرھا الفریق المشترك باإلنغلیزیة والعربیة، والمؤتمرات الصحفیة التي قدمھا المتحدث باسم الفریق منذ 
تقریرا لھذا  75. كما قابلت أعضاء من منظمات أخرى تتابع عمل الفریق المشترك، وحددت 2016أغسطس/آب 

یر الواضح ما إذا كان الفریق المشترك قد نشر النتائج األربع المتبقیة للعلن أو إن كان یوجد الفریق. لكن یبقى من غ
 :75سبب آخر للتناقض في األرقام. في التقاریر الـ 

 أعفى أعضاء التحالف من المسؤولیة في الغالبیة العظمى للھجمات؛ •
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o لم ینفذ الھجوم المذكور أو  توّصل في معظم الحاالت إلى أن التحالف تصرف بشكل قانوني أو أنھ
 أنھ حصل خطأ "غیر مقصود"، غالبا ما تم إرجاعھ إلى ھفوات تقنیة.

 ھجوما، دون التوصل إلى حصول أخطاء بالضرورة: 12في حوالي  مساعدةأوصى التحالف بتقدیم  •
o 5  ناتجة عن أخطاء تقنیة؛ 12الـ من الھجمات 
o 4 مقصودة" أخرى، منھا معطیات استخباریة حصلت فیھا أخطاء "غیر  12الـ  ھجماتمن ال

مغلوطة، أحوال جویة سیئة، عدم التعرف على أحد المباني على أنھ مستشفى، وخطأ یتعلق بمنصة 
 إطالق صواریخ؛

o  لحصول خسائر مدنیة. بالمساعداتالفریق المشترك  ، أوصىوفي ھجوم أخر 
 في ھجومین: –و اتخاذ إجراءات تأدیبیة إما المزید من التحقیقات أ –أوصى باتخاذ "إجراءات مناسبة"  •

o  توّصل إلى أن أعضاء التحالف خرقوا قواعد االشتباك في أحد الھجومین وأوصى بالتحقیق في
 خرق محتمل في الھجوم اآلخر.

 
یبدو ال یقدّم الفریق المشترك أي معلومات بشأن قراراتھ المتعلقة بنشر نتائج تحقیقاتھ أو عدمھ، وتوقیت القیام بذلك. 

سبتمبر/أیلول  12دفعات من نتائج التحقیقات نُشرت للردّ على أحداث دولیة. فقد نشر الفریق المشترك نتائج في  3أن 
أثناء مناقشات "مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة" بشأن إمكانیة إنشاء آلیة تحقیق دولیة في انتھاكات  2017

ن وحلفاؤھم النتائج التي نشرھا الفریق المشترك لدحض الحاجة إلى ھذه اآللیة. الیمن؛ استخدم الدیبلوماسیون السعودیو
، مباشرة قبل سفر ولّي العھد وقائد التحالف محمد بن بعض النتائج ، نشر الفریق المشترك2018مارس/آذار  5في 

شر الفریق المشترك نتائج ، ن2018یونیو/حزیران  7سلمان إلى المملكة المتحدة للقاء مسؤولین بریطانیین كبار. وفي 
قُبیل ھجوم كبیر شنھ التحالف للسیطرة على الحدیدة، كان قد أثار مخاوف من أن مھاجمة أھم میناء یمني ستكون لھا 

 نتائج إنسانیة وخیمة على السكان.
 

مسؤولو التحالف ، قدّم 2015لم یتطرق الفریق المشترك إلى بعض انتھاكات التحالف للقانون الدولي. منذ مارس/آذار 
بشكل متكرر تصریحات خاطئة حول التزام التحالف بقوانین الحرب. بعد نفي متكرر الستخدام التحالف لذخائر 

أنھ استخدم نوعا واحدا من الذخائر  2016عنقودیة محظورة على نطاق واسع في الیمن، زعم التحالف في أواخر 
ھجوما بذخائر عنقودیة مختلفة  17راف، وثقت ھیومن رایتس ووتش العنقودیة على األقل بشكل قانوني. قبل ھذا االعت

عن نوع الذخائر الذي اعترف التحالف باستخدامھ. لم یُجر الفریق المشترك أي تحقیقات جدیة في أي من ھذه 
 الھجمات بالذخائر العنقودیة.

