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- المقدمة 

تســتمد اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق فــي ادعــاءات انتهــاكات حقــوق االنســان واليتهــا فــي التحقيــق فــي كافــة االنتهــاكات 
المرتكبــة علــى جميــع األراضــي اليمنيــة مــن جميــع األطــراف والجهــات بموجــب القــرار الجمهــوري رقــم )140( 
لســنة 2012م  باإلضافــة الــى توصيــات مجلــس االمــن الدولــي و قــرارات مجلــس حقــوق االنســان ذات الصلــة والتــي 

كان آخرهــا القراريــن رقــم )16/39 ( و )21/39 ( الصادريــن بتاريــخ 2018/9/29م.
يتضمــن هــذا التقريــر موجــز عــن أبــرز أعمــال وأنشــطة اللجنــة خــال الفتــرة مــن 2019/2/1م وحتــى 2019/7/31م 
ويســلط الضــوء علــى أعمــال الرصــد والتوثيــق والتحقيــق التــي قامــت بهــا اللجنــة فــي جميــع المناطــق اليمنيــة وأهــم 
األعمــال التــي أنجزتهــا خــال هــذه الفتــرة،  كمــا تــم إبــراز التحديــات والصعوبــات التــي تواجههــا والتوصيــات التــي 
توجههــا إلــى كافــة أطــراف النــزاع والجهــات األخــرى،  لمــا فيــه حمايــة حقــوق االنســان والحــد مــن االنتهــاكات التــي 

تطــال عمــوم اليمنييــن.
 تهــدف اللجنــة مــن خــال هــذا التقريــر الــى إطــاع الــرأي العــام المحلــي والدولــي علــى آخــر تطــورات حالــة حقــوق 
االنســان والوضــع اإلنســاني فــي اليمــن وذلــك عبــر بيــان االنتهــاكات التــي قامــت اللجنــة برصدهــا والتحقيــق فيهــا 
ــي  ــي اإلنســاني والقانــون الدول ــة بالقانــون الدول ــرة التقريــر وعــرض لنمــاذج عــدد مــن االنتهــاكات المتعلق خــال فت

لحقــوق االنســان التــي حققــت فيهــا اللجنــة مرفقــة بنتائــج التحقيقــات التــي توصلــت  اليهــا.
يعــد هــذا التقريــر مكمــا ومتصــا للتقاريــر الســابقة التــي أصدرتهــا اللجنــة وجــزء ال يتجــزأ منهــا خصوصــا فيمــا 

ــان الواليــة واإلطــار القانونــي والمنهجيــة وأســاليب العمــل . يتعلــق ببي

- المنهجية 

تؤكــد اللجنــة علــى التزامهــا بالمنهجيّــة والمعاييــر والمبــادئ المعمــول بهــا فــي لجــان التحقيــق الدوليــة المماثلــة ومــن 
أهمهــا الشــفافية واالســتقالية والحيــاد والموضوعيــة والمهنيــة والســرية ، ووفقــا لمــا ينــص عليــه قــرار إنشــاء اللجنــة 
رقــم )140( لســنة 2012م فــي الفقــرة )ج( مــن المــادة  )2( والــذي يلــزم اللجنــة بــأداء مهامهــا وفقــا للمعاييــر الدوليــة 

والتشــريعات الوطنيــة والعهــود والمواثيــق المصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة.  
حرصــت اللجنــة علــى رصــد وتوثيــق كافــة االنتهــاكات المرتكبــة علــى أراضــي الجمهوريــة اليمنيــة مــن قبــل جميــع 
األطــراف حيــث يتــم رصــد وتوثيــق مختلــف االنتهــاكات مــن قبــل راصــدي اللجنــة المنتشــرين فــي عمــوم محافظــات 
الجمهوريــة ، كمــا يتــم تلقــي الباغــات باالنتهــاكات مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ومــن خــال الشــكاوى المباشــرة 

التــي تصــل الــى مقــر اللجنــة أو موقعهــا اإللكترونــي علــى شــبكة االنترنــت.
ــن  ــادات المبلغي ــى إف ــان واالســتماع ال ــا وذويهــم وشــهود العي ــة بإجــراء المقابــات المباشــرة مــع الضحاي ــوم اللجن تق
ــا  ــاح له ــو مت ــا ه ــا لم ــة والطــب الشــرعي وفق ــة الجنائي ــي مجــال األســلحة واألدل ــراء ف ــوم باالســتعانة بالخب ــا تق كم

