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حرمــت أطــراف النــزاع فــي اليمــن المدنييــن مــن األعيــان والمــواد الضروريــة لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة، ممــا 
أدى إلــى تجويعهــم، فــي بعــض الحــاالت، حتــى المــوت.

وصــف النــاس فــي جميــع أنحــاء اليمــن، عنــد ســؤالهم عــن اآلثــار التــي تســببت بهــا هجمات األطــراف المتحاربة 
وســلوكياتهم األخــرى علــى حياتهــم، بأنهــا آثــار وخيمــة علــى مصــادر الغــذاء والمــاء والبنيــة التحتيــة المدنيــة 
الحيويــة. فبعــد أن بــدأ التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات فــي قصــف الصياديــن الحرفييــن فــي البحــر قبالــة 
ســواحل الحديــدة، قالــت امــرأة إن ابنهــا »لــم يعــد قــادًرا علــى الذهــاب للصيــد«؛ لذلــك »قــرروا الفــرار« خوًفــا 

مــن المــوت جوًعــا أو علــى يــد مقاتــالت قــوات 
كان   .i»]واإلمــارات الســعودية  تقــوده  ]تحالــف 
البحــر »يعنــي كل شــيء للمجتمــع«ii، لكنــه أصبــح 
يكــن  لــم  لهــم.  بالنســبة  خــوف  مصــدر  يشــكل 

إلــى الصيــد؛  العــودة  أمــام بعــض الصياديــن أي خيــار ســوى 
»ألنهــم ال يملكــون مصــدًرا آخــر يحصلــون منــه علــى الغــذاء 
بــاب  ذو  مديريــة  فــي  رجــل  تحــدث  وبالمثــل،   .iii»الدخــل أو 

بمحافظــة تعــز عــن كيفيــة قيــام جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســلحة بــزرع ألغــاٍم أرضيــة فــي كل مــكان، دون 
»وضــع الفتــات أو خرائــط توضــح أماكــن تواجــد هــذه األلغــام«، لتصبــح »تهديــًدا لجميــع الســكان[« iv. وقــال 
ســكان المناطــق التــي زرعــت فيهــا جماعــة أنصــار اللــه األلغــام األرضيــة، إنهــم »لــم يكونــوا يعانــون مــن الجــوع 
أو نــدرة الميــاه قبــل زرع األلغــام، وكانــت معيشــتهم علــى مــا يــرام«، ولكــن بســبب األلغــام األرضيــة، »توقفــوا 

.v»عــن الخــروج لرعــي ماشــيتهم وجمــع الحطــب والزراعــة، وانقطعــت الميــاه عنهــم

ميدانيــة  تحقيقــات  إجــراء  وبعــد 
بحــث  وعمليــات  عــام،  لمــدة  اســتمرت 
وتوثيــق اســتمرت طيلــة ثمانــي ســنوات 
هــذا  يوثــق  اليمــن،  أنحــاء  جميــع  فــي 
الــذي تصــدره منظمــة مواطنــة  التقريــر 
االمتثــال  ومؤسســة  اإلنســان  لحقــوق 
ســلوك   )GRC( العالميــة  للحقــوق 
واإلمــارات  الســعودية  بقيــادة  التحالــف 
ــا، وســلوك جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، اللذيــن مــن المحتمــل  مــع قــوات الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّ
أن يكونــا قــد انتهــكا المحظــورات المنصــوص عليهــا فــي القانــون اإلنســاني الدولي والقانون اإلنســاني الدولي.

كان البحر »يعني كل 
شيء للمجتمع« لكنه 

أصبح يشكل مصدر 
ii.خوف بالنسبة لهم

بسبب األلغام األرضية، 
»توقفوا عن الخروج لرعي 

ماشيتهم وجمع الحطب 
والزراعة، وانقطعت 

v»المياه عنهم

i   مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع عائشة أحمد، بتاريخ 11 يناير/ كانون الثاني 2020.

ii  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحمد علي، بتاريخ 10 يناير/ كانون الثاني 2020.

iii   مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع عبدالله على الله، بتاريخ 16 ديسمبر/ كانون األول 2020.

iv   مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع وحيد زيد، بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين األول 2019.

v  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع صالح أحمد، بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون األول 2020.
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ففــي البــاب الســابع مــن هــذا التقريــر، نوثــق الهجمــات الجويــة التــي شــنها التحالــف بقيــادة الســعودية 
واإلمــارات علــى مــزارع فــي مديريــة عبــس بمحافظــة حجــة، وعلــى مرافــق الميــاه فــي مديريتــي ســحار وكتــاف 
والبقــع فــي محافظــة صعــدة، وعلــى قــوارب ومعــدات الصيــد الحرفــي فــي مديريــة اللحيــة بمحافظــة الحديــدة. 
فقــد دمــرت الهجمــات أو ألحقــت أضــراًرا و/ أو عطلــت أعياًنــا ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد 
الحيــاة، وتحديــًدا المناطــق الزراعيــة وأعمــال الــري والثــروة الحيوانيــة والمــواد الغذائيــة والبنيــة التحتيــة للميــاه 
وقــوارب الصيــد ومعــدات الصيــد. أّدت الهجمــات الجويــة التــي اســتهدفت الصياديــن، بشــكل خــاص، إلــى غــرس 

الخــوف فــي نفــوس الصياديــن، ومَنعتهــم مــن ممارســة الصيــد بقدراتهــم الســابقة.

وفــي البــاب الثامــن، نوثــق القيــود التــي فرضتهــا جماعــة أنصــار اللــه علــى أعمــال اإلغاثــة اإلنســانية فــي 
محافظــة صعــدة، وانتشــار اســتخدامها لأللغــام األرضيــة فــي محافظــة تعــز. وقــد شــّكلت القيــود المفروضــة 
إلــى  المســاعدات اإلنســانية وإعــادة توجيههــا  المنظمــات اإلنســانية وتحويــل مســار  تنفيــذ عمليــات  علــى 
ــا للموافقــة علــى تنفيــذ أعمــال اإلغاثــة اإلنســانية وعلــى  األشــخاص المواليــن لجماعــة أنصــار اللــه، رفًضــا فعليًّ
الســماح بمــرور اإلغاثــة اإلنســانية المحايــدة وتســهيل وصولهــا، حيــث كانــت القيــود شــديدة، لدرجــة أنهــا أجبــرت 
برنامــج األغذيــة العالمــي WFP علــى تعليــق عملياتــه مرتيــن؛ األولــى فــي عــام 2019، والثانيــة فــي عــام 2020. 
وحرمــت تصرفــات جماعــة أنصــار اللــه المدنييــن مــن تلقــي المســاعدات التــي ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد 
الحيــاة، بمــا فــي ذلــك الغــذاء. وشــّكل اســتخدام جماعــة أنصــار اللــه الواســع والعشــوائي لأللغــام األرضيــة فــي 
مناطــق مدنيــة بالكامــل، بمــا فــي ذلــك منطقــة الُعمــري التابعــة لمديريــة ذو بــاب بمحافظــة تعــز، هجمــات علــى 
المراعــي والمناطــق الزراعيــة )وهــي أعيــان ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة(، تســببت 
بإلحــاق أضــرار وتدميــر وتعطيــل هــذه المناطــق، وَجْعِلهــا عديمــَة الفائــدة. وقــد أّدى االســتخدام الواســع 
النطــاق والعشــوائي لأللغــام األرضيــة فــي المنطقــة إلــى إصابــة ومقتــل بعــض الرعــاة مــع ماشــيتهم، كمــا بــّث 

الخــوف فــي نفــوس الســكان والمزراعيــن، ومنعهــم مــن الوصــول إلــى أراضيهــم الزراعيــة.

وخلصــت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان ومؤسســة االمتثــال للحقــوق العالميــة GRC، إلــى أن أعضــاء 
التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات وجماعــة أنصــار اللــه، اســتخدموا التجويــع كأســلوب مــن أســاليب الحــرب. 
ــر وصــوَل المدنييــن إلــى الغــذاء والمــاء، وقــد قامــوا بذلــك بالرغــم مــن علمهــم  وأعــاق ســلوُكهم بشــكل كبي
ــون مــن الجــوع.  الواســع بالوضــع اإلنســان المــزري فــي اليمــن، حيــث كان النــاس، بمــن فيهــم األطفــال، يموت
وكان أعضــاء التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات وجماعــة أنصــار اللــه مدركيــن يقيًنــا، عنــد ممارســتهم لتلــك 
الســلوكات، بــأن التجويــع ســيحدث فــي المســار العــادي لألحــداث -أي دون تدخــل إنســاني- أو أنهــم تعّمــدوا 

اســتخدام التجويــع كأســلوب حــرب.

ولتحديــد المســؤولين عــن اســتخدام التجويــع كأســلوب حــرب، فضــاًل عــن الجرائــم األخــرى المرتكبــة فــي 
ــاة ونمــط/ أنمــاط المســؤولية  ــة الجن ــٍد مــن التحقيقــات لتحديــد ُهوي ــزم إجــراء مزي ــزاع فــي اليمــن، يل ســياق الن

التــي قــد يتــم محاســبتهم بموجبهــا.
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 ارتكاب أطراف النزاع في اليمن 
لجريمة الحرب المتمثلة بالتجويع

يركــز هــذا التقريــر علــى اســتخدام التجويــع كجريمــة حــرب فــي النــزاع فــي اليمــن، حيــث نقــوم بتحليــل ســلوك 
التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات وســلوك جماعــة أنصــار اللــه فــي إطــار الحظــر المنصــوص عليــه فــي 

القانــون الدولــي اإلنســاني وجريمــة الحــرب الناتجــة عــن هــذا الســلوك.

يحظــر القانــون الدولــي اإلنســاني اســتخدام التجويــع كأســلوب مــن أســاليب الحــرب. وتحظــر المــادة 14 مــن 
البروتوكــول اإلضافــي الثانــي اســتخدام »التجويــع كأســلوب مــن أســاليب الحــرب« فــي النزاعــات المســلحة 
غيــر الدوليــة، حيــث إنهــا تنــص علــى أنــه »ُيحظــر لهــذا الســبب مهاجمــة أو تدميــر أو إزالــة أو تعطيــل األعيــان أو 
المــواد التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة، مثــل المــواد الغذائيــة والمناطــق الزراعيــة 
المســتخدمة إلنتــاج المــواد الغذائيــة والمحاصيــل والثــروة الحيوانيــة ومنشــآت وإمــدادات ميــاه الشــرب وأعمــال 

الــري«.

يعــد اســتخدام التجويــع كأســلوب حــرب، جريمــًة مــن جرائــم الحــرب. وكمــا هــو معتــرف بــه مــن خــالل المــادة 
8 )2( )هـــ( )19( مــن نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )ICC(، باإلضافــة إلــى الســلوك الــذي 
تحظــره المــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي، فــإن إعاقــة إمــدادات اإلغاثــة اإلنســانية بشــكل متعّمــد 
قــد يشــكل أيًضــا جريمــة الحــرب المتمثلــة بالتجويــع. وعلــى الرغــم مــن أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ال تتمتــع 
ــا بواليــة قضائيــة علــى أطــراف النــزاع فــي اليمــن، إال أن تعريــف جريمــة التجويــع فــي نظــام رومــا األساســي،  حاليًّ
ــة  ــة ويوفــر أحــدث وأشــمل تعريــف لهــذه الجريمــة. ومــن المرجــح أن تعتمــد أي إجــراءات قضائي ــزال ذا صل ال ي
محليــة مســتقبلية تســتند إلــى واليــة قضائيــة عالميــة علــى نظــام رومــا األساســي )انظــر القســم 2 مــن البــاب 

الســادس(.

وبعــد التوصــل إلــى أن التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات وجماعــة أنصــار اللــه تعّمــدوا، )القســم 5.2.2.2 
مــن البــاب الســابع، والقســمين ii( 2.4.1.3( و 3.2.2.2 )ii( مــن البــاب الثامــن( وبشــكل غيــر قانونــي )القســمين 
1.2.2 و 2.2.1 مــن البــاب الســادس والقســم 5.2.1 مــن البــاب الســابع و القســمين 2.4.1.2 و 3.2.2.1 مــن 
البــاب الثامــن(، حرمــان المدنييــن مــن األعيــان والمــواد التــي كانــت تشــكل أعياًنــا ومــواًدا ال غنــى عنهــا لبقائهــم 
علــى قيــد الحيــاة، وإلــى أن جماعــة أنصــار اللــه كانــت تعرقــل، عــن عمــد، وصــوَل إمــدادات اإلغاثــة اإلنســانية إلــى 
محتاجيهــا، فإننــا نقــوم بالتحقــق مّمــا إذا كان أعضــاء التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات وجماعــة أنصــار اللــه 
ربمــا كانــوا يقصــدون تجويــع المدنييــن أو مــا إذا كانــوا علــى علــم يقينــّي بــأن التجويــع ســينجم عــن أفعالهــم فــي 
المســار العــادي لألحــداث )أي بــدون تدخــل(؛ وهــو مــا يعرفــه ركــن القصــد الجنائــي فــي الجريمــة بموجــب المــادة 
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30 مــن نظــام رومــا األساســي.

يــدرس التقريــر مجموعــة مــن المؤشــرات الدالــة علــى النيــة / القصــد المتعلقــة بتحديــد مــا إذا كانــت جريمــة 
الحــرب المتمثلــة بالتجويــع قــد وقعــت. ونــادًرا مــا تكــون مؤشــرات النيــة فــي النــزاع واضحــة، ال ســيما فيمــا يتعلــق 
بالجرائــم التــي تتطلــب نيــة محــددة، مثــل التجويــع. وبــداًل مــن ذلــك، غالًبــا مــا تكــون األدلــة غيــر المباشــرة أو 
الظرفيــة، التــي يمكــن مــن خاللهــا االســتدالل علــى النيــة، ضروريــًة لتحديــد مــا كان يــدور فــي أذهــان الجانــي/ 
الجنــاة عندمــا قــرروا أو أمــروا أو ســاعدوا أو شــاركوا بطريقــة أخــرى فــي ارتــكاب الســلوك الموثــق. ومــن الصعــب 
أيًضــا -ولكــن ليــس مســتحياًل- إثبــات أن هجوًمــا واحــًدا علــى عيــن مــن األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان 
المدنييــن علــى قيــد الحيــاة أو تقييــد الوصــول إليــه قــد تــم تنفيــذه بقصــد تجويــع المدنييــن. ومــع أخــذ ذلــك فــي 
ــو  ــة التــي حوكــم فيهــا مرتكب ــد مــن المحاكمــات الجنائي ــاًء علــى العدي ــار، فــإن نمــط الســلوك والســياق -بن االعتب
يــن لَفهــم ســبب قيــام األفــراد بالتصــرف علــى النحــو الــذي قامــوا بــه.  جرائــم الحــرب- للهجمــات يصبحــان أمَريــن مهمَّ

السياق العام الذي حدث فيه السلوك

ال يعتبــر انعــدام األمــن الغذائــي فــي اليمــن حدًثــا عرضًيــا بالنســبة للنــزاع؛ فالنــزاع، وســلوك األطــراف المتحاربــة، 
ــون مــن انعــدام  ــزاع فــي عــام 2014، كان حوالــي 41% مــن ســكان اليمــن يعان ــدأ الن هــو الــذي يحركــه. عندمــا ب
األمــن الغذائــي )انظــر القســم 2.1 مــن البــاب الخامــس(. وبحســب التقاريــر الصــادرة عــن برنامــج األغذيــة العالمــي 
WFP ومكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )OCHA(، كانــت نســبة الســكان الذيــن يعانــون مــن 
انعــدام األمــن الغذائــي تزيــد كل عــام تقريًبــا منــذ عــام 2014. وفــي أوائــل عــام 2021، أفــاد برنامــج األغذيــة 
العالمــي WFP أن اليمــن كان »يتجــه مباشــرة نحــو الوقــوع فــي أكبــر مجاعــة فــي التاريــخ الحديــث«؛ حيــث إن 
ا فــي األمــن  »أكثــر مــن 400،000 طفــل معرضــون لخطــر المــوت« و 16.2 مليــون شــخص يواجهــون انعداًمــا حــادًّ

الغذائــي )انظــر القســم 2.2 مــن البــاب الخامــس(.

وأفــاد مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA، أن 66% مــن األشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى دعــم لعــالج 
ســوء التغذيــة أو الوقايــة منــه فــي عــام 2021 هــم مــن النســاء، ومــن بيــن 4.7 مليــون شــخص تــم تصنيفهــم فــي 
عــام 2021، بأنهــم يحتاجــون إلــى عــالج ســوء التغذيــة الحــاد، هنــاك 1.2 مليــون شــخص مــن النســاء الحوامــل 

والمرضعــات )انظــر القســم 4 مــن البــاب الخامــس(.

كان انعــدام األمــن الغذائــي المزمــن وخطــر المجاعــة شــديًدا بشــكل خــاص فــي محافظــات: حجــة وصعــدة 
والحديــدة وتعــز، وهــي المحافظــات التــي وقــع فيهــا الســلوك المرتبــط بالتجويــع الموثــق فــي هــذا التقريــر. وقــد 
تــم تصنيــف هــذه المحافظــات مــن خــالل التصنيــف المتكامــل لمراحــل انعــدام األمــن الغذائــي IPC علــى أنهــا 
فــي المرحلــة الثالثــة )مرحلــة األزمــة( أو المرحلــة الرابعــة )مرحلــة الطــوارئ( طــوال فتــرة النــزاع، مــع وجــود مناطــق 
منهــا فــي أوقــات مختلفــة مــن المتوقــع أن تكــون فــي المرحلــة الخامســة )مرحلــة المجاعــة( )انظــر القســم 2.2 

مــن البــاب الخامــس(.
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وفــي حيــن يختلــف عــدد األشــخاص الذيــن ُقتلــوا أثنــاء النــزاع فــي اليمــن باختــالف المصــدر، فقــد قــدر مكتــب 
تنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA، أن النــزاع تســبب بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــي مقتــل 233 ألــف شــخص 
)بمــا فــي ذلــك أشــخاص شــاركوا بشــكل مباشــر فــي أعمــال عدائيــة(، حيــث إن أكثــر مــن نصــف هــذا العــدد مــن 
القتلــى -131،000- كان ناجًمــا عــن »أســباب غيــر مباشــرة، مثــل نقــص الغــذاء والخدمــات الصحيــة والبنيــة 

األساســية«.

وال بــد أن أعضــاء التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات وجماعــة أنصــار اللــه، كانــوا علــى علــم بالحالــة 
ا أنهــم كانــوا علــى علــم بــأن هنــاك شــرائح مــن الســكان المدنييــن كانــت  اإلنســانية المتردية. ومــن المرجــح جــدًّ
ــا علــى قدرتهــم للوصــول إلــى منتجــات زراعيــة محــددة وتربيــة الماشــية، والصيــد الحرفــي،  تعتمــد اعتمــاًدا كليًّ
والمرافــق األساســية للميــاه، وبــأن تدميــر هــذه األعيــان وفــرض القيــود علــى وصــول المســاعدات اإلنســانية 
ســيعني عــدم تمكــن هــؤالء المدنييــن مــن الحصــول علــى الغــذاء والميــاه النظيفــة بأســعار معقولة. وعملــت 
المنظمــات اإلنســانية وهيئــات األمــم المتحــدة، مثــل فريــق خبــراء األمــم المتحــدة البارزيــن المعنــي باليمــن 
)GEE( وفريــق الخبــراء المعنــي باليمــن التابــع لمجلــس األمــن الدولــي )PoE(، بشــكل مباشــر مــع أطــراف النــزاع، 
وقّدمــت تقاريــر عــن القضايــا المتعلقــة باألمــن الغذائــي والمائــي، ودعتهــا إلــى الســماح بوصــول المســاعدات 
اإلنســانية مــن أجــل تحســين اآلثــار المدمــرة التــي تخلفهــا الحــرب علــى الســكان المدنييــن. كما أنــه ال بــد أن 
التحالــف بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات والحكومــة اليمنيــة وجماعــة أنصــار اللــه، كانــوا علــى 
علــم أيًضــا بــأن ســلوكهم فــي النــزاع كان يفاقــم مــن حالــة انعــدام األمــن الغذائــي فــي جميــع أنحــاء المناطــق 

التــي وقعــت فيهــا األعمــال العدائيــة.

 أسلوب وتوقيت وتكرار الهجمات على األعيان التي ال غنى عنها
 لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة أو القيود المفروضة على

وصول المساعدات اإلنسانية

إن أســلوب وتوقيــت وتكــرار الهجمــات علــى األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد 
الحيــاة والقيــود المفروضــة علــى وصــول المســاعدات اإلنســانية الموثقــة فــي هــذا التقريــر، وال ســيما فــي 

ســياق النمــط األوســع للهجمــات علــى األعيــان التــي ال غنــى عنهــا، يدعــم نتائــج التقريــر عــن النيــة/ القصــد.

وفيمــا يتعلــق بالتحالــف بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات، شــّكلت الهجمــات الجويــة الموثقــة 
جــزًءا مــن نمــط مــن الهجمــات المتكــررة علــى أعيــان مماثلــة ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد 
الحيــاة. علــى ســبيل المثــال، المــزارع ومرافــق الميــاه وقــوارب ومعــدات الصيــد الحرفــي وأنــواع أخــرى مــن 
األعيــان التــي ال غنــى عنهــا، بمــا فــي ذلــك أســواق المــواد الغذائيــة، ووســائل نقــل المــواد الغذائيــة والميــاه 

ومرافــق تخزيــن وإنتــاج المــواد الغذائيــة والميــاه.

وقــد وّثقــت منظمــة مواطنــة، وفريــق الخبــراء البارزيــن GEE، وفريــق خبــراء مجلــس األمــن المعنــي باليمــن 
)PoE(، وفــرق أخــرى، الهجمــات التــي شــنها التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى أعيــان ال غنــى عنهــا 
لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة. وفــي الهجمــات التــي اســتهدفت مرافــق الميــاه الموثقــة فــي هــذا 
التقريــر، تــم تنفيــذ هجمــات جويــة متعــددة علــى كل مرفــق، وقعــت بعضهــا فــور االنتهــاء مــن بنــاء أو إصــالح 
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تلــك المرافــق المســتهدفة.

 ،)WFP( وبرنامــج األغذيــة العالمــي ،)PoE( وفريــق خبــراء مجلــس األمــن ،)GEE( أبلــغ فريــق الخبــراء البارزيــن
ومكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA((، وغيرهــا مــن الجهــات علــى نطــاق واســع عــن عرقلــة وصــول 
ــه -بمــا فــي ذلــك اعتقــال وترهيــب العامليــن فــي المجــال  المســاعدات اإلنســانية مــن قبــل جماعــة أنصــار الل
اإلنســاني، وإعاقــة قوافــل المســاعدات، واالســتيالء غيــر القانونــي علــى ممتلــكات المنظمــات اإلنســانية 
والعامليــن فيهــا- فــي محافظــة صعــدة وأماكــن أخــرى. وكمــا هــو مذكــور أعــاله، كانــت العراقيــل المفروضــة 
مــن قبــل الجماعــة شــديدة، لدرجــة أن برنامــج األغذيــة العالمــي )WFP( قــام بتعليــق عملياتــه اإلنســانية فــي 
المناطــق التــي تســيطر عليهــا جماعــة أنصــار اللــه فــي عــام 2019، ممــا أثــر علــى مــا يقــدر بنحــو 850 ألــف 
ــة، وآخــرون، عــن  ــن، ومنظمــة مواطن ــراء البارزي ــق الخب ــغ فري مســتفيد، ومــرة أخــرى فــي عــام 2020. وكمــا أبل
االســتخدام الواســع والمتكــرر لأللغــام األرضيــة فــي مناطــق مدنيــة مــن قبــل جماعــة أنصــار اللــه، دون اتخــاذ 
أي إجــراءات احترازيــة لتقليــل اآلثــار غيــر الموجهــة لهــذه األلغــام، فــي انتهــاٍك منهــا للقانــون الدولــي اإلنســاني.

العوامل األخرى النعدام األمن الغذائي
 في اليمن والتي ُتعزى إلى أطراف النزاع 

يمكــن أن تضيــف العوامــل األخــرى التــي تــؤدي إلــى انعــدام األمــن الغذائــي، والتــي قــام بهــا التحالــف بقيــادة 
الســعودية واإلمــارات، والحكومــة اليمنيــة، وجماعــة أنصــار اللــه، دعًمــا لنتائــج التقريــر عــن النيــة/ القصــد.

إن السياســات االقتصاديــة التقييديــة الموجهــة المفروضــة مــن قبــل التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات، 
والحكومــة اليمنيــة، وجماعــة أنصــار اللــه -فــي الســياق الــذي يعانــي فيــه الســكان مــن الضعــف فــي مواجهــة 
تقلبــات قيمــة الريــال اليمنــي وانقطــاع سلســلة التوريــد- أثــرت ســلًبا علــى القــوة الشــرائية للســكان، وبالتالــي 
وصولهــم إلــى الغــذاء والمــاء. ويشــمل ذلــك قيــام الحكومــة اليمنيــة بنقــل البنــك المركــزي اليمــن مــن صنعــاء 
إلــى عــدن فــي عــام 2016، وتالهــا امتناعــه عــن دفــع رواتــب مئــات اآلالف مــن موظفــي الخدمــة المدنيــة، 
وقيــام جماعــة أنصــار اللــه بحظــر التعامــل بــاألوراق النقديــة الجديــدة التــي أصدرهــا البنــك المركــزي اليمنــي فــي 
عــدن، وســحبها لمبلــغ 50 مليــار ريــال يمنــي مــن البنــك المركــزي اليمنــي فــي مــارس/ آذار 2020، واالمتنــاع عــن 
دفــع الرواتــب، وفــرض ضرائــب باهظــة )كان يتــم تحويــل بعضهــا لدعــم المجهــود الحربــي(، وغيرهــا مــن الرســوم 
الجمركيــة فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتها، بمــا فــي ذلــك الوقــود الــذي كانــت الحاجــة إليــه شــديدة. ومــا 

هــذه إال مجــرد أمثلــة بســيطة لمجموعــة واســعة مــن السياســات التقييديــة.

ــا علــى  ــا فعليًّ ــا وجويًّ ومنــذ عــام 2015، فــرض التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات أيًضــا حصــاًرا بحريًّ
المنافــذ البحريــة والجويــة اليمنيــة، والــذي -بدرجــات متفاوتــة مــن الشــدة طــوال فتــرة النــزاع- قيــد بشــكل 
كبيــر تدفــق المــواد الغذائيــة والمشــتقات النفطيــة واألدويــة، إلــى المدنييــن. ووفًقــا لفريــق الخبــراء البارزيــن 
GEE، فــإن قــرار التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات والحكومــة اليمنيــة، بإبقــاء مطــار صنعــاء الدولــي مغلًقــا 
أمــام الرحــالت الجويــة التجاريــة منــذ عــام 2016، »منــع آالف المدنييــن مــن الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة 
والعالجــات الضروريــة المنقــذة للحيــاة«، والــذي علــى إثــر ذلــك توصــل الفريــق إلــى أن الحكومــة اليمنيــة انتهكــت 

الحــق فــي الغــذاء والمــاء.
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كمــا أن جماعــة أنصــار اللــه اســتخدمت أســلوب الحــرب الشــبيه بالحصــار فــي اليمــن، والــذي كان لــه تأثيــر 
حــاّد بشــكل خــاص علــى ســكان مدينــة تعــز. فقــد كانــت الجماعــة تقــوم بمصــادرة المــواد الغذائيــة واألدويــة 
الضروريــة لتلبيــة احتياجــات بقــاء المدنييــن علــى قيــد الحيــاة، وإعاقــة حركــة دخــول وخــروج المدنييــن مــن المدينة. 
كمــا اتخــذت جماعــة أنصــار اللــه إجــراءات مباشــرة أثــرت علــى األمــن الغذائــي للمدنييــن، بمــا فــي ذلــك قصــف 
مناطــق أثــرت علــى وصولهــم إلــى الغــذاء وزرع األلغــام داخــل مطاحــن البحــر األحمــر فــي الحديــدة، والتــي كانــت 
ــع  تحتــوي فــي الســابق علــى مــا يكفــي مــن القمــح إلطعــام 3.7 مليــون شــخص لمــدة شــهر واحــد، وهــو رب

مخــزون برنامــج األغذيــة العالمــي WFP داخــل البلــد.

 االنتهاكات الممنهجة للقانون الدولي اإلنساني، وانتهاكات
وتجاوزات القانون الدولي لحقوق اإلنسان طوال فترة النزاع

اإلنســاني  الدولــي  القانــون  بمعاييــر ومحظــورات  التزامهــا،  عــدم  أو  المتحاربــة،  األطــراف  اللتــزام  يمكــن 
والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان أن يفتــح نافــذة لمعرفــة مــا كان يجــول فــي أذهــان أعضائهــا. ووفًقــا 
لتقاريــر صــادرة عــن فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، وفريــق مجلــس األمــن PoE، ومنظمــة مواطنــة والعديــد مــن 
المنظمــات الدوليــة وغيــر الحكوميــة، ارتكــب كلٌّ مــن التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات وجماعــة أنصــار اللــه 
انتهــاكات جســيمة أخــرى للقانــون الدولــي اإلنســاني وانتهــاكات وتجــاوزات للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 

-بخــالف تلــك المذكــورة أعــاله- تتعلــق بالنــزاع، والتــي قــد تشــكل جرائــم حــرب.

كمــا أن التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات هاجــم ودّمــر وألحــق أضــراًرا ببنــى تحتيــة حيويــة أخــرى، والتــي 
قــد يشــكل بعضهــا أيًضــا أعياًنــا ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة فــي الســياق اليمنــي، 
بمــا فــي ذلــك مواقــع تخزيــن المــواد الغذائيــة والنفــط والغــاز والطــرق والجســور وإمــدادات الكهربــاء واألســواق 
والمرافــق الصحيــة الضروريــة للحصــول علــى العــالج المنقــذ للحيــاة، بمــا فــي ذلــك منــع حــدوث الهــزال والوفــاة 

الناجَميــن عــن ســوء التغذيــة.