 
للتحالف،  اتيللوجستي واالستخباروا التشغیليكثیرا ما تزعم الوالیات المتحدة، وھي طرف في النزاع بسبب دعمھا 

والمملكة المتحدة، التي تساند التحالف، أن التحالف "حّسن" أسالیب االستھداف أثناء النزاع. بصفتھما أكبر مزودین 
للسعودیة باألسلحة، استمرت الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة في بیع أسلحة بقیمة ملیارات الدوالرات للسعودیة 

ھجمات حقق فیھا الفریق المشترك ونتناولھا في ھذا التقریر، وجدت  6لف اآلخرین طیلة النزاع. في وأعضاء التحا
ھیومن رایتس ووتش أنھ تم استخدام ذخائر مصدرھا الوالیات المتحدة. أّكد مسؤولون أن جھود التحالف في التحقیق 

في بذل جھود لالمتثال للقانون اإلنساني  عبر الفریق المشترك تبرز حسن نیة السعودیة وأطراف التحالف اآلخرین
 الدولي.

 
 –بما فیھا الوالیات المتحدة، المملكة المتحدة وفرنسا  –قد تُواجھ ھذه الدول التي تستمّر في بیع األسلحة للسعودیة 

 مجردخطر التواطؤ في الھجمات غیر القانونیة مستقبال، خصوصا وأن تطمینات التحالف باتخاذ إجراءات أثبتت أنھا 
  ادعاءات جوفاء.

 
وعد التحالف مرارا بتقلیص الخطر الذي یواجھھ المدنیون في عملیاتھ العسكریة المستقبلیة، لكن انعدام الشفافیة جعل 
عمل المراقبین المستقلین على تحلیل مدى وجود تغییرات في عمل التحالف أمرا شبھ مستحیل، ناھیك عن تنفیذ ھذه 

التي یبدو أنھا انتھكت قوانین  2018و 2017ایتس ووتش توثیق ھجمات التحالف في التغییرات. واصلت ھیومن ر
 الحرب.
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التحقیقات المحایدة في االنتھاكات المزعومة لقوانین الحرب ھي مجّرد خطوة أولى لاللتزام بالمعاییر الدولیة المتعلقة 

س ووتش الدول أعضاء التحالف إلى احترام بالمحاسبة على االنتھاكات وتحقیق العدالة للضحایا. تدعو ھیومن رایت
التزاماتھا بموجب القانون الدولي والتحقیق في االنتھاكات الخطیرة المزعومة التي ارتكبتھا قواتھا المسلحة 

واألشخاص الخاضعین لوالیتھا، مقاضاة العسكریین المتورطین في جرائم حرب، تقدیم تعویضات لضحایا الھجمات 
للمدنیین الذین  "مواساة" اتتعویضالمساعدات على سبیل إحداث آلیة موّحدة وشاملة لتقدیم غیر القانونیة ودعم 

 یعانون من خسائر جّراء العملیات العسكریة، بصرف النظر عما إذا كان الھجوم قانونیا.
 

المشترك. لقد حقق عدم التزام التحالف بقوانین الحرب یتجاوز بكثیر مظاھر اإلخفاق التي یحتویھا أي تحقیق للفریق 
الفریق المشترك فقط في جزء من ھجمات التحالف التي أعدّت المنظمات الحقوقیة واألمم المتحدة بشأنھا تقاریر 

ھجوما بدا غیر قانوني للتحالف منذ  88تضمنت مخاوف تتعلق بقوانین الحرب. حققت ھیومن رایتس ووتش في 
حوالي ربع ھذا العدد فقط. كما حققت األمم المتحدة والمنظمات ، بینما حقق الفریق المشترك في 2015مارس/آذار 

الحقوقیة في عشرات الغارات الجویة األخرى للتحالف والتي بدت غیر قانونیة. في الكثیر من ھذه الھجمات، لم 
 10یعترف مسؤولو التحالف والفریق المشترك بدور التحالف. وجد فریق خبراء تابع لألمم المتحدة أنھ باستثناء 

، لم "یُقّر [التحالف] بمشاركتھ في أي ھجمات، ولم یوضح للرأي العام الھدف العسكري 2017ھجمات حقّق فیھا في 
 الذي كان یرجو تحقیقھ".