ــا. ــي لديه ــات المحــدودة الت واالمكاني
تعتمــد اللجنــة علــى النــزول الميدانــي إلــى مواقــع االنتهــاكات والمناطــق التــي يشــتعل فيهــا النــزاع المســلح ســواء مــن 
خــال النــزول المباشــر لألعضــاء والمحققيــن المســاعدين فــي المناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرة الحكومــة الشــرعية ، 

أو مــن خــال الراصديــن المتواجديــن فــي  المحافظــات التــي تقــع خــارج نطــاق ســيطرة الحكومــة الشــرعية.
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- أهم األعمال التي أنجزتها اللجنة في مجال الرصد والتوثيق والتحقيق خالل الفترة التي يغطيها التقرير:
ــر-  عــدد مــن األنشــطة الهامــة التــي تدخــل ضمــن مهامهــا فــي  ــرة التــي يغطيهــا التقري ــة – خــال الفت نفــذت اللجن
الرصــد والتوثيــق والتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق االنســان وفقــا لخطتهــا الســنوية للعــام 2019/2018م ومــن اهــم 

االعمــال التــي قامــت بهــا اللجنــة مــا يلــي:
- في مجال الرصد والتوثيق

ضاعفــت اللجنــة مــن جهودهــا فــي مجــال الرصــد والتوثيــق النتهــاكات حقــوق االنســان – خــال الفتــرة التــي يغطيهــا 
التقريــر وذلــك مــن خــال رفــع عــدد راصديهــا إلــى » 40 » راصــد وراصــدة وذلــك لضمــان الوصــول الــى أكبــر 
قــدر مــن ضحايــا االنتهــاكات فــي كافــة مناطــق اليمــن،  وتوســيع شــبكة المتطوعيــن التابعيــن للجنــة فــي المديريــات 

النائيــة والبعيــدة خصوصــا فــي محافظــات صعــدة وحجــة والحديــدة وريمــة.
وقــد تمكنــت اللجنــة – خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر - مــن القيــام بأعمــال الرصــد والتوثيــق لمــا يزيــد علــى 
ــن   ــوع م ــن )30( ن ــر م ــى أكث ــة عل ــة موزع ــات الجمهوري ــف محافظ ــي مختل ــاك ف ــاء باالنته ــة ادع )2644( حال
انتهــاكات حقــوق االنســان ، واســتمعت - خــال ذلــك - إلــى مــا يزيــد عــن )7932( شــاهد ومبلــغ وضحيــة ، واطلعــت 
علــى حوالــي )10576( وثيقــة، فضــا عــن مراجعــة وتحليــل المئــات مــن الصــور الفوتوغرافيــة ومقاطــع الفيديــو 

المتعلقــة باالنتهــاكات، والتــي تــم العمــل عليهــا وحفظهــا ضمــن قاعــدة بيانــات اللجنــة.

- في مجال التحقيق في االنتهاكات
ــي  ــر ف ــا كبي ــن – تقدم ــن المســاعدين والراصدي ــا مــن األعضــاء والمحققي ــة طاقمه ــة بفضــل جهــود كاف ــت اللجن حقق

ــاكات. ــي االنته ــات المباشــرة ف ــة إلجــراء التحقيق ــف المحافظــات اليمني ــى مختل ــي إل الوصــول الميدان
حيــث قــام أعضــاء اللجنــة بالنــزول الميدانــي الــى محافظــات أبيــن ولحــج وتعــز« 8-2019/6/11م« وتــم خالهــا 
ــجون  ــز االعتقــال والس ــة مراك ــة والقيــام بمعاين ــزة األمني ــك المحافظــات وباألجه ــة فــي تل ــلطة المحلي اللقــاء بالس
واالصاحيــات العامــة والتحقيــق فــي بعــض وقائــع االدعــاء الهامــة والمرتكبــة فــي هــذه المحافظــات واالضــرار التــي 

