
2018 الثاني ینایر/كانون البلد ملّخص           

 

 

        الیمن
 

. في سبتمبر/أیلول ال ھوادةبحملتھ الجویة والبریة على الیمن في  ةالسعودی بقیادة استمر التحالف
، سیطرت قوات الحوثي والقوات الموالیة للرئیس السابق علي عبد هللا صالح على العاصمة 2014

 بمساعدة عسكریة، ھاجم التحالف، 2015الیمنیة صنعاء، وأجزاء كبیرة من البالد. في مارس/آذار 
 .صالح لدعم الرئیس عبد ربھ منصور ھادي-، قوات الحوثيالوالیات المتحدةمن 

 
لرئیس السابق علي عبد قتلت قوات الحوثي ابعد اندالع اشتباكات بین الحلفاء السابقین في صنعاء، 

 .حاول مغادرة المدینةی بینما كاندیسمبر/كانون األول  4في  هللا صالح
 

خسائر فادحة للسكان المدنیین. نفّذ التحالف عشرات الضربات الجویة في تسبب النزاع المسلح 
الحرب، أعیان مدنیة قتلت اآلالف من المدنیین في انتھاك لقوانین  علىالعشوائیة وغیر المتناسبة 

-. أطلقت قوات الحوثيفرھابذخائر ما تزال الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة وغیرھا من الدول تو
صواریخ  قتطلأما أدى إلى مقتل مدنیین، و، عدنو تعزعلى مدن مثل  ةمدفعیة عشوائیقذائف صالح 

 .السعودیة بعلى جنو
 

وفقا لـ "مكتب ، آخرین 8,873مدنیا وجرح  5،295نوفمبر/تشرین الثاني، قُتل ما ال یقل عن  حتى
 .عدد الضحایا الفعلي أعلى بكثیر ھ یُرّجج أن، رغم أناألمم المتحدة لحقوق اإلنسان"

 
 إیصالیعیقان بصورة غیر مشروعة فالجانبان  ،أكبر كارثة إنسانیة في العالم الحرب فاقمت

 .الناس یحتاجھااإلنسانیة التي  ساعداتالم
 

صالح األلغام األرضیة المضادة -، في حین استخدمت قوات الحوثيلعنقودیةا الذخائراستخدم التحالف 
 .كالھما محظور بموجب المعاھدات الدولیة، ولألفراد

 
قوات علیھم. اعتقلت  عتداءالناشطین الیمنیین والصحفیین وتھدیدھم واال إلى مضایقة الطرفان عمد

 والقوات الیمنیة المدعومة من اإلمارات یةقوات اإلماراتالووالقوات التابعة للحكومة  صالح-الحوثي
 .أخفتھم قسراعشرات األشخاص تعسفا و

 
 .تُجر أي من الدول األطراف في النزاع تحقیقات جدیة حول االنتھاكات المزعومة لقواتھا لم
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 غارات جویة غیر مشروعة
تبدو غیر شرعیة، أدت إلى مقتل قرابة  للتحالف غارة جویة 85وثقت "ھیومن رایتس ووتش" 

منازل وأسواق ومستشفیات ومدارس ومساجد. قد ترقى بعض ھذه الھجمات  أصابتو ،مدني 1000
یُقل مھاجرین والجئین صومالیین قبالة  قاربا مروحیةھاجمت جرائم حرب. في مارس/آذار،  إلى

 .سواحل الیمن، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات
 

 وثقتاألضرار المدنیة في ھجمات التحالف. منذ ذلك الحین،  تقلیص، تعھدت السعودیة ب2017 في
قتلت  .طفال 33مدنیا، بینھم  55أسفرت عن مقتل  لقوات التحالف ھجمات 6 ھیومن رایتس ووتش

 سامیةال األمم المتحدة شخصا من نفس العائلة. أعلن "مكتب مفوضیة 14 ھجمات األخرىإحدى ال
في سبتمبر/أیلول أن الغارات الجویة التي شنتھا قوات التحالف  (المفوضیة السامیة) لحقوق االنسان"