 
الكثیر من الھجمات التي شنتھا قوات التحالف والتي یبدو أنھا انتھكت قوانین الحرب تتضمن أدلة على حصول جرائم 

طیرة نفذھا أشخاص بقصد إجرامي. لم تبذل تحقیقات الفریق المشترك أي جھود واضحة حرب، أي أنھا انتھاكات خ
لتحدید المسؤولیة الجنائیة الفردیة في الغارات الجویة غیر القانونیة. ھذه المحاولة لحمایة أطراف النزاع والعسكریین 

اجھ القادة السعودیون واإلماراتیون، الذین األفراد من المسؤولیة الجنائیة ھي في حدّ ذاتھا انتھاك لقوانین الحرب. یو
دورا محوریا في عملیات التحالف العسكریة، مسؤولیة قانونیة محتملة في إطار مسؤولیة القیادة، أي  تلعب بلدانھم

المسؤولیة المنجرة عن كون القائد على علم أو ینبغي لھ أن یعلم باالنتھاكات التي ارتكبھا مرؤوسوه، دون أن یتخذ 
ات كافیة لمنعھم من ذلك أو معاقبتھم. ما زال العدید من كبار القادة السعودیین واإلماراتیین الذین لعبوا دورا إجراء

 بارزا في العملیات العسكریة أثناء النزاع في مناصب ذات قوة وسلطة.
 

لضربات، إال أن رغم أن الفریق المشترك أوصى التحالف بتقدیم "مساعدة" أو "اتخاذ إجراءات" في عدد صغیر من ا
ھیومن رایتس ووتش ال تعلم بأي خطوات ملموسة اتخذھا التحالف لتقدیم تعویضات أو محاسبة أشخاص عن جرائم 
حرب محتملة. بشكل استثنائي، أفادت "اللجنة الوطنیة للتحقیق في ادعاءات انتھاكات حقوق اإلنسان" في الیمن بأن 

 محكمة عسكریة یمنیة لمحاكمتھم. إلىلیمنیین الحكومة الیمنیة أحالت العدید من الضباط ا
 

، أصدر الملك السعودي أمرا "بالعفو عن كافة العسكریین المشاركین في عملیة إعادة األمل 2018یولیو/تموز 10في 
]". لم یوضح ھذا التصریح الشامل وذو 2015من العقوبات العسكریة والمسلكیة الصادرة بحقھم [منذ أبریل/نیسان 

 لمبھمة أي قیود منطبقة على العفو، إن كانت موجودة أصال.الصیاغة ا
 

ارتكبت القوات الحوثیة المعارضة للتحالف أیضا انتھاكات متعددة لقوانین الحرب، بما فیھا جرائم حرب محتملة. 
بشكل وثقت ھیومن رایتس ووتش استخدام الحوثیین أللغام مضادة لألفراد، استخدام الجنود األطفال، قصف مدن یمنیة 
عشوائي، تعذیب المحتجزین، وغیرھا من االنتھاكات. ال تعلم ھیومن رایتس ووتش باتخاذ الحوثیین أي خطوات 

 ملموسة للتحقیق في الھجمات غیر القانونیة المحتملة أو محاسبة أي شخص.
 