وقامــت جماعــة أنصــار اللــه بشــكل عشــوائي، بقصــف مناطــق أثــرت علــى الوصــول إلــى الغــذاء، الــذي كان 
لــه تأثيــر حــاّد علــى مدينــة تعــز بشــكل خــاص، بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن كانــوا يبحثــون عــن الغــذاء أو األمــان.

وهنــاك العديــد مــن االنتهــاكات األخــرى التــي تشــمل القتــل غيــر القانونــي، واالختفــاء القســري، واالحتجــاز 
التعســفي، والتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية والــال إنســانية والمهينــة، والعنــف 
الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، وتجنيــد واســتخدام األطفــال، وغيــر ذلــك مــن االنتهــاكات 

ضــد األطفــال التــي يرتكبهــا أطــراف النــزاع.

وعلــى الرغــم مــن الحاجــة إلــى إجــراء المزيــد مــن التحقيقــات الجنائيــة لتحديــد الجانــي/ الجنــاة، ونمــط/ أنمــاط 
مســؤوليتهم، يخلــص هــذا التقريــر فــي النهايــة إلــى أنــه مــن الممكــن، بنــاًء علــى العوامــل المذكــورة أعــاله، 
التوصــل إلــى أن أعضــاء التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات وجماعــة أنصــار اللــه، كانــوا علــى علــم باليقيــن 
الفعلــي مــن أن التجويــع كان ســيحدث فــي المســار العــادي لألحــداث؛ أي بــدون تدخــل إنســاني، أو أنهــم 
تعّمــدوا اســتخدام التجويــع كأســلوب مــن أســاليب الحــرب. )انظــر القســم 5.2 مــن البــاب الســابع، والقســمين 

2.4.1 و 3.4.2 مــن البــاب الثامــن(.
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انتهاكات أخرى للقانون الدولي اإلنساني، 
وانتهاكات أو تجاوزات للقانون الدولي 

لحقوق اإلنسان، والتي قد تشكل جرائم 
حرب

مــن خــالل الســلوك الموثــق فــي التقريــر، انتهــك التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات وجماعــة أنصــار اللــه، 
وكذلــك الحكومــة اليمنيــة، التزاماتهمــا باحتــرام وحمايــة وإعمــال الحــق فــي الغــذاء والمــاء، وكذلــك الحــق فــي 
الحيــاة والعمــل والصحــة والممتلــكات فــي بعــض الحــاالت )انظــر القســم 3 مــن البــاب الســادس، والقســم 

5.3.2 مــن البــاب الســابع، واألقســام 2.4.2 و 3.4.3.2 و 3.4.4 مــن البــاب الثامــن(.

باإلضافــة إلــى ســلوك التجويــع، حيــث إن الســلوك الموثــق فــي هــذا التقريــر قــد ينتهــك المــادة 13 مــن 
الثانــي والقانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، ويشــكل جرائــم حــرب أخــرى، ال ســيما  البروتوكــول اإلضافــي 
الهجمــات علــى المدنييــن واألعيــان المدنيــة وإرهــاب الســكان المدنييــن. كمــا أن قيــود أنصــار اللــه علــى وصــول 
المســاعدات اإلنســانية أيًضــا تنتهــك المــادة 18 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي والقانــون الدولــي اإلنســاني 
العرفــي، اللذيــن يتطلبــان مــن أطــراف النــزاع الموافقــة علــى إجــراءات اإلغاثــة اإلنســانية المحايــدة التــي تنفــذ 
دون تمييــز ســلبي، والســماح بهــا وتيســيرها. )لمزيــد مــن المعلومــات، انظــر القســمين 2.3 و2.4 مــن البــاب 

الســادس، والقســم 5.3.1 مــن البــاب الســابع، والقســم 3.4.3.1 مــن البــاب الثامــن(.
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محدودية الخطوات المتخذة لمنع المزيد من 
الجرائم الدولية ولضمان مساءلة التحالف بقيادة 

السعودية واإلمارات وسلوك جماعة أنصار الله

حتــى اآلن، لــم يكــن للخطــوات المتخــذة علــى المســتويين الدولــي والمحلــي تأثيــر يذكــر فــي مســاءلة مرتكبــي 
الجرائــم الدوليــة وضمــان تعويضــات للضحايــا المدنييــن. وال بــد مــن عمــل الكثيــر لضمــان المســاءلة واإلنصــاف.

ســبل المســاءلة واإلنصــاف علــى المســتوى المحلــي، حتــى اآلن، لــم تلبــى، ومــن غيــر المرجــح أن تلبــي المعايير 
المطبقــة علــى التحقيقــات والمالحقــات القضائيــة بموجــب القانــون الدولــي )انظــر القســم 1.3 مــن البــاب 
ــة الســعودية واإلمــارات  ــة فــي اليمــن والمملكــة العربي ــة المحلي ــة الجنائي التاســع(. ال تســتطيع أنظمــة العدال
العربيــة المتحــدة )وكذلــك إيــران(، توفيــر ســبل انتصــاف فعالــة؛ إمــا ألنهــا ال تعاقــب اســتخدام التجويــع كوســيلة 
مــن وســائل الحــرب، أو ألنهــا ال تكفــل امتثــال اإلجــراءات الجنائيــة للقانــون والمعاييــر الدوليــة التــي تحكــم بالحــق 
فــي محاكمــة عادلــة وحــق الضحايــا فــي المشــاركة الفعالــة فــي اإلجــراءات. وحتــى لــو تمكنــت هــذه الــدول مــن 
ــع المســؤولية  ــر قــادرة علــى تحميــل مرتكبــي ســلوك التجوي ــر مســتعدة أو غي ــة، فإنهــا غي ــة فعال إقامــة عدال

)انظــر القســم 1.1 مــن البــاب التاســع(. 

واجهــت اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق فــي ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان، التــي تــم تفعيلهــا فــي عــام 
2015، »للتحقيــق فــي جميــع االنتهــاكات المزعومــة لحقــوق اإلنســان و]القانــون الدولــي اإلنســاني[ التــي 
ــرًة مرتبطــة بافتقارهــا إلــى االســتقالل الهيكلــي، بمــا فــي  ــاٍت كبي ــاة«، تحدي ــد الجن حدثــت منــذ 2011، وتحدي
ذلــك تعييــن أعضــاء اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق فــي ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن قبــل الحكومــة 
ــا التــي يدعمهــا التحالــف ويتــم تقديــم التقاريــر إليهــا. وواجهــت اللجنــة الوطنيــة  اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّ
للتحقيــق فــي ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان أيًضــا عقبــاٍت كبيــرًة فــي تنفيــذ مهــام التوثيــق المكلفــة بهــا، 

ولــم تــؤدِّ التحقيقــات المكتملــة إلــى مقاضــاة الجنــاة المزعوميــن )انظــر القســم 1.2 مــن البــاب التاســع(.

يفتقــر فريــق تقييــم الحــوادث المشــترك )JIAT(، التابــع للتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمارات، إلى الشــفافية 
واالســتقاللية والحياديــة الالزمــة آللية التحقيق. 

علــى الصعيــد الدولــي، يبــدو أن خيــارات مســاءلة الجنــاة عــن ســلوك التجويــع هــي خيــارات أكثــر جــدوى، ولكــن 
ــا لــم تســفر بعــُد عــن ســبل انتصــاف فعالــة للضحايــا.  اآلليــات القائمــة حاليًّ

وعلــى وجــه الخصــوص، قــدم فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE(، تقاريــر مســتفيضة عــن ســلوك التحالــف بقيــادة 
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الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة، والحكومــة اليمنيــة، وجماعــة أنصــار اللــه، واألطــراف المتحاربــة األخــرى، 
ووضــع األســاس آلليــات المســاءلة المســتقبلية. ومــع ذلــك، فهــي ليســت مكلفــة بجمــع وحفــظ األدلــة 
للمالحقــات الجنائيــة فــي حــد ذاتهــا، كمــا ال يمكنهــا إعــداد ملفــات القضايــا للمقاضــاة )انظــر القســم 2.2 مــن 
نــة أدنــاه  البــاب التاســع(. ويوصــي فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE(، باعتمــاد بعــض التدابيــر التــي نوصــي بهــا، والمبيَّ

فــي البــاب العاشــر. 

والواقــع أن العقوبــات الموجهــة، ســواء مــن ِقَبــل مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة أو علــى المســتوى 
المحلــي، لــم ُتفــرض حتــى اآلن إال علــى جماعــة أنصــار اللــه )انظــر القســم 2.3 مــن البــاب التاســع(. 

ــا ســوى ســلطة قضائيــة علــى األشــخاص المتورطيــن فــي النــزاع مــن  وليــس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة حاليًّ
مواطنــي الدولــة األطــراف فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مثــل مواطنــي الــدول األطــراف فــي المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة الذيــن قدمــوا المســاعدة للتحالــف، أو مواطنــي أحــد أعضــاء التحالــف، مثــل األردن، الذيــن هــم 
دول أطــراف فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. ولــم تســفر البالغــات المقدمــة إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
فيمــا يتعلــق بهــذه الــدول األطــراف، بمــا فــي ذلــك مــن جانــب منظمــة مواطنــة، عــن فتــح تحقيــق مــن جانــب 
ــة ممارســة  ــة الدولي ــاب التاســع(. ويمكــن للمحكمــة الجنائي مكتــب المدعــي العــام )انظــر القســم 2.4 مــن الب
اختصاصهــا علــى المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات واليمــن وجماعــة أنصــار اللــه، إذا أحــال مجلــس األمــن 
التابــع لألمــم المتحــدة الوضــَع فــي اليمــن إلــى المحكمــة، أو إذا انضمــت اليمــن إلــى المحكمــة، أو إذا أصــدر 

إعالًنــا بقبــول اختصــاص المحكمــة.

نظــًرا ألن دواًل مثــل اليمــن والمملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة، لــم تصــادق علــى 
االقتصاديــة  للحقــوق  المتحــدة  األمــم  لجنــة  مثــل  المعاهــدات،  هيئــات  فــإن  الصلــة،  ذات  البروتوكــوالت 
واالجتماعيــة والثقافيــة ولجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة، غيــر قــادرة علــى تلقــي الشــكاوى 
الفرديــة بشــأن عــدم االمتثــال للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة أو العهــد 

الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي اليمــن )انظــر القســم 2.1 مــن البــاب التاســع(.

لســد الثغــرات المســتمرة فــي المســاءلة، ســعت المنظمــات غيــر الحكوميــة، بمــا فــي ذلــك منظمــة مواطنــة، 
إلــى رفــع دعــاوى جنائيــة فــي إيطاليــا بتهمــة التواطــؤ، مســتهدفة شــركات تصنيــع األســلحة اإليطاليــة، أو 
اإلجــراءات اإلداريــة فــي المملكــة المتحــدة، ســعًيا لمنــع ترخيــص حكومــة المملكــة المتحــدة لعمليــات بيــع 

األســلحة. وهــذه اإلجــراءات جاريــة )انظــر القســم 3 مــن البــاب التاســع(.

ــا علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي، ال بــد مــن القيــام  بالنظــر إلــى الفجــوات الكبيــرة فــي التدابيــر المتاحــة حاليًّ
ــا، ومجلــس األمــن التابــع لألمــم  بالمزيــد مــن قبــل األطــراف المتحاربــة، والحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّ
المتحــدة، ومجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة، والــدول لضمــان المســاءلة عــن الجرائــم الدوليــة 

وتوفيــر ســبل اإلنصــاف للضحايــا.
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ماذا ينبغي على الدول أن تفعل لمنع 
المزيد من االنتهاكات وضمان المساءلة 

عن سلوك التحالف بقيادة السعودية 
viواإلمارات وجماعة أنصار الله؟

فــي البــاب العاشــر مــن التقريــر، وضعنــا مجموعــة شــاملة مــن التوصيــات الموجهــة إلــى أطــراف النــزاع والــدول 
األخــرى والجهــات الفاعلــة فــي األمــم المتحــدة، بهــدف منــع المزيــد مــن االنتهــاكات للقانون الدولي اإلنســاني، 
وانتهــاكات وتجــاوزات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وجرائــم الحــرب، ومســاءلة الجنــاة، وضمــان ســبل 
اإلنصــاف للضحايــا، وتعزيــز الهيــكل المؤسســي والمعيــاري الــذي مــن خاللــه يمكــن للــدول والجهــات الفاعلــة 

فــي األمــم المتحــدة القيــام بذلــك. وتــرد أدنــاه مجموعــة مختــارة مــن التوصيــات األساســية األكثــر إلحاًحــا.

ندعــو جميــع أطــراف النــزاع إلــى وقــف جميــع انتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني، وانتهــاكات وتجــاوزات 
القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وجرائــم الحــرب، واتخــاذ خطــوات لحمايــة المدنييــن واألعيــان المدنيــة، بمــا 
فــي ذلــك األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة، وتســهيل الوصــول إلــى 
المســاعدات اإلنســانية الكاملــة، بمــا فــي ذلــك الغــذاء والمــاء. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يتعيــن علــى أطــراف النــزاع 

)مــن بيــن أمــور أخــرى( مــا يلــي:

الموافقة على وقف األعمال العدائية بهدف ضمان سالم مستدام وشامل.	 

اتخــاذ خطــوات اســتباقية لاللتــزام بالقواعــد والمبــادئ األساســية للقانــون الدولــي اإلنســاني، بمــا فــي 	 
ذلــك حظــر اســتخدام التجويــع كأســلوب مــن أســاليب الحــرب.

ــة والعامليــن فــي 	  تســهيل الوصــول والحركــة دون عوائــق للمســاعدات اإلنســانية واإلمــدادات الطبي
المجــال اإلنســاني والســلع التجاريــة المنقــذة للحيــاة، دون تدخــل أو تمييــز فــي جميــع أنحــاء اليمــن، بمــا 
فــي ذلــك اإلمــدادات الالزمــة للحفــاظ علــى إنتــاج الغــذاء والميــاه والمرافــق الصحيــة والوقــود الــالزم 

لتشــغيل مضخــات الميــاه والمولــدات.

PoE، والمقرريــن 	  GEE، و فريــق خبــراء مجلــس األمــن  البارزيــن  الخبــراء  الكامــل مــع فريــق  التعــاون 
الخاصيــن التابعيــن لألمــم المتحــدة، بمــا فــي ذلــك المقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة المعنــي بالحــق فــي 
ــاه الشــرب  الغــذاء والمقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة المعنــي بحقــوق اإلنســان فــي الحصــول علــى مي
والصــرف الصحــي اآلمنــة، وكيانــات األمــم المتحــدة األخــرى، باإلضافــة إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

04

vi   للحصول على قائمة كاملة بالتوصيات، انظر الباب العاشر.
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والمحققيــن الجنائييــن اآلخريــن، عنــد االقتضــاء، حتــى يتســنى التحقيــق علــى النحــو الواجــب فــي مزاعــم 
االنتهــاكات والتجــاوزات التــي ارتكبتهــا جميــع أطــراف النــزاع فــي اليمــن وتوثيقهــا ومســاءلة مرتكبيهــا.

ا، بصفة خاصة، ما يلي: ينبغي على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّ

اتخــاذ خطــوات اســتباقية لمنــع المزيــد مــن األذى للمدنييــن، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل الســعي بشــكل 	 
ــن  ــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنيي ــد مــن الضــرر الــذي يلحــق باألعي ــع المزي اســتباقي لمن
علــى قيــد الحيــاة، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل العمــل لضمــان تحديــث قائمــة التحالــف الخاصــة بمــا هــو 
ممنــوع اســتهدافه، وتشــمل الغــذاء والميــاه والمرافــق الصحيــة األساســية، وكذلــك المرافــق التعليمية 
العاملــة؛ ومــن خــالل إثــارة حــاالت محــددة مــع التحالــف تتعلــق بإلحــاق أضــرار بالمدنييــن، بمــا فــي ذلــك 

تلــك الموثقــة فــي هــذا التقريــر؛

الدولــي 	  القانــون  للتصــدي النتهــاكات وتجــاوزات  إنشــاؤها  يتــم  انتقاليــة  آليــة عدالــة  أن أي  ضمــان 
االقتصاديــة  الحقــوق  تتنــاول  الحالــي  النــزاع  أثنــاء  اإلنســان  لحقــوق  الدولــي  والقانــون  اإلنســاني 
ــرة بــه بشــكل غيــر متناســب،  ــر النــزاع علــى المجموعــات المتأث واالجتماعيــة والثقافيــة، فضــاًل عــن تأثي
بمــا فــي ذلــك النســاء والفتيــات؛ اعتمــاد إجــراءات شــفافة وشــاملة وعادلــة، ومراعــاة النــوع االجتماعــي 
ومقاربــات متعــددة الجوانــب لبنــاء الســالم وعمليــات المســاءلة، مــع نشــر معلومــات كافيــة للجمهــور 

للرصــد المســتقل؛ وتقديــم ســبل إنصــاف وتعويضــات مجديــة للمدنييــن.

 	 )GEE( توجيــه دعــوة إلــى كيانــات األمــم المتحــدة ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك فريــق الخبــراء البارزيــن
وكذلــك إلــى المكلفيــن بواليــات اإلجــراءات الخاصــة لألمــم المتحــدة، بمــا فــي ذلــك المقــرر الخــاص 
لألمــم المتحــدة المعنــي بالحــق فــي الغــذاء والمقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة المعنــي بحقــوق اإلنســان 
فــي الحصــول علــى ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي اآلمنــة، لزيــارة اليمــن والتعــاون مــع هــذه الكيانــات.

نــزع األلغــام األرضيــة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة، مــع التركيــز علــى تلــك الموجــودة أو 	 
التــي تقــع علــى طــول المســارات المؤديــة إلــى مصــادر الميــاه والغــذاء أو القريبــة منهــا.

بهــدف منــع تكــرار االنتهــاكات وضمــان المســاءلة عــن ممارســة ســلوك التجويــع وغيــره مــن الســلوكيات 
اإلجراميــة المرتكبــة أثنــاء النــزاع فــي اليمــن، فضــاًل عــن انتهــاكات وتجــاوزات القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون 
الدولــي لحقــوق اإلنســان، ندعــو مجلــس األمــن الدولــي ومجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة 
والــدول إلــى حــث أطــراف النــزاع علــى الكــف عــن ارتــكاب انتهــاكات للقانــون الدولــي اإلنســاني وانتهــاكات 
ــاه علــى نحــو اســتباقي وحاســم. وتجــاوزات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، واتخــاذ الخطــوات المبينــة أدن
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مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

لتســهيل مجموعــة مــن األدوات الوقائيــة والموجهــة نحــو المســاءلة المتاحــة بموجــب قــرار مجلــس األمــن 
التابــع لألمــم المتحــدة رقــم 2417، باإلضافــة إلــى قــرارات مجلــس األمــن الدولــي األخــرى ذات الصلــة )انظــر 

القســم 5 مــن البــاب العاشــر(، يتعيــن علــى مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة مــا يلــي:

إحالــة الوضــع فــي اليمــن إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلجــراء تحقيــق شــامل فــي الجرائــم الدوليــة 	 
المزعومــة التــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع وفــي الجهــات الفاعلــة التــي قــد تكــون متواطئــة فيهــا. 

الدعــوة إلــى إجــراء تحقيقــات جنائيــة مســتقلة وحياديــة وشــاملة وســريعة وفعالــة وتقديــم الدعــم لهــا 	 
للتحقيــق فــي االنتهــاكات والتجــاوزات المزعومــة للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي 
اإلنســاني مــن قبــل جميــع أطــراف النــزاع، وكذلــك أولئــك الذيــن يقّدمــون الدعــم لهــذه األطــراف، عمــاًل 

بالمعاييــر الدوليــة.

تعييــن مبعــوث خــاص وفــق قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2417 لرصــد وإبــالغ مجلــس األمــن 	 
النزاعــات  النــزاع فــي  الناجــم عــن  الغذائــي  انعــدام األمــن  الســرعة بشــأن حالــة  الدولــي علــى وجــه 
المســلحة، بمــا فــي ذلــك اليمــن، بهــدف تســهيل وتشــجيع اإلبــالغ اآلمــن والموثــوق للمعلومــات إلــى 

األميــن العــام لألمــم المتحــدة فــي غضــون 30 يوًمــا مــن نشــوء الحــاالت.

إنشــاء هيئــة مســتقلة مــن الخبــراء، بنــاًء علــى لجنــة مراجعــة المجاعــة )FRC( لعمليــة التصنيــف المتكامــل 	 
لمراحــل األمــن الغذائــي، لجمــع المعلومــات الحساســة وتوجيههــا، وتجهيــز المبعــوث الخــاص ومجلــس 

األمــن التابــع لألمــم المتحــدة واألميــن العــام التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة.

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة

لضمــان تحقيــق العدالــة واإلنصــاف عــن انتهــاكات وتجــاوزات القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســان، فضــاًل عــن المســاهمة فــي المســاءلة عــن الجرائــم الدوليــة، ينبغــي علــى مجلــس حقــوق 

اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة فــي دورتــه االعتياديــة الثامنــة واألربعيــن لعــام 2021، مــا يلــي:

دعــم إنشــاء آليــة تحقيــق دوليــة ذات تركيــز جنائــي لهــا واليــة جمــع األدلــة وتوحيدهــا وحفظهــا وتحليلهــا 	 
وإعــداد ملفــات القضايــا مــن أجــل تســهيل وتســريع اإلجــراءات الجنائيــة العادلة والمســتقلة.

أو مــن خــالل واليــة متعــددة 	  دائــم  البارزيــن مــن بشــكل  الخبــراء  اســتمرارية عمليــات فريــق  ضمــان 
الســنوات لمواصلــة التحقيــق فــي انتهــاكات وتجــاوزات األطــراف المتحاربــة للقانــون الدولــي اإلنســاني 
والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان فــي اليمــن، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بتأثيــر هــذه االنتهــاكات علــى 
المجاعــة، والحفــاظ علــى هــذا المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن التحقيقــات الســتخدامها فــي 
المســتقبل، بمــا فــي ذلــك الجهــود المبذولــة نحــو المســاءلة واإلنصــاف وتجديــد واليــة فريــق الخبــراء 

البارزيــن لتقديــم المشــورة للــدول بشــأن الخطــوات العمليــة لضمــان العدالــة واإلنصــاف.  
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الدول

لمكافحــة انعــدام األمــن الغذائــي والمجاعــة، ومنــع وقــوع المزيــد مــن االنتهــاكات والتجــاوزات للقانــون 
الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وتأميــن العدالــة واإلنصــاف للضحايــا، ينبغــي علــى 

الــدول، عنــد االقتضــاء، مــا يلــي:

دعــم إنشــاء آليــة تحقيــق دوليــة ذات تركيــز جنائــي لهــا واليــة جمــع األدلــة وتوحيدهــا وحفظهــا وتحليلهــا 	 
وإعــداد ملفــات القضايــا مــن أجــل تســهيل وتســريع اإلجــراءات الجنائيــة العادلة والمســتقلة.

إجــراء تحقيقــات جنائيــة مســتقلة ونزيهــة وشــاملة وفوريــة وفّعالــة فــي الجرائــم الدوليــة المزعومــة، بمــا 	 
فــي ذلــك مــا يتعلــق بتجويــع المدنييــن، ومســاءلة الجنــاة، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل ممارســة الواليــة 

القضائيــة العالميــة أو غيرهــا مــن أشــكال الواليــة القضائيــة.

الوقــف الفــوري لألنشــطة التــي تــؤدي إلــى اســتمرار النــزاع والتــي مــن المحتمــل أن تســاهم فــي 	 
إلــى  اليمــن، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق وقــف مبيعــات األســلحة ونقلهــا  الجاريــة فــي  االنتهــاكات 

المتحاربــة. األطــراف 

المصادقــة علــى تعديــل نظــام رومــا األساســي الــذي يجعــل اســتخدام التجويــع كأســلوب مــن أســاليب 	 
الحــرب جريمــة فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة.

ينبغي على الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، بصفة خاصة، ما يلي:

الدعــم والمطالبــة الفاعلــة بإحالــة الوضــع فــي اليمــن إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلجــراء تحقيــق 	 
كامــل فــي الجرائــم الدوليــة المزعومــة التــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع وفــي الجهــات الفاعلــة التــي قــد 

تكــون متواطئــة فيهــا.

تركيــز جنائــي لهــا واليــة جمــع األدلــة 	  آليــة تحقيــق دوليــة ذات  بإنشــاء  الفاعلــة  الدعــم والمطالبــة 
وتوحيدهــا وحفظهــا وتحليلهــا وإعــداد ملفــات القضايــا مــن أجــل تســهيل وتســريع اإلجــراءات الجنائيــة 

العادلــة والمســتقلة ؛

الوقف الفوري لجميع مبيعات األسلحة لألطراف المتحاربة.  	 

ينبغي على إيران بصفة خاصة، مايلي:

الوقــف الفــوري لنقــل األســلحة وتقديــم الخدمــات اللوجســتية وغيرهــا مــن أشــكال الدعــم العســكري 	 
لجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(

استخدام التجويع من قبل أطراف النزاع في اليمن
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شــاع فــي اليمــن الــذي نعرفــه المثــل الشــعبي “ال أحــد يمــوت مــن الجــوع”. وفــي مجتمــع عــرف عنــه شــمائل 
الطيبــة والكــرم، مــن إكــرام الضيــف إلــى إغاثــة وإطعــام الملهــوف والغريــب وعابــر الســبيل، كان مــن الطبيعــي 
أن ال يبــدو انعــدام األمــن الغذائــي المعضلــة األولــى اجتماعيــًا لمــن تقطعــت بهــم الســبل أو وجــدوا أنفســهم 

جوعــى فــي غمــرة زحمــة الحيــاة.

ولكــن هــذه الشــمائل لــم تمنــع الجماعــات مــن اســتخدام التجويــع كســالح فــي العديــد مــن الصراعــات علــى 
الســلطة التــي عصفــت باليمــن. ولــم يعــد المثــل القائــل “ال أحــد يمــوت مــن الجــوع” مثــاًل يمكــن اســتخدامه 
ــرة الحــرب أو أنهــم يواجهــون خطــر  ــن مــن الجــوع طــوال فت بســهولة، حيــث مــات عــدد ال يحصــى مــن اليمنيي

الوقــوع فــي مثــل هــذا المصيــر.

يعــد التجويــع مــن أكبــر مهــددات الســالم واالســتقرار فــي اليمــن. ومــع ذلــك، فــإن الطــرق المؤديــة إلــى 
تحقيــق المســاءلة عــن اســتخدام األطــراف المتحاربــة للتجويــع كأســلوب مــن أســاليب الحــرب محــدودة.

ــر الغــذاء والمــاء للســكان، بمــا فــي  وتســببت الحــرب فــي إحــداث دمــار واســع للبنيــة التحتيــة الالزمــة لتوفي
ــم يكــن  ــاج الغــذاء والمــاء األخــرى. ول ــر ذلــك مــن مصــادر إنت ــة والمــزارع وغي ــع والمشــاريع الزراعي ذلــك المصان
هــذا الدمــار مــن قبيــل الصدفــة، حيــث إســتهدفت األطــراف المتحاربــة هــذه البنيــة باســتخدام الغــارات الجويــة، 
والقصــف البــري، وألغــام األرضيــة. هــذا األمــر لــم يــؤدي إلــى تفاقــم معانــاة الجــوع المتفشــية فــي البــالد 

فحســب، بــل ســاهم أيًضــا فــي ســقوط شــرائح كبيــرة مــن الســكان المدنييــن فــي براثــن الفقــر.

ال أحد يموت 
من الجــوع

أسواق شعبية، مدينة جبلة، محافظة إب. 11 يونيو/حزيران 2020

شاع في اليمن،
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بتقييــد وصــول  أيًضــا  التحتيــة، قامــت  البنيــة  فــي  الصــراع  أطــراف  أحدثتــه  الــذي  الدمــار  إلــى  وباإلضافــة 
المدنييــن. الســكان  إلطعــام  الالزمــة  اإلنســانية  اإلمــدادات 

وعلــى الرغــم مــن إغفــال ضحايــا التجويــع فــي كثيــر مــن األحيــان، إال أن حجــم تأثيــر األفعــال التــي ترتكبهــا 
أطــراف الصــراع أكبــر مــن أن يتــم قياســه كميــًا، حيــث يعانــي مالييــن األشــخاص مــن الجــوع بســبب عــدم قدرتهــم 
علــى التنقــل والوصــول إلــى الغــذاء والمــاء وســبل العيــش التــي تــم تدميــر مصادرهــا، أو بســبب فقدانهــم لســبل 
عيشــهم نتيجــة توقــف صــرف رواتبهــم الحكوميــة، أو بســبب تدميــر البنيــة التحتيــة للغــذاء والمــاء وخطــوط 
إنتاجهــا، أو غيــر ذلــك مــن األســباب المعقــدة األخــرى. وقــد ســاهمت األطــراف المتحاربــة بشــكل مباشــر فــي 
وجــود كل مــن هــذه العوامــل الســببية، حتــى عندمــا ال تكــون أفعالهــم مرتبطــة بشــكل واضــح ومرئــي بحصيلــة 

التجويــع.

وتســبب عــدم حصــول اليمنييــن علــى الغــذاء الــكاف فــي إضعــاف حالتهــم الصحيــة بشــكل كبيــر، حيــث توفــي 
العديــد مــن األطفــال، وكذلــك البالغيــن، نتيجــة لســوء التغذيــة أو األمــراض التــي فتكــت بأجهزتهــم المناعيــة 
الضعيفــة. تعــرض الصــور المؤلمــة التــي تــم إلتقاطاهــا فــي جميــع أنحــاء اليمــن ألطفــال يعانــون مــن ســوء 
التغذيــة الحــاد وتداولهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم مناظــر بســيطة مــن حالــة األمــن الغذائــي المرعبــة فــي البــالد. 
وقــد كانــت الحــرب التــي طــال أمدهــا وســلوك أطــراف الصــراع فيهــا الســبب األبــرز – إن لــم يكــن الســبب 

األساســي – فــي إنعــدام األمــن الغذائــي.