ــة. ــان المدني لحقــت باألعي

نفــذ أعضــاء اللجنــة نــزول ميدانــي الــى محافظــات مــأرب والجــوف وشــبوة » 10- 16 يوليــو2019م » تــم خالهــا 
اللقــاء بقيــادات الســلطة المحليــة فــي المحافظــات واالجهــزة األمنيــة والضبطيــة ومعاينــة مراكــز التوقيــف والســجون 
واالصاحيــات العامــة واالســتماع لبعــض المحتجزيــن وتحديــد مراكزهــم  القانونيــة ومســتوى تنفيــذ الحقــوق المكفولــة 
لهــم، إضافــة إلــى معاينــة التجمعــات الســكنية التــي شــهدت ســقوط ضحايــا مدنييــن نتيجــة القصــف األرضــي والجــوي 
لهــا، كمــا تــم عقــد جلســتي اســتماع مفتوحــة وعلنيــة فــي محافظــة الجــوف  لضحايــا اســتهداف المدنييــن وانتهــاكات 
حقــوق االنســان ضــد النســاء التــي حدثــت فــي مديريــات الجــوف ومخيمــات النازحيــن فيهــا وعــدد مــن المحافظــات 

المجــاورة وذلــك لتحليــل أنمــاط االنتهــاكات ومنهجيــة االضــرار بحــق المدنييــن .
فــي نفــس المجــال واصــل راصــدي اللجنــة تنفيــذ النــزول بشــكل يومــي الــى العديــد مــن أماكــن االنتهــاكات التــي شــهدت 
ســقوط ضحايــا بســبب اســتهداف المدنييــن بالمقذوفــات المختلفــة وانفجــار االلغــام الفرديــة وتفجيــر المنــازل والتهجيــر 
القســري، خصوصــا المناطــق النائيــة التــي لــم تصــل إليهــا المنظمــات الدوليــة واالعــام؛ مــن بينهــا مديريــات كشــر 
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وشــحة وقــارة وكعيدنــة فــي منطقــة حجــور فــي بمحافظــة حجــة، ومديريــات ماويــة وصبــر المــوادم  والمخــا ومــوزع 
ــات رأس  ــاء، ومديري ــي محافظــة صنع ــي إب، وأرحــب ومناخــه ف ــر ف ــم والقف ــي تعــز، و الســبرة والمخــادر ويري ف
العــارة  وطــور الباحــة  والقبيطــة فــي لحــج ، والمتــون والغيــل وخــب والشــعف فــي الجــوف، وذي ناعــم والزاهــر 
ــه  ــت الفقي ــا وبي ــي والتحيت ــع، والدريهم ــي الضال ــه ف ــس وقعطب ــت ومري ــي البيضــاء، واالزراق ودم ــه ورداع ف وفيف
ــودر  ــت، ول ــي المحوي ــت ف ــم والخب ــدة، والرج ــي صع ــاقين ف ــدة، ورازح وس ــي الحدي ــي ف ــة والحال ــس والخوخ وحي

والمحفــد ومكيــراس فــي أبيــن.

وخــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر تمكنــت اللجنــة مــن االنتهــاء مــن التحقيــق فــي عــدد )1425( حالــة ادعــاء تــم 
رصدهــا مــن قبــل اللجنــة ميدانيــا ، توزعــت علــى أكثــر مــن )30( نوعــا مــن أنــواع االنتهــاكات التــي اعطتهــا اللجنــة 

األولويــة فــي أعمــال الرصــد والتوثيــق والتحقيــق.

ــى  ــرة )2019/2/1م وحت ــرة أشــهر ســتة اشــهر مــن الفت ــذي يغطــي فت ــر الســابع ال ــي التقري ــة ف ــد أدرجــت اللجن وق
2019/7/31م( عــدد )48( نموذجــاً للوقائــع المتعلقــة بالقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق االنســان 
إضافــة إلــى االنتهــاكات المتعلقــة بحقــوق النســاء التــي تــم االنتهــاء مــن التحقيــق فيهــا والمرتكبــة فــي محافظــات مختلفــة 

مــن كافــة أطــراف النــزاع ، موضــح فيهــا ســياق وبيئــة وضحيــة االنتهــاك وتحديــد المتســبب باالنتهــاك.   

 نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة:
المتعلقــة  االنتهــاكات  فــي  اللجنــة  بهــا  التــي قامــت  التحقيقــات  األول:  القســم 

اإلنســاني: الدولــي  بالقانــون 

أوال: قتل وإصابة المدنيين 
 انتهــت اللجنــة مــن التحقيــق فــي )660( واقعــة قتــل وإصابــة لمدنييــن، ســقط فيهــا )878( ضحيــة منهــم )295( قتيــاً، 
بينهــم )28( امــرأة و )74( طفــاً، و)564( جريحــاً منهــم )147( طفــاً و)75( امــرأة، وتوزعــت المســؤولية بيــن 

أطــراف النــزاع المســلح وفقــا لآلتــي:
)174( قتياً و)445( جريًحا تقع المسؤولية فيها على جماعة الحوثي 

)106( قتيا و)95( جريحا تقع المسؤولية فيها على طيران التحالف العربي والقوات التابعة للحكومة.

ثانيا: تجنيد األطفال
االنتهــاء مــن التحقيــق فــي )27( واقعــة انتهــاك متعلــق بتجنيــد األطفــال واســتخدامهم فــي االعمــال القتاليــة والعســكرية 
ومعظــم هــذه االنتهــاكات المتعلقــة بتجنيــد األطفــال انفــردت بهــا جماعــة الحوثــي كمــا ان هنــاك عــدد مــن الحــاالت 
التــي تــم رصدهــا مــن قبــل اللجنــة تقــع المســؤولية فيهــا علــى بعــض األجهــزة والوحــدات العســكرية التابعــة للحكومــة 
الشــرعية والمحســوبة عليهــا ومــن ضمنهــا احــدى الحــاالت التــي تضمنتهــا النمــاذج الــواردة فــي هــذا التقريــر- الســابع-  
والتــي تقــع فيهــا المســؤولية علــى مــا يســمى بقــوات النخبــة الشــبوانية فيمــا يتــم التحقيــق فــي بعــض الوقائــع األخــرى .
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- ثالثا: زراعة: األلغام
االنتهــاء مــن التحقيــق ب )63( حالــة زراعــة الغــام فرديــة، نتــج عنهــا ســقوط )53( قتيــا مــن بينهــم امرأتيــن  و )15( 
طفــاً ، واضافــة الــى )56( جريحــا بينهــم )6( نســاء و )8( أطفــال قامــت بهــا جماعــة الحوثــي بمناطــق مختلفــة مــن 

ليمن. ا
رابعا: التهجير القسري:

االنتهــاء مــن التحقيــق ب)68( واقعــة تهجيــر قســري طالــت )109( اســرة ومعظــم هــذه الحــاالت قامــت بهــا جماعــة 
الحوثــي. 

القســم الثانــي : اعمــال التحقيــق فــي بعــض انتهــاكات حقــوق االنســان المتعلقــة 
بالقانــون الدولــي لحقــوق االنســان

أوال: القتل خارج إطار القانون: 
االنتهــاء مــن التحقيــق فــي )40( حالــة ادعــاء بالقتــل خــارج إطــار القانــون،  ثبتــت مســؤولية جماعــة الحوثــي عــن 
ــة.  ــة عــن )11( حال ــى الحكوم ــوبة عل ــة المحس ــات األمني ــش والجه ــوات الجي ــؤولية ق ــت مس ــا ثبت ــة، فيم )15( حال

ــا فــي عــدد مــن الحــاالت األخــرى. واليــزال التحقيــق جاري

ثانيا : االعتقال التعسفي واالخفاء القسري
ــة  ــؤولية جماع ــت مس ــري ، ثبت ــاء القس ــفي واالختف ــال التعس ــاء باالعتق ــة ادع ــق ب)374( حال ــن التحقي ــاء م االنته
ــة  ــة للحكوم ــة التابع ــات األمني ــة والجه ــوات الحكومي ــؤولية الق ــت مس ــا ثبت ــاك، فيم ــة انته ــن )332( حال ــي ع الحوث

ــة.  ــن )36( حال ــف ع ــوات التحال وق

ثالثا: التعذيب وسوء المعاملة:
خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التحقيــق، انتهــت اللجنــة مــن التحقيــق فــي )9( حالــة ادعــاء بالتعذيــب والمعاملــة الاإنســانية 
والمهينــة، ثبتــت مســؤولية جماعــة الحوثــي عــن )4(  حــاالت تعذيــب ، فيمــا ثبتــت مســؤولية قــوات الجيــش والجهــات 

األمنيــة التابعــة للحكومــة والتحالــف  عــن عــدد )5(  حــاالت.