فائھم السابقین سبق وأن فرض "مجلس األمن التابع لألمم المتحدة" حظر سفر وتجمید أموال على قادة حوثیین وحل
عبر آلیة عقوبات تسمح باستھداف األشخاص المتورطین في انتھاك القانون اإلنساني الدولي. غیر أن المجلس لم یفعل 

الشيء نفسھ مع الحكومة الیمنیة أو أعضاء التحالف، رغم وجود أدلة على تورط التحالف في أعمال تستوجب 
لجنة الجزاءات التابعة لألمم المتحدة" بشأن الیمن، ما یؤدي إلى النظر عقوبات. تستطیع كل دولة اقتراح أسماء على "

الفوري في ھذه المقترحات من قبل مجلس األمن. ما لم یتوقف التحالف عن ھجماتھ غیر القانونیة، ولم یحقق بجدیة 
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یا المدنیین، فإن في الھجمات غیر القانونیة المزعومة، ولم یالحق المتورطین قضائیا، ولم یقدّم تعویضات للضحا
مجلس األمن مطالب بالنظر فورا في فرض عقوبات مركزة على األشخاص الذین یتقاسمون الجزء األكبر من 

المسؤولیة في انتھاكات التحالف لقوانین الحرب، ال سیما ولي العھد السعودي محمد بن سلمان وغیره من كبار قادة 
 التحالف.

 
سریعة وموثوقة ومحایدة في جرائم الحرب یعني ضرورة اللجوء إلى السبل  عدم إجراء الدول المتحاربة تحقیقات

األخرى المتاحة للحفاظ على مسار العدالة. على مجلس حقوق اإلنسان تجدید وتعزیز والیة وھیكلیة اإلبالغ الخاصة 
نسان. على الحكومة بـ "فریق الخبراء البارزین" بشأن الیمن، الذي یقدم حالیا تقاریر غیر مباشرة لمجلس حقوق اإل

الیمنیة، وھي ُملزمة بحمایة جمیع الیمنیین من أي ضرر، االنضمام بشكل مستعجل إلى "المحكمة الجنائیة الدولیة". 
على السلطات القضائیة في الدول األخرى أیضا فتح تحقیقات بشأن األشخاص الذین یُشتبھ في ارتكابھم جرائم حرب 

ة وبما یتماشى مع قوانینھا الوطنیة. على الدول االستمرار في عملیة جمع األدلة بموجب الوالیة القضائیة العالمی
 الجنائیة إلجراء مالحقات قضائیة مستقبال. 
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 التوصيات
 

 إلى السعودية واإلمارات ودول التحالف األخ�ى واليمن

المدنیة، أو التي ال تفّرق االلتزام بقوانین الحرب، بما فیھا حظر الھجمات التي تستھدف المدنیین واألعیان  •
 بین األعیان المدنیة والعسكریة، أو التي تُسبّب خسائر مدنیة غیر متناسبة مع المیزة العسكریة المرجّوة.

إجراء تحقیقات ذات مصداقیة ومحایدة وشفافة في االنتھاكات المزعومة لقوانین الحرب التي شاركت فیھا  •
 قواتھا الوطنیة المسلحة في الیمن.

 قة العسكریین المتورطین في جرائم حرب في الیمن قضائیا كما یجب، بما یشمل مسؤولیة القیادة.مالح •
 إجراء تحقیقات ذات مصداقیة ومحایدة وشفافة من قبل الفریق المشترك لتقییم الحوادث.دعم  •
ي لحقت القتلى والمصابین واألضرار الت عنتعویضات سریعة وكافیة للضحایا المدنیین وعائالتھم تقدیم  •

شكل تعویض  فيمساعدات بالممتلكات بسبب الضربات غیر القانونیة. اعتماد آلیة موحدة وشاملة لتقدیم 
 للمدنیین الذین لحقت بھم خسائر جّراء العملیات العسكریة، بصرف النظر عن قانونیة الھجمات."مواساة" 

م، حتى وإن لم تكن عملیات دفع إنشاء آلیة إلیصال نتائج التحقیقات إلى الضحایا المدنیین وأقاربھ •
التعویضات ممكنة في الوقت الحالي. النظر في أشكال تعویض غیر مالیة، مثل االعتذار أو اتخاذ إجراءات 

 مؤقتة.
نشر أرقام عن عدد ضحایا الغارات الجویة بشكل منتظم، بما یشمل القوات المشاركة فیھا. نشر المنھجیة  •

ن والمقاتلین، ومراجعتھا باستمرار لتعزیز الدقة. مقابلة الشھود وإجراء المعتمدة في التمییز بین المدنیی
 زیارات تفتیش للمواقع كلما أمكن. 