يمكــن أن يكــون التقريــر التالــي، الــذي أعدتــه منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان ومؤسســة االمتثــال للحقــوق 
العالميــة، بمثابــة مقدمــة لدراســة األســاليب التــي كان فيهــا ســلوك األطــراف المشــاركة فــي هــذه الحــرب ســبًبا 

فــي حــدوث التجويــع، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن آثــار علــى الســكان فــي اليمــن. 

ويحــاول هــذا التقريــر تســليط الضــوء علــى مالييــن األشــخاص الــذي يتــم إغفالهــم ويعانــون مــن التجويــع 
المذكــور فــي تقاريــر األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة علــى مــدى الســنوات العديــدة الماضيــة. ومــن 
الضــروري -هنــا- إجــراء مزيــد مــن التحقيقــات والتحليــالت بشــأن أنمــاط اإلنتهــاكات للقانــون الدولــي اإلنســاني 
وإنتهــاكات وتجــاوزات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان التــي تســببت فــي حــدوث انعــدام األمــن الغذائــي 
ــن  ــد مــن التحقيقــات لمعرفــة مرتكبــي هــذه االنتهــاكات، الذي ــى إجــراء مزي ــه. كمــا تدعــو الحاجــة إل ــرت علي وأث

ــأرواح اليمنييــن فــي ســبيل ســعيهم وراء الســلطة، ومحاســبتهم علــى أفعالهــم. ضحــوا ب
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نســتخدم مصطلــح »التجويــع« فــي هــذا التقريــر لمقاربــة 
عمليــة الحرمــان التــي تحــدث عندمــا يعيــق أطــراف الحــرب 
وصــول األشــخاص المســتهدفين إلــى وســائل البقــاء علــى 
قيــد الحيــاة. مــن المهــم التأكيــد علــى أن وســائل الحفــاظ 
علــى الحيــاة ومصطلــح »األعيــان التــي ال غنــى عنهــا للبقــاء 
علــى قيــد الحيــاة«1، تشــمل أشــياء أوســع مــن مجــرد الغــذاء، 
وإمــدادات  منشــآت  ذلــك  فــي  )بمــا  الميــاه  مــن ضمنهــا 
والمــأوى4  والكســاء3  والــدواء  الــري2(  وأعمــال  الميــاه 
والوقــود والكهربــاء5. ومــن المرجــح أن يتــم تفســير وســائل 
التــي ال غنــى  الحيــاة ومصطلــح »األعيــان  الحفــاظ علــى 
الحيــاة« علــى نطــاق واســع وال  للبقــاء علــى قيــد  عنهــا 
تخضــع لقائمــة محــددة مســبًقا. عــالوة علــى ذلــك، فهــي 
خاصــة بــكل حالــة؛ فمثــاًل، ســتختلف االحتياجــات التــي ال غنــى عنــه لبقــاء طفــل فــي جنــوب الســودان اختالًفــا 
كبيــًرا عــن احتياجــات المــرأة الســورية الحامــل المحاصــرة فــي الشــتاء. ولمزيــد مــن النقــاش حــول معنــى األعيــان 
التــي ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني )IHL(، بمــا فــي ذلــك المــواد 
ــاب  ــاة«، انظــر الب ــد الحي ــان التــي ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قي ــاه التــي تشــكل »األعي المتعلقــة بالغــذاء والمي

الســادس، القســم 1.2.2.1.

ــا؛ ألن مصطلحــات مثــل »الجــوع« أو »ســوء التغذيــة« أو  يعــد اســتخدام التســميات التعريفيــة أمــًرا مهمًّ
للتجويــع، ال تعكــس  بــروًزا  الجوانــب األكثــر  الغذائــي«، عنــد وصــف بعــض  »المجاعــة« أو »انعــدام األمــن 
الســلوك المتعمــد الــذي يمكــن أن يقــوم عليــه انتهــاك القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان )IHRL( أو القانــون 

1  كمــا هــو محــدد فــي المــادة 54 مــن البروتوكــول اإلضافــي األول، والمــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي والمبيــن فــي 
الــوارد فــي نظــام رومــا األساســي. الحــرب  تعريــف جريمــة 

2  المادة 54 من البروتوكول اإلضافي األول والمادة 14 من البروتوكول اإلضافي الثاني.

3  المــادة 59 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي تعتبــر جــزًءا مــن القانــون العرفــي الدولــي المطبــق أيًضــا فــي النزاعــات المســلحة غيــر 
الدوليــة NIACs )لجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، القاعــدة 55 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي(. انظــر أيًضــا المــادة 
23 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي تتضمــن »الكســوة والمقويــات المخصصــة لألطفــال دون ســن الخامســة عشــرة، واألمهــات 

الحوامــل وحــاالت األمومــة«.

4  المادة 69 من البروتوكول اإلضافي األول.

 C.H. 5  أوتــو تريفتــر و كاي أمبــوس )محــرران(، نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة: تعليــق )اإلصــدار الثالــث، بواســطة
Beck, Hart, Nomos، 2016(، الفقــرة 771، الصفحــة 513. أنظــر أيًضــا: مايــكل بــوث، كارل جوزيــف بارتــش و والديمــار ســولف، 
قواعــد جديــدة لضحايــا النزاعــات المســلحة: تعليــق علــى البروتوكوليــن اإلضافييــن 1977 التفاقيــات جنيــف 1949 )اإلصــدار 
الثالــث، بواســطة Martinus Nijhoff Publisher، 2013(، الصفحــة 382؛ كنــوت دورمــان، لويــز إيفانجليــن، دوســوال بيــك، و 
روبــرت كولــب، أركان جرائــم الحــرب بموجــب نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة: المصــادر والتعليــق )كامبريــدج 
 S/RES/2451 )28 ،2451 يونيفرســتي بــرس 2003(، الصفحــة مــن 364-363؛ مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، قــرار رقــم
ديســمبر/ كانــون األول http://unscr.com/en/resolutions/doc/2451 ،)2018 (الــذي يربــط بيــن احتــرام المرافــق الطبيــة 
وحمايــة المدنييــن مــن التجويــع، ويربطهــا ســياًقا باألعيــان التــي ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، وتذكــر الفقــرة 10 أن تعريــف 
)األعيــان التــي ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة( قــد تــم توســيعه قليــاًل ليشــمل »كل تلــك األعيــان الضروريــة لتوزيــع وتصنيــع 

وتخزيــن الغــذاء«(.

الصورة: مجموعة من األطفال يأكلون الخبز في مخيم للنازحين مديرية خنفر، محافظة أبين. 2 مايو/أيار 2021
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الدولــي اإلنســاني )IHL(6. إن ضمــان تســمية الحرمــان المتعمــد مــن األعيــان التــي ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى 
قيــد الحيــاة بصــورة دائمــة ومناســبة ســيضمن تمييــز هــذا الفعــل بشــكل صحيــح النظــر إليــه علــى أنــه جريمــة، 

ــع المتعمــد.  ــه عــن فعــل التجوي ــّم مســاءلة مرتكبي ومــن َث

فــة فــي هــذا التقريــر علــى أنهــا وضــع يكــون فيــه الوصــول إلــى  المجاعــة   معرَّ
الغــذاء وتوافــره محــدوًدا ومقيــًدا بشــدة. ويكــون الســكان معتمديــن بشــكل كلــي علــى 
المســاعدات، ممــا يتســبب فــي كثيــر مــن األحيــان فــي حــدوث هجــرات ســكانية نتيجــة 
العــوز. ويصنــف النظــام المتكامــل لتصنيــف مراحــل األمــن الغذائــي )IPC( المجاعــة فــي 
المرحلــة الخامســة )IPC 5(، وهــي عندمــا »تعانــي األســر مــن نقــص شــديد فــي الغــذاء 
و/ أو االحتياجــات األساســية األخــرى حتــى بعــد االســتخدام الكامــل لـ«اســتراتيجيات 
التكيــف«. ويتــم اإلعــالن عــن وقــوع مجاعــة عندمــا يعانــي مــا ال يقــل عــن 20% مــن 
مــن   %30 ويعانــي   ،)IPC 5( الخامســة  المرحلــة  فــي  المجاعــة  ظــروف  مــن  األســر 
األطفــال مــن مســتويات ســوء التغذيــة الحــاد وارتفــاع واضــح فــي معــدل الوفيــات 
ــرة الوفيــات بســبب الجــوع )اثنــان مــن بيــن كل 10،000  بينهــم، مــع وقــوع أعــداد كبي

شــخص(7.

ف بأنــه إحســاس جســدي غيــر مريــح أو مؤلــم ناجــم عــن نقــص فــي  الجــوع؛    ُيعــرَّ
اســتهالك األغذيــة الالزمــة لتوليــد الطاقــة فــي الجســم8. ويصبــح هــذا اإلحســاس مزمًنــا 
عندمــا ال يســتهلك الشــخص عــدًدا كافًيــا مــن الســعرات الحراريــة )األغذيــة الالزمــة لتوليــد 
الطاقــة فــي الجســم( بشــكل منتظــم ليتمتــع بحيــاة طبيعيــة مفعمــة بالنشــاط والصحــة. 

ويمكــن أن يظهــر ذلــك بأســاليب مختلفــة، منهــا:

6  لمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا التعبيــر الخــاص بالتجويــع، انظــر مقــال أليكــس دي وال الشــريك المنتســب لمؤسســة االمتثــال 
للحقــوق العالميــة GRC، علــى مجلــة لنــدن ريفيــو؛ التجويــع الجماعــي: تاريــخ ومســتقبل المجاعــة )بوليتــي، 2017( )“دي وال 
2017”(؛ انظــر أيًضــا مقــال وايــن جــورداش، كاريونــا موردوتــش وجــو هولمــز، »اســتراتيجيات لمقاضــاة التجويــع الجماعــي« ]2019[ 
االســتخدامات  للتجويــع:  النيــة  وال،  أليكــس دي  و  كونلــي  بريدجيــت  الدوليــة 879-849؛  الجنائيــة  العدالــة  )4( صحيفــة   17
التاريخيــة المعاصــرة للتجويــع ]2019[ 17 )4( صحيفــة العدالــة الجنائيــة الدوليــة 722-699؛ أليكــس دي وال، “التجويــع الجماعــي 
https:// ،)2019 جريمــة: لقــد حــان الوقــت ألن نتعامــل معــه علــى هــذا النحــو” مجلــة بوســطن ريفيــو )14 ينايــر/ كانــون الثانــي
bostonreview.net/global-justice/alex-de-waal-mass-starvation-crime%E2%80%94its-time-we-

.treated-it-way

 .FEWSNET(، https://fews.net/IPC( 7  “تصنيف مراحل األمن الغذائي المتكامل”، شبكة أنظمة اإلنذار المبكر بالمجاعة

./http://www.fao.org/hunger/en ،التابعة لألمم المتحدة )FAO( 8  “الجوع وانعدام الغذاء”، منظمة الغذاء والزراعة

استخدام التجويع من قبل أطراف النزاع في اليمن

37



نقــص التغذيــة، ويحــدث عندمــا ال يتنــاول األشــخاص أطعمــة تحتــوي علــى ســعرات حراريــة كافيــة لتلبيــة الحــد 
األدنــى مــن احتياجاتهم الجســدية. 

ســوء التغذيــة، ويحــدث عندمــا يعانــي األشــخاص مــن نقــص فــي اســتهالك البروتيــن والطاقــة والمغذيــات 
إصابتهــم  عنــد  للمــوت  األشــخاص  هــؤالء  يتعــرض  أن  يمكــن  الســليمة،  التغذيــة  نقــص  وبســبب  الدقيقــة. 

باألمــراض الشــائعة مثــل الحصبــة أو اإلســهال.

الهــزال، وهــي مــا ينتــج عــادًة عــن جــوع شــديد أو مــرض، ويعتبــر مؤشــًرا لســوء التغذيــة الحــاّد إذا كان مصحوًبــا 
ف الهــزال بأنــه المعانــاة مــن انخفــاض نســبة متوســط الــوزن إلــى متوســط  بفقــدان كبيــر فــي الــوزن9. وُيعــرَّ

الطــول10.

انعــدام األمــن الغذائــي:   هــو حالــة ال يســتطيع فيهــا األشــخاص 
الحصــول علــى القــدر الكافــي مــن الغــذاء األمــن والمغــذي لنموهــم وتطورهــم الطبيعيين 
باإلضافــة إلــى تمتعهــم بحيــاة مفعمــة بالنشــاط والصحــة. وقــد يكــون ذلــك نتيجــة لعــدم 

توافــر الغــذاء و/ أو نقــص المــوارد الالزمــة للحصــول علــى الغــذاء11.

 )OCHA( ومكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )WFP( يقــوم برنامــج األغذيــة العالمــي
وشــبكة أنظمــة اإلنــذار المبكــر بالمجاعــة )FEWSNET(، وغيرهــا مــن الجهــات األخــرى، بتقديــم تقاريــر عــن األمــن 
الغذائــي بشــكل منتظــم وتعتمــد فيهــا علــى المصطلحــات المذكــورة أعــاله. كمــا أن هــذه الجهــات الفاعلــة 
تعتمــد عنــد إجــراء عمليــات تقييــم األمــن الغذائــي علــى النظــام المتكامــل لتصنيــف مرحــل األمــن الغذائــي 
)IPC(12، وهــو عبــارة عــن مبــادرة متعــددة الشــركاء تــم تطويرهــا فــي عــام 2004 تحــت مظلــة منظمــة الغــذاء 
والزراعــة )FAO( التابعــة لألمــم المتحــدة تعمــل علــى تصنيــف شــدة وحجــم االنعــدام فــي األمن الغذائي وســوء 
التغذيــة وفًقــا إلــى خمــس مراحــل مــن الشــدة، وهــي: )المرحلــة 1( الحــد األدنــى؛ )المرحلــة 2( الشــدة ؛ )المرحلــة 
ــاء  3( األزمــة؛ )المرحلــة 4( الطــوارئ؛ )المرحلــة 5( المجاعــة / الكارثــة إنســانية13. وبمــا أن ذلــك يعتمــد علــى بن

./https://www.weforum.org/agenda/2015/10/what-is-hunger ،9  »ما هو الجوع؟« المنتدى االقتصادي العالمي

10  “حالــة األمــن الغذائــي والتغذيــة فــي العالــم 2018: بنــاء القــدرة علــى التكيــف مــع المنــاخ مــن أجــل األمــن الغذائــي والتغذيــة”، 
.http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf  ،19 الصفحــة   ،)FAO )2018 والزراعــة  الغــذاء  منظمــة 

./http://www.fao.org/hunger/en ،التابعة لألمم المتحدة )FAO( 11  »الجوع وانعدام الغذاء«، منظمة الغذاء والزراعة

FEWSNET  12، الحاشية رقم 7 أعاله.

13  المرجع السابق.

38

صناع الجــوع



مراحــل  لتصنيــف  المتكامــل  للنظــام  فــإن  اآلراء14،  توافــق 
انعــدام األمــن الغذائــي IPC قيــوًدا تتعلــق بمــا ينتــج عنــه مــن 
نهــج حــذر إزاء تصنيــف خطــر المجاعــة فــي أي ســياق معيــن، 
وكونــه عرضــة للتســييس. وعــالوة علــى ذلــك، غالًبــا مــا تكــون 
مجموعــات البيانــات غيــر مكتملــة، ويرجــع ذلــك، بشــكل جزئــي، 
إلــى منــع أطــراف النــزاع للجهــات الفاعلــة مــن الحصــول علــى 
المعلومــات واألدلــة. وهنــاك ســبب وجيــه للخــوف مــن أن 
مجموعــات البيانــات غيــر المكتملــة تخفــي وجــود أنــاس يعانون 

مــن الحرمــان الشــديد، بمــا فــي ذلــك الجــوع الشــديد15.

بالرغــم مــن أن انعــدام األمــن الغذائــي ال يعنــي بالضــرورة 
الغذائــي  األمــن  انعــدام  حــاالت  أن  إال  الجــوع،  مــن  المــوت 
يمكــن أن تشــير إلــى المخاطــر، وكذلــك اآلثــار الســلبية، التــي 

يمكــن أن يســببها ســلوك أطــراف نــزاع مــا علــى إمكانيــة الحصــول علــى الغــذاء والمــاء وغيرهــا مــن األعيــان التــي 
ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة. ويمكــن لحــاالت انعــدام األمــن الغذائــي الموجــودة مســبًقا، وال ســيما 
تلــك التــي ترقــى إلــى مســتوى الطــوارئ أو المجاعــة، أن تقــدم إثباتــات علــى تعمــد تجويــع المدنييــن أو المعرفــة 

بــأن ذلــك ســيحدث فــي إطــار المســار العــادي لألحــداث16.

يشــير مصطلــح جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســلحة )»أنصــار اللــه«( إلــى الجماعــة المعروفــة باســم 
ــة.  »الحوثييــن« التــي ظهــرت كجماعــة مســلحة فــي عــام 2004، عندمــا قامــت بتمــرد علــى الحكومــة اليمني
وســميت الجماعــة باســم أحــد مؤسســيها، حســين بــدر الديــن الحوثــي. اقتحمــت العاصمــة اليمنيــة صنعــاء فــي 
21 ســبتمبر/ أيلــول 2014،وهــي أبــرز طــرف غيــر حكومــي مشــارك فــي النــزاع الحالــي. هــذه الجماعــة هــي اآلن 
تمثــل ســلطة األمــر الواقــع فــي محافظــة صنعــاء )التــي تضــم مدينــة صنعــاء، عاصمــة اليمــن( وكذلــك عــدًدا 
مــن المحافظــات األخــرى. وفــي هــذه المناطــق، تســيطر جماعــة أنصــار اللــه علــى جميــع الدوائــر والمرافــق 

ــران. الحكوميــة. تحظــى الجماعــة بدعــم إي

يشــير مصطلــح التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات إلــى تحالــف مــن تســع دول -هــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، واإلمــارات، واألردن، ومصــر، والمغــرب، والســودان، والكويــت، وقطــر- انضــم إلــى النــزاع فــي 26 
مــارس/ آذار 2015 عندمــا أعلــن إطــالق عمليــة عســكرية ضــد قــوات أنصــار اللــه والقــوات المواليــة للرئيــس 
الســابق صالــح. وانطلقــت الحملــة العســكرية اســتجابًة لطلــب الرئيــس هــادي إلــى مجلــس التعــاون الخليجــي 
اإلمــارات  اليمنيــة. ونمــا دور  الحكومــة  التحالــف بموافقــة  يتصــرف  الســتعادة ســلطاته وترســيخ شــرعيته. 

14  الدليــل الفنــي للنظــام المتكامــل لتصنيــف مراحــل انعــدام األمــن الغذائــي )IPC(، النســخة 3.0 – دليــل ومعاييــر لتحســين األمــن 
الغذائــي والتغذيــة«، الشــركاء العالمييــن للنظــام المتكامــل لتصنيــف مراحــل انعــدام األمــن الغذائــي IPC )2019(، الصفحــة 8، 
.http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/manual/IPC_Technical_Manual_3_Final.pdf

بريدجيــت كونلــي، أليكــس دي وال، كاتريونــا مردوتــش، وايــن جــورداش كيــو ســي، المســاءلة عــن التجويــع الجماعــي إختبــار لحــدود   15
القانــون، البــاب الخــاص باليمــن، ســركار والهمدانــي، )أوكســفورد يونيفرســتي بــرس، ســيصدر قريبــا خــالل 2021(. 

16  انظر الباب السادس، القسم 2.2.2، لالطالع على معيار النية الذي ينطبق على التجويع باعتباره جريمة حرب. 
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العربيــة المتحــدة منــذ ســيطر التحالــف علــى محافظــة عــدن 
فــي يوليــو/ تمــوز 2015، وبعــد دعمهــا للجماعــات المســلحة 
المحليــة المواليــة لهــا. وفــي يونيــو/ حزيــران 2017، غــادرت 
ومســاندة  بدعــم  التحالــف  حملــة  حظيــت  التحالــف،  قطــر 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة وبريطانيــا وفرنســا.

40

صناع الجــوع



أطفال يجلبون المياه بواسطة الحمير 
مخيم العليلي للنازحين، الخوخة، محافظة الحديدة

27 مايو/أيار 2021
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طفل نازح يجلب الماء من البئر
مخيم الجشة، الخوخة، محافظة الحديدة

27 مايو/أيار 2021
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اشــترك فــي إعــداد هــذا التقريــر كلٌّ مــن منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان ومؤسســة االمتثــال للحقــوق 
العالميــة.

يمنيــة  منظمــة  هــي  )مواطنــة(  اإلنســان  لحقــوق  مواطنــة 
مســتقلة ُتعنــى بالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان مــن خــالل توثيــق 
األضــرار المدنيــة وتقديــم الدعــم القانونــي للضحايــا، ومــن خــالل 
نطــاق  علــى  مواطنــة  عملــت  القانونيــة.  واإلجــراءات  المناصــرة 
واســع مــن أجــل توثيــق األضــرار المدنيــة التــي تتســببت بهــا جميــع 

األطــراف المتحاربــة فــي اليمــن، بمــا فــي ذلــك نشــر تقاريــر عــن االنتهــاكات والتجــاوزات التــي ترتكبهــا جماعــة 
أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســلحة، والتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات، والحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا 

ــا، وغيرهــا مــن أطــراف النــزاع األخــرى17. ــا، والمجلــس االنتقالــي المدعــوم إماراتيًّ دوليًّ

مــن  مؤسســة  هــي  العالميــة  للحقــوق  االمتثــال 
محاميــن وخبــراء تنميــة دولييــن تركــز علــى »إضفــاء الطابــع 
اإلنســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون  علــى  الديمقراطــي« 
الدولــي.  اإلنســاني  والقانــون  الدولــي  الجنائــي  والقانــون 
مؤسســة  تتبناهــا  التــي  والفــرع«  »الجــذر  فلســفة  تجمــع 
االمتثــال للحقــوق العالميــة GRC بيــن اســتراتيجيات المســاءلة المبتكــرة وبنــاء القــدرات والخبــرات المطلوبــة في 
جمــع األدلــة فــي بيئــات النــزاع، فضــاًل عــن مســاعدة المجتمعــات علــى التمــاس ســبل االنتصــاف عــن االنتهاكات 
التــي تعرضــت لهــا. وتســتمد مؤسســة االمتثــال للحقــوق العالميــة GRC خبراتهــا العالميــة ومعرفتهــا الدقيقــة 
بجرائــم التجويــع وانتهــاكات الحــق فــي الغــذاء مــن محفظتهــا المخصصــة للقضايــا التجويــع، التــي أنشــئت فــي 

 .201718 عــام 

تســتند نتائــج هــذا التقريــر إلــى المعلومــات التــي قــام باحثــو/ات منظمــة 
مواطنــة بجمعهــا فــي اليمــن خــال الفتــرة بيــن 2015 و 2021. وتــم تحليــل 
هــذه النتائــج مــن قبــل كلٍّ مــن منظمــة مواطنــة ومؤسســة االمتثــال 

.GRC للحقــوق العالميــة

./https://mwatana.org/en ،17  انظر

 ./https://starvationaccountability.org 18  انظر
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يســتخدم باحثــو/ات مواطنــة أســاليب تحقيــق صارمــة تخضــع فيهــا التحقيقــات لمراجعــة النظــراء، وذلــك 
للتحقيــق فــي الوقائــع المزعومــة. فهــم يقومــون بعمــل زيــارات لمواقــع الهجمــات؛ ويجــرون مقابــالت مــع 
الناجيــن وأفــراد أســرهم والشــهود؛ ويقومــون بتصويــر بقايــا األســلحة التــي عثــر عليهــا بعــد وقــوع الهجمــات؛ 
ويجمعــون وثائــق ســاندة ذات عالقــة بأقــوال الضحايــا أو الشــهود. ويقــوم فريــق البحــث المركــزي فــي منظمــة 
مواطنــة باســتعراض ودراســة جميــع الوقائــع التــي يوثقهــا الباحثــون الميدانيــون التابعــون للمنظمــة. وباإلضافــة 
إلــى مــا يقــوم بــه الباحثــون الميدانيــون مــن زيــارات، يقــوم فريــق البحــث المركــزي فــي منظمــة مواطنــة أيًضــا 
بعمــل زيــارات ميدانيــة دوريــة إلــى مختلــف المحافظــات إلجــراء مزيــد مــن التحقيقــات حــول حــاالت معينــة. كمــا 
أن اختيــار منظمــة مواطنــة للقضايــا التــي تحقــق فيهــا يكــون علــى أســاس وجــود أضــرار مدنيــة بغــض النظــر عــن 

الطــرف الــذي نفــذ تلــك الهجمــة.

تــم جمــع المعلومــات المدروســة فــي هــذا التقريــر ضمــن عمليــات بحــث واســعة بذلــت فيها منظمــة مواطنة 
الكثيــر مــن الجهــد لتوثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان وانتهــاكات القانــون اإلنســاني الدولــي والقانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســاني فــي النزاعــات الجاريــة فــي اليمــن. وفــي جميــع الوقائــع المذكــورة بالتفصيــل فــي هــذا التقريــر 
تقريًبــا، وّثقــت منظمــة مواطنــة بشــكل أولــي األضــرار المدنيــة التــي ظهــرت نتيجــة لوقــوع الهجمــات أو الوقائــع 
علــى الفــور -مثــل الوفيــات واإلصابــات مــن المدنييــن، أو التدميــر واألضــرار التــي لحقــت بالممتلــكات المدنيــة- 
وذلــك عــن طريــق جمــع إفــادات الشــهود بشــكل مباشــر وتوثيــق األدلــة الماديــة التــي عثــر عليهــا فــي المواقــع، 

بمــا فــي ذلــك عــن طريــق التقــاط أو جمــع صــور لمواقــع الهجمــات والمناطــق المحيطــة بهــا.

يوثــق هــذا التقريــر األثــر الــذي تســببت بــه نمــاذج هجمــات وتصرفــات أخــرى تــم تنفيذهــا مــن قبــل كلٍّ مــن 
إمكانيــة حصــول  علــى  المســلحة،  )الحوثييــن(  اللــه  أنصــار  واإلمــارات وجماعــة  الســعودية  بقيــادة  التحالــف 
المدنييــن علــى الغــذاء والمــاء فــي محافظــات حجــة وصعــدة والحديــدة وتعــز خــالل الفتــرة بيــن 2015 و 2021. 
وأجــرى باحثــو/ات مواطنــة 101 مقابلــة إضافيــة فــي جميــع أنحــاء اليمــن، ليتــم إدراجهــا فــي هــذا التقريــر. وركــزت 
المقابــالت التــي أجريــت مــن أجــل هــذا التقريــر، علــى إمكانيــة وصــول األفــراد والمجتمعــات المحليــة إلــى الغــذاء 
والمــاء واألعيــان األخــرى التــي ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، وكيــف أثــرت هجمــات ووقائــع معينــة 
علــى إمكانيــات الوصــول هــذه، بمــا فــي ذلــك علــى ســبل العيــش. وُطِرحــت علــى األشــخاص الذيــن أجريــت 
معهــم مقابــالت أســئلة عــن -مــن بيــن أشــياء أخــرى- أمنهــم الغذائــي والمائــي قبــل وبعــد وقــوع هجمــات 
ووقائــع معينــة؛ وعــن مــدى تأثيــر هــذه الوقائــع علــى أمنهــم الغذائــي والمائــي، بمــا فــي ذلــك قدرتهــم علــى 
االســتفادة مــن األراضــي الزراعيــة والمــزارع ومرافــق الميــاه وغيرهــا مــن األعيــان والمناطــق المهّمــة مــن أجــل 

أمنهــم الغذائــي والمائــي، وعــن مــدى تأثيــر هــذه الوقائــع علــى ســبل عيــش األفــراد. 

وعلــى وجــه التحديــد، طــرح باحثــو/ات مواطنــة علــى األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم مقابــالت، عــدة أســئلة 
تتعلــق بوجــود هــدف عســكري فــي موقــع الهجــوم أو بالقــرب منــه، بمــا فــي ذلــك مــا إذا كانــت المنطقــة أو 
العيــن تســتخدم مــن قبــل أي قــوات مســلحة؛ ومــا إذا كان هنــاك أي ســبب يدعــو إلــى االعتقــاد بــأن المنطقة أو 
العيــن قــد تــم اســتخدامها لدعــم أعمــال عســكرية؛ ومــا إذا كانــت هنــاك مواجهــات قتاليــة فــي موقــع الهجــوم 
ا. فجميــع باحثــي/ أو بالقــرب منــه؛ ومــا الــذي يوضــح أن المنطقــة أو العيــن المســتهدفة لــم تكــن هدًفــا عســكريًّ
ات منظمــة مواطنــة مدربــون علــى كيفيــة إجــراء المقابــالت والزيــارات الميدانيــة، بمــا فــي ذلــك الكشــف، مــن 
خــالل المراقبــة والتحقيــق، عمــا إذا كان العيــن أو الشــخص المتأثــر بالهجمــة قــد يكــون لــه ارتباطــات عســكرية. 
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ويــرد فــي هــذا التقريــر ذكــر أي أهــداف عســكرية تــم تحديدهــا أو اإلبــالغ عنهــا فــي مواقــع الهجمــات أو بالقــرب 
 . منها

وكان مــن بيــن األفــراد الـــ )101( الذيــن أجريــت معهــم مقابــالت مــن أجــل هــذا التقريــر، ضحايــا وأفــراد مــن أســر 
الضحايــا وشــهود وأفــراد يعملــون فــي األعيــان أو المناطــق المتأثــرة أو بالقــرب منهــا، وأهالــي المناطــق المتأثــرة 
وآخــرون. وقــد أجريــت جميــع المقابــالت بحضــور األشــخاص أنفســهم. وفــي بعــض الحــاالت، تــم إجــراء مقابــالت 
إضافيــة لجمــع مزيــد مــن المعلومــات مــن نفــس األفــراد، ســواء عبــر الهاتــف أو مــن خــالل عمــل زيــارات إضافيــة 

للمواقــع. ويــرد فــي ملخــص كل حالــة أدنــاه وصــٌف لمصــادر المعلومــات التــي تــم جمعهــا عــن كل واقعــة.