رابعا: تفجير المنازل
انتهت اللجنة من الرصد والتحقيق في )14( حالة تفجير منازل ، كانت مسئولية جماعة الحوثي 

القسم الثالث : قصف الطائرات األمريكية بدون طيار )الدرونز(  

ــمى  ــا يس ــام م ــق بقي ــاك تتعل ــاء بانته ــي ادع ــي واقعت ــق ف ــم الرصــد والتحقي ــر، ت ــا التقري ــي يغطيه ــرة الت خــال الفت
بالطائــرات األمريكيــة بــدون طيــار )الدرونــز(، باســتهداف وقصــف المدنييــن فــي اليمــن، وقــد تســبب القصــف فــي 

ــن. ــن المدنيي ــم م ــى، جميعه ــن بســقوط عــدد )9 ( قتل الواقعتي
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التحديات : 

استمرار الحرب والعمليات العسكرية وأتساع دائرتها التي أدت إلى زيادة عدد االنتهاكات وتنوعها.. 1
عــدم التــزام أطــراف النــزاع بمبــادئ القانــون الدولــي اإلنســاني الخاصــة بالتمييــز والضــرورة العســكرية ، ومبــدأ . 2

التناســب أثنــاء تنفيــذ الهجمــات العســكرية وتعريــض المدنييــن للخطــر.
ــى . 3 ــرد عل ــي ال ــرى  ف ــا أخ ــر بعضه ــق وتأخ ــة للتحقي ــة الوطني ــع اللجن ــزاع م ــراف الن ــض أط ــاون بع ــدم تع ع

ــا. ــوبة إليه ــاكات المنس ــاءات االنته ــأن ادع ــة بش ــن اللجن ــا م ــة إليه ــارات الموجه االستفس
صعوبة التنسيق مع بعض األجهزة األمنية في المحافظات المحررة نظرا لتعدد الجهات المشرفة عليها.. 4
ــات الرئيســية وزراعتهــا . 5 ــات التــي تشــتعل فيهــا الحــرب بســبب قطــع الطرق ــع المديري ــة التنقــل فــي جمي صعوب

ــة. ــام ووعــورة الطــرق الفرعي باأللغ

التوصيات: 

تؤكــد اللجنــة علــى ضــرورة التــزام جميــع األطــراف بالتوصيــات الــواردة فــي تقاريرهــا الســابقة ، وباإلضافــة إلــى 
ذلــك توصــي اللجنــة بمــا يلــي

- توصيات إلى جميع أطراف النزاع : 
توصي اللجنة جميع اطراف النزاع في اليمن بضرورة االلتزام بما يلي :

االلتــزام بقواعــد ومبــادئ القانــون الدولــي اإلنســاني المتعلقــة بحمايــة المدنييــن واالعيــان والمرافــق المدنيــة وعــدم . 1
ترويــع المدنييــن أو تعريــض حياتهــم للخطــر.

ــن فيهــا . 2 ــي والعاملي ــل الطب ــة ووســائل النق ــق الطبي ــة والمراف ــة والتاريخي ــع الثقافي ــاع عــن مهاجمــة المواق  االمتن
ــة. وعــدم اســتخدامها فــي االعمــال الحربي

ــي . 3 ــم ف ــة وحقه ــودة اآلمن ــي الع ــم ف ــان حقه ــا وضم ــن داخلي ــة النازحي ــة  لحماي ــع اإلجــراءات الازم ــاذ جمي اتخ
ــم  ــكالها اليه ــف أش ــانية بمختل ــاعدات اإلنس ــامة  ووصــول المس ــن والس ــى األم الحصــول عل

تســهيل  حصــول  المواطنيــن علــى المــوارد والوســائل الازمــة لضمــان العيــش الكريــم ، وعــدم إعاقــة وصــول . 4
المســاعدات اإلنســانية المقدمــة مــن الهيئــات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة.

الكــف عــن جميــع الممارســات المتعلقــة بتقييــد الحريــة و االخفــاء القســري والتعذيــب  للمواطنيــن، وعــدم التــذرع . 5
بالظــروف االســتثنائية واألمنيــة لمصــادرة حقــوق المواطنيــن المكفولــة لهــم بموجــب القانــون.