 االلتزام الكامل لقواعد االشتباك بقوانین الحرب، ومراجعتھا باستمرار للحد من الخسائر المدنیة.ضمان  •
، بما یشمل إصدار تحذیرات سابقة اتخاذ جمیع االحتیاطات الممكنة لتقلیص الضرر الالحق بالمدنیین •

 للھجمات كلما أمكن.
عدم استخدام األسلحة المتفجرة التي تخلّف آثارا واسعة في المناطق المأھولة بالسكان. الكف عن استخدام  •

 األسلحة العشوائیة بطبیعتھا، مثل الذخائر العنقودیة، في جمیع الظروف.
 

 الف�يق المشترك لتقييم الحوادثإلى 

وضیح علني لإلجراءات المعتمدة لتحدید الحوادث التي تخضع للتحقیق، وتقدیم قائمة بالحوادث التي إصدار ت •
 ھي في طور التحقیق.

في نشر نتائج التحقیقات، بما یشمل الخالصات، وتقلیص إخفاء المعلومات إلى أدنى حدّ ممكن. اإلسراع  •
 التحقیقات. إنشاء آلیة إلطالع الضحایا المدنیین وعائالتھم على نتائج

القوات المسلحة التي شاركت في ھجمات معینة في نتائج التحقیقات المنشورة، بما یشمل سلسلة دراج إ •
 القیادة، االستخبارات التكتیكیة، وعملیات الدعم، مثل التزوید بالوقود جوا، واالشتباك التكتیكي.

لف المعنیین في نتائج التحقیقات إدراج معلومات حول إجراءات المحاسبة المتخذة من قبل أعضاء التحا •
على سبیل أو المدفوعات التعویضات و المنشورة، بما في ذلك اإلجراءات التأدیبیة والمالحقات الجنائیة،

 المقدمة إلى الضحایا المدنیین وعائالتھم في حال وجودھا. المواساة
خسائر. وضع معاییر عامة تُطبّق تقدیم معلومات إلى الضحایا وعائالتھم عن كیفیة تقدیم ادعاءات بحصول  •

 عند دفع التعویضات.
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في انتھاكات قوانین الحرب التي تتجاوز االستھداف، مثل استخدام الذخائر العنقودیة واالنتھاكات التحقیق  •
 المتعلقة باالحتجاز.

علومات التعاون مع المنظمات الیمنیة وغیر الحكومیة واألمم المتحدة، بما فیھا السعي إلى الحصول على م •
وتقاسم المعلومات في إطار ما ھو ممكن. توفیر توجیھات للمنظمات واألفراد إلعالم الفریق المشترك 

 بالحوادث التي تتسبب في خسائر مدنیة أو التي قد تنتھك قوانین الحرب.
 مساعدة الحكومات التي تجري تحقیقاتھا الخاصة في انتھاكات قوانین الحرب المزعومة. •
مل ألدوات التحقیق المتاحة، وھذا یشمل االستخبارات العسكریة، المعلومات المتعلقة الكااالستخدام  •

بالعملیات، فیدیوھات االستھداف، والحصول على معلومات من الموقع المستھدف ومقابلة الشھود كلما 
ل أمكن. وإن كانت التحقیقات المیدانیة غیر ممكنة، یجب استكشاف ُسبل إجراء مقابالت أو على األق

 االتصال بالشھود.
تقدیم معلومات عامة عن أعضاء الفریق المشترك، بما یشمل مناصبھم، والخبرات القانونیة أو العسكریة  •

 ذات الصلة، وھیكلیات اإلبالغ. 
 