كانــت جميــع المقابــالت التــي أجريــت مــع هــؤالء األشــخاص باللغــة العربيــة بعــد أن تــم إعالمهــم بالغــرض 
ــر. وســنرى،  ــوا يوافقــون علــى الكشــف عــن ُهوياتهــم فــي هــذا التقري مــن المقابــالت، وســؤالهم عمــا إذا كان
فــي بعــض الحــاالت، أن التقريــر ال يقــدم معلومــات تعريفيــة عــن ُهويــات األفــراد؛ حفاًظــا علــى ســالمتهم 
أجريــت معهــم  الذيــن  أو غيــر ماليــة لألشــخاص  يتــم تقديــم أي حوافــز ماليــة  لــم  أنــه  وخصوصيتهــم. كمــا 

للباحثيــن. المقابــالت مقابــل اإلدالء بأقوالهــم 

وقــد تــم اختيــار الوقائــع المذكــورة فــي هــذا التقريــر، وهــي مجــرد نمــاذج للوقائــع التــي تــم توثيقهــا،  بعد إجراء 
بحــث دقيــق عنهــا. فمنــذ عــام 2014، وّثقــت منظمــة مواطنــة آالًفــا مــن حــاالت اإلضــرار بالمدنييــن الناتجــة عــن 
انتهــاكات مختلــف األطــراف المتحاربــة، بمــا فــي ذلــك أنمــاط الهجمــات وأنمــاط األفعــال/ التصرفــات التــي أّدت 
إلــى قتــل وجــرح المدنييــن وألحقــت أضــراًرا باألعيــان المدنيــة ودّمرتهــا وتســببت فــي أنــواع أخــرى مــن األضــرار 
المدنيــة طويلــة األمــد. ومــن أجــل هــذا التقريــر، قامــت منظمــة مواطنــة بدراســة حــاالت كانــت قــد وثقتهــا 

مواطنــة منــذ عــام 2014، وكان لهــا تأثيــر مباشــر علــى الغــذاء والمــاء. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن مجموعــة المعلومات 
ــت واســعة، إال إنهــا ليســت  ــة كان التــي قدمتهــا منظمــة مواطن
شــاملة لجميــع الوقائــع. فنظــًرا للعــدد الكبيــر مــن االنتهــاكات 
والتجــاوزات كثيــرة العــدد فــي اليمــن، لــم يتســنَّ لهــذا التقريــر 
تغطيــة كل واقعــة علــى حــدة مــن وقائــع اإلضــرار بالمدنييــن وال 

ــي. ــون الدول ــة للقان كل انتهــاك مــن االنتهــاكات المحتمل

وألغــراض هــذا التقريــر، قامــت منظمــة مواطنــة بتحديــد أنــواع معينــة مــن الهجمــات وأنــواع معينــة مــن 
األفعــال/ التصرفــات، التــي عرضــت نفســها بشــكل متكــرر فــي مجموعــة المعلومــات علــى أنهــا مؤثــرة علــى 
الغــذاء والمــاء، وهــي: الهجمــات الجويــة علــى المــزارع؛ والهجمــات الجويــة علــى مرافــق الميــاه؛ والهجمــات 
الجويــة علــى صيــادي ومرافــق صيــد األســماك؛ واأللغــام األرضيــة المؤثــرة علــى وصــول الغــذاء والمــاء؛ وإعاقــة 
وصــول المســاعدات اإلنســانية. وباســتخدام دراســات حالــة، يناقــش التقريــر كالًّ مــن هــذه األنمــاط الخمســة 
للهجمــات والتصرفــات مــن خــالل التركيــز علــى منطقــة جغرافيــة معينــة، وّثقــت فيهــا منظمــة مواطنــة بشــكل 
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متكــرر نمًطــا محــّدًدا مؤثــًرا علــى الغــذاء والمــاء، وبشــكل خــاص: هجمــات جويــة علــى مــزارع فــي محافظــة حجــة، 
وهجمــات جويــة علــى منشــآت للميــاه فــي محافظــة صعــدة، وهجمــات الجويــة علــى صياديــن ومرافــق صيــد 
ــرة علــى األمــن الغذائــي والمائــي فــي محافظــة  األســماك فــي محافظــة الحديــدة، واأللغــام األرضيــة المؤث

تعــز، وإعاقــة وصــول المســاعدات اإلنســانية فــي محافظــة صعــدة.

كمــا قامــت منظمــة مواطنــة ومؤسســة االمتثــال للحقــوق العالميــة GRC، بجمــع ودراســة توثيــق منظمــات 
أخــرى، بمــا فــي ذلــك الفــرق المعنيــة بحقــوق اإلنســان والمنظمــات اإلنســانية وهيئــات األمــم المتحــدة، 
بشــأن أنمــاط هجمــات وتصرفــات كان لهــا تأثيــر علــى الغــذاء والمــاء فــي اليمــن. أكــدت وعــززت تلــك التوثيقــات 
األنمــاط التــي حددتهــا منظمــة مواطنــة ومؤسســة االمتثــال للحقــوق العالميــة GRC فــي هــذا التقريــر، كمــا 
أنهــا ســاعدت فــي توضيــح اآلثــار األوســع التــي خلفتهــا هــذه األنمــاط مــن الهجمــات والتصرفــات علــى األفــراد 
ومجتمعاتهــم فــي اليمــن بمــا يتجــاوز الحــاالت التــي يركــز عليهــا هــذا التقريــر، وبالتالــي توضيــح النيــة المحتملــة 

لألطــراف المســؤولة عــن ارتــكاب هــذه األنمــاط مــن الهجمــات والتصرفــات.

ال يهــدف هــذا التقريــر إلــى تقديــم وصــف شــامل لجميــع العوامــل التــي تســهم فــي التجويــع فــي اليمــن، وال 
حتــى جميــع العوامــل المرتبطــة بالنزاعــات التــي ســاهمت فــي التجويــع فــي اليمــن. هنــاك العديــد مــن العوامــل 
المؤديــة النعــدام األمــن الغذائــي فــي اليمــن -بمــا فــي ذلــك العوامــل االقتصاديــة، واســتخدام الحصــار البحــري 
والجــوي واألرضــي الفعلــي، والنــزوح، والفســاد- التــي لــم يتــم دراســتها بالتفصيــل هنــا. الهــدف مــن هــذا 
التقريــر هــو دراســة خمســة أنمــاط مــن الهجمــات والتصرفــات التــي ارتكبهــا كلٌّ مــن التحالــف بقيــادة الســعودية 
واإلمــارات وجماعــة أنصــار اللــه المســلحة )الحوثييــن(، وكان لهــا تأثيــر علــى األمــن الغذائــي والمائــي فــي اليمــن، 
وكيــف يمكــن لهــذه الهجمــات والســلوك أن تنتهــك القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك حظــر اســتخدام التجويــع 
المتعمــد للمدنييــن كأســلوب مــن أســاليب الحــرب. وفــي حيــن أن كل فصــل مــن فصــول هــذا التقريــر يركــز علــى 
منطقــة جغرافيــة معينــة، تجــدر اإلشــارة إلــى أن منظمــة مواطنــة وّثقــت حــاالت أخــرى مماثلــة، فــي مناطــق 

جغرافيــة أخــرى، لــكل نمــط مــن أنمــاط الهجمــات والتصرفــات المحــددة.

كمــا أجــرت منظمــة مواطنــة ومؤسســة االمتثــال للحقــوق العالميــة GRC، عمليــات بحــث مكتبيــة لدعــم 
هــذا التقريــر. وقامــت مؤسســة االمتثــال للحقــوق العالميــة GRC بإجــراء عمليــات بحــث قانونيــة بشــأن القواعــد 
 ،)ICL( وكذلــك القانــون الجنائــي الدولــي )IHRL( واجبــة التطبيــق بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان
إلــى مراجعــة معلومــات المصــادر المفتوحــة حــول الهجمــات والتصرفــات )المحــددة وأنماطهــا(  باإلضافــة 
الموثقــة فــي هــذا التقريــر. كمــا أجــرت مؤسســة االمتثــال للحقــوق العالميــة GRC بحوًثــا أساســية حــول مســائل 
ســياقية، بمــا فــي ذلــك انعــدام األمــن الغذائــي فــي اليمــن والخطــوات المتخــذة حتــى اآلن لمســاءلة مرتكبــي 
ــم إدراج التحليــل  ــون اإلنســاني الدولــي. وقــد ت ــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقان انتهــاكات وتجــاوزات القان
القانونــي الــذي أجرتــه مؤسســة االمتثــال للحقــوق العالميــة GRC للحــاالت الموثقــة مــن قبــل منظمــة مواطنة، 

فــي هــذا التقريــر.

وأجــرت منظمــة مواطنــة عمليــات بحــث مكتبيــة لجمــع مزيــد مــن المعلومــات عــن المناطــق الجغرافيــة 
المبينــة فــي التقريــر. وشــمل ذلــك االطــالع علــى دراســات ومســوحات وتقاريــر تضمنــت إحصائيــات ســكانية 
لمناطــق مختلفــة، ومعلومــات متعلقــة باألمــن الغذائــي والمائــي، وبيانــات خاصــة بمؤشــرات صحيــة مختلفــة، 
ومعلومــات متعلقــة بســبل العيــش بيــن مجموعــات ســكانية مختلفــة. كمــا درســت مواطنــة بيانــات األطــراف 
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المتحاربــة بخصــوص الوقائــع التــي يســلط التقريــر الضــوء عليهــا، وذلــك لَفهــم مــا قدمتــه األطــراف مــن ادعاءات، 
إن وجــدت، بخصــوص الوقائــع المحــددة. وأكــدت األبحــاث المكتبيــة المعلومــات التــي قامــت منظمــة مواطنــة 

بجمعهــا مــن خــالل المقابــالت والبحــوث الميدانيــة وعززتهــا.

ُأجريــت البحــوث الميدانيــة فــي ســياق العديــد مــن النزاعــات المســلحة الجاريــة فــي اليمــن، واألوضــاع األمنيــة 
ــد مــن المناطــق التــي وقعــت فيهــا الهجمــات والوقائــع، بمــا فــي ذلــك الهجمــات  بالغــة التعقيــد فــي العدي

المتكــررة وانتشــار العناصــر المســلحة، فضــاًل عــن خــوف المجتمعــات المحليــة مــن االنتقــام.
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أطفال يجلبون الماء
مديرية معين، أمانة العاصمة

12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
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أطفال ونازحون يجلبون المياه
قرية السبعة، مديرية حيس، محافظة الحديدة

13 مارس/آذار 2021
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 النزاع في اليمن 
منذ عام 2014

بــدأ النــزاع األخيــر فــي اليمــن فــي عــام 2014. فــي21  ســبتمبر/ أيلــول مــن العــام نفســه، ســيطرت جماعــة 
أنصــار اللــه المســلحة )الحوثييــن( علــى العاصمــة صنعــاء بالقــوة19، بعــد تحالفهــا مــع الرئيــس الســابق علــي 
عبداللــه صالــح الــذي اســتمر فــي الحكــم لفتــرة طويلــة20. وبحلــول نهايــة عــام 2014، ســيطرت قــوات الحوثييــن 
وصالــح علــى معظــم محافظــة صنعــاء. فــي أوائــل عــام 2015، وضــع تحالــف الحوثي-صالــح حكومــَة الرئيــس 

https:// ،2021 19  كالــي روبنســون، »مأســاة اليمــن: الحــرب والجمــود والمعانــاة«، مجلــس العالقــات الخارجيــة، 5 فبرايــر/ شــباط
.www.cfr.org/backgrounder/yemen-crisis

https://osesgy.unmissions. لليمــن،  الخــاص  األممــي  المبعــوث  مكتــب  الختاميــة”،  الوثيقــة  الوطنــي،  الحــوار  “مؤتمــر    20
org/national-dialogue-conference. وقــد حــل هــادي محــل الرئيــس صالــح فــي عــام 2012 بعــد أن أجبــر األخيــر علــى 
االســتقالة بوعــد بالحصانــة. انظــر أيًضــا بيتــر ســالزبوري، “اليمــن: القضــاء علــى إزديــاد حالــة الفوضــى”، تشــاتام هــاوس )مايــو/ أيــار 
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-05-25-yemen-  )2016
stemming-rise-of-chaos-state-salisbury.pdf. انظــر البــاب التاســع، القســم 4، لالطــالع علــى مزيــد مــن مناقشــة مؤتمــر 

الحــوار الوطنــي.

الصورة: أطفال نازحين يجلبون المياه، مديرية زنجبار محافظة أبين. 25 مايو/أيار 2021
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هــادي تحــت اإلقامــة الجبريــة، وقــام بإصــدار »بيــان دســتوري«، وحــل البرلمــان21. وقــد فــّر الرئيــس هــادي إلــى 
ــة للبــالد. وتقدمــت قــوات الحوثييــن  مدينــة عــدن الســاحلية فــي جنــوب اليمــن، والتــي أعلنهــا عاصمــة مؤقت
ــا، واســتولت علــى مســاحات شاســعة مــن المناطــق، وفــي نهايــة المطــاف تمّكنــت مــن دخــول  وصالــح جنوًب
مدينــة عــدن. وعندهــا، هــرب الرئيــس هــادي إلــى مدينــة الريــاض فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وفــي 26 
مــارس/ آذار 2015، تدخــل تحالــف يضــم تســع دول تقودهــا المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة 
المتحــدة22 )التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات(، فــي النــزاع دعًمــا لحكومــة الرئيــس هــادي المعتــرف بهــا 
ــا ضــد قــوات الحوثــي وصالــح23. وعلــى الرغــم مــن الجهــود األمميــة العديــدة للتوســط مــن أجــل الســالم،  دوليًّ
بمــا فــي ذلــك عمليــات وقــف إطــالق النــار ومحادثــات الســالم، فــإن اليمــن فــي حالــة نــزاع منــذ ذلــك الحيــن.

اليمنيــة  الحكومــة  اليمــن بموافقــة  تنفيــذ عملياتــه فــي  الســعودية واإلمــارات  بقيــادة  التحالــف  يواصــل 
ــا، وتشــارك قــوات وجماعــات يمنيــة بنشــاط فــي تنفيــذ هــذه العمليــات، بمــا فــي ذلــك مــن  المعتــرف بهــا دوليًّ
خــالل توفيــر معلومــات اســتخباراتية لتحديــد أهــداف الهجمــات الجويــة. وقــد أشــارت آليــة التحقيــق التابعــة 
للتحالــف، »الفريــق تقييــم الحــوادث المشــترك )JIAT(« بشــكل متكــرر، إلــى دور المعلومــات االســتخباراتية التــي 
تقدمهــا القــوات اليمنيــة فيمــا يخــص هجمــات جويــة معينــة، فــي حيــن أنهــا، وبشــكل ملحــوظ، لــم تذكــر الــدور 
المنــاط بالــدول األخــرى األعضــاء فــي التحالــف، مثــل المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة، 

فــي تنفيــذ هجمــات معينــة24.

قدمــت الواليــاُت المتحــدة الدعــَم للتحالــف مــن خــالل توفيــر المعلومــات االســتخبارية والدعــم اللوجســتي 
ا والكثيــر مــن األســلحة25. وفــي عــام 2021، أعلنــت إدارة  والتدريــب وإعــادة تزويــد المقاتــالت بالوقــود جــوًّ

https://al-bab.com/yemen- ،)2015 21  »اليمــن: البيــان الدســتوري للحوثييــن، فبرايــر/ شــباط 2015«، البــاب )6 فبرايــر/ شــباط
.constitutional-declaration-houthis-february-2015

22  بحســب مــا ذكــره فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( فــي تقريــره لعــام 2020: “مــن بيــن التطــورات العســكرية الرئيســية، شــهد النصــف 
الثانــي مــن عــام 2019 ســحب اإلمــارات العربيــة المتحــدة معظــم قواتهــا البريــة، مــع إبقــاء تواجــد بســيط لهــا فــي المخــا وعــدن 
وبلحــاف والمــكال وســقطرى. ومــع ذلــك، واصلــت اإلمــارات العربيــة المتحــدة عملياتهــا الجويــة، وال يــزال حوالــي 90 ألــف مقاتــل 
يمنــي مدعــوم مــن اإلمــارات علــى األرض فــي اليمــن«. “حالــة حقــوق اإلنســان فــي اليمــن، بمــا فــي ذلــك االنتهــاكات والتجــاوزات 
منــذ عــام 2014”، تقريــر فريــق الخبــراء البارزيــن التابــع لألمــم المتحــدة، مســتند أممــي رقــم A/HRC/456/ )28 ســبتمبر/ أيلــول 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/2020-09-09-  ،17 الفقــرة   ،)2020

.report.pdf

ــه بقــدر ضئيــل مــن الشــفافية؛ فباإلضافــة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة،  23  ينفــذ التحالــف عمليات
كان التحالــف فــي البدايــة يضــم كالًّ مــن البحريــن ومصــر واألردن والكويــت وقطــر والمغــرب والســنغال والســودان، ولكــن يبــدو 
أن الــدول المكونــة للتحالــف قــد تغيــرت بعــض الشــيء منــذ بــدء الصــراع. فعلــى ســبيل المثــال، غــادرت كلٌّ مــن قطــر والمغــرب 
التحالــف فــي 2017 و 2019 علــى التوالــي. »حالــة حقــوق اإلنســان فــي اليمــن، بمــا فــي ذلــك االنتهــاكات والتجــاوزات منــذ 
ــع لألمــم المتحــدة، مســتند أممــي رقــم A/HRC/45/CRP.7 )29 ســبتمبر/  ــن التاب ــراء البارزي ســبتمبر/ أيلــول 2014«، فريــق الخب
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/ ،1 أيلــول 2020(، الملحــق )1.أ)، الفقــرة

.A-HRC-45-CRP.7-en.pdf

24  انظــر مقــال كريســتين بيكــرل، »التخفــي خلــف مســمى التحالــف: غيــاب التحقيقــات الموثوقــة والتعويضــات عــن الهجمــات 
https://www.hrw.org/  ،)2018 آب  أغســطس/   24( ووتــش  رايتــس  هيومــن  منظمــة  اليمــن«،  فــي  القانونيــة  غيــر 
report/2018/08/24/hiding-behind-coalition/failure-credibly-investigate-and-provide-redress-

.unlawful

25  تقريــر “المــوت القــادم مــن الســماء: األضــرار المدنيــة الناجمــة عــن اســتخدام الواليــات المتحــدة للقــوة المميتــة فــي اليمــن، خــالل 
الفتــرة مــن ينايــر/ كانــون الثانــي 2017 - ينايــر/ كانــون الثانــي 2019”، منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان )مــارس/ آذار 2021(، 
الصفحــة https://mwatana.org/wp-content/uploads/2021/03/Death-Falling-from-the-Sky-22.pdf ،8. انظــر 
أيًضــا، البــاب التاســع، القســم 3، حــول الدعــاوى القضائيــة المتعلقــة بتوفيــر األســلحة مــن قبــل الشــركات األمريكيــة والبريطانيــة 

واإليطاليــة.
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بايــدن أن الواليــات المتحــدة ســوف »تنهــي دعمهــا للعمليــات الهجوميــة فــي الحــرب فــي اليمــن« وســتعلق 
»مبيعاتهــا لألســلحة ذات الصلــة«، لكنهــا ستســتمر فــي »الدفــاع« عــن المملكــة العربيــة الســعودية ضــد 
تواجههــا  التــي  التهديــدات  مــن  وغيرهــا  المســّيرة[  ]بالطائــرات  الجويــة  والهجمــات  الصاروخيــة  »الهجمــات 
الســعودية مــن القــوات المدعومــة مــن إيــران فــي العديــد مــن البلــدان«26. وفــي وقــت الحــق، قالــت الواليــات 
إلــى  المتحــدة، وبيــع األســلحة »الدفاعيــة«  العربيــة  اإلمــارات  إلــى  بيــع األســلحة  إنهــا ســتواصل  المتحــدة 
المملكــة العربيــة الســعودية 27. كمــا قامــت بريطانيــا )المملكــة المتحــدة( وفرنســا وألمانيــا، ودول أخــرى، بتزويــد 
التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات باألســلحة، وفــي حــاالت معينــة، بأشــكال أخــرى مــن الدعــم العســكري. 
فمنــذ عــام 2015، باعــت المملكــة المتحــدة أســلحة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية بقيمــة تزيــد عــن 4 
مليــار جنيــه إســترليني )5.65 مليــار دوالر أمريكــي( 28. وبعــد توقفهــا لوقــت قصيــر عــن بيــع األســلحة للمملكــة 
العربيــة الســعودية عقــب صــدور قــرار محكمــة االســتئناف البريطانيــة فــي عــام 2019، والــذي يقضــي بــأن عــدم 
بــذل حكومتهــا العنايــة الواجبــة بشــأن صادراتهــا مــن األســلحة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية كان مخالًفــا 
ــى  ــع األســلحة إل ــات بي ــو/ تمــوز 2020، أنهــا ســتواصل عملي ــة فــي يولي ــون29، أعلنــت الحكومــة البريطاني للقان
المملكــة العربيــة الســعودية 30. وقــد وجــدت المنظمــات التــي توثــق اســتخدام األســلحة األمريكيــة والبريطانيــة 
الصنــع، فــي النــزاع القائــم فــي اليمــن، أنــه يتــم اســتخدام هــذه األســلحة بشــكل متكــرر فــي ارتــكاب انتهــاكات 

.31)IHL( للقانــون اإلنســاني الدولــي

https:// ،)2021 26  “بايــدن يعلــن إنهــاء الدعــم األمريكــي للعمليــات الهجوميــة فــي اليمــن”، صحيفــة ذا هيــل، )2 أبريــل/ نيســان
thehill.com/policy/defense/537346-biden-to-announce-end-to-us-support-for-offensive-operations-

.in-yemen

27  مايــكل كرولــي وإدوارد وونــج، »مــن المتوقــع أن توافــق الواليــات المتحــدة علــى بعــض مبيعــات األســلحة إلــى اإلمــارات العربيــة 
https://www.nytimes.com/2021/04/14/us/  ،)2021 نيســان  أبريــل/   14( تايمــز  نيويــورك  والســعودية«،  المتحــدة 

.politics/arms-sales-uae-saudi-arabia.html

28  “المملكــة المتحــدة: قــرار محكمــة االســتئناف بشــأن بيــع األســلحة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية موضــع ترحيــب بالنســبة 
https://www.amnesty.org.uk/press- ،)2019 لليمــن الــذي مزقــة الحــرب«، منظمــة العفــو الدوليــة، )20 يونيــو/ حزيــران
releases/uk-arms-saudi-arabia-ruling-welcomed-rare-piece-good-news-yemen. انظــر أيًضــا جامــي دووارد، 
“المملكــة المتحــدة تخفــي حجــم مبيعاتهــا مــن األســلحة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية”، صحيفــة الجارديــان، )23 يونيــو/ حزيــران 
.https://www.theguardian.com/world/2018/jun/23/uk-hides-arms-trade-saudi-arabia--yemen  ،)2018

R  29 )بشــأن طلــب االســتئناف المقــدم مــن قبــل حملــة مناهضــة تجــارة األســلحة( ضــد وزيــر الدولــة للتجــارة الدوليــة ]2019[ 
https:// .2016 كمــا طلــب مجلــس العمــوم البريطانــي مــن الحكومــة تعليــق مبيعــات األســلحة فــي عــام .EWCA Civ 1020
www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2019/06/CAAT-v-Secretary-of-State-and-Others-Open-12-
June-2019.pdf. انظــر “اســتخدام األســلحة البريطانيــة الصنــع فــي اليمــن: التقريــر المشــترك األول للجــان األعمــال واالبتــكار 
https://publications. ،)2016 والمهــارات والتنميــة الدوليــة عــن دورة 2017-2016”، مجلــس العمــوم )15 ســبتمبر/ أيلــول

.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmbis/679/679.pdf

https://questions-statements. ،)2020 30  »بيــان صــادر عــن وزيــر الدولــة للتجــارة الدوليــة«، البرلمــان البريطانــي )7 يوليو/ تمــوز
القســم 3.2، لمناقشــة  التاســع،  البــاب  انظــر   .parliament.uk/written-statements/detail/2020-07-07/HCWS339

المزيــد عــن الدعــاوى القضائيــة الجاريــة بشــأن مبيعــات األســلحة البريطانيــة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية.

31  تقريــر »يــوم القيامــة: دور الواليــات المتحــدة وأوروبــا فــي قتــل المدنييــن وإلحــاق الدمــار والخــراب فــي اليمــن«، مواطنــة لحقــوق 
https://mwatana.org/wp-content/uploads/2019/03/Final-Design_Day-of-  ،)2019 أيــار  مايــو/   5( اإلنســان 
Judgment_Mwatana.pdf؛ »عالقــة مخزيــة: تواطــؤ المملكــة المتحــدة فــي عنــف الدولــة الــذي تمارســه الســعودية«، حملــة 
https://caat.org.uk/resources/a-shameful-relationship-uk- ،)2016 مناهضــة تجــارة األســلحة، )1 أبريــل/ نيســان
إلــى المملكــة العربيــة الســعودية«،  complicity-in-saudi-state-violence/؛ »صــادرات المملكــة المتحــدة مــن األســلحة 
https://aoav.org.uk/2018/uk-arms-export-  ،)2018 منظمــة مكافحــة العنــف المســلح )11 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي
to-saudi-arabia/؛ دووارد، الحاشــية رقــم 28 أعــاله؛ »لمــاذا يجــب علــى المملكــة المتحــدة إيقــاف عمليــات بيــع األســلحة 
https://www.amnesty.org.uk/ ،)2018 إلــى المملكــة العربيــة الســعودية«، منظمــة العفــو الدوليــة )8 أغســطس/ آب
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ا مــن إيــران32. ففــي أواخــر عــام 2020، أرســلت إيــران »ســفيًرا« لهــا  ا وعســكريًّ وتلّقــى الحوثيــون دعًمــا سياســيًّ
إلــى صنعــاء33. وفــي التقريــر الصــادر فــي ينايــر/ كانــون الثانــي 2021، وجــد فريــق الخبــراء التابــع للجنــة العقوبــات 
التابعــة لمجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة )PoE(، أن »مجموعــة متزايــدة مــن األدلــة تشــير إلــى أن أفــراًدا أو 
كيانــات فــي جمهوريــة إيــران اإلســالمية يقومــون بتزويــد الحوثييــن بكميــات كبيــرة مــن األســلحة ومكوناتهــا«34.

إن الحــرب فــي اليمــن متعــددة األوجــه، وقــد شــارك فيهــا عــدد متزايــد مــن األطــراف الفاعلــة فــي نزاعــات 
منفصلــة، ولكنهــا ذات صلــة ببعضهــا. ومــع اســتمرار النــزاع )النزاعــات(، تكونــت وتفككــت تحالفــات علــى حــد 
ســواء. فقــد شــّكلت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســلحة مجلًســا للحكــم مــع أعضــاء مــن الحــزب السياســي 
للرئيــس الســابق صالــح، كمــا هــو مذكــور أعــاله، لكــن هــذا التحالــف انتهــى فــي ديســمبر/ كانــون األول 2017، 
عندمــا اندلــع القتــال بيــن قــوات جماعــة أنصــار اللــه وقــوات صالــح، وقتلــت قــواُت الحوثــي صالًحــا. ومــن جهــة 
التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات، قامــت اإلمــارات بمســاندة ودعــم مجاميــع اشــتبكت مــع الحكومــة 
توقيــع  الرغــم مــن  المخــا. وعلــى  الجنوبــي وقــوات طــارق صالــح فــي  االنتقالــي  المجلــس  أبرزهــا  اليمنيــة، 
الحكومــة اليمنيــة علــى اتفاقيــة فــي الريــاض فــي عــام 2019، مــع المجلــس االنتقالــي الجنوبــي، إال أن التوتــرات 
بينهمــا بقيــت فــي أوجهــا35. كمــا اســتفادت مجاميــع أخــرى مــن الســياق غيــر المســتقر36، ونفــذت الواليــات 
 )AQAP( المتحــدة هجمــات جويــة ووعمليــات إنــزال عســكري ضــد تنظيــم القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة
ومجاميــع أخــرى فــي إطــار اســتراتيجيتها لمكافحــة اإلرهــاب، ممــا أدى إلــى ســقوط عشــرات القتلــى والجرحــى 

مــن المدنييــن37. 