اتخــاذ اإلجــراءات والتدابيــر العاجلــة بحــق االفــراد والقيــادات الخاضعــة لهــا و المســئولة عــن ارتــكاب انتهــاكات . 6
حقــوق االنســان.

ــق . ٧ ــق التحقي ــا وفري ــهيل وصــول أعضائه ــات، وتس ــة المحافظ ــي كاف ــا ف ــة وطاقمه ــة الوطني ــع اللجن ــاون م التع
ــة. ــات المطلوب ــة المعلوم ــا بكاف ــاكات، وتزويده ــوع االنته ــن وق ــع أماك ــى جمي ــن إل ــاعد والراصدي المس

- توصيات الى الحكومة اليمنية: 
ــرعية . 1 ــة الش ــة للحكوم ــكرية التابع ــة والعس ــادات األمني ــراد والقي ــن االف ــاكات م ــن االنته ــئولين ع ــبة المس محاس

ــى القضــاء. ــم ال ــق وتقديمه ــات التحقي ــتكمال ملف ــرعة إس وس
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ــام باإلصاحــات الازمــة . 2 ــادة موحــدة ، والقي ــا لقي ــة والعســكرية وإخضاعه ــد األجهــزة األمني ــى توحي العمــل عل
ــن.  ــة المواطني ــظ األمــن واالســتقرار وحماي ــة  حف لكفال

اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لتقديــم العــون والحمايــة للفئــات الضعيفــة مثــل األطفــال والنســاء والنازحيــن وإعــادة . 3
تفعيــل دور الرعايــة االجتماعيــة ومراكــز االيــواء.

إيقــاف جميــع أشــكال االنتهــاكات المتعلقــة بتقييــد الحريــات التــي تتــم فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة ، واالفــراج . 4
الفــوري عــن جميــع المعتقليــن واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لضمــان عــدم تكــرار مثــل هــذه االنتهــاكات.

القيــام باإلصاحــات االقتصاديــة التــي مــن شــأنها إيقــاف تدهــور العملــة و تحمــل  الحكومــة لمســؤولياتها فــي حــل . 5
مشــكلة صــرف مرتبــات الموظفيــن فــي كافــة محافظــات الجمهوريــة.

ــق . 6 ــال التضيي ــي أعم ــدن، ومحاســبة المتســببين ف ــن الم ــن بي ــة المواطني ــل لكاف ــة والتنق ــي الحرك ــة الحــق ف حماي
ــدن. ــن الم ــم بي ــاء تنقله ــن أثن ــة للمواطني ــة المهين والمعامل

ــة وضمــان خضوعهــا إلشــراف . ٧ ــل المنشــآت العقابي ــون وإعــادة تأهي ــاذ القان ــل دور القضــاء ومؤسســات إنف تفعي
ــة القضــاء.  ورقاب

ســرعة الــرد علــى استفســارات اللجنــة وتســهيل حصولهــا علــى المعلومــات المتعلقــة بالوقائــع التــي تقــوم بالتحقيــق . ٨
. فيها

- توصيات الى قوات التحالف العربي : 
االلتــزام بقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني ، والتأكيــد علــى المراجعــة الشــاملة لقواعــد االشــتباك، بمــا فيهــا حظــر . 1

الهجمــات التــي تســتهدف المدنييــن او الهجمــات التــي تُســبّب خســائر مدنيــة.
إجــراء تقييــم شــامل لألضــرار الناتجــة عــن وقائــع قصــف الطيــران ، واإلســتمرار فــي تقديــم تعويضــات كافيــة . 2

للضحايــا المدنييــن وذويهــم واألضــرار التــي لحقــت بممتلكاتهــم .
اتخــاذ المزيــد مــن االحتياطــات واالجــراءات االحترازيــة قبــل تنفيــذ الهجمــات لخفــض نســبة االضــرار التــي قــد . 3

تلحــق بالمدنييــن، والتمييــز بــن المدنييــن واألهــداف العســكرية.
إســتمرار العمــل علــى تســهيل عمليــة وصــول المنظمــات اإلنســانية إليصــال المســاعدات الضروريــة إلــى . 4

ــن. ــاء اليم ــة انح ــي كاف ــن ف المواطني
المســاعدة فــي تذليــل الصعوبــات التــي تحــول دون عــودة جميــع مؤسســات الدولــة لممارســة عملهــا مــن العاصمــة . 5