 في صفوف المدنیین". ما تزال "السبب الرئیس في سقوط ضحایا
 

 ھجمات مدفعیة عشوائیة
على المدن الیمنیة وجنوب  بشكل متكرر ةمدفعیة عشوائی قذائفصالح -أطلقت قوات الحوثي

 .السعودیة
 

صالح والقوات الموالیة للحكومة داخل الیمن -من جانب الحوثي ھجماتھیومن رایتس ووتش  وثقت
أیام في شھر مایو/أیار،  3أحیاء مأھولة بالسكان، مما أسفر عن مقتل وجرح مدنیین. طول  استھدفت

مدنیا على األقل،  12 مقتل فيصالح معظمھا، -ھجمات مدفعیة في تعز، نفذت قوات الحوثي تسببت
قصف تعز بأنھ كان  السامیة أطفال. وصفت المفوضیة 10، بینھم آخرین 29أطفال، وجرح  4بینھم 

 "بال ھوادة".
 

 األلغام األرضیة
مئات المدنیین، وأدت إلى تعطیل الحیاة المدنیة  على ما یبدو في قتل وتشویھ األلغام األرضیة تسببت

 .في المناطق المتضررة، وستشكل تھدیدا للمدنیین بعد انتھاء الصراع بفترة طویلة
 

ھیومن رایتس  حققتمحافظات على األقل.  6صالح األلغام األرضیة في -استخدمت قوات الحوثي
صالح في صنعاء -حوادث أدت فیھا األلغام األرضیة التي زرعتھا قوات الحوثي 10ووتش في 

 .آخرین 8ومأرب وعدن وتعز إلى مقتل شخصین وإصابة 
 

مخلفات الة األلغام وإز ین الذین یستطیعونیعاني الیمن من نقص في عدد األفراد المجھزین والمدرب
 الحرب المتفجرة.  

 
 .1997لعام  "حظر األلغام اتفاقیة"الیمن دولة طرف في 

 
 

https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/26/301629
https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/12/308784
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 الذخائر العنقودیة
ة أنواع من الذخائر العنقودی 6السعودیة  بقیادةالتحالف وثقت ھیومن رایتس ووتش استخدام 

والبرازیل، في ھجمات استھدفت نتج في الوالیات المتحدة یُ  عضھاالمحظورة على نطاق واسع، ب
 .مناطق مأھولة بالسكان، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات

 
دیسمبر/كانون األول  19. في 2016إلى السعودیة عام  نقل الذخائر العنقودیةالوالیات المتحدة أوقفت 
، أعلن التحالف أنھ سیتوقف عن استخدام ذخائر عنقودیة مصنوعة في المملكة المتحدة. قبل 2016

شمال الیمن، أسفر عن مقتل مدرستین محلیتین قرب  ھجوم بالذخائر العنقودیةبضعة أیام، وقع 
على مزرعة، أسفر  2017 فبرایر/شباطآخرین، بینھم طفل. وقع ھجوم آخر في  6مدنیین وإصابة 

 .عن إصابة طفلین. استخدم التحالف في كال الھجومین ذخائر عنقودیة برازیلیة الصنع
 

 .2008لعام  "اتفاقیة الذخائر العنقودیة"في  أطرافالسعودیة ودول التحالف األخرى لیست الیمن وا
 

 واالختفاء القسري ،التعذیب، التعسفي حتجازاال
 والقوات اإلمارات صالح والحكومة الیمنیة والقوات الیمنیة المدعومة من-قوات الحوثي اعتقلت
في ظروف سیئة،  تھمواحتجز تھماملمع أساءت، وبمن فیھم أطفال، اتعسفشخاص األ  یةاإلمارات

. عدد "المختفین" آخذ ایشكلون تھدیدا أمنی یعتقد أنھم معارضون سیاسیون أو اأشخاصا قسر خفتأو
 .في االزدیاد

 
أخفت أشخاصا  ؛عشرات المنظمات غیر الحكومیة أغلقت؛ صالح المعارضة-قوات الحوثي قمعت
 زعماء القبائلواحتجزت تعسفا الكثیر من الناشطین والصحفیین و ؛المحتجزین عذبت ؛قسرا

، وثقت ھیومن رایتس 2014. منذ أغسطس/آب الطائفة البھائیة أعضاءو المعارضین السیاسیینو
 لكبما في ذلعشرات األشخاص،  احتجاز تعسفي أو مسيء ارتكاب سلطات صنعاء ألعمال ووتش