32  روبنســون، الحاشــية رقــم 19 أعــاله. وفــي ردٍّ لهــا، »أرســلت إيــران قافلــة بحريــة«، معّرفــة بمزيــد مــن »التصعيــد العســكري«، انظــر 
https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/ ،ســجل تتبــع النزاعــات العالميــة«، مجلــس العالقــات الخارجيــة«

.war-yemen

33  “الحوثيــون فــي اليمــن يرغبــون بتعزيــز العالقــات مــع إيــران، وزيــر فــي حكومــة الحوثــي يصــرح لســفير طهــران الجديــد”، رويتــرز )27 
.https://www.reuters.com/article/yemen-security-iran-int-idUSKBN27C1WF  ،)2020 األول  تشــرين  أكتوبــر/ 

34  »رســالة بتاريــخ 22 ينايــر/ كانــون الثانــي 2021 مــن فريــق الخبــراء المعنــي بشــأن اليمــن موجــة إلــى رئيــس مجلــس األمــن«، مجلــس 
https:// ،20-23 ينايــر/ كانــون الثانــي 2021(، الفقــرات مــن S/2021/79 )25 األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، مســتند أممــي رقــم

 .undocs.org/en/S/2021/79

35  ســوزان دالجــرن، “المجلــس االنتقالــي الجنوبــي والحــرب فــي اليمــن”، مشــروع البحــوث والمعلومــات فــي الشــرق األوســط، 
https://merip.org/2018/04/the-southern-transitional-council-and-the-war-  ،)2018 نيســان  أبريــل/   26(
in-yemen/. فــي أبريــل/ نيســان 2017، شــكلت القــوات االنفصاليــة اليمنيــة المجلــس االنتقالــي الجنوبــي بقيــادة عيــدروس 
ــر/ تشــرين  ــة تقاســم الســلطة مــع حكومــة هــادي فــي نوفمب ــن بريــك. وعلــى الرغــم مــن أنهــم وقعــوا اتفاقي ــي ب الزبيــدي وهان
الثانــي 2019 )اتفاقيــة الريــاض(، فقــد أعلــن المجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــي أبريــل/ نيســان 2020 إدارتــه الذاتيــة للمناطــق التــي 
يســيطر عليهــا، انظــر بيتــر ســالزبوري، “المجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــي اليمــن: عمليــة تــوازن دقيقــة«، فريــق األزمــات )31 مــارس/ 
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/  )2021 آذار 
yemens-southern-transitional-council-delicate-balancing-act؛ »رســالة بتاريــخ 22 ينايــر/ كانــون الثانــي 2021 مــن 
فريــق الخبــراء المعنــي بشــأن اليمــن موجــة إلــى رئيــس مجلــس األمــن”، مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، مســتند أممــي 
https://undocs.org/ ،132 ــون الثانــي 2021(، الصفحــة 2، الفقــرات مــن 42-39 والفقــرة ــر/ كان رقــم S/2021/79 )25 يناي

 .en/S/2021/79

36  روبنســون، الحاشــية رقــم 19 أعــاله؛ “تنظيــم القاعــدة فــي اليمــن: توســيع القاعــدة”، فريــق األزمــات )2 فبرايــر/ شــباط 2017(، 
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/174-
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37  مواطنة لحقوق اإلنسان، الحاشية رقم 25 أعاله.
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كان هنــاك محــاوالت متعــددة إلجــراء محادثــات ســالم ووقــف إطــالق النــار فــي اليمــن منــذ بــدء النــزاع. 
ــات ســالم انعقــدت فــي الكويــت، لكنهــا  ففــي عــام 2016، لعبــت األمــم المتحــدة دور الوســيط فــي محادث
انهــارت فــي األخيــر بســبب أنهــا لــم تحــَظ بإجمــاع كاٍف38. وأســفرت محادثــات انعقــدت فــي ســتوكهولم عــام 
2018 عــن اتفاقــات بشــأن عمليــات لتبــادل األســرى، والممــرات اإلنســانية لمحافظــة تعــز، والحديــدة، بمــا فــي 
ا لدخــول واردات المــواد  ذلــك مينــاء الحديــدة، الــذي يعتبــر بالــغ األهميــة بالنســبة لليمــن باعتبــاره منفــًذا رئيســيًّ
الغذائيــة ووصــول المســاعدات اإلنســانية. غيــر أن هــذه االتفاقــات لــم تنفــذ بشــكل كامــل، واســتمر النــزاع، 
وكذلــك اســتمرت انتهــاكات وتجــاوزات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي39. ومنــذ 
ذلــك الحيــن، تــم التوصــل إلــى اتفاقيــات، مــن ضمنهــا اتفاقيــة الريــاض فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2019، وتــم 
اإلعــالن عــن مقترحــات إلحــالل الســالم ووقــف إطــالق النــار، بمــا فــي ذلــك إعالنــات مــن جانــب واحــد، مثــل 
مقتــرح الســالم الــذي قدمتــه المملكــة العربيــة الســعودية فــي مــارس/ آذار 202140. ومــع ذلــك، وفًقــا لمكتــب 
تنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA، بــداًل مــن انخفــاض وتيــرة األعمــال العدائيــة، ارتفــع عــدد جبهــات القتــال فــي 
عــام 2020 -بحلــول نهايــة شــهر أكتوبــر/ تشــرين األول مــن العــام نفســه كانــت هنــاك »47 جبهــة قتــال، والتــي 
كان عددهــا 33 جبهــة فــي ينايــر/ كانــون الثانــي 2020«41- وفــي عــام 2021 اســتمر النــزاع »فــي التصاعــد«42.

وفــي أوائــل عــام 2021، صّعــدت جماعــة أنصــار اللــه مــرة أخــرى هجماتهــا علــى محافظــة مــأرب، والتــي 
ســرعان مــا تــردد صداهــا فــي جميــع أنحــاء اليمــن، وتصاعــد القتــال علــى طــول الجبهــات األخــرى. يطــرح القتــال 
ــا فــي اليمــن43، مخــاوف إنســانية كبيــرة، ويــؤدي بالفعــل  فــي مــأرب، التــي تضــم أكبــر عــدد مــن النازحيــن داخليًّ

إلــى تفاقــم أزمــة النــزوح.

ووفًقــا لتقاريــر فريــق خبــراء األمــم المتحــدة البارزيــن المعنــي باليمــن )GEE(، وفريــق خبــراء مجلــس األمــن 
)PoE(، ومنظمــة مواطنــة، والعديــد مــن المنظمــات الدوليــة، فــإن التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات، 
ــا، والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن  وجماعــة أنصــار اللــه، والحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّ
 )IHL( اإلمــارات، وغيرهــم مــن األطــراف المتحاربــة قــد ارتكبــوا انتهــاكات جســيمة للقانــون اإلنســاني الدولــي

https://www.aljazeera. ،)2016 38  “تعثر محادثات الســالم اليمنية في الكويت بســبب الخالفات”، الجزيرة )24 أبريل/ نيســان
com/news/2016/04/yemen-peace-talks-kuwait-hit-impasse-160424142733651.html؛ عمــر منصــر، “اتفــاق 
https://blogs.lse.ac.uk/ ،الشــرق األوســط LSE ســتوكهولم اليمنــي: خطــوة إلــى األمــام، وخطــوة إلــى الــوراء؟” مدونــة مركــز

 ./mec/2019/04/15/yemens-stockholm-agreement-one-step-forward-one-step-back

39  إبراهيــم جــالل، “اتفــاق ســتوكهولم اليمنــي، عــام واحــد مــن: التقــدم الوهمــي؟” MEI@75 )22 ينايــر/ كانــون الثانــي 2020(، 
https://www.mei.edu/publications/yemens-stockholm-agreement-one-year-imaginary-progress. علــى 
الرغــم مــن أن طرفــي النــزاع أطلقــا ســراح بعــض الســجناء السياســيين، إال أن أكثــر مــن %95 مــن الســجناء كانــوا ال يزالــون رهــن 

االحتجــاز فــي ينايــر/ كانــون الثانــي 2020.

40  “الحــرب فــي اليمــن: المملكــة العربيــة الســعودية تعــرض علــى الحوثييــن »وقًفــا شــاماًل« إلطــالق النــار«، بــي بــي ســي )22 مــارس/ 
.https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-56491503  ،)2021 آذار 

41  “االســتعراض العــام لالحتياجــات اإلنســانية لعــام 2021”، مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA )10 ديســمبر/ كانــون األول 
 .https://www.unocha.org/global-humanitarian-overview-2021  ،111 الصفحــة   ،)2020

42  “مســتجدات الشــؤون اإلنســانية: تهــدف خدمــة االســتجابة اإلنســانية فــي اليمــن إلــى تجنــب المجاعــة ومنــع تفشــي األمــراض 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/  ،2 الصفحــة   ،)2021 آذار  )مــارس/   ،OCHA المدنييــن”،  وحمايــة 

.resources/Yemen_Humanitarian_Update_2021_No_3.pdf

43  “اليمــن: مكتــب األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان يدعــو لوقــف التصعيــد فــي محافظــة مــأرب”، أخبــار األمــم المتحــدة )19 فبرايــر/ 
.https://news.un.org/en/story/2021/02/1085232  ،)2021 شــباط 
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وانتهــاكات وتجــاوزات للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان )IHRL( فيمــا يتعلــق بالنــزاع، بمــا فــي ذلــك اســتهداف 
ــر لعــام 2020، أن »قــوات  ــره األخي ــن )GEE( فــي تقري ــراء البارزي ــة. وذكــر فريــق الخب ــان المدني المدنييــن واألعي
التحالــف ال تــزال تشــن هجمــات جويــة دون إيــالء االعتبــار الواجــب لمبــادئ القانــون الدولــي المتمثلــة فــي التمييز 
والتناســب و/ أو توخــي الحيطــة... ]و[ أن الهجمــات العشــوائية ]التــي يشــنها الحوثــي وكذلــك قــوات التحالــف[، 
تتســبب بقتــل وجــرح مدنييــن وإلحــاق أضــرار بالبنيــة التحتيــة األساســية«44. كمــا ترتكــب العديــد مــن االنتهــاكات 
األخــرى، بمــا فــي ذلــك القتــل غيــر المشــروع، واالختفــاء القســري، واالحتجــاز التعســفي، والتعذيــب وغيــره مــن 
ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة، والعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى 
النــوع االجتماعــي، واســتخدام األلغــام األرضيــة المحظــورة المضــادة لألفــراد، وتجنيــد واســتخدام األطفــال 
وغيــر ذلــك مــن االنتهــاكات بحــق األطفــال45. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فرضــت جماعــة أنصــار اللــه، والتحالــف 
بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية، والحكومــة اليمنيــة، فضــاًل عــن أطــراف متحاربــة أخــرى، قيــوًدا علــى إيصــال 
المســاعدات اإلنســانية مــن خــالل العراقيــل الماديــة والبيروقراطيــة، التــي يتــم مناقشــتها أدنــاه بمزيــد مــن 

التفصيــل فــي البــاب الثامــن، القســم 2، مــن هــذا التقريــر46. 

وبالرغــم مــن أن األرقــام تختلــف حســب المصــدر، قــدر مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية 
OCHA، أن النــزاع قــد تســبب فــي وفــاة 233 ألــف شــخص بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر )بمــن فيهــم األشــخاص 
الذيــن يشــاركون بشــكل مباشــر فــي األعمــال العدائيــة(، وأكثــر مــن النصــف 131- ألــف حالــة وفــاة- كانــت ناتجــة 
عــن »أســباب غيــر مباشــرة«، مثــل انعــدام الغــذاء والخدمــات الصحيــة والبنيــة التحتيــة األساســية«47. وفــي 
التقريــر األخيــر لمكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA فــي يونيــو/ حزيــران 2021، أفــاد مكتــب تنســيق 
ــا إلــى حــد كبيــر48،  الشــؤون اإلنســانية بــأن هنــاك أكثــر مــن 4 مالييــن يمنــي نــازح فــي الوقــت الحالــي، نزوًحــا داخليًّ

GEE  44، الحاشــية رقــم 23 أعــاله، الصفحــة مــن 30-20. تشــمل حــاالت الوفــاة المباشــرة التــي أبلــغ عنهــا مكتــب تنســيق الشــؤون 
القتــل المباشــر للمقاتليــن.  OCHA اإلنســانية 

45  انظــر، علــى ســبيل المثــال، فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 23 أعــاله، الصفحــة مــن 34-31 و 51-42 و 74-62؛ 
“رســالة بتاريــخ 27 ينايــر/ كانــون الثانــي 2020 مــن فريــق خبــراء مجلــس األمــن المتحــدة المعنــي باليمــن إلــى رئيــس مجلــس األمــن«، 
https://www.undocs. ،41-46 أبريــل/ نيســان 2020(، الصفحــة مــن S/2020/326 )28 مجلــس األمــن، مســتند أممــي رقــم
 ،)UNHCR( ؛ »وضــع حقــوق اإلنســان فــي اليمــن”، مفوضيــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان الســاميةorg/s/2020/326
http://ap.ohchr.org/documents/ ،19-20 أبريــل/ نيســان 2016(، الصفحــة مــن A/HRC/33/38 )4 مســتند أممــي رقــم
تــذوي - حالــة حقــوق اإلنســان فــي اليمــن 2018، مواطنــة لحقــوق اإلنســان  dpage_e.aspx?si=A/HRC/33/38؛ “حيــاة 
https://mwatana.org/wp-content/uploads/2019/07/Withering-  ،64-68 مــن  الصفحــة   ،)2019 تمــوز  )يوليــو/ 
Life-2.pdf؛ »فــي العتمــة: الحتجــاز التعســفي واالختفــاء القســري والتعذيــب بأماكــن احتجــاز غيــر رســمية فــي اليمــن، خــالل الفتــرة 
https://mwatana.org/ ،)2020 ــران ــة لحقــوق اإلنســان )يونيــو/ حزي ــل/ نيســان 2020”، مواطن ــار 2016 — أبري ــو/ أي مــن ماي
wp-content/uploads/2020/06/In-the-Darkness.pdf؛ “اليمــن: أطلقــوا ســراح المدنييــن »المخفييــن«، منظمــة هيومــن 
https://www.hrw.org/news/2020/09/02/yemen-free-disappeared- ،)2020 رايتــس ووتــش )2 ســبتمبر/ أيلــول
https:// ،)2020 ؛ “اليمــن: القــوات الســعودية تعــذب و”تخفــي” اليمنييــن، هيومــن رايتــس ووتــش )25 مــارس/ آذارcivilians
فــي  اإلنســان  www.hrw.org/news/2020/03/25/yemen-saudi-forces-torture-disappear-yemenis؛ »حقــوق 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا: اســتعراض عــام 2018 اليمــن”، منظمــة العفــو الدوليــة )26 فبرايــر/ شــباط 2019(، الصفحــة 2، 

 ./https://www.amnesty.org/en/documents/mde31/9898/2019/en

https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/ ،رايتــس ووتــش 46  “اليمــن: أحــداث 2020”، هيومــن 
 .yemen

47  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، الحاشية رقم 41 أعاله، الصفحة 111.

48  منظمة هيومن رايتس ووتش، الحاشية رقم 46 أعاله.
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منــذ بدايــة النــزاع، وأن أكثــر مــن 20 مليــون شــخص بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية49. وقــد قــدر مشــروع بيانــات 
اليمــن )YDP( أنــه منــذ مــارس/ آذار 2015، أن عــدد ضحايــا الهجمــات الجويــة فقــط )23،001 هجمــة مســجلة( 

فــي النــزاع بلــغ 18،588 شــخًصا مــن المدنييــن، منهــم 8,760 حالــة وفــاة و 9،828 جريًحــا50.

49  نفس المصدر السابق، )»تقرير حالة اليمن«(. 

 ./https://yemendataproject.org ،50  مشروع بيانات اليمن

20
مليون

شخص بحاجة 
إلى مساعدات 

إنسانية

18,588
شخصًا من المدنيين

23,001
هجمة جوية

حالة وفاة
8,760 

جريح
9,828
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 انعدام األمن 
الغذائي في اليمن

 األمن الغذائي في 
اليمن قبل عام 2014

المــدى،  بعيــدة  البنيويــة  المشــاكل  ســاهمت  حيــث  ــا،  تأريخيًّ الغذائــي  األمــن  انعــدام  مــن  اليمــن  يعانــي 
ومحدوديــة األراضــي الصالحــة للزراعــة، والتدهــور البيئــي، واجتياحــات الجــراد واألمــراض األخــرى، واالضطرابــات 
السياســية، والنمــو الســكاني، وعــدم المســاواة بيــن الجنســين51، والعوامــل االقتصاديــة بمــا فــي ذلــك التقلبــات 
فــي أســعار الوقــود -وهــي ســلعة أساســية للطبــخ وإنتــاج األغذيــة والميــاه وتوزيعهــا، وكذلــك للمولــدات 

51  “دراســة اســتقصائية شــاملة عن األمن الغذائي: مارس/ آذار – أبريل/ نيســان 2014«، برنامج األغذية العالمي WFP، اليونيســف 
https://reliefweb.int/report/yemen/comprehensive- ،)2014 والحكومــة اليمنيــة )نوفمبــر/ تشــرين الثانــي UNICEF

.food-security-survey-yemen-november-2014

الصورة: وجبة غذاء في مخيم النجمة للنازحين مديرية خنفر، محافظة أبين 25 مايو/أيار 2021

استخدام التجويع من قبل أطراف النزاع في اليمن

59



الكهربائيــة )بمــا فــي ذلــك الخاصــة بالمستشــفيات(- وغيرهــا مــن العوامــل األخــرى، فــي انعــدام األمــن الغذائــي 
فــي البــالد قبــل انــدالع النــزاع الحالــي52. كمــا أن اليمــن تعتبــر »واحــدة مــن أكثــر البلــدان شــحة للميــاه فــي 
العالــم، فهــي تعانــي مــن قلــة األمطــار وانخفــاض فــي مســتوى الميــاه الســطحية«53، وهــو أمــر ضــروري إلنتــاج 

الغــذاء54. 

فــي عــام 2011، احتلــت اليمــن بحســب تصنيــف مؤشــر الجــوع العالمــي المرتبــة الحاديــة عشــر )11( بيــن أكثــر 
الــدول التــي تعانــي مــن انعــدام األمــن الغذائــي فــي العالــم55. ووفًقــا لبرنامــج األغذيــة العالمــي، بحلــول عــام 
2012، كان مــا يقــرب مــن 45% مــن الســكان اليمنييــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي، و22% مــن الســكان 
يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي الشــديد56. وكان مــا يقــرب مــن نصــف األطفــال دون ســن الخامســة يعانــون 
مــن ســوء التغذيــة المزمــن، و13% منهــم يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد57. وفــي عــام 2012، كان 24% مــن 
الســكان يعانــون مــن المرحلــة الرابعــة مــن مراحــل انعــدام األمــن الغذائــي بحســب التصنيــف المتكامــل لمراحــل 
انعــدام األمــن الغذائــي IPC، وهــي مرحلــة )الطــوارئ(، و22% يعانــون مــن المرحلــة الثالثــة )األزمــة(، وتقــع 
الحديــدة وحجــة فــي المرحلــة الرابعــة مــن مراحــل انعــدام األمــن الغذائــي IPC وتقــع تعــز فــي المرحلــة الثالثــة58. 

وبحلــول عــام 2014، ظلــت هــذه األرقــام إلــى حــدٍّ كبيــر كمــا هــي ولــم تتغيــر. ووفًقــا للدراســة االســتقصائية 
الشــاملة عــن األمــن الغذائــي التــي أجراهــا برنامــج األغذيــة العالمــي عــام 2014، ظــل مــا نســبته 41.3% مــن 
الســكان يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي، وصنــف مــا يقــرب مــن نصــف عــدد هــؤالء األفــراد بأنهــم يعانــون 
مــن انعــدام أمــن غذائــي شــديد59. وكان أكثــر مــن 10% مــن األطفــال يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد60. وفــي 
نهايــة عــام 2014، مــع انــدالع النــزاع، احتلــت اليمــن المرتبــة الثامنــة مــن أكثــر البلــدان التــي تعانــي مــن انعــدام 

52  المرجع السابق.

53  “حالــة األمــن الغذائــي والتغذيــة فــي اليمــن: دراســة اســتقصائية شــاملة عــن األمــن الغذائــي”، WFP )2012(، الصفحــة 7 و 11 و 
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wfp247832.pdf  ،53

54  لالطالع على مزيد من المعلومات حول شحة المياه في اليمن، انظر الباب السابع، القسم 3.

55  برنامج األغذية العالمي، الحاشية رقم 53 أعاله، الصفحة 12. 

مرجع سابق، صفحة 7 والصفحات من 18-19.  56

مرجع سابق، الصفحة 32.  57

“نظــرة عامــة علــى حالــة انعــدام األمــن الغذائــي الحــاد الحاليــة فــي اليمــن”، التصنيــف المتكامــل لمراحــل انعــدام األمــن الغذائــي )8   58
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_AcuteFI_ آب 2012(،  أغســطس/ 
Situation_2012Aug.pdf. وبحلــول نهايــة عــام 2013، انخفــض خطــر انعــدام األمــن الغذائــي فــي الحديــدة إلــى المرحلــة الثالثــة. 
ولــم تكــن هنــاك بيانــات كافيــة إلجــراء تقييــم لمحافظــة صعــدة. انظــر “اليمــن: نظــرة عامــة علــى حالــة انعــدام األمــن الغذائــي الحــاد 
http://www.ipcinfo.org/ ،)2013 الحاليــة«، التصنيــف المتكامــل لمراحــل انعــدام األمــن الغذائــي )ديســمبر/ كانــون األول
وقــت  فــي  أنــه  الحــظ   .fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_AcuteFI_Situation_2013Dec.pdf
اإلبــالغ فــي عــام 2012، كانــت المرحلــة األولــى تشــير إلــى المجاعــة، ولــم تكــن تشــير المرحلــة الخامســة إلــى أي خطــر مــن أخطــار 
انعــدام األمــن الغذائــي؛ وتــم تغييــر المراحــل فيمــا بعــد لتصبــح المرحلــة الخامســة هــي المرحلــة التــي تشــير إلــى المجاعــة. ولســهولة 

المقارنــة، يعتمــد هــذا التقريــر علــى نظــام التصنيــف الحالــي لتمثيــل البيانــات.

59  برنامج األغذية العالمي، الحاشية رقم 53 أعاله، الصفحة من 21-22. 

60  برنامج األغذية العالمي، الحاشية 53 أعاله، الصفحة 21-22.
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األمــن الغذائــي فــي العالــم61. 

 األمن الغذائي 
بعد اندالع النزاع

تفاقــم انعــدام األمــن الغذائــي منــذ انــدالع النــزاع فــي اليمــن62. فقــد ارتفعــت نســبة الســكان الذيــن يعانــون 
مــن انعــدام األمــن الغذائــي كل عــام63، باســتثناء عــام 2017 عندمــا انخفضــت هــذه النســبة بنســبة 4%، ولكــن 
حتــى فــي ذلــك الحيــن ارتفــع عــدد األطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاّد الوخيــم64. وأفــاد تقييــم 
تصنيــف مراحــل انعــدام األمــن الغذائــي IPC للفتــرة مــن ديســمبر/ كانــون األول 2018 إلــى ينايــر/ كانــون 
الثانــي 2019 أنــه بــدون المســاعدات الغذائيــة اإلنســانية، »يواجــه مــا يقــرب مــن ربــع مليــون شــخص مســتويات 
كارثيــة مــن الجــوع )المرحلــة الخامســة: الكارثــة اإلنســانية( وهــم بالــكاد يســتطيعون البقــاء علــى قيــد الحيــاة«65. 
ووفًقــا لبرنامــج األغذيــة العالمــي WFP، فـــ«إن انعــدام األمــن الغذائــي األكثــر شــدة كان فــي المناطــق التــي 

61  “مؤشــر الجــوع العالمــي لعــام 2014: تحــدي الجــوع”، منظمــة ويثانجــر هيلــف، المعهــد الدولــي لبحــوث السياســات الغذائيــة 
https://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/  ،16 الصفحــة   ،)2014 األول  تشــرين  )أكتوبــر/  ورلدوايــد  كونســيرن  ومنظمــة 
collection/p15738coll2/id/128360/filename/128571.pdf. كمــا ورد فــي “حالــة األمــن الغذائــي والتغذيــة فــي اليمــن: 

دراســة اســتقصائية شــاملة عــن األمــن الغذائــي”، برنامــج األغذيــة العالمــي، الحاشــية رقــم 53 أعــاله، الصفحــة 11. 

62  »الوصول إلى االحتياجات األساسية في اليمن: السيناريوهات«، ACAPS )31 أغسطس/ آب 2020(، 
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200831_acaps_yemen_analysis_hub_scenarios_
الشــؤون اإلنســانية  لعــام 2019«، مكتــب تنســيق  العــام لالحتياجــات اإلنســانية  “اليمــن: “االســتعراض   ;august_2020.pdf
https://yemen.un.org/en/11690-yemen- ،41 ديســمبر/ كانــون األول 2018(، الصفحــة مــن 13-12 والصفحــة( OCHA

.2019-humanitarian-needs-overview

63  فــي عــام 2016، كان 55% مــن الســكان يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي، ومــا يزيــد عــن النصــف منهــم يعانــون مــن انعــدام 
 OCHA األمــن الغذائــي الشــديد، انظــر »اليمــن: االســتعراض العــام لالحتياجــات اإلنســانية«، مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/ و23،  و16   9 و   3-4 الصفحــات   ،)2015 الثانــي  تشــرين  )نوفمبــر/ 
resources/2016_HNO_English_ FINAL.pdf. وفي عام 2018، كان 60% من السكان يعانون من انعدام األمن الغذائي، 
و29% منهــم فــي “حاجــة ماســة”، انظــر “اليمــن: االســتعراض العــام لالحتياجــات اإلنســانية لعــام 2018«، مكتــب تنســيق الشــؤون 
https://reliefweb.int/ ،33-35ديســمبر/ كانــون األول 2017(، الصفحــات 4-2 و 9 و 13-12 و 31 و( OCHA اإلنســانية
sites/reliefweb.int/files/resources/yemen_humanitarian_needs_overview_hno_2018_20171204_0.
pdf. وفــي عــام 2019، كان 66% مــن الســكان يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي، ونصفهــم تقريًبــا فــي »حاجــة ماســة«، انظــر 

مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA، الحاشــية رقــم 62 أعــاله. 

64  قــارن »اليمــن: االســتعراض العــام لالحتياجــات اإلنســانية لعــام 2016«، مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA )نوفمبــر/ 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016_HNO_  ،16 الصفحــة   ،)2015 الثانــي  تشــرين 
English_%20FINAL.pdf مــع »اليمــن: االســتعراض العــام لالحتياجــات اإلنســانية لعــام 2017«، مكتــب تنســيق الشــؤون 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/  ،23 الصفحــة   ،)2016 الثانــي  تشــرين  )نوفمبــر/   OCHA اإلنســانية 

.resources/YEMEN%202017%20HNO_Final.pdf

مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA، الحاشــية رقــم 62 أعــاله، الصفحــة 33. انظــر أيًضــا »اليمــن: ال تــزال حالــة األمــن الغذائــي   65
مزريــة علــى الرغــم مــن المســاعدات الغذائيــة اإلنســانية الكبيــرة، تحليــل انعــدام األمــن الغذائــي الحــاد IPC: ديســمبر/ كانــون األول 
2018 - ينايــر/ كانــون الثانــي 2019«، التصنيــف المتكامــل لمراحــل انعــدام األمــن الغذائــي )20 ديســمبر/ كانــون األول 2018(، 
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_AcuteFI_2018Dec2019Jan.

 .pdf
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تشــهد مواجهــات قتاليــة نشــطة«66. وكان األفــراد األكثــر تضــرًرا فــي محافظــات الحديــدة وعمــران وحجــة 
وتعــز وصعــدة67. وظلــت هــذه األرقــام إلــى حــد كبيــر كمــا هــي ولــم تتغيــر فــي عــام 2020 68 الــذي بحلولــه تــم 
تصنيــف اليمــن كثانــي أكثــر البلــدان التــي تعانــي مــن انعــدام األمــن الغذائــي فــي العالــم، بحســب مؤشــر الجــوع 

العالمــي69. 

فــي مــارس/ آذار 2021، أفــاد برنامــج األغذيــة العالمــي بــأن 
اليمــن »يتجــه مباشــرة نحــو أكبــر مجاعــة فــي التاريــخ الحديث«، 
حيــث إن »أكثــر مــن 400,000 طفــل معرضــون لخطــر المــوت«70.

 ووفًقــا لبرنامــج األغذيــة العالمــي، مــن المتوقــع أن يصــل عــدد األشــخاص الذيــن يواجهــون انعــدام األمــن 
الغذائــي الحــاّد فــي النصــف األول مــن عــام 2021 إلــى 16.2 مليــون شــخص71. والســتيعاب الفجــوات الكبيــرة 
فــي الحصــول علــى الغــذاء، وتعتمــد حوالــي 70% مــن األســر علــى اســتراتيجيات تكيــف ســلبية72، بمــا فــي ذلــك 

 .)OCHA( ،66  مرجع سابق

67  مرجع سابق، الصفحة 34.

68  “تقريــر برنامــج األغذيــة العالمــي WFP عــن حالــة اليمــن 12#«، برنامــج األغذيــة العالمــي WFP )ديســمبر/ كانــون األول 2019(، 
 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/12 2019 WFP Yemen External  1 الصفحــة 
Situation Report December.pdf؛ »بيانــات االحتياجــات الطارئــة لليمــن: ينايــر/ كانــون الثانــي WFP ،»2020 )فبرايــر/ شــباط 

./https://docs.wfp.org/api/documents/3c0ff2767e2b448cbe188bbcffdd5880/download  ،)2020

69  »مؤشــر الجــوع العالمــي لعــام 2019: تحــدي الجــوع وتغيــر المنــاخ«، منظمــة ويثانجــر هيلــف ومنظمــة كونســيرن ورلدوايــد 
)أكتوبــر/ تشــرين األول 2019(، الصفحــة https://www.globalhungerindex.org/pdf/en/2019.pdf ،15. قــام المؤشــر 

بتقييــم وترتيــب 117 دولــة، واحتلــت اليمــن المرتبــة 116.

»رئيــس برنامــج األغذيــة العالمــي يدعــو إلــى توفيــر أمــوال عاجلــة لتجنــب المجاعــة«، برنامــج األغذيــة العالمــي WFP )11 مــارس/   70
أحــدث  إلــى  واســتناًدا   .https://www.wfp.org/news/wfp-chief-calls-urgent-funds-avert-famine  ،)2021 آذار 
تحليــل لتصنيــف المتكامــل لمراحــل انعــدام األمــن الغذائــي IPC، فــإن 395,195 شــخًصا يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم، 
وســيحتاج 2,254,633 طفــل مــن األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن صفــر و59 شــهًرا و 1,155,653 امــرأة حامــل ومرضعــة إلــى 
عــالج لســوء التغذيــة الحــاد، خــالل الفتــرة مــن ينايــر/ كانــون الثانــي إلــى ديســمبر/ كانــون األول 2021. انظــر »اليمــن: ســوء التغذيــة 
الحــاد يصــل إلــى مســتويات قياســية فــي اليمــن بعــدد كبيــر مــن الوفيــات بيــن األطفــال دون ســن الخامســة، تحليــل ســوء التغذيــة 
http://www.ipcinfo.org/ ،1 ،ينايــر/ كانــون الثانــي 2020 - مــارس/ آذار 2021«، )فبرايــر/ شــباط 2021(، الصفحــة :IPC الحــاد

.fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_Acute_Malnutrition_2020Jan2021Mar.pdf

الثانــي  تشــرين  )نوفمبــر/   WFP العالمــي  األغذيــة  برنامــج  اليمــن«،  فــي   WFP العالمــي  األغذيــة  برنامــج  “موجــز    71
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000122298/download/?_  ،1 الصفحــة   ،)2020
ga=2.50807659.374859087.1611080491-125532682.1598967213. انظــر أيًضــا مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 
OCHA، الحاشــية رقــم 41 أعــاله، الصفحــة 10؛ “تقريــر الحالــة فــي اليمــن 2#”، برنامــج األغذيــة العالمــي WFP )فبرايــر/ شــباط 
 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP Yemen Situation Report ،1 2021(، الصفحــة
 WFP 2%232%؛ “بيانــات االحتياجــات الطارئــة فــي اليمــن: مــارس/ آذار 2021”، برنامــج األغذيــة العالميC February 2021.pdf
https://api.godocs.wfp.org/api/documents/001a84d0f93745e697dfe92e9ffd054b/ ،)2021 نيســان )أبريــل/ 
download/؛ مرجــع ســابق، )IPC(. )“مــن المتوقــع أن يعانــي أكثــر مــن 2.25 مليــون حالــة مــن األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم 
بيــن صفــر و59 شــهر، وأكثــر مــن مليــون حالــة مــن النســاء الحوامــل والمرضعــات مــن ســوء التغذيــة الحــاد خــالل عــام 2021 فــي 

اليمــن”(.