المؤقتــة عــدن. 
تكثيــف الدعــم االقتصــادي للحكومــة اليمنيــة بمــا يضمــن إيقــاف تدهــور العملــة وتوفيــر الخدمــات للمواطنيــن ، و . 6

االســتمرار بتقديــم  الغــوث والمســاعدات اإلنســانية للمواطنيــن فــي كافــة انحــاء البــاد .
سرعة الرد  على استفسارات اللجنة بشأن  ادعاءات االنتهاكات المنسوبة الى قوات التحالف العربي.. ٧

توصيات الى جماعة الحوثي:  -
االلتــزام بالقــرارات األمميــة ذات الصلــة وبقواعــد ومبــادئ القانــون الدولــي اإلنســاني واالمتنــاع عــن اســتهداف . 1

المــدن والتجمعــات الســكانية وعــدم اســتحداث ثكنــات عســكرية فــي المناطــق االهلــة بالســكان وتعريــض المدنييــن 



٨

للخطــر.
ــاء القســري . 2 ــب واالخف ــاالت التعســفية والتعذي ــة و االعتق ــة بحجــز الحري ــع الممارســات المتعلق الكــف عــن  جمي

ــن. ــن السياســيين والصحفيي ــا يســمى بمحاكمــة النشــطاء والمعارضي ــف إجــراءات م ــن ، ووق بحــق المواطني
اإلفراج الفوري عن كافة المعتقلين تعسفيا والكشف عن مصير المخفيين. . 3
التوقف عن زراعة األلغام وااللتزام بإعطاء خرائط توضيحية بمناطق زراعة األلغام. . 4
التوقف عن تجنيد األطفال ممن هم  دون سن 18 سنة، وعدم الزج بهم في جبهات القتال.. 5
االمتنــاع عــن الممارســات التمييزيــة ضــد النســاء وإيقــاف جميــع االنتهــاكات التــي تطالهــن بمــا فــي ذلــك االعتقــال . 6

والتعذيــب والمعاملــة الاإنســانية والحــد مــن حقهــن فــي  حريــة الحركــة والتنقــل.
ــي . ٧ ــا ف ــوم به ــي تق ــات الت ــا بشــأن التحقيق ــاون معه ــة والتع ــى استفســارات اللجن ــرد عل ــط اتصــال لل ــف ضاب تكلي

ــي. ــة الحوث ــى جماع ــوبة إل ــاكات المنس ــاءات االنته ادع

توصيات الى المجتمع الدولي:   -
إلــزام أطــراف النــزاع فــي اليمــن والجهــات األخــرى بضــرورة احتــرام  مبــادئ القانون الدولــي اإلنســاني والقانون . 1

الدولــي لحقــوق اإلنســان  ، وفتــح الممــرات اآلمنــة لتحــرك المواطنيــن وتنقلهــم ووصــول المســاعدات إليهم.
زيــادة الدعــم للعمليــات اإلغاثيــة والمســاعدات اإلنســانية واإلفصــاح عنهــا بشــفافية ومراجعــة آليــة عملها والتنســيق . 2

فــي ذلــك مــع الحكومــة اليمنيــة.
العمــل علــى إقنــاع  أطــراف النــزاع باســتئناف عمليــة الســام، وضمــان بســط الدولــة ســلطتها علــى كافــة تــراب . 3

الجمهوريــة اليمنيــة، ومســاءلة المســؤولين عــن االنتهــاكات، وإنصــاف الضحايــا.
مســاعدة الحكومــة اليمنيّــة فــي تفعيــل مؤسســات الدولــة االقتصاديــة والخدميــة واألمنيــة بمــا يكفــل توفــر العيــش . 4

الكريــم لليمنيــن واســتقرار اليمــن وتطــوره.
ــذ . 5 ــة للتحقيــق فــي ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان بمــا يكفــل تنفي ــة الوطني االســتمرار فــي دعــم عمــل اللجن

قــرارات مجلــس حقــوق االنســان وإســتمرار قيــام اللجنــة بالتزاماتهــا وإســتكمال تحقيقاتهــا بمهنيــة وشــفافية فــي 
ــة اليمنيــة والمرتكبــة مــن جميــع األطــراف. كافــة االنتهــاكات فــي الجمهوري