 وإساءة معاملة مزعومة. تعذیب حالة 11و حالتي وفاة رھن االحتجاز
 

جنوب الواقعة تحت سیطرة الحكومة، وثقت ھیومن رایتس ووتش اعتقاالت تعسفیة أو الفي مناطق 
اإلمارات  ال. قوات األمن المدعومة منأطف 4شخصا، بینھم  50عملیات اختفاء قسري ألكثر من 

اإلمارات ما ال یقل عن مرفقین غیر رسمیین لالحتجاز، ت معظم ھؤالء األفراد. تدیر اعتقلت أو أخف
أشارت تقاریر إلى نقل  .اإلفراج عنھمبأوامر  رغم صدورحیث واصلت احتجاز األشخاص 

 .خارج البالد بارزینمحتجزین 
 

. نفت للعلن حكومة ھادي للتحقیق في االحتجاز التعسفي أي نتائج أنشأتھالم تنشر اللجنة التي 
صالح لم تجر تحقیقات في -اإلمارات أي دور في إساءة معاملة المحتجزین. یبدو أن قوات الحوثي

 .إساءة معاملة المحتجزین
 

 األخرى حاالت االعتقال التعسفي واالختفاء القسري یمنیة ومحامین مئات حقوقیة عاتمجمووثقت 
 .في شمال الیمن وجنوبھ
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https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/23/298172
https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/23/298172
https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/17/301244
https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/17/301244
http://www.clusterconvention.org/the-convention/convention-status/
http://www.clusterconvention.org/the-convention/convention-status/
https://www.hrw.org/ar/news/2017/05/27/304331
https://www.hrw.org/ar/news/2015/09/02/280708
https://www.hrw.org/ar/news/2015/09/02/280708
https://www.hrw.org/ar/news/2016/01/10/285026
https://www.hrw.org/ar/news/2016/01/17/285478
https://www.hrw.org/ar/news/2016/01/17/285478
https://www.hrw.org/ar/news/2016/01/17/285478
http://www.worldbulletin.net/haberler/151762/houthis-abduct-tribal-elder-in-yemeni-capital-updated
http://www.worldbulletin.net/haberler/151762/houthis-abduct-tribal-elder-in-yemeni-capital-updated
http://www.cbsnews.com/news/rebels-in-yemen-abduct-sunni-rivals-amid-saudi-airstrikes/
http://www.cbsnews.com/news/rebels-in-yemen-abduct-sunni-rivals-amid-saudi-airstrikes/
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 اإلرھاب ومكافحة اإلرھاب
عن  ماالیمن" مسؤولیتھ - الدولة اإلسالمیةالقاعدة في شبھ الجزیرة العربیة" و""أعلن كل من تنظیم 

 .العدید من العملیات االنتحاریة وغیرھا من التفجیرات
 

بدون طیار  بطائرات ، ارتفع عدد الھجمات األمریكیةإلى السلطةنالد ترامب الرئیس دو وصولبعد 
ھجمة  37في الیمن بشكل ملحوظ. وفقا لـ "مكتب الصحافة االستقصائیة"، نفذت الوالیات المتحدة 

أكتوبر/تشرین  حتىأوباما، ولكن  العام األخیر من إدارة، 2016دون طیار في الیمن عام بطائرات ب
. قالت الوالیات المتحدة إنھا رھجمات بطائرات بدون طیا 105نفذت الوالیات المتحدة  ،2017 األول

 2017في أواخر  أعلنتولكنھا  ،القاعدة في شبھ الجزیرة العربیة في معظم الھجمات تنظیم استھدفت
 قتلت "العشرات". الیمن - الدولة اإلسالمیة تنظیم أنھا نفذت ھجمات على

 
أفادت تقاریر الیمن منذ ینایر/كانون الثاني،  فيأرضیین على األقل  ھجومینشنت الوالیات المتحدة 

قد تكون . الوالیات المتحدة أطفال 9مدنیا، بینھم  14ما ال یقل عن  أحدھماقتل مع اإلمارات، أنھما 
، "أسوشییتد برس"ة في إساءة معاملة المحتجزین من قبل القوات اإلماراتیة. وفقا لوكال متواطئة