72  “اليمــن: الصــراع واألزمــة االقتصاديــة ونقــص التمويــل، عوامــل مســببة فــي انعــدام األمــن الغذائــي، تحليــل انعــدام األمــن الغذائــي 
الحــاد: أكتوبــر/ تشــرين األول 2020 – يونيــو/ حزيــران 2021«، التصنيــف المتكامــل لمراحــل انعــدام األمــن الغذائــي IPC )ديســمبر/ 
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/201224_ ،5 و   1 الصفحــة  األول 2020(،  كانــون 
Yemen IPC AFI Brief_En_Final%5b3%5d.pdf؛ فريــق خبــراء مجلــس األمــن PoE، الحاشــية رقــم 35 أعــاله، الفقــرة 108 
التــي تذكــر »التحديــث رقــم 54 )يوليــو/ تمــوز - أغســطس/ آب - ســبتمبر/ أيلــول 2020( فــي األمــن الغذائــي والضعــف فــي 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/ الدولــي،  البنــك   ،WFP العالمــي  األغذيــة  برنامــج   ،”)Mvam( اليمــن 

 .resources/WFP-0000120471.pdf
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ــا والتقليــل مــن  ــار األطعمــة األقــل شــهية وأرخــص ثمًن اختي
أحجــام الوجبــات أو تنــاول عــدد أقــل مــن الوجبــات73. كمــا 
أن اليمنييــن الذيــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي هــم 
أكثــر عرضــة الســتخدام اســتراتيجيات تكيــف ســلبية أخــرى 
مثــل زواج األطفــال والتســول74. ولالطــالع علــى مزيــد مــن 
المناقشــة حــول اآلثــار الجنســانية الناجمــة عــن انعــدام األمــن 

الغذائــي فــي اليمــن، انظــر القســم 4 أدنــاه.

وكان انعــدام األمــن الغذائــي المزمــن وخطــر المجاعــة، 
أشــدَّ حــدة فــي النصــف الغربــي مــن اليمــن، حيــث كان القتــال 
اللــه  أنصــار  األراضــي لســيطرة  حــدة، وحيــث تخضــع  أشــد 
والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي والقــوات التابعــة للحكومــة 
ــا وغيرهــم، أو يتنازعــون علــى  اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّ
ــف معظــم ســكان هــذه األراضــي، إمــا  الســيطرة عليهــا. ُيصنَّ
فــي المرحلــة الثالثــة أو المرحلــة الرابعــة مــن مراحــل انعــدام 
األمــن الغذائــي حســب التصنيــف المتكامــل لمراحــل انعــدام 

األمــن الغذائــي IPC75. ويتضــح ذلــك بشــكل 

73  المرجع السابق.

https:// ،)2017 74  بريجيــت روهيــردر، “الصــراع والديناميكيــات الجنســانية فــي اليمــن”، معهــد الدراســات التنمويــة )30 مــارس/ آذار
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/K4D_HDR_Conflict_and_Gender_dynamics_in_

.Yemen.pdf

الحاليــة«،  الحــاد  الغذائــي  األمــن  انعــدام  لحالــة  العــام  االســتعراض  النتائــج،  ملخــص   -  IPC تحليــل  مــن  الرابعــة  “الجولــة    75
فبرايــر/   28 حتــى:  صالــح   ،2014 أيلــول  ســبتمبر/   FSIS( )16( اليمــن  فــي  الغذائــي  األمــن  معلومــات  نظــم  تطويــر  برنامــج 
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_AcuteFI_  ،)2015 شــباط 
Situation_2014Sept2015Feb.pdf؛ “الحالــة الدالليــة النعــدام األمــن الغذائــي الحــاد IPC: االســتعراض العــام فــي اليمــن 
- يونيــو/ حزيــران 2015”، برنامــج تطويــر نظــم معلومــات األمــن الغذائــي فــي اليمــن )FSIS( )10 يونيــو/ حزيــران 2015، صالــح 
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/  ،)2015 آب  أغســطس/   31  - حزيــران  يونيــو/   1 حتــى: 
األول:  الفصــل  النتائــج،  - ملخــص   IPC “تحليــل  docs/1_Yemen_IPC_Indicative_Acute_Analysis_June_2015l.pdf؛ 
االســتعراض العــام لحالــة انعــدام األمــن الغذائــي الحــاد الحاليــة«، التصنيــف المتكامــل لمراحــل انعــدام األمــن الغذائــي IPC )يونيــو/ 
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/ ،)2016 أيلــول حزيــران 2016، صالــح حتــى: 30 ســبتمبر/ 
االســتعراض  األول:  الفصــل  النتائــج،  ملخــص   -  IPC »تحليــل  docs/IPC_Yemen_AcuteFI_Situation_2016June.pdf؛ 
العــام لحالــة انعــدام األمــن الغذائــي الحــاد الحاليــة”، التصنيــف المتكامــل لمراحــل انعــدام األمــن الغذائــي IPC )1 مــارس/ آذار 
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/1_ ،)2017 تمــوز يوليــو/  حتــى: 31  2017، صالــح 
IPC_Yemen_AcuteFI_Situation_March-July2017_ENversion.pdf؛ “اليمــن: ال تــزال حالــة األمــن الغذائــي مزريــة علــى 
الرغــم مــن المســاعدات الغذائيــة اإلنســانية الكبيــرة، تحليــل انعــدام األمــن الغذائــي الحــاد IPC: ديســمبر/ كانــون األول 2018 - 
http:// ،)2018 ــر/ كانــون الثانــي 2019”، التصنيــف المتكامــل لمراحــل انعــدام األمــن الغذائــي )20 ديســمبر/ كانــون األول يناي
www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_AcuteFI_2018Dec2019Jan.pdf؛ 
»اليمــن: تحليــل النقــاط الســاخنة: اســتمرار انعــدام األمــن الغذائــي الحــاد الشــديد فــي 29 مديريــة فــي اليمــن، تحليــل انعــدام األمــن 
الغذائــي الحــاد IPC: يوليــو/ تمــوز – ســبتمبر/ أيلــول 2019«، التصنيــف المتكامــل لمراحــل انعــدام األمــن الغذائــي IPC )يوليــو/ 
 http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_AFI_Hotspot  ،)2019 تمــوز 
Analysis_2019JulySept.pdf؛ »اليمــن: اســتمرار المســتويات العاليــة مــن انعــدام األمــن الغذائــي وســط تدهــور االقتصــاد 
ــا )COVID-19(، تحليــل انعــدام األمــن الغذائــي الحــاد IPC: يوليــو/ تمــوز – ديســمبر/ كانــون األول  ــر جائحــة كورون والصــراع وتأثي
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/ ،)2020 2020«، التصنيــف المتكامــل لمراحــل انعــدام األمــن الغذائــي )يوليــو/ تمــوز
التصنيــف  user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_AcuteFoodInsecurity_2020FebDec_Report_English.pdf؛ 

المتكامــل لمراحــل انعــدام األمــن الغذائــي، الحاشــية رقــم 72 أعــاله؛ IPC، الحاشــية رقــم 75 أعــاله. 

استام المساعدات اإلنسانية
مديرية حيس، محافظة الحديدة
 25 ديسمبر/كانون األول 2020
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خــاص مــن التمثيــل التوضيحــي لنظــام تصنيــف مراحــل انعــدام األمــن الغذائــي IPC النعــدام األمــن الغذائــي فــي 
أواخــر عــام 2020، والمخاطــر المعروفــة النعــدام األمــن الغذائــي المعروفــة فــي 2021، حيــث تقــع حجــة والحديــدة 
وصعــدة وتعــز -وهــي المناطــق التــي يوثــق فيهــا هــذا التقريــر التصرفــات المرتبطــة بالتجويــع مــن قبــل األطــراف 
المتحاربــة- مــن بيــن مناطــق أخــرى، فــي المســتويات الطارئــة. وعلــى الرغــم مــن عــدم توضيحهــا علــى الخريطــة، 
فـــ«إن الســكان المصنفيــن علــى أنهــم فــي مرحلــة الكارثــة )المرحلــة الخامســة مــن IPC( والذيــن تــم العثــور عليهــم 
فــي خمــس مديريــات فــي الجــوف وحجــة وعمــران خــالل الفتــرة ]أكتوبــر/ تشــرين األول - ديســمبر/ كانــون األول 

2020[، فــي تزايــد إلــى 11 مديريــة فــي المحافظــات نفســها خــالل الفتــرة التــي شــملتها التوقعــات«76. 

76  “اليمــن: الصــراع واألزمــة االقتصاديــة ونقــص التمويــل، يــؤدي إلــى انعــدام األمــن الغذائــي، تحليــل انعــدام األمــن الغذائــي الحــاد: 
أكتوبــر/ تشــرين األول 2020 - يونيــو/ حزيــران 2021”، التصنيــف المتكامــل لمراحــل األمــن الغذائــي، الحاشــية رقــم 72 أعــاله، الصفحــة 

.6

عائالت تنتظر تسليم مساعدات غذائية
منطقة الحيمة الساحلية، مديرية التحيتا، محافظة الحديدة. 20 مارس/آذار للعام2021

أمهات يقومن بعمل الخبز 
25 أبريل 2021
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صناع الجــوع



 عوامل انعدام األمن 
 الغذائي والمجاعة في 
اليمن أثناء فترة النزاع

أدى النــزاع والتدهــور االقتصــادي واالنهيــار المؤسســي إلــى مفاقمــة التحديــات الموجــودة مســبًقا فــي 
اليمــن، بمــا فــي ذلــك انعــدام األمــن الغذائــي وســوء التغذيــة. ومــع انعــدام األمــن الغذائــي لثلثــي الســكان، 
أصبحــت اليمــن تعيــش أكبــر أزمــة أمــن غذائــي فــي العالــم. وال يعــد هــذا نتيجــة لشــحة الغــذاء أو الكــوارث 
الطبيعيــة، حيــث تؤكــد التقييمــات أن النــزاع هــو العامــل الرئيســي النعــدام األمــن الغذائــي، فنســبة الجــوع 
األســوأ تكمــن فــي المناطــق التــي شــهدت أعنــف المواجهــات العنيفــة خــالل العــام الماضــي. وتلعــب العوامــل 
ا فــي انعــدام األمــن الغذائــي، بمــا فــي ذلــك القيــود المفروضــة علــى توريــد الســلع  االقتصاديــة دوًرا رئيســيًّ

ــار القــوة الشــرائية، وتقلــب أســعار الصــرف ومــا يتعلــق بهــا مــن مســائل77. وتوزيعهــا، وانهي

OCHA، الحاشية رقم 62 أعاله.  77
طفل نازح يجلب الماء من البئر

مخيم الجشة، الخوخة، محافظة الحديدة. 27 مايو 2021
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منــذ عــام 2014، أصبــح النــزاع العامــل الرئيســي النعــدام األمــن الغذائــي والمجاعــة فــي اليمــن. أّدت الهجمــات 
علــى المدنييــن واألهــداف المدنيــة، والسياســات االقتصاديــة الموجهــة وغيرهــا مــن األعمــال المباشــرة مــن جانــب 
أطــراف النــزاع، ومــا ينتــج عنهــا مــن نــزوح داخلــي قســري أو غيــر مباشــر78، إلــى جانــب عوامــل أخــرى -بمــا فــي ذلــك 
تفشــي األمــراض مثــل الكوليــرا وجائحــة كورونــا )COVID-19(79 وتغيــر المنــاخ- “بــال هــوادة إلــى تفاقــم التحديــات 
ــة” . كمــا منحــت اليمــن لقــب  الموجــودة مســبًقا فــي اليمــن، بمــا فــي ذلــك انعــدام األمــن الغذائــي وســوء التغذي
“أكبــر أزمــة أمــن غذائــي فــي العالــم”80. كمــا منحــت اليمــن لقــب »أكبــر أزمــة أمــن غذائــي فــي العالــم«81. وبالرغــم مــن 
تزايــد االحتياجــات طــوال فتــرة النــزاع، فقــد انخفضــت المســاعدات اإلنســانية بشــكل كبيــر عــن تلبيــة هــذه االحتياجــات، 
حيــث وصلــت تعهــدات مؤتمــرات المانحيــن التــي تيســرها األمــم المتحــدة إلــى “أقــل مــن نصــف” هدفهــا التمويلــي 
فــي 2021 82. وفيمــا يلــي، يجــري النظــر بإيجــاز فــي تأثيــر السياســات االقتصاديــة المســتهدفة، وفــرض إجــراءات 
الحصــار البريــة والبحريــة الفعليــة، والنــزوح علــى األمــن الغذائــي قبــل االنتقــال إلــى محــور تركيــز هــذا التقريــر، وهــو: تأثيــر 
الهجمــات علــى األعيــان التــي ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة والقيــود المفروضــة علــى وصــول المســاعدات 

اإلنســانية 83.

وقــد ســاهمت السياســات االقتصاديــة التقييديــة، ال ســيما فــي ضــوء اعتمــاد اليمــن علــى الــواردات الغذائيــة، 
فــي نشــوب األزمــة اإلنســانية فــي اليمــن84. فقبــل النــزاع، كان يتــم اســتيراد 80% مــن األغذيــة فــي اليمــن، وكانــت 
تتــم تلبيــة 95% مــن االحتياجــات الغذائيــة فــي اليمــن -أو حوالــي 100% مــن االحتياجــات فــي المناطــق الحضريــة 

78  فــر أكثــر مــن 4 مالييــن شــخص مــن منازلهــم، أكثــر مــن 80% منهــم ال يزالــون نازحيــن ألكثــر مــن عــام واحــد. انظــر “اليمــن: التحديــث 
التشــغيلي لمفوضيــة شــؤون الالجئيــن UNHCR، للفتــرة مــن 22-16 أبريــل/ نيســان 2021”، مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-unhcr-operational-update-16-22- ،)2021 أبريــل/ نيســان UNHCR )22
april-2021. يؤثــر النــزوح بشــكل كبيــر علــى القــدرة علــى كســب الدخــل والحصــول علــى الغــذاء والمــزارع، ويزيــد مــن الطلــب علــى 

المســاعدات األساســية. كمــا يتســبب النــزوح فــي آليــات تكيــف ســلبية، كمــا هــو موضــح أعــاله فــي القســم 2.2.

ا إلجــراء  79  وفًقــا لمنظمــة الصحــة العالميــة، كانــت هنــاك 5,586 إصابــة و1,084 حالــة وفــاة بفيــروس كورونــا؛ نظــًرا للقــدرة المحــدودة جــدًّ
الفحوصــات، والعــدد المحــدود مــن مرافــق الرعايــة الصحيــة المتوفــرة والمجهــزة، وقمع الحاالت من قبــل الحوثيين وغيرهم، فمن المرجح 
أن تكــون الحصيلــة الفعليــة أعلــى بكثيــر مــن ذلــك. “بيانــات منظمــة الصحــة العالميــة لفيــروس كورونــا: اليمــن”، منظمــة الصحــة العالميــة، 
https://covid19.who.int/region/emro/country/ye. انظــر أيًضــا “تقريــر الحالــة فــي اليمــن”، مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 
)يونيــو 2021(، الصفحــة 1؛ فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 23 أعــاله، الفقــرة 22؛ “اليمــن عنــد نقطــة تحــول مــع دخــول الموجــة 
https://www.oxfam. ،)2021 الثانيــة مــن فيــروس كورونــا وســط تجــدد القتــال والمخــاوف مــن المجاعــة”، أوكســفام )23 مــارس/ آذار
org/en/press-releases/yemen-tipping-point-covid-19-second-wave-hits-amid-renewed-fighting-and-
famine-fears؛ هيومــن رايتــس ووتــش، الحاشــية رقــم 46 أعــاله؛ جــو مكارثــي، “كان اليمــن علــى وشــك أن يصــل بالفعــل إلــى ظــروف 
https://www.globalcitizen.org/en/ ،)2020 شــبيهة بالمجاعــة، فجــاء فيــروس كورونــا«، المواطــن العالمــي )3 ســبتمبر/ أيلــول
content/yemen-covid-19-hunger-crisis/. وأبلــغ مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة فــي 
15 أبريــل/ نيســان 2021 بــأن الحــاالت قــد تضاعفــت فــي األســابيع الســتة األخيــرة فقــط. انظــر “مبعــوث األمــم المتحــدة يســلط الضــوء 
علــى الوحــدة الدبلوماســية، باعتبارهــا الوســيلة الرئيســية للمســاعدة فــي إنهــاء الحــرب فــي اليمــن”، أخبــار األمــم المتحــدة )15 أبريــل/ 
https://news.un.org/en/story/2021/04/1089812?utm_source=UN+News+-+Newsletter&utm_  ،)2021 نيســان 
campaign=e3d928ec85-EMAIL_CAMPAIGN_2021_04_16_12_25&utm_medium=email&utm_term=0_
fdbf1af606-e3d928ec85-107714141. لمزيــد مــن المناقشــة حــول تفشــي األمــراض فــي ســياق الحصــول علــى الميــاه، انظــر البــاب 

الســابع، القســم 3.1.

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية OCHA، الحاشية رقم 62 أعاله، الصفحة 7.  80

المرجع السابق.  81

https://p. ،)2021 اليمــن: مؤتمــر المانحيــن التابــع لألمــم المتحــدة يجمــع 1.7 مليــار دوالر “مخيــب لآلمــال” ، دويتشــه فيلــه )1 مــارس  82
 .dw.com/p/3q4Mn

لمزيد من التفاصيل حول اختيار العوامل ودراسات الحالة، يرجى االطالع على الباب الرابع.  83

84  لمزيد من التحليل حول االستراتيجيات االقتصادية المتبعة في حرب اليمن وتاريخها، انظر كونلي وآخرون، الحاشية رقم 15 أعاله.
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الصورة: كيس بداخله دقيق تحت ركام منزل تعرض لهجمة برية 
منطقة ربع الحضرمي، مديرية حيس، محافظة الحديدة. 17 مارس/آذار 2021

و85-75% فــي المناطــق الريفيــة- عــن طريــق الشــراء85. ممــا جعــل الســكان ضعفــاء أمــام تقلبــات قيمــة الريــال 
اليمنــي والحصــول عليــه، فضــاًل عــن عمليــات تعطيــل سالســل التوريــد والتجــارة. وباإلضافــة إلــى اآلثــار غيــر 
المباشــرة للنــزاع -بمــا فــي ذلــك انهيــار الثقــة فــي األعمــال التجاريــة، وانخفــاض اإليــرادات الحكوميــة، وانخفــاض 
قيمــة العملــة ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن زيــادة فــي أســعار المــواد الغذائيــة86 وانخفــاض احتياطيــات النقــد 
ــادة الســعودية واإلمــارات والحكومــة  ــل التحالــف بقي ــة الموجهــة مــن قب ــر االقتصادي ــة87- أّدت التدابي األجنبي

ــا وأنصــار اللــه إلــى خفــض القــوة الشــرائية وتوريــد الغــذاء. اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّ

ــا مقــر البنــك المركــزي اليمنــي  فــي 19 ســبتمبر/ أيلــول 2016، نقلــت الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّ
)CBY( مــن صنعــاء إلــى عــدن. وأعقــب نقــل البنــك المركــزي اليمنــي احتجــاز رواتــب مئــات اآلالف مــن موظفــي 
الخدمــة المدنيــة، بمــن فيهــم المدرســون والعاملــون فــي المجــال الطبــي88. وفــي عــام 2020، وجــد فريــق 
الخبــراء البارزيــن )GEE( أن موظفــي الخدمــة المدنيــة ال يزالــون يبلغــون عــن تأخيــرات فــي صــرف رواتبهــم، 
»بمــا فــي ذلــك عــدم انتظــام دفــع رواتــب القطــاع العــام فــي المحافظــات الجنوبيــة وعــدم دفــع الرواتــب 
فــي الشــمال«89. كان لعــدم دفــع الحكومــة اليمنيــة لرواتــب موظفــي الخدمــة المدنيــة تأثيــٌر كبيــر علــى القــوة 

الشــرائية90. 

ــا المتعلقــة  كمــا ســاهم نظــام البنــك المركــزي المــزدوج، وسياســات أنصــار اللــه والحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
ــة. واســتمر البنــك المركــزي فــي  ــار القــوة الشــرائية اليمني ــال اليمنــي، وانهي ــادة انخفــاض قيمــة الري ــه، فــي زي ب
عــدن بطباعــة أوراق نقديــة جديــدة؛ ممــا زاد مــن تعقيــد األمــور. وفــي عــام 2019، قــرر أنصــار اللــه حظــر 
اســتخدام األوراق النقديــة الجديــدة المطبوعــة مــن قبــل البنــك المركــزي فــي عــدن، ممــا أدى إلــى زيــادة رســوم 
التحويــالت الماليــة91. كمــا فرضــت جماعــة أنصــار اللــه ضرائــب ورســوًما أخــرى كبيــرة فــي األراضــي الخاضعــة 

لســيطرتها، بمــا فــي ذلــك علــى الوقــود الــذي تشــتد الحاجــة إليــه؛ ممــا أســهم فــي ارتفــاع األســعار92. 

85  برنامج األغذية العالمي وآخرين، الحاشية رقم 51 أعاله، الصفحات 42 و 65-66.

86  فريــق خبــراء مجلــس األمــن PoE، الحاشــية رقــم 35 أعــاله، الصفحــة مــن 108-107 التــي تشــير إلــى »مؤشــر منظمــة األغذيــة 
https:// ،)2019 ألســعار الزيــوت النباتيــة عنــد أدنــى مســتوى لــه منــذ 11 ســنة”، بايــو بيســد نيــوز )17 مايــو/ أيــار FAO والزراعــة
news.bio-based.eu/fao-vegetable-oil-price-index-at-eleven-year-low/؛ »اليمــن: 900 غــارة جويــة وقصــف علــى 
https://www.nrc.no/news/2020/ ،)2020 المــزارع خــالل ثــالث ســنوات«، المجلــس النرويجــي لالجئيــن )24 ســبتمبر/ أيلــول

 ./september/yemen-900-airstrike-and-shelling-hits-on-farms-in-three-years

87  “ المســاءلة عــن التجويــع الجماعــي: التجويــع فــي اليمــن، موجــز السياســات«، مؤسســة االمتثــال للحقــوق العالميــة ومؤسســة 
https://starvationaccountability.org/wp-content/uploads/2019/09/ ،)2019 الســالم العالمي )3 ســبتمبر/ أيلول

.WPF-GRC-POLICY-BRIEF-Accountability-for-Starvation-Yemen-Sept-2019.pdf

88  “حالــة حقــوق اإلنســان فــي اليمــن، بمــا فــي ذلــك االنتهــاكات والتجــاوزات منــذ ســبتمبر/ أيلــول 2014«، فريــق الخبــراء البارزيــن 
https://documents- ،797 ســبتمبر/ أيلول 2019(، الفقــرة A/HRC/42/CRP.1 )3 التابــع لألمــم المتحــدة، وثيقــة أمميــة رقــم

 .dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/240/87/PDF/G1924087.pdf?OpenElement

89  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 23 أعاله، الفقرة 145.

90  انظــر أيًضــا “تقريــر مقــدم إلــى لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة للنظــر فيــه قبــل اعتمــاد 
قائمــة القضايــا المتعلقــة باليمــن فــي اجتمــاع الفريــق العامــل لمــا قبــل الــدورة الســابعة والســتين خــالل الفتــرة 23-19 أكتوبــر/ 
https://mwatana.org/en/submission-to- ،)2020 تشــرين األول 2020”، مواطنة لحقوق اإلنســان )10 أغســطس/ آب

./uncescr

GEE, الحاشية رقم 23 أعاله، الفقرة 144.  91

92  فريق خبراء مجلس األمن PoE، الحاشية رقم 45 أعاله، الفقرات من 67-69.
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وكانــت النزاعــات المســتمرة بشــأن الوقــود عامــاًل حاســًما آخــر يســهم فــي األزمــات االقتصاديــة واإلنســانية. 
وقــد ســاهم كلٌّ مــن التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات والحكومــة اليمنيــة وأنصــار اللــه فــي أزمــة الوقــود. 
وذكــر فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( فــي تقريــره لعــام 2020 أن »القيــود المفروضــة منــذ عــام 2015 علــى 
الــواردات والوصــول إلــى مينــاء الحديــدة، ســاهمت فــي أزمــة وقــود مــن صنــع اإلنســان وفــي ارتفــاع األســعار 
علــى خلفيــة انخفــاض قيمــة العملــة«93. وفــي أوقــات مختلفــة، فرضــت الحكومــة اليمنيــة والتحالــف بقيــادة 
الســعودية واإلمــارات قيــوًدا شــديدة علــى اســتيراد الوقــود، بمــا فــي ذلــك عبــر مينــاء الحديــدة فــي عــام 2020. 
وفــي مــارس/ آذار 2021، أفــاد برنامــج األغذيــة العالمــي بأنــه لــم تتمكــن أي ســفن وقــود مــن الرســو فــي مينــاء 
الحديــدة منــذ 3 ينايــر/ كانــون الثانــي 2021، ممــا تــرك »الســكان يكافحــون للوصــول إلــى األســواق والوصــول 
إلــى المرافــق الصحيــة وغيرهــا مــن الخدمــات الحيويــة«94. واســتفادت جماعــة أنصــار اللــه مــن جهتهــا بشــكل 
كبيــر مــن مبيعــات الوقــود فــي األراضــي الخاضعــة لســيطرتها. وفــي عــام 2020، وجــد فريــق الخبــراء البارزيــن 
)GEE( أنــه حتــى عندمــا جــاء الوقــود عبــر مينــاء الحديــدة، »كان يتــم تأخيــره فــي كثيــر مــن األحيــان، ربمــا بســبب 
الفســاد والنيــة لتضخيــم أســعار الوقــود«. وقــد أثــر نقــص الوقــود ســلًبا علــى نقــل األغذيــة وتشــغيل البنيــة 

التحتيــة للميــاه، فضــاًل عــن مشــاريع المســاعدات األساســية التــي تدعــم مئــات اآلالف مــن النــاس95. 

93  فريق الخبراء البارزين GEE, الحاشية رقم 23 أعاله، الفقرة 146.

94  “برنامــج األغذيــة العالمــي يناشــد لحــل نقــص الوقــود فــي اليمــن الــذي يهــدد بتفاقــم انعــدام األمــن الغذائــي علــى نطــاق واســع”، 
https://www.wfp.org/news/wfp-appeals-solution-yemen-fuel- ،)2021 برنامــج األغذيــة العالمــي )2 مــارس/ آذار
دخــول  لمنــع  حصارهــا  فــي  خــاص:  “تقريــر  أيًضــا  انظــر   .shortages-threaten-worsen-widespread-food-insecurity
األســلحة إلــى اليمــن، المملكــة العربيــة الســعودية تســحق الســكان الذيــن يتضــورون جوًعــا”، رويتــرز )11 أكتوبــر/ تشــرين األول 
 .https://www.reuters.com/article/us-yemen-saudi-blockade-specialreport-idUSKBN1CG16C  ،)2017

 The New Humanitarian ،”...95  محمد عبدي، “الرأي: ال يزال بإمكان قادة العالم تجنب وقوع المجاعة في اليمن. وإليك كيف
https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2021/01/06/yemen-famine-،)2021 الثانــي كانــون  ينايــر/   )6
aid-funding-conflict؛ »حــرب العملــة اليمنيــة تشــهد تصاعــًدا فــي التضخــم مــع اشــتداد حصــار الوقــود بقيــادة الســعودية«، 
https://www.middleeasteye.net/news/yemen-civil-  ،)2020 األول  تشــرين  أكتوبــر/   28( األوســط  الشــرق  »عيــن 
war-banknotes-blockades-weapons؛ »العواقــب القاتلــة لعرقلــة المســاعدات فــي اليمــن خــالل فتــرة جائحــة فيــروس 
https://www.hrw.org/report/2020/09/14/deadly- ،)2020 كورونــا«، هيومــن رايتــس ووتــش، )14 ســبتمبر/ أيلــول
consequences/obstruction-aid-yemen-during-covid-19؛ “فــي إدراك متأخــر: قصــة آليــة األمــم المتحــدة للتحقــق 
http://www.securitycouncilreport.org/  ،)2016 أيلــول  ســبتمبر/   1( األمــن  مجلــس  تقريــر  اليمــن”،  فــي  والتفتيــش 
monthly-forecast/2016- 09/the_story_of_the_un_verification_and_inspection_mechanism_in_yemen.
php. انظــر أيًضــا »وكيــل األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ، مــارك لوكــوك - إحاطــة 
آذار 2021(،  OCHA )16 مــارس/  الشــؤون اإلنســانية  تنســيق  اليمــن«، مكتــب  الوضــع اإلنســاني فــي  لمجلــس األمــن حــول 
https://reliefweb.int/report/yemen/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-

.relief-coordinator-mark-37
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كمــا أصــدرت جماعــة أنصــار اللــه سياســات اقتصاديــة ضــارة أخــرى وانخرطــت فيهــا، بمــا فــي ذلــك حجــز 
الرواتــب، وتحويــل الضرائــب المحصلــة مــن الســكان لتمويــل جهودهــا الحربيــة96، وســحب 50 مليــار ريــال يمنــي 
مــن فــرع البنــك المركــزي بالحديــدة فــي مــارس/ آذار 202097. كمــا أدت هــذه السياســات إلــى شــن انتقــام 
اقتصــادي مــن قبــل التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات، ممــا ســاهم فــي انعــدام األمــن الغذائــي والوقــود 

والميــاه علــى نطــاق واســع.

ــا، واســتخدمت أســلوب حــرب شــبيه بالحصــار؛  وباإلضافــة إلــى ذلــك، فرضــت األطــراف المتحاربــة حصــاًرا فعليًّ
ممــا كان لــه تأثيــر كبيــر علــى األمــن الغذائــي. 