 الحوثيين والقوات المتحالفة معهمإلى 

دنیة، أو التي ال تفّرق التقیّد بقوانین الحرب، بما یشمل حظر الھجمات التي تستھدف المدنیین واألعیان الم •
بین األھداف المدنیة والعسكریة، أو التي تتسبب في خسائر مدنیة غیر متناسبة مع المیزة العسكریة 

 المرجّوة.
 إنزال العقاب المناسب بالقادة والمقاتلین المتورطین في انتھاكات للقانون الدولي. •
تصال بمحامین وبعائالتھم. ینبغي عدم ضمان معاملة جمیع المحتجزین بشكل إنساني، وتمكینھم من اال •

 احتجاز األفراد إال إذا قُبض علیھم وھو یقاتلون أو ألسباب أمنیة قاھرة.
استخدام األسلحة المتفجرة التي لھا آثار واسعة في المناطق السكنیة. الكف عن استخدام األسلحة عدم  •

 لظروف.العشوائیة بطبیعتھا، مثل األلغام المضادة لألفراد، في جمیع ا
تجنّب وضع أعیان عسكریة في المناطق ذات الكثافة السكانیة العالیة، واتخاذ إجراءات إلبعاد المدنیین عن  •

 المناطق المستھدفة.
 

 اليمنإلى 

 االنضمام إلى "نظام روما األساسي" المنشئ للمحكمة الجنائیة الدولیة. •
 

 الواليات المتحدةإلى 

د أدلة ذات مصداقیة على احتمال انتھاكھا لقوانین الحرب إجراء تحقیقات في أي غارة جویة توج •
وشاركت فیھا الوالیات المتحدة، بما یشمل مدّ الطائرات المشاركة بالوقود، تقدیم معلومات تتعلق 

 باالستھداف أو معلومات استخباریة، أو غیرھا من أشكال الدعم التكتیكي.
، بما في ذلك الخطوات التي اتخذتھا توضیح علني بشأن الدور األمریكي في النزاعصدار إ •

الوالیات المتحدة لتقلیص عدد الضحایا المدنیین في العملیات الجویة والتحقیق في االنتھاكات 
 المزعومة لقوانین الحرب.
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 فرنساإلى 

إنشاء لجنة برلمانیة للتحقیق في مبیعات األسلحة الفرنسیة إلى السعودیة وأعضاء التحالف  •
 اآلخرین.

 

 مساندي التحالف، بما يشمل الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنساإلى 

بالنظر إلى استمرار التحالف في عدم إجراء تحقیقات ذات مصداقیة في االنتھاكات المزعومة، بما  •
یشمل الفریق المشترك، واستمرار انتھاكات قوانین الحرب، ینبغي تعلیق جمیع مبیعات األسلحة 

تكف عن غاراتھا الجویة غیر القانونیة في الیمن وتحقق بشكل موثوق في إلى السعودیة حتى 
 االنتھاكات المزعومة.

الكف عن تزوید أطراف النزاع في الیمن بأي أسلحة أو ذخائر أو معدات عسكریة حین یوجد  •
یتعلق باستخدام ھذه األسلحة في الیمن الرتكاب أو تسھیل ارتكاب انتھاكات خطیرة  خطر حقیقي

 ون اإلنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق اإلنسان.للقان
 أعضاء التحالف على تنفیذ التوصیات المذكورة أعاله.حث  •

 

 األمن الدولي أعضاء مجلس إلى 

مطالبة فریق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بشأن الیمن بإصدار تقریر خاص باألفراد المتورطین  •
اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي المنطبق أو في منع وصول في انتھاكات القانون الدولي لحقوق 

المساعدات اإلنسانیة، بما یشمل سلسلة القیادة والمراقبة والقادة المسؤولین في التحالف الذي تقوده 
 السعودیة.

فرض عقوبات مرّكزة على محمد بن سلمان وكبار القادة اآلخرین المسؤولین عن عملیات  •
ھاكات واسعة لقوانین الحرب دون أن یتخذوا خطوات جادة لوضع حدّ لھذه عسكریة تسببت في انت

 االنتھاكات.
 

 أعضاء مجلس حقوق اإلنسانإلى 

تجدید وتعزیز والیة فریق الخبراء البارزین بشأن الیمن، تعزیز ھیكلتھ حتى یُعدّ تقاریر مباشرة  •
 اللغة المتعلقة بالمحاسبة.إلى مجلس حقوق اإلنسان والجمعیة العامة لألمم المتحدة، وتشدید 
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