من تحقیقات اإلمارات. لم  محاضر واستلمت أرسلت الوالیات المتحدة محققین إلى الیمن وأرسلت
إساءة اإلمارات أو أي تحقیقات حول غاراتھا في الیمن أو المشاركة في  عن تعلن الوالیات المتحدة

  .الیمن للمعتقلین
 

، وفقا السعودیةمحتجزین یمنیین من خلیج غوانتانامو إلى  4، نقلت الوالیات المتحدة 2017في 
 .لوكاالت أنباء

 
 وصول المساعدات اإلنسانیة عرقلة ومنع

مالیین شخص على حافة  8ما ال یقل عن  وجدحیث ی ،الیمن أكبر أزمة انسانیة في العالم یعیش
وحوالي ملیون شخص یشتبھ في إصابتھم بالكولیرا. ترتبط ھذه األزمة مباشرة بالنزاع  المجاعة

 .المسلح الجاري
 

القیود التي فرضتھا قوات التحالف بقیادة السعودیة على الواردات إلى تفاقم الحالة اإلنسانیة  أدت
الصعبة. قام التحالف بتأخیر وتحویل ناقالت الوقود وإغالق الموانئ الھامة ومنع البضائع من الدخول 

 في ءمولدات الكھربایل تشغالالزم ل إلى الموانئ البحریة التي یسیطر علیھا الحوثیون. كما ُمنع الوقود
 .إضافة لمنع ضخ المیاه إلى المساكن المدنیة ،المستشفیات

 
التحالف مؤقتا جمیع نقاط الدخول إلى الیمن ردا على ھجوم  غلقفي نوفمبر/تشرین الثاني، أ

اإلنسانیة بشكل خطیر.  زمةالریاض، مما أدى إلى تفاقم األصالح على -صاروخي من قوات الحوثي
التجاریة إلى ، علق التحالف جمیع الرحالت 2016ما تزال ھناك قیود رئیسة. في أغسطس/آب 

"، انعكاسات خطیرة على المرضى المحتاجین لعالج طبي عاجل في الخارجصنعاء، ما أدى إلى "
إلنسان، بما في ذلك ھیومن وفقا لألمم المتحدة. منذ مایو/أیار، منع التحالف المنظمات الدولیة لحقوق ا
 .رایتس ووتش، من السفر إلى مناطق الیمن الواقعة تحت سیطرة الحوثیین

https://www.reuters.com/article/us-usa-yemen-islamic-state/u-s-strike-on-islamic-state-camps-in-yemen-kills-dozens-pentagon-idUSKBN1CL2YO
https://www.reuters.com/article/us-usa-yemen-islamic-state/u-s-strike-on-islamic-state-camps-in-yemen-kills-dozens-pentagon-idUSKBN1CL2YO
https://www.hrw.org/ar/news/2017/02/24/300466
https://www.hrw.org/ar/news/2017/06/22/305663
https://www.hrw.org/ar/news/2017/06/22/305663
https://www.hrw.org/ar/news/2017/06/22/305663
https://www.hrw.org/news/2017/08/03/joint-letter-about-us-cooperation-abusive-allied-forces-yemen
https://www.hrw.org/news/2017/08/03/joint-letter-about-us-cooperation-abusive-allied-forces-yemen
https://www.hrw.org/news/2017/08/03/joint-letter-about-us-cooperation-abusive-allied-forces-yemen
https://www.nytimes.com/2017/01/05/us/politics/yemeni-detainees-guantanamo-saudi-arabia.html
https://www.nytimes.com/2017/01/05/us/politics/yemeni-detainees-guantanamo-saudi-arabia.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemen_humanitarian_needs_overview_hno_2018_20171204_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemen_humanitarian_needs_overview_hno_2018_20171204_0.pdf
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وصول السكان  تصالح بمنع ومصادرة المواد الغذائیة واإلمدادات الطبیة، ومنع-قامت قوات الحوثي
یصال وتدخلت في إ غاثةلى العاملین في مجال اإلالمحتاجین إلیھا. كما فرضت قیودا مشددة ع