ــا فعلييــن98 علــى  ــا وجويًّ الســعودية واإلمــارات، منــذ عــام 2015، حصــاًرا بحريًّ بقيــادة  التحالــف  ويفــرض 
المنافــذ البحريــة والجويــة فــي اليمــن؛ مــا أدى إلــى تقييــد تدفــق الغــذاء والوقــود واألدويــة إلــى المدنييــن، 
وذلــك بمســتويات متفاوتــة مــن الشــدة طــوال فتــرة النــزاع99. وفــي عــام 2017، أغلــق التحالــف جميــع المنافــذ 
اليمنيــة بعــد هجمــة صاروخيــة شــنتها جماعــة أنصــار اللــه علــى مطــار الريــاض. وعلــى الرغــم مــن تكــرار التحذيــرات 
عاليــة المســتوى مــن العواقــب الوخيمــة التــي سيســببها قــرار التحالــف علــى المدنييــن فــي اليمــن، خاصــة وأنهــم 
يعتمــدون علــى الــواردات، واصــل التحالــف منــع جميــع الرحــالت الجويــة والشــحنات اإلنســانية إلــى المنافــذ 

96  انظــر بشــكل عــام »اســتعراض اليمــن: التجويــع والدبلوماســية واألصدقــاء الذيــن ال يرحمــون، االســتعراض الســنوي 2018«، مركــز 
.http://sanaacenter.org/files/TYR_Annual_2018_en.pdf و41،   33 الصفحــة   ،)2018( االســتراتيجية  للدراســات  صنعــاء 

97  فريــق خبــراء مجلــس األمــن PoE، الحاشــية رقــم أعــاله 35، الفقــرة 115، الحاشــية 62؛ عيــن الشــرق األوســط، الحاشــية رقــم 95 
أعــاله. 

ــا علــى أنــه قابــل  ــراء )GEE( باســتمرار إلــى الحصــار علــى أنــه حصــار »بحكــم الواقــع«؛ ألن »الحصــار ُيفهــم عموًم 98  أشــار فريــق الخب
للتطبيــق فــي النــزاع المســلح الدولــي«. انظــر »حالــة حقــوق اإلنســان فــي اليمــن، بمــا فــي ذلــك االنتهــاكات والتجــاوزات منــذ 
ســبتمبر/ أيلــول 2014«، فريــق الخبــراء البارزيــن التابــع لألمــم المتحــدة GEE، وثيقــة أمميــة رقــم A/HRC/39/43 )17 أغســطس/ 
آب 2018(، الصفحــة 29، الحاشــية https://daccess-ods.un.org/TMP/9935172.79624939.html ،1. علــى الرغــم مــن 
أن القانــون الــذي ينظــم إجــراءات الحصــار النزاعــات المســلحة الدوليــة IACS يمكــن تطبيقــه علــى النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة 
NIACS فــي ظــروف معينــة، فإنــه ليــس مــن الضــروري تحديــد حالــة الحصــار أو مشــروعيته ألغــراض تحليــل تصرفــات التحالــف 
بقيــادة الســعودية واإلمــارات الموثقــة فــي هــذا التقريــر. وبنــاء علــى ذلــك، يشــير التقريــر إلــى الحصــار علــى أنــه حصــار بحكــم 
الواقــع دون تحديــد مشــروعيته، وال مــا إذا كان مــن الممكــن أن تنطبــق عليــه القواعــد التــي تنظــم إجــراءات فــرض الحصــار فــي 
القانــون الدولــي. لمزيــد مــن المعلومــات، انظــر، علــى ســبيل المثــال، »اليمــن، الوجــود المحتمــل للحصــار البحــري وآثــاره«، فــي 
https://casebook.icrc.org/case- ،كيــف يقــوم القانــون بتوفيــر الحمايــة فــي الحــروب؟«، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر
study/yemen-potential-existence-and-effects-naval-blockade؛ م. د. فينــك، »الحصــار البحــري واألزمــة اإلنســانية 

فــي اليمــن« )2017( 65 )2( مراجعــة القانــون الدولــي فــي هولنــدا 291-307، 299.

https://www. ،)2017 99  »اليمــن: حصــار التحالــف يعــرض المدنييــن للخطــر«، هيومــن رايتــس ووتــش )7 ديســمبر/ كانــون األول
أعــاله.   94 رقــم  الحاشــية  رويتــرز،  hrw.org/news/2017/12/07/yemen-coalition-blockade-imperils-civilians؛ 
ويبــدو أن الحكومــة اليمنيــة أعلنــت بأنهــا علقــت المــرور البــريء للســفن األجنبيــة عبــر البحــر اإلقليمــي لليمــن، وحظــرت »الطيــران 
فــي الميــاه اإلقليميــة اليمنيــة« والدخــول إلــى اليمــن »مــا لــم يتــم تفتيشــها والموافقــة عليهــا مــن قبــل قــوات التحالــف بقيــادة 
الســعودية«. انظــر »اليمــن تحظــر الدخــول إلــى مياههــا اإلقليميــة«، أخبــار المالحــة البحريــة العالميــة )13 أبريــل/ نيســان 2015(، 
 17 مــن  بالمــواد  وعمــاًل   ./https://www.offshore-energy.biz/yemen-bans-entry-into-its-territorial-waters
إلــى 19 مــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة لقانــون البحــار، تتمتــع جميــع الســفن بحــق المــرور المســتمر والســريع عبــر البحــر اإلقليمــي، 
شــريطة أال يمــس ذلــك بســلم الدولــة الســاحلية أو حســن نظامهــا أو أمنهــا. أنظــر أيًضــا »اليمــن: إغــالق التحالــف بقيــادة الســعودية 
https:// ،)2017 للمنافــذ يقطــع ماتبقــى مــن شــريان للحيــاة«، منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان، )12 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي
ــن: المــوت فــي أماكنهــم، أو  mwatana.org/saudi-led-coalitions-closure-of-ports/. انظــر أيًضــا، »المرضــى بيــن خياري
https://mwatana.org/ ،)2020 فــي الطريــق إلــى ســيئون أو عــدن«، منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان، )27 فبرايــر/ شــباط

./two-options-for-patients
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فــي األراضــي التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون لمــدة ثالثــة أســابيع100. وتــم احتجــاز مــا ال يقــل عــن 500 ألــف طــن 
متــري مــن الــواردات الغذائيــة والوقــود، تعــرض بعضهــا للتلــف، فضــاًل عــن كميــات كبيــرة مــن المســاعدات 
اإلنســانية101. حــدث ذلــك بعــد عــدة أشــهر فقــط مــن إفــادة التصنيــف المتكامــل لمراحــل انعــدام األمــن 
الغذائــي IPC بــأن انعــدام األمــن الغذائــي قــد تفاقــم فــي جميــع أنحــاء اليمــن، حيــث صنــف 36% مــن الســكان 
فــي المرحلــة الثالثــة مــن مراحــل انعــدام األمــن الغذائــي IPC، وهــي مرحلــة )األزمــة( و24% مــن الســكان فــي 
المرحلــة الرابعــة وهــي مرحلــة )الطــوارئ(102، وهــي أرقــام أكدهــا مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA فــي 
الشــهر الســابق للحصــار التــام103. وشــملت المحافظــات األكثــر تضــرًرا فــي ذلــك الوقــت تلــك التــي ارتكبــت فيهــا 

االنتهــاكات الموثقــة فــي هــذا التقريــر، وهــي حجــة والحديــدة وتعــز104.

وفــي أواخــر نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2017، أعلــن التحالــف أنــه سيســمح باســتئناف الرحــالت الجوية اإلنســانية 
إلــى صنعــاء، وبــدء تحــرك المــواد اإلنســانية واإلغاثيــة العاجلــة إلــى مينــاء الحديــدة الــذي يســيطر عليــه الحوثيــون. 
وال تــزال هنــاك قيــود كبيــرة علــى إيصــال الســلع األساســية إلــى الســكان المدنييــن105، علــى الرغــم مــن تدهــور 
الحالــة اإلنســانية106. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن قــرار التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات والحكومــة اليمنيــة 
بإبقــاء مطــار صنعــاء الدولــي مغلًقــا أمــام الرحــالت التجاريــة منــذ عــام 2016 »منــع آالف المدنييــن مــن الحصــول 

 .107 GEE علــى الرعايــة الصحيــة والعــالج الضرورييــن المنقذيــن للحيــاة«، وفًقــا لمــا ذكــره فريــق الخبــراء البارزيــن

ــا بحكــم  ــا تامًّ ــا وبريًّ ــا وبحريًّ 100  فــي 6 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2017، فــرض التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات حصــاًرا جويًّ
الواقــع علــى اليمــن فــي أعقــاب الهجمــات التــي شــنتها جماعــة أنصــار اللــه علــى مدينــة الريــاض الســعودية. وواصــل التحالــف إغــالق 
المنافــذ الواقعــة تحــت ســيطرة أنصــار اللــه لبضعــة أســابيع. انظــر GEE، الحاشــية رقــم 88 أعــاله، الفقــرة 771؛ مرجــع ســابق، 

)هيومــن رايتــس ووتــش(. 

كتلــة  مدونــة  الحصــار”،  اســتمرار  ظــل  فــي  اليمــن  فــي  المتضرريــن  الســكان  إلــى  للوصــول  تكافــح  اإلنســانية  “المســاعدات    101
https://logcluster.org/blog/humanitarian-assistance- ،)2017 المســاعدات اللوجســتية )22 نوفمبر/ تشــرين الثاني

 .struggling-reach-affected-population-yemen-blockade-continues

102  التصنيف المتكامل لمراحل انعدام األمن الغذائي IPC )مارس/ آذار 2017(، الحاشية رقم 75 أعاله.

103  “النشــرة اإلنســانية: اليمــن )العــدد 28(”، مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA )29 أكتوبــر/ تشــرين األول 2017(، الصفحــة 
 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian Bulletin_Issue 28_September ،5
2017_FINAL_ENG.pdf. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian%20

 .Bulletin_Issue%2028_September%202017_FINAL_ENG.pdf

104  التصنيف المتكامل لمراحل انعدام األمن الغذائي IPC )مارس/ آذار 2017(، الحاشية رقم 75 أعاله. 

105  منظمــة هيومــن راتيــش ووتــش، الحاشــية رقــم 95 أعــاله؛ فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 98 أعــاله، الفقــرة 47؛ 
فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 88 أعــاله، الفقــرة 771. وتفاقــم ذلــك بســبب إغــالق المجــال الجــوي حــول مطــار 
صنعــاء فــي 9 أغســطس/ آب 2016، والــذي ظــل مغلًقــا أمــام الطيــران التجــاري حتــى نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2019. انظــر فريــق 
الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 88 أعــاله، الفقــرة 111. وتــم إعــادة فتــح المطــار مؤخــًرا. انظــر كاريــن ماكفــي، “إعــادة فتــح 
مطــار صنعــاء “الخطــوة األولــى الحساســة« لليمنييــن الذيــن يحتاجــون إلــى الرعايــة الطبيــة”، صحيفــة الغارديــان، )28 نوفمبــر/ 
https://www.theguardian.com/global-development/2019/nov/28/reopening-sanaa- ،)2019 تشــرين الثانــي

 .airport-critical-first-step-for-yemenis-needing-medical-care

106  انظر الباب الثامن، القسم 2.2.

107  فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 23 أعــاله، الفقــرة 173. انظــر أيًضــا »نزعــت اإلبــرة الوريديــة وبــدأت بالجــري« منظمــة 
 ./https://mwatana.org/i-ripped-iv-out-of-my-arm  ،)2020 آذار  مــارس/   18( اإلنســان  لحقــوق  مواطنــة 
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منــذ مايــو/ أيــار 2016، تــم إنشــاء آليــة األمــم المتحــدة للتحقــق والتفتيــش )UNVIM( لتفتيــش الســفن 
التجاريــة التــي تتحــرك عبــر موانــئ البحــر األحمــر اليمنيــة لضمــان االمتثــال لحظــر األســلحة المفــروض بموجــب 
قــرار مجلــس األمــن رقــم 2216 وتســهيل التدفــق الحــر للســلع والمســاعدات التجاريــة108. ومــع ذلــك، فــإن 
عمليــات التفتيــش المســتمرة التــي يقــوم بهــا التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى الشــحنات اســتمرت 

ــع، بمــا فــي ذلــك المســاعدات اإلنســانية109. ــة حركــة البضائ فــي عرقل

اســتخدم أنصــار اللــه أســلوب حــرب شــبيه بالحصــار فــي اليمــن110. وكان 
لذلــك تأثيــر حــاد بشــكل خــاص علــى مدينــة تعــز، ثالــث أكبــر المــدن اليمنيــة. 
مختلفــة  مداخــل  علــى  اللــه  أنصــار  قــوات  ســيطرت   ،2015 عــام  فمنــذ 
لمدنيــة تعــز، وصــادرت المــواد الغذائيــة واألدويــة الضروريــة لتلبيــة احتياجــات 
بقــاء المدنييــن علــى قيــد الحيــاة، كمــا أعاقــت حركــة المدنييــن مــن وإلــى 
ــه »فــي  ــال حــدود فــي عــام 2017 أن ــاء ب ــة111. وذكــرت منظمــة أطب المدين
عــدة مناســبات، تــم منــع دخــول أو تأخيــر دخــول المســاعدات اإلنســانية 
والطبيــة إلــى كلٍّ مــن وســط المدينــة والمناطــق المحيطــة بهــا«112. ووّثقــت 
منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش 16 واقعــة خــالل الفتــرة بيــن ديســمبر/ 
كانــون األول 2015 و ينايــر/ كانــون الثانــي 2016، حيــث قــام حــراس فــي 
نقــاط تفتيــش بمنــع المدنييــن مــن إدخــال مــواد إلــى المدينــة، بمــا فــي ذلــك 
الفواكــه والخضــروات وغــاز الطهــي وجرعــات التطعيــم وحــزم عــالج غســيل 

108  “القبضــة الخانقــة: التحالــف وعقبــات جماعــة الحوثــي تــؤدي إلــى تفاقــم األزمــة اإلنســانية فــي اليمــن”، منظمــة العفــو الدوليــة 
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE3185052018ENGLISH.pdf؛   ،10 الصفحــة   ،)2018(
 http://www.vimye.org/docs/GoY ،2016 انظــر أيًضــا مكتــب وزيــر النقــل، الجمهوريــة اليمنيــة، اإلعــالن العــام، 2 مايــو/ أيــار
Announcement of UNVIM Launch.pdf؛ آليــة األمــم المتحــدة للتحقــق والتفتيــش فــي اليمــن )UNVIM(، االختصاصــات، 
http://www.vimye.org/docs/UNVIM Terms of Reference English.pdf؛ آليــة األمــم المتحــدة للتحقــق والتفتيــش 
V2.0((، https://www.vimye.org/doc/UNVIM SOPs English.( إجــراءات التشــغيل القياســية )النســخة الثانيــة ،UNVIM

.pdf

109  “رســالة بتاريــخ 26 ينايــر/ كانــون الثانــي 2018 مــن فريــق الخبــراء المعنــي باليمــن )PoE( بموجــب قــرار مجلــس األمــن 2342 )2017( 
إلــى رئيــس مجلــس األمــن”، مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، وثيقــة أمميــة رقــم S/2018/594 )26 ينايــر/ كانــون الثانــي 
2018(، الصفحــة 3 وhttps://www.undocs.org/en/S/2018/594 ،42؛ »القبضــة الخانقــة - التحالــف وعقبــات جماعــة 
https://www. ،10-11 الحوثــي تــؤدي إلــى تفاقــم األزمــة اإلنســانية فــي اليمــن”، منظمــة العفــو الدوليــة )2018(، الصفحــة مــن
ــرز، الحاشــية رقــم 94 أعــاله.  amnesty.org/download/Documents/MDE3185052018ENGLISH.pdf. انظــر أيًضــا رويت

110  فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 98 أعــاله، الفقــرات مــن 63-61؛ »حالــة حقــوق اإلنســان فــي اليمــن، بمــا فــي ذلــك 
االنتهــاكات والتجــاوزات منــذ ســبتمبر/ أيلــول 2014«، فريــق الخبــراء البارزيــن التابــع لألمــم المتحــدة GEE، وثيقــة أمميــة رقــم 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/  ،53 الفقــرة   ،)2019 آب  أغســطس/   A/HRC/42/17 )9
G19/240/87/PDF/G1924087.pdf?OpenElement؛ فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 23 أعــاله، الفقــرات مــن 

.110-116

111  فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 98 أعــاله، الفقــرات مــن 63-61؛ فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 110 أعــاله، 
الفقــرات مــن 54-53، فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 23 أعــاله، الفقــرات 26 و 130-133.

112  “اليمــن: الرعايــة الصحيــة تحــت الحصــار فــي تعــز”، منظمــة أطبــاء بــال حــدود )30 ينايــر/ كانــون الثانــي 2017(، الصفحــة 26، 
.https://www.msf.org/yemen-healthcare-under-siege-taiz
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الكلى وأسطوانات األكسجين، وصادرت بعض هذه المواد«113. 

ووفًقــا لفريــق الخبــراء البارزيــن GEE، فــإن »الظــروف الشــبيهة بالحصــار التــي يســتخدمها الحوثيــون« فــي 
ــارت »مخــاوف مشــروعة« بشــأن مــا إذا كانــت هــذه األعمــال قــد  »ســياق االحتياجــات اإلنســانية الملحــة« أث
ســاهمت فــي التجويــع114. كمــا وجــد الفريــق أن أنصــار اللــه »ربمــا اســتخدموا الحصــار كشــكل مــن أشــكال 
العقــاب الجماعــي علــى الســكان المدنييــن المقيميــن داخــل تعــز«، الذيــن اعتبروهــم بأنهــم مؤيــدون ألطــراف 
معارضــة لهــم115. كمــا فرضــت أطــراف متحاربــة أخــرى، بمــا فــي ذلــك القــوات التابعــة للحكومــة المعتــرف بهــا 
ــا، قيــوًدا تعســفية علــى التنقــل وأجبــرت المدنييــن علــى تســليم مبالــغ كبيــرة مــن المــال عنــد نقــاط التفتيــش  دوليًّ

التــي يســيطرون عليهــا فــي مناطــق أخــرى مــن تعــز116. 

وقــد قامــت أطــراف النــزاع باســتخدام انعــدام األمــن الغذائــي كســالح، مســتفيدة مــن مواطــن الضعــف 
القائمــة لتجويــع قطاعــات مــن الســكان. ويوثــق البابــان الســابع والثامــن مــن هــذا التقريــر قيــام أطــراف النــزاع 
بمثــل هــذه التصرفــات -خصوًصــا )1( شــن هجمــات علــى األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن 
علــى قيــد الحيــاة117، و)2( فــرض قيــود علــى وصــول المســاعدات اإلنســانية- وهنــاك أدلــة تثبــت قيــام األطــراف 
بهــذه األعمــال بقصــد تجويــع الســكان المدنييــن كوســيلة مــن أســاليب الحــرب أو العلــم بأنهــا ســتؤدي إلــى 
حــدوث التجويــع فــي إطــار المســار العــادي لألحــداث، وال ســيما عندمــا ينظــر إليهــا علــى أنهــا جــزء مــن نمــط 
تصرفــات مرتكبيهــا. وال يمكــن تقييــم هــذه التصرفــات بمعــزل عــن غيرهــا، بــل يجــب النظــر إليهــا فــي ســياق 
التصرفــات األخــرى المرتكبــة مــن جانــب األطــراف المتحاربــة والتــي تعمــل أيًضــا كعوامــل مســببة النعــدام األمــن 

الغذائــي والمجاعــة.

113  “اليمــن: الحوثيــون يمنعــون دخــول ســلع حيويــة إلــى تعــز؛ المــواد الغذائيــة والمســتلزمات الطبيــة التــي يتــم مصادرتهــا مــن 
https://www.hrw.org/news/2016/01/31/ ،)2016 المدنييــن”؛ منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش )31 ينايــر/ كانــون الثانــي

.yemen-houthis-block-vital-goods-Taiz

114  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرات من 356-358.

115  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرات من 356-358.

116  انظــر علــى ســبيل المثــال تقريــر منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان )»الحيــاة تــذوي«(، الحاشــية رقــم 45 أعــاله، الجــزء 3 )تقويــض 
الحقــوق والحريــات(، القســم 4 )التنقــل(. 

117  انظــر البــاب الســادس، القســم 1.2.2.1، لمزيــد مــن النقــاش حــول معنــى »األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن 
علــى قيــد الحيــاة« فــي ســياق القانــون اإلنســاني الدولــي.
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هجمة جوية على ميناء تضرر منها ما يقارب 60 قارب 
صيد بميناء الحيمة بالخوخة جنوب الحديدة. 

14 ديسمبر/كانون األول 2015
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 اآلثار الجنسانية الناجمة 
عن النزاع وانعدام األمن 

الغذائي في اليمن
تتأثــر النســاء والفتيــات تأثــًرا كبيــًرا بالنــزاع الدائــر، وتدهــور الحالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، والفقــر المدقــع، 
وتدهــور الظــروف المعيشــية، ومــا يرتبــط بذلــك مــن معانــاة داخــل األســر بســبب تداعياتهــا التــي تتضمــن أشــكااًل 

مختلفــة مــن العنــف واللجــوء إلــى اســتخدام آليــات التكيــف الســلبية، مثــل زواج األطفــال واســتغاللهم118.

118  االســتعراض العام لالحتياجات اإلنســانية HNO: اليمن 2021، مكتب تنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA )فبراير/ شــباط 2021(، 
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen_HNO_2021_Final.pdf  ،77 الصفحــة 

الصورة: أطفال يجلبون الماء. مديرية معين، أمانة العاصمة. 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
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علــى الرغــم مــن أن البيانــات تشــير إلــى أن نســبة الســكان الذيــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي موزعــة 
ا بيــن الرجــال والنســاء، وكذلــك بيــن الفتيــان والفتيــات119، فــإن الحالــة اإلنســانية المترديــة تؤثــر  بالتســاوي نســبيًّ
بشــكل غيــر متناســب علــى المــرأة. ووفًقــا لمكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA، أنــه فــي عــام 2021، 
تشــكل النســاء 66% مــن األشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى الدعــم لعــالج ســوء التغذيــة أو الوقايــة منــه، ومــن بيــن 
4.7 مليــون شــخص يحتاجــون إلــى عــالج لســوء التغذيــة الحــاد فــي عــام 2021، 1.2 مليــون مــن النســاء الحوامــل 
والمرضعــات120. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن إمكانيــة الحصــول علــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة تعتبــر محــدودة 

أو أنهــا معدومــة، ونســبة وفيــات األمهــات فــي البلــد هــي األعلــى بيــن بلــدان المنطقــة121. 

وباإلضافــة إلــى ذلــك تتعــرض النســاء »لمزيــد مــن الضغــط االقتصــادي« منــذ بــدء النــزاع، حيــث ازداد عــدد 
النســاء الالتــي تحولــن إلــى معيــالت ألســرهن بعــد أن فقــد أزواجهــن -«أحياًنــا ال يكــون لديهــن أي خبــرة ســابقة 
أو خبــرة محــدودة فــي القيــام باألنشــطة المــدرة للدخــل«122. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن تأثيــر النــزاع علــى 
إمكانيتهــن للحصــول علــى الغــذاء والميــاه والصــرف الصحــي، ومــا يتلــوه مــن عــبء متزايــد على النســاء والفتيات 
للحصــول علــى الغــذاء والمــاء )مثــل االضطــرار إلــى الســفر لمســافات أطــول للحصــول عليــه(، يجعلهــن معرضــات 
لمخاطــر متزايــدة مــن العنــف الجنســي والقائــم علــى النــوع االجتماعــي SGBV واســتخدام آليــات تكيــف غيــر 
آمنــة123 وزواج األطفــال و ممارســة الجنــس مــن أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة124، وممارســة الجنــس مقابــل دفــع 
اإليجــار والبغــاء باإلكــراه والتســول وعمالــة األطفــال وتنــاول كميــات قليلــة مــن الطعــام واقتراضــه125؛ فجميــع 
ذلــك يعــرض النســاء لمزيــد مــن األذى126. كمــا أن القيــود المفروضــة علــى حريــة تنقــل المــرأة وتكاليــف تنقلهــا 
والخــوف مــن ســوء المعاملــة عنــد نقــاط التفتيــش تجعــل الوصــول إلــى المســاعدات اإلنســانية أكثــر صعوبــة 
بالنســبة للنســاء، وهــو مــا تشــير إليــه تقاريــر منظمــة أوكســفام، بــأن الرجــال هــم الذيــن يقومــون باســتالم وجمــع 
المســاعدات اإلنســانية فــي كثيــر مــن األحيــان )88% فــي المناطــق الحضريــة، و 74% فــي المناطــق الريفيــة(127.

INFORM Risk Index, Gender Inequality Index )Vulnerability(, European Commission, https://drmkc.jrc.  119
  .ec.europa.eu/inform-index

120  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية OCHA، الحاشية رقم 118 أعاله، الصفحة 72. 

121  المرجع نفسه، الصفحة 69.

122  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية OCHA، الحاشية رقم 118 أعاله، الصفحة 81.

123  المرجع نفسه، الصفحة 93.

124  مفوضــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان، “حالــة حقــوق اإلنســان فــي اليمــن، بمــا فــي ذلــك االنتهــاكات والتجــاوزات 
ــر مفوضــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان”، A/HRC/36/33 )13 ســبتمبر/ أيلــول  منــذ ســبتمبر/ أيلــول 2014: تقري

2017(، الفقــرات مــن 76-75؛ فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 88 أعــاله، الفقــرات مــن 701-704.

125  األزمــة اإلنســانية فــي اليمــن: منــع العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وتعزيــز االســتجابة لــه، صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان 
http://yemen.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/  ،6 الصفحــة   ،)2016 األول  تشــرين  )أكتوبــر/   UNFPA

 .Final -GBV Sub-Cluster- Yemen Crisis-Preventing GBV and Strenthening the Response.pdf

126  روهيردر، الحاشية رقم 74 أعاله، الصفحة 7. 

127  مــن األلــف إلــى اليــاء: تحليــل النــوع االجتماعــي والصــراع فــي اليمــن، منظمة أوكســفام )20 أكتوبر/ تشــرين األول 2016(، الصفحة 
https://policy-practice.oxfam.org/resources/from-the-ground-up-gender-and-conflict-analysis-  ،35
in-yemen-620112/. انظــر أيًضــا “اســتعراض اليمــن: تقريــر مشــترك مقــدم إلــى لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالقضــاء علــى 
التمييــز ضــد المــرأة”، الفريــق العامــل لمــا قبــل الــدورة، الــدورة 77 )مــارس/ آذار 2020(؛ مبــادرة مســار الســالم والرابطــة النســائية 
.https://www.ecoi.net/en/document/2025401.html ،5 الدوليــة للســالم والحريــة، )3 فبرايــر/ شــباط 2020(، الصفحــة
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ونتيجــة للنــزاع، لــم تحــرز التنميــة االقتصاديــة للمــرأة أي تقــدم فــي اليمــن. وقــد صنــف مؤشــر الفجــوة 
العالميــة بيــن الجنســين الصــادر عــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي لعــام 2021 اليمــن فــي المرتبــة 155 مــن 
أصــل 156 دولــة فــي جميــع أنحــاء العالــم128، بعــد أن كانــت واحــدة مــن أقــل البلــدان أداًء ألكثــر مــن عقــد مــن 
الزمــان129. ولــم يتــم بعــد رؤيــة النتائــج التنمويــة والتعليميــة واالجتماعيــة وغيرهــا مــن النتائــج التــي تمخــض عنهــا 

النــزاع بالنســبة للمــرأة، وهــي تتطلــب المزيــد مــن البحــث.

تتطلــب معالجــة آثــار النــزاع علــى الفئــات المتضــررة منــه بشــكل غيــر متناســب، بمــا فــي ذلــك النســاء والفتيات، 
اتبــاع نهــج تراعــي االعتبــارات الجنســانية ومتعــددة الجوانــب فــي عمليــات بنــاء الســالم وتحقيــق المســاءلة، 

باإلضافــة إلــى برامــج تقــوم الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني وصانعــو السياســات بتنفيذهــا.

128  تقريــر الفجــوة العالميــة بيــن الجنســين لعــام 2021، المنتــدى االقتصــادي العالمــي )مــارس/ آذار 2021(، الصفحــة 71، الملحــق أ، 
.http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf ،)2021 بيــن الجنســين لعــام )تقريــر الفجــوة العالميــة 

129  مرجع سابق، الصفحة من 18-19.
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هجمة جوية على ميناء تضرر منها ما يقارب 60 قارب 
صيد بميناء الحيمة بالخوخة جنوب الحديدة. 