المعونة. توقفت جماعات تقدیم المعونة عن العمل في بعض المناطق بسبب ھذه القیود. ساھم األثر 
صالح والتدخل في المساعدات اإلنسانیة في تدھور وضع السكان -التراكمي لعرقلة قوات الحوثي

 .المدنیین بشكل كبیر
 

ثناء مشاركتھم في العملیات أ إلى االختطاف واالحتجاز التعسفي والقتل عمال اإلغاثة تعّرض
 .اإلنسانیة في الیمن

 

 اع المسلحنزاألطفال وال
تنظیم  ،القوات الحكومیة والمیلیشیات الموالیة للحكومة ،مین العام لألمم المتحدة الحوثییناأل أدرج

 مالسنویة الرتكابھ "قائمة العار"السعودیة في  بقیادةوالتحالف  ،القاعدة في شبھ الجزیرة العربیة
األمین العام آنذاك بان كي مون  أزال، 2016انتھاكات جسیمة ضد األطفال خالل النزاع المسلح. في 

بعد أن ھددت السعودیة وحلفاؤھا بسحب مالیین الدوالرات من تمویل برامج  التحالف من القائمة
 .اإلغاثة الھامة لألمم المتحدة

 
 األطفال كجنود. وجماعات مسلحة أخرى ھااستخدمت قوات الحوثي والحكومة والقوات الموالیة ل

األمم المتحدة  وثقت، 2017أغسطس/آب  حتىالمقاتلین في الیمن.  ثلثبنحو  األطفال یقدر عدد
صالح. -قوات الحوثي ضمن بالمئة 67، منھا 2015حالة تجنید لألطفال منذ مارس/آذار  1702
 18ھو  . بموجب القانون الیمني، الحد األدنى لسن الخدمة العسكریة15منھم دون سن  100حوالي 

بسبب النزاع لكن األطفال. و تجنیدالیمن خطة عمل لألمم المتحدة إلنھاء  ، وقع2014 . فيسنة
 .وبدون وجود حكومة فعالة، لم یتم تنفیذ خطة العمل

 
، والتزم ببذل المزید من الجھد لحمایة "إعالن المدارس اآلمنة"الیمن  اعتمدألول، في أكتوبر/تشرین ا

المبادئ التوجیھیة لحمایة المدارس "الطالب والمعلمین والمدارس خالل النزاع، بما في ذلك تنفیذ 
 ."والجامعات من االستخدام العسكري أثناء النزاعات المسلحة

 
 المرأة حقوق 

لـ "صندوق األمم المتحدة للسكان".  وفقاالنزاع،  اندالعمنذ  بالمئة 63بنسبة  زاد العنف ضد المرأة
زادت معدالت الزواج القسري، بما في ذلك زواج األطفال. ال یوجد في الیمن حد أدنى لسن الزواج. 

إذ ال یجوز لھا الزواج دون إذن ولي  ،زا شدیدا في القانون والممارسةكما تواجھ المرأة في الیمن تمیی
انعدام الحمایة القانونیة ق أو المیراث أو حضانة األطفال. وال تتمتع بحقوق متساویة في الطال ،أمرھا

 .والجنسي سريللعنف األ یجعل المرأة ُعرضة
 
 
 
 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s/2016/360&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s/2016/360&referer=/english/&Lang=A
https://www.hrw.org/ar/news/2016/06/09/290834
http://www.theguardian.com/world/2015/apr/09/third-of-fighters-yemen-children-unicef
http://www.theguardian.com/world/2015/apr/09/third-of-fighters-yemen-children-unicef
http://yemen.unfpa.org/en/news/brutal-conflict-yemen-reaches-two-year-mark
http://yemen.unfpa.org/en/news/brutal-conflict-yemen-reaches-two-year-mark
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 المساءلة
المزعومة لقوانین الحرب.  قواتھتحقیقات موثوقة في انتھاكات  أي من األطراف المتحاربة جرلم یُ 

إلى أن الجھود الرامیة إلى المساءلة "غیر كافیة على السامیة في سبتمبر/أیلول، خلصت المفوضیة 
 اإلطالق".

 
 نشری ولماقیة، " المعین من قبل التحالف تحقیقات ذات مصدفریق تقییم الحوادث المشترك" جرلم یُ 

التحقیق  الضربات التي یتماملة أو معلومات مفصلة عن منھجیتھ، بما في ذلك كیفیة تحدید شتقاریر 
ھا، أو ما إذا كانت لدیھ القدرة على ضمان مالحقة األفراد المسؤولین قضائیا عن جرائم الحرب. لم فی

فیھا. بینما أوصى الفریق  بالتحقیق التي قام شاركت في الھجمات أي قوات تابعة للدولیوضح الفریق 
أحرز أي تقدم ملموس نحو إنشاء نظام  ھال یبدو أن ،بأن یدفع التحالف تعویضات عن بعض الضربات

 .للتعویضات
 

أي ھجمة مزعومة غیر قانونیة شاركت  حولتحقیقات  الوالیات المتحدة إجراء ال توجد معلومات عن
 .فیھا قواتھا

 
في سبتمبر/أیلول، أوصى المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان للمرة الثالثة بإنشاء آلیة 

جمیع األطراف في الیمن. في ذلك الشھر،  قبلدولیة مستقلة للتحقیق في االنتھاكات المزعومة من 
خبراء بارزین"  فریققرارا بإنشاء " باإلجماعع لألمم المتحدة" اعتمد "مجلس حقوق اإلنسان التاب

 .إلجراء تحقیق دولي في االنتھاكات واإلساءات في الیمن
 

 الدولیة الرئیسة طرافاأل
سعى أعضاء التحالف إلى تجنب المسؤولیة القانونیة الدولیة برفضھم تقدیم معلومات عن دورھم في 

، الكویت، البحرین، حالف الذي تقوده السعودیة من السعودیةالھجمات غیر القانونیة. یتألف الت
 .قطر في یونیو/حزیران انسحبتالمغرب والسودان.  ،األردن ،مصر، اإلمارات

 
غیر القانونیة التي تشارك  تحالففي ھجمات ال تكون متواطئة قدوالوالیات المتحدة طرف في النزاع 

فیھا. تواصل الوالیات المتحدة تزوید الوقود في الھواء وغیره من أشكال الدعم للتحالف، ولكنھا لم 
 .تقدم معلومات مفصلة عن مدى ونطاق مشاركتھا

 
 أسلحة إلى أعضاء التحالف. مبیعات األسلحةو اتتدریبو ااسیدبلوم ادعمقدمت المملكة المتحدة 

 في المملكة المتحدة. ةمستمرتسببت في مالحقات قضائیة  دیةالسعو البریطانیة إلى
 

دول التحالف واصلت الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا تقدیم األسلحة إلى السعودیة و
استخدام التحالف لألسلحة التي قدمتھا الوالیات المتحدة وبریطانیا في ھجمات غیر  رغماألخرى، 

استمرار ھذه  علىیكیون والبریطانیون مرارا المشّرعون األمر اعترضقانونیة على ما یبدو. 
 المبیعات.

 

https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/08/308646
https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/06/05/Arab-coalition-suspends-Qatar-s-participation-in-Yemen.html
https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/06/05/Arab-coalition-suspends-Qatar-s-participation-in-Yemen.html
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، دعا وزراء خارجیة االتحاد األوروبي إلى إزالة جمیع العقبات التي تحول دون أبریل/نیسانفي 
البرلمان األوروبي  جددإیصال المساعدات اإلنسانیة المنقذة للحیاة إلى الیمن. في سبتمبر/أیلول، 

 .دعوتھ للدول األعضاء إلى تعلیق مبیعات األسلحة إلى السعودیة بسبب سلوكھا في الیمن
 

مجلس ولوكسمبورغ، في قیادة جھود لدى  وإیرلندانجحت ھولندا، التي انضمت إلیھا كندا وبلجیكا 
 .تحقیق دوليفریق إلنشاء  حقوق اإلنسان

 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/03-fac-conclusions-yemen/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/03-fac-conclusions-yemen/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0344+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0344+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
https://www.hrw.org/ar/news/2017/10/03/309824
https://www.hrw.org/ar/news/2017/10/03/309824
https://www.hrw.org/ar/news/2017/10/03/309824
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