14 ديسمبر/كانون األول 2015
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ُيلــزم القانــون الدولــي الــدول، واألطــراف غيــر الحكوميــة، باحتــرام وحمايــة ومنــع انتهــاكات القواعــد التــي 
تحمــي وصــول المدنييــن إلــى األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة، بمــا فــي ذلــك الغــذاء 
والمــاء، أثنــاء النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة130. وبموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني، تتضمــن 
هــذه القواعــد حظــًرا واضًحــا للتجويــع المتعمــد للمدنييــن131. والتــزام األطــراف المتحاربــة بعــدم إعاقــة أنشــطة 
اإلغاثــة اإلنســانية وغيــر المتحيــزة بطبيعتهــا لتلبيــة احتياجــات الســكان المدنييــن الخاضعيــن لســيطرتهم132. 
وبموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان )IHRL(، فــإن الحــق فــي الحيــاة والحــق فــي الغــذاء، مــن بيــن 
الحقــوق األخــرى، غيــر قابليــن للتقييــد133، ويســتمر تطبيقهمــا أثنــاء حــاالت النــزاع المســلح؛ األمــر الــذي يفــرض 
التزامــات علــى الــدول، وعلــى الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة لضمــان »حــد أدنــى أساســي مــن المعيشــة«134. 
ويجــرم القانــون الجنائــي الدولــي االســتخدام المتعمــد للتجويــع كوســيلة مــن وســائل الحــرب بحســب القانــون 
الدولــي اإلنســاني ويعتبــر اإلعاقــة المتعمــدة لإلمــدادات اإلغاثيــة جريمــة حــرب بموجــب المــادة 8 مــن نظــام 

انظــر، علــى ســبيل المثــال، اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــواد 23 و 56-55 و 59 و 62-61؛ البروتوكــول اإلضافــي األول، المــواد   130
71-70؛ البروتوكــول اإلضافــي الثانــي، المــادة 18؛ المــادة 3 المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف مــن األولــى إلــى الرابعــة )»المــادة 
3 المشــتركة«(؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، القواعــد 56-53 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي؛ العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 6؛ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، المــادة 
11. كلــف المؤتمــر الدولــي للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC »إلعــداد تقريــر عــن القواعــد 
العرفيــة لـ]القانــون اإلنســاني الدولــي[ الواجــب تطبيقهــا فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة«، وكانــت دراســة وقاعــدة 
بيانــات القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي هــي نتيجــة هــذه العمليــة. انظــر المقدمــة لجيــن مــاري هنكرتــس ولويــز دوزوالــد بيــك، 
»القانــون اإلنســاني الدولــي العرفــي، المجلــد األول: القواعــد، »اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر وكامبريــدج يونيفرســيتي بــرس 
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-i-  ،)2009(

.icrc-eng.pdf

131  البروتوكــول اإلضافــي األول، المــادة 54 )2(؛ البروتوكــول اإلضافــي الثانــي، المــادة 14؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، القانــون 
الدولــي اإلنســاني العرفــي، القاعــدة 53. يجــب أيًضــا منــح المقاتليــن العاجزيــن عــن القتــال )مثــل الجرحــى والمرضــى والمنكوبيــن 
فــي البحــار أو األســرى / المحتجزيــن( إمكانيــة الحصــول علــى مــا يكفــي مــن الغــذاء والمــاء، وكذلــك الكســوة، انظــر اتفاقيــة جنيــف 
األولــى، المــادة 12؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، تعليــق علــى اتفاقيــة جنيــف األولــى، المــادة 12، اللجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر، الفقــرة 1387. انظــر أيًضــا اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المادتيــن 26 و 27؛ المــادة 3 المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف مــن األولــى 
إلــى الرابعــة )المــادة 3 المشــتركة(؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، تعليــق علــى اتفاقيــة جنيــف األولــى، المــادة 3، الفقــرة 558؛ 

البروتوكــول اإلضافــي الثانــي، المــادة 5 )1( )ب(.

132  اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة 23؛ البروتوكــول اإلضافــي األول، المــادة 70 )2(؛ البروتوكــول اإلضافــي الثانــي، المــادة 18؛ اللجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر، القاعــدة 55 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي؛ »أســئلة وأجوبــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
https://international- ،365 وقامــوس وصــول المســاعدات اإلنســانية«، المجلــة الدوليــة للصليــب األحمــر )2014(، الصفحــة

 .review.icrc.org/sites/default/files/irrc-893-q-a.pdf

ــر ال تتقيــد بشــكل فعــال بالتزاماتهــا بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية  133  يحــق للــدول أن تتخــذ تدابي
ا«، شــريطة أن تكــون هــذه  » ]فــي[ أوقــات الطــوارئ العامــة التــي تهــدد حيــاة األمــة والتــي يتــم اإلعــالن عــن وجودهــا رســميًّ
التدابيــر »مقصــورة تماًمــا علــى مقتضيــات الوضــع« وأن تكــون متناســبة علــى هــذا النحــو. ال ينطبــق هــذا الحــق فــي عــدم التقيــد 
بااللتزامــات علــى الحرمــان مــن الحــق فــي الحيــاة بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. انظــر المــواد 4 
و 6 و 7. وانظــر أيًضــا »التعليــق العــام رقــم 29: حــاالت الطــوارئ )المــادة 4(، »لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان، مســتند 
أممــي رقــم CCPR/C21/Rev.1/Add.11 )31 أغســطس/ آب 2001(، الفقــرة 16. وال يحتــوي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة علــى شــرط عــدم التقيــد، ويجــوز للــدول فقــط »إخضــاع حقــوق ]العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة[... للقيــود التــي يحددهــا القانــون فقــط بقــدر مــا قــد يكــون ذلــك متوافًقــا مــع 
طبيعــة هــذه الحقــوق ولغــرض تعزيــز الرفاهيــة العامــة فقــط فــي مجتمــع ديمقراطــي«. انظــر العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، المادتيــن 4 و 11. انظــر أيًضــا الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان )المعتمــد فــي 22 مايــو/ أيــار 

2004 مــن قبــل مجلــس جامعــة الــدول العربيــة( )ُيشــار إليــه فيمــا يلــي: الميثــاق العربــي(، المــادة 5.

134  انظر الباب السادس، القسم 3 أدناه.
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رومــا األساســي135.

وفيمــا يلــي نظــرة عامــة علــى اإلطــار القانونــي الدولــي الواجــب تطبيقــه فــي ســياق هــذه المحظــورات 
والحقــوق، ال ســيما فيمــا يتعلــق بالتصرفــات المتعلقــة بالتجويــع والتــي قــد ترقــى إلــى مســتوى انتهــاكات 
القانــون الدولــي اإلنســاني أو القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، فضــاًل عــن الجرائــم ذات الصلــة بموجــب 

القانــون الجنائــي الدولــي.

135  نظــام رومــا األساســي، المــادة 8 )2( )ب( )xxv( أثنــاء نشــوب نــزاع مســلح دولــي )IAC(، وبعــد تعديــل نظــام رومــا األساســي فــي 
.)NIAC( أثنــاء نشــوب نــزاع مســلح غيــر دولــي )xix( )عــام 2019، المــادة 8 )2( )هـــ

أسطوانات غاز تنقل على متن شاحنة لتباع بأسعار مرتفعة )سوق سوداء( 
مدينة المحويت. 2 ديسمبر/كانون األول 2020
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 إطار القانون 
الدولي اإلنساني

تصنيف النزاع ومجموعة 
القوانين واجبة التطبيق

ــا وجماعــة أنصــار اللــه  تــم تعريــف النــزاع بيــن القــوات المســلحة التابعــة للحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّ
)الحوثييــن( المســلحة بشــكل عــام علــى أنــه نــزاع مســلح غيــر دولــي )NIAC(136. وتــم تعريــف النزاعــات المســلحة 
ــر الدوليــة فــي القانــون الدولــي اإلنســاني علــى أنهــا »عنــف مســلح طويــل األمــد بيــن ســلطات حكوميــة  غي

136  انظــر، علــى ســبيل المثــال، »النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة فــي اليمــن«، أكاديميــة جنيــف- مشــروع دور القانــون فــي النزاعــات 
https://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-  ،)2021 نيســان  أبريــل/   RULAC( )15( المســلحة 

.armed-conflicts-in-yemen#collapse3accord

الصورة: أطفال نازحين يجلبون المياه. مديرية زنجبار محافظة أبين. 25 مايو/أيار 2021
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وجماعــات مســلحة منظمــة أو بيــن هــذه الجماعــات داخــل دولــة«137. ولقــد تــم اســتيفاء شــرطين مــن متطلبــات 
تعريــف النــزاع المســلح غيــر الدولــي؛ تنظيــم )أنصــار اللــه(، وشــدة )األعمــال العدائيــة(. وعلــى الرغــم مــن أن 
ــا ضــد  التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات قــد تدخــل فــي النــزاع لدعــم الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّ
جماعــة أنصــار اللــه، إال أن تدخلــه حــدث بنــاًء علــى طلــب الحكومــة، بحيــث ال يغيــر تدخــل التحالــف تصنيــف هــذا 

 .138)IAC( النــزاع إلــى نــزاع مســلح دولــي

وبصفتهــا أطراًفــا فــي نــزاع مســلح غيــر دولــي، تلتــزم القــوات المســلحة اليمنيــة والتحالــف بقيــادة الســعودية 
واإلمــارات وجماعــة أنصــار اللــه بالمــادة 3 المشــتركة التفاقيــات جنيــف )CA 3(. باإلضافــة إلــى ذلــك، ينطبــق 
 ،139)CA 3( الــذي لــه نطــاق تطبيــق أكثــر تقييــًدا مــن المــادة 3 المشــتركة ،)AP II( البروتوكــول اإلضافــي الثانــي
عندمــا يتــم اســتيفاء الحــد األدنــى مــن المتطلبــات، أي عندمــا »يحــدث النــزاع فــي أراضــي أحــد األطراف الســامية 
المتعاقــدة بيــن قواتــه المســلحة وقــوات مســلحة منشــقة عنهــا أو جماعــات مســلحة منظمــة أخــرى تمــارس، 
تحــت قيــادة مســؤولة، هــذا النــوع مــن الســيطرة علــى جــزء مــن أرضــه لتمكينهــا مــن تنفيــذ عمليــات عســكرية 
متواصلــة ومنســقة وتنفيــذ هــذا البروتوكــول«140. إن ممارســة جماعــة أنصــار اللــه للســيطرة علــى جــزء كبيــر مــن 
األراضــي اليمنيــة تمكنهــم مــن تنفيــذ عمليــات عســكرية متواصلــة وتنفيــذ القانــون الدولــي اإلنســاني، بمــا يلبــي 
 AP( المعاييــر الدنيــا لوجــوب تطبيــق البروتوكــول اإلضافــي الثانــي141. ُيقــال إن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي
II( »يطــور ويكّمــل« المــادة 3 المشــتركة »دون تعديــل شــروط التطبيــق الحاليــة الخاصــة بهــا«142؛ بحيــث يتــم 
تطبيــق كليهمــا بشــكل متزامــن، كمــا ينطبــق أيًضــا علــى الحــرب فــي اليمــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي.

التمهيــدي بشــأن االختصــاص  الدفــاع لالســتئناف  تاديــدش، IT-94-A IT، قــرار بشــأن طلــب  المدعــي ضــد دوســكو  137  قضيــة 
القضائــي، 2 أكتوبــر/ تشــرين األول 1995، الفقــرة 70. انظــر أيًضــا المــادة 3 المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف مــن األولــى إلــى 

الرابعــة.

138  اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، تعليــق علــى اتفاقيــة جنيــف األولــى، المــادة 2، الفقــرة 259؛ ت. فيــرارو، »انطبــاق وتطبيــق 
القانــون الدولــي اإلنســاني علــى القــوات متعــددة الجنســيات« ]2013[ 95 )891/892( المجلــة الدوليــة للصليــب األحمــر 561 و 

.584

139  جيلينــا بيجيتــش، “نطــاق الحمايــة للمــادة 3 المشــتركة: أكثــر ممــا تــراه العيــن« ]2011[ 93 )881(، المجلــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
والهــالل األحمــر 1، 2 )مــع مالحظــة أن نطــاق تطبيــق البروتوكــول الثانــي “أضيــق مــن نطــاق المــادة 3 المشــتركة، مــع احتفــاظ 

المــادة 3 بأهميــة قانونيــة منفصلــة حتــى عندمــا يكــون البروتوكــول الثانــي واجــب التطبيــق أيًضــا”(. 

140  البروتوكول اإلضافي الثاني، المادة 1 )1(.

141  لمناقشــة ســيطرة أنصــار اللــه علــى األراضــي، انظــر تقريــر الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 98 أعــاله، الفقــرة 14؛ فينــك، 
الحاشــية رقــم 98 أعــاله، الصفحــة 296؛ أكاديميــة جنيــف – مشــروع دور القانــون فــي النزاعــات المســلحة )RULAC(، الحاشــية 

رقــم 136 أعــاله.

142  البروتوكول اإلضافي الثاني، المادة 1 )1(.
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 حظر استخدام التجويع كأسلوب
  من أساليب الحرب في النزاعات 

المسلحة غير الدولية 

كمــا أشــير أعــاله، يعتبــر تجويــع المدنييــن محظــوًرا مــن قبــل عــدد مــن المصــادر المقننــة وغيــر المقننــة 
للقانــون الدولــي اإلنســاني. وتحظــر المــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي تجويــع المدنييــن أثنــاء النزاعات 

المســلحة غيــر الدوليــة، بالشــروط التاليــة:

ُيحظــر اســتخدام التجويــع كوســيلة مــن وســائل القتــال. لذلــك ُيحظــر مهاجمــة أو تدميــر أو إزالــة األعيــان التــي 
ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة أو تعطيلهــا، لذلــك الغــرض، مثــل المــواد الغذائيــة 
والمناطــق الزراعيــة الالزمــة إلنتــاج المــواد الغذائيــة والمحاصيــل والماشــية ومنشــآت ميــاه الشــرب وإمداداتهــا 

وأعمــال الــري143. 

تمثــل المــادة 14 »تطبيًقــا محــّدًدا« اللتــزام المــادة 3 المشــتركة »بضمــان المعاملــة اإلنســانية لجميــع 
مــن  كأســلوب  التجويــع  اســتخدام  حظــر  أن  كمــا  العدائيــة«144.  األعمــال  فــي  المشــاركين  غيــر  األشــخاص 
ــون الدولــي  ــه كجــزء مــن القان ــون الدولــي اإلنســاني مقبــول بشــكل صــارم كون أســاليب الحــرب بموجــب القان
اإلنســاني العرفــي145. وهــو حظــر ال يجــوز االنتقــاص منــه146، ويتماشــى مــع الحظــر المطلــق وغيــر المشــروط 
 CA( علــى اســتهداف المدنييــن واألشــخاص العاجزيــن عــن المشــاركة فــي القتــال بموجــب المــادة 3 المشــتركة
3( والبروتوكــول اإلضافــي الثانــي )AP II(، وكذلــك اســتهداف األعيــان المدنيــة بموجــب القانــون الدولــي 

العرفــي147. 

المــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي )AP II( هــي »نســخة مبســطة مــن المــادة 54 مــن البروتوكــول 
األول )AP I(«148، التــي تحظــر االســتخدام المتعمــد للتجويــع كأســلوب حــرب فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة 

143  البروتوكول اإلضافي الثاني، المادة 14.

144  اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، تعليــق علــى البروتوكــول اإلضافــي الثانــي، المــادة 14، الفقــرة 4794. انظــر أيًضــا المــادة 
3 المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف مــن األولــى إلــى الرابعــة )المــادة 3 المشــتركة(، الفقــرة 1؛ بيجيتــش، الحاشــية رقــم 139 أعــاله، 

الصفحــات 1097 و 1105-1106.

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، القاعــدة 53 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي؛ »الممارســة المتعلقــة بالقاعــدة 53   145
ICRC، https://ihl-databases.icrc.org/ اســتخدام التجويــع كأســلوب مــن أســاليب الحــرب«، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر

.customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule53

146  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، الحاشية رقم 144 أعاله، الفقرة 4795.

147  المــادة 3 المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف مــن األولــى إلــى الرابعــة؛ البروتوكــول اإلضافــي الثانــي، المــادة 13؛ اللجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر ICRC، القاعــدة 1 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، القاعــدة 7 مــن 

القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي. 

148  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، الحاشية رقم 144 أعاله، الفقرة 4792.
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البروتوكــول  مــن  المــادة 54  علــى جوهــر«  »تحافــظ  و  مــع«  الســابقة »متوافقــة  المــادة  وتعتبــر   .IAC149

ــة للنظــر فــي الطــرق التــي يتــم بهــا صياغــة  ــاك اختالفــات الفت اإلضافــي األول150. وبالتالــي، فــي حيــن أن هن
محظــورات البروتوكــول اإلضافــي األول )AP I( والبروتوكــول اإلضافــي الثانــي )AP II( -نســخة البروتوكــول 
اإلضافــي األول )AP I( أطــول بكثيــر وذات بنيــة أكثــر تعقيــًدا علــى مــا يبــدو- فقــد يرجــع الســبب فــي أن هــذه 
االختالفــات لــم تكــن تهــدف بالضــرورة إلــى إنشــاء اختالفــات جوهريــة فــي االلتزامــات الموضوعيــة المفروضــة 
علــى األطــراف. وبشــكل عــام، كان واضعــو البروتوكــول اإلضافــي الثانــي، الــذي ينظــم النــزاع الــذي تشــارك 
فيــه جهــات غيــر حكوميــة، حذريــن بشــأن إنشــاء وتخصيــص حقــوق للجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة، وقامــوا 
ينطبــق هــذا  لذلــك. ولــم  الثانــي وفًقــا  بالبروتوكــول اإلضافــي  الخاصــة  االلتزامــات والمحظــورات  بصياغــة 

التخــوف علــى واضعــي البروتوكــول اإلضافــي األول.

 الشروط الهادفة للمادة 14 
من البروتوكول اإلضافي الثاني

العالقة بين الجملتين األولى والثانية

ــا،  فــي تفســير مبســط للمــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي، يبــدو أن الجملــة األولــى تنشــئ حظــًرا عامًّ
بينمــا يبــدو أن الجملــة الثانيــة توضــح الطــرق التــي يمكــن بهــا انتهــاك الحظــر العــام. األســلوب الــذي صيغــت بــه 
هاتــان الجملتــان، يشــير إلــى عالقــة بيــن القانــون العــام lex generalis )الجملــة األولــى، التــي تنشــئ الحظــر 
العــام(، والقانــون الخــاص lex specialis )الجملــة الثانيــة توضيحيــة لألولــى(. وهــذا يعنــي أنــه فــي الظــروف 
التــي يطبــق فيهــا القانــون الخــاص، فإنــه يحــل محــل القانــون العــام أو يرفضــه علــى أنــه القاعــدة المنظمــة 

للقانــون.

وإذا كان ذلــك هــو الحــال، فــإن النتيجــة األكثــر أهميــة لهــذا الشــكل مــن البنــاء القانونــي ســتكون أنــه، فــي 
حالــة تطبيــق القانــون الخــاص )lex specialis(، ســيكون مطلوًبــا إثبــات »الغــرض«، فــي حيــن ال يوجــد مثــل هــذا 
الشــرط الهــادف الصريــح فيمــا يتعلــق بالقانــون العــام )lex generalis(. ولكــن القــراءة الســياقية للمــادة 14 
مــن خــالل تعليــق اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر )ICRC(، والــذي يعتبــر تفســيًرا موثوًقــا للبروتوكــول اإلضافــي 

149  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، تعليق على البروتوكول اإلضافي األول، المادة 54، الفقرة 2089.

150  بوث وآخرون، الحاشية رقم 5 أعاله، الصفحة 783.

الصورة: تحمل األطفال مشقة جلب المياه 
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الثانــي151، تشــير إلــى أن واضعــي الصياغــة لــم يقصــدوا خلــق هــذا التمييــز. فالتعليــق يقــر بــأن الجملــة األولــى 
أوســع مــن الجملــة الثانيــة - علــى ســبيل المثــال، قــد يتــم انتهــاك الحظــر العــام الــوارد فــي الجملــة األولــى مــن 
خــالل اإلغفــال، مثــل اتخــاذ قــرار بشــكل متعمــد »بعــدم اتخــاذ تدابيــر لتزويــد الســكان بأعيــان ال غنــى عنهــا 
لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة، بطريقــة مــن شــأنها أن تصبــح وســيلة مــن وســائل القتــال«152؛ بينمــا الجملــة الثانيــة 
تقتصــر علــى األفعــال اإليجابيــة. ومــع ذلــك، يوضــح التعليــق أن مصطلــح »التجويــع«، وهــو المفهــوم المحــوري 
للجملــة األولــى، ينطــوي بطبيعتــه علــى تصــرف متعمــد -وبعبــارة أخــرى-: »إن هــدف هــذا البنــد هــو حظــر 
اإلثــارة المتعمــدة لـ]المجاعــة، أي النــدرة الشــديدة والعامــة للطعــام[«153. فــي هــذه الظــروف، يمكــن اســتخدام 
النيــة والغــرض بشــكل متبــادل علــى ســبيل التــرادف154. ولذلــك يبــدو علــى األرجــح أن واضعــي الصياغــة قصــدوا 

أن تكــون النيــة أو الغــرض عناصــر أساســية فــي المحظــورات التــي عبــرت عنهــا الجملتــان األولــى والثانيــة.

وتــم تأكيــد الشــرط الهــادف بموجــب قانــون المعاهــدات مــن خــالل دراســة القانــون الدولــي اإلنســاني 
العرفــي CIHL. فبينمــا تحظــر القاعــدة 54 مــن الدراســة التدخــل فــي األعيــان التــي ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى 
قيــد الحيــاة دون النــص علــى أن هــذا التصــرف يجــب أن يكــون بغــرض محــدد155. وينــص التعليــق علــى القاعــدة 
آنفــة الذكــر أعــاله علــى أنــه فيمــا يتعلــق بالنزاعــات المســلحة الدوليــة، »تحــدد ُكّتيبــات عســكرية عــدة أنــه مــن 

أجــل أن يكــون الهجــوم غيــر قانونــي، يجــب أن يكــون القصــد منــه هــي منــع تــزود المدنييــن«156.

معنى الغرض والنية

  بالنســبة لألســباب المذكــورة أعــاله، إنــه مــن غيــر المحتمــل أن يكــون شــرط تعمــد »إثــارة« المجاعــة أو نــدرة 
ــأن يكــون  ــة ب ــة الثاني ــوارد فــي الجمل ــا مــن حيــث الجوهــر عــن الشــرط ال الغــذاء157، وبالتالــي عــن قصــد، مختلًف
ــذي يطــرح نفســه بعــد ذلــك: مــا هــو المقصــود بكلمــة »الغــرض« أو  ــذ الهجــوم بـ«غــرض«. والســؤال ال تنفي

»النيــة؟«

151  تعليــق اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC علــى اتفاقيــة جنيــف األولــى، الفقــرة 3؛ إريــك جنســن وكاروليــن شــارب، »التعليقــات 
أبريــل/ نيســان 2021(،  ليبــر، ويســت بوينــت )8  غيــر الحكوميــة: ســن قوانيــن أم اقتــراح قانونيــن؟”، مقــاالت الحــرب، معهــد 
اللجنــة  تتمتــع   ./https://lieber.westpoint.edu/non-state-commentaries-law-making-law-suggesting
الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC بتفويــض قانونــي للعمــل مــن أجــل التطبيــق الصحيــح للقانــون الدولــي اإلنســاني. انظــر إيــف 
 ICRC ســاندوز، »اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر كوصــي علــى القانــون الدولــي اإلنســاني«، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/about-the-  ،)1998 األول  كانــون  ديســمبر/   )31
icrc-311298.htm#:~:text=Article%205%20of%20the%20Statutes,alleged%20breaches%20of%20
that%20law%E2%80%9D%20. ال يعتبــر التعليــق ملزًمــا قانوًنــا، ولكنــه وفًقــا لمصــادر القانــون الدولــي، »تعليــم لخبــراء 
القانــون الدولــي األكثــر تأهيــاًل فــي مختلــف الــدول، كوســيلة فرعيــة لتحديــد قواعــد القانــون«. انظــر النظــام األساســي لمحكمــة 

العــدل الدوليــة، المــادة 38 )1( )د(.

152  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، الحاشية رقم 144 أعاله، الفقرة 4800.

153  مرجع سابق، الفقرة 4791.

https://works. ،90 154  جينــس ديفيــد أوليــن، »االســتهداف ومفهــوم النيــة«، منشــورات كليــة كورنيــل للقانــون )2013(، الصفحــة
 ./bepress.com/jens_ohlin/24

155  هنكرتس و دوزوالد بيك، الحاشية رقم 130 أعاله، الصفحة من 189-190.

156  مرجع سابق، الصفحة 190.

157  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، الحاشية رقم 144 أعاله، الفقرة 4791.
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لإلجابــة عــن هــذا الســؤال، فــإن المحــك األساســي هــو الموقــف الــذي يتــم اتخــاذه بموجــب القانــون الجنائــي 
تجــرم »االنتهــاكات  التجويــع،  تتضمــن جريمــة  رومــا األساســي، والتــي  8 )2( مــن نظــام  الدولــي؛ فالمــادة 
الجســيمة لقوانيــن وأعــراف ]الحــرب[« وتســتند إلــى هــذا الحــد علــى الحظــر المنصــوص عليــه فــي القانــون 
الدولــي اإلنســاني. لذلــك، فــإن التصــرف الــذي ال يرقــى إلــى مســتوى االنتهــاك الجســيم ال يمكــن أن يفــي 
بارتــكاب جريمــة بموجــب المــادة 8 )2( مــن نظــام رومــا األساســي. وبالتالــي، يمكــن للقانــون الجنائــي الدولــي أن 

ــا. يفــرض معاييــر أكثــر صرامــة مــن القانــون الدولــي اإلنســاني، لكــن العكــس ليــس صحيًح

ــا مــا تســتخدم  مــن الواضــح أن النيــة والغــرض مــن المفاهيــم المألوفــة للغايــة لــدى القانــون الجنائــي، وغالًب
هــذه المفاهيــم لتحديــد معاييــر المســؤولية الجنائيــة التــي تتناســب مــع خطــورة الجريمــة ألغــراض الوفــاء 
بمبــادئ المســؤولية الجنائيــة الفرديــة. وبالنســبة لألســباب الموضحــة أدنــاه، يجــب أاّل ُيفهــم شــرط النيــة فــي 
القانــون الجنائــي الدولــي، عندمــا يتعلــق األمــر بنتيجــة مثــل نيــة التجويــع، بأنــه مســتوٍف فقــط عندمــا يكــون 
»الشــخص قاصــًدا التســبب فــي حــدوث تلــك النتيجــة« )أي بنيــة مباشــرة(، ولكــن أيًضــا عندمــا »ســتحدث تلــك 

ــر المباشــرة«(. النتيجــة ]...[ فــي إطــار المســار العــادي لألحــداث« )أو »النيــة غي

 مهاجمة أو تدمير أو اإلضرار باألعيان التي 
ال غنى عنها للبقاء على قيد الحياة أو تعطيلها

معنى األعيان التي ال غني عنها للبقاء على قيد الحياة

بموجــب المــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي، »ُيحظــر مهاجمــة أو تدميــر أو إزالــة األعيــان التــي ال 
غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة أو تعطيلهــا، لذلــك الغــرض ]...[«158. ويتــم تعريــف األعيــان 
التــي ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة بشــكل غيــر شــامل علــى أنهــا »المــواد الغذائيــة والمناطــق الزراعيــة 
الخاصــة بإنتــاج المــواد الغذائيــة والمحاصيــل والماشــية ومنشــآت ميــاه الشــرب وإمداداتهــا وأعمــال الــري«159. 
ووفًقــا لتعليــق اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، فــإن األعيــان »ذات األهميــة األساســية للســكان مــن 
منظــور توفيــر وســائل العيــش«160 يجــب أيًضــا اعتبارهــا أعياًنــا ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة. عــالوة علــى 
ذلــك، يجــب تفســير المــادة 14 بمــا يتماشــى مــع نطــاق المادتيــن 17 و 18 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي 
-اللتيــن تتطلبــان اتخــاذ تدابيــر لضمــان اســتقبال الســكان المدنييــن النازحيــن »فــي ظــل ظــروف ُمرضيــة، مــن 
المــأوى والنظافــة والصحــة والســالمة والتغذيــة« )المــادة 17(، وأن يتــم تنفيــذ »أعمــال إغاثــة« محايــدة لتلبيــة 
احتياجــات الســكان المدنييــن )المــادة 18(- ممــا يجعــل هــذه البنــود المحميــة ضمــن نطــاق البنــود المحميــة 

158  البروتوكول اإلضافي الثاني، المادة 14.

159  المرجع السابق. انظر أيًضا اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، الحاشية رقم 144 أعاله، الفقرات من 4802 - 4805.

ــاء والوقــود الالزميــن  160  اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، الحاشــية رقــم 144 أعــاله، الفقــرات مــن 4805-4802. إن الكهرب
لزراعــة الطعــام وتخزينــه، وتدفئــة المنــازل وتزويــد المستشــفيات بالطاقــة، باإلضافــة إلــى تلبيــة االحتياجــات األساســية مثــل الطهــي 
قــد تشــكل أيًضــا أعياًنــا ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة. انظــر “الممارســة المتعلقــة بالقاعــدة 54. الهجمــات علــى األعيــان 
ICRC، https://ihl-databases. التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة”، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر

 .icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule54
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بموجــب المــادة 14. ويأتــي ذلــك مــن حقيقــة أن جميــع المــواد 14 و 17 و 18 مشــتقة مــن المبــادئ العامــة 
بشــأن المعاملــة اإلنســانية لجميــع األشــخاص غيــر المشــاركين فــي األعمــال العدائيــة المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة 3 المشــتركة )CA 3(. كمــا أنــه مــن المســلم بــه أن لغــة التعليــق علــى المــادة 14 تشــير بشــكل عــام 
إلــى ضــرورة تفســير تدابيــر الحمايــة وتطبيقهــا علــى نطــاق واســع. علــى ســبيل المثــال، »يتــم اســتخدام كلمــات 
»مهاجمــة« و«تدميــر« و«إزالــة« و«تعطيــل« لتغطيــة جميــع االحتمــاالت«، ويجــب فهــم مصطلحــي »المــواد 
الغذائيــة« و«المناطــق الزراعيــة الخاصــة بإنتــاج المــواد الغذائيــة«، بالمعنــى األوســع لتغطيــة مجموعــة ال حصــر 

لهــا مــن احتياجــات ســكان المناطــق الجغرافيــة المختلفــة فــي جميــع أنحــاء العالــم«161. 

وعــالوة علــى ذلــك، ال تقــدم المــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي أي اســتثناءات لالســتخدام 
المتعمــد للتجويــع. هــذا ال يعنــي أن األعيــان المحميــة بموجــب المــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي 
ــان التــي ال غنــى  محميــة مــن الهجــوم فــي جميــع الظــروف162. ففــي الحــاالت التــي يتــم فيهــا تصنيــف األعي
عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة كأهــداف عســكرية خــالل النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، فــإن مبــادئ القانــون 

الدولــي اإلنســاني، وتحديــًدا مبــادئ التمييــز والتناســب والحــذر فــي الهجــوم، ســتنظم اســتهدافها.

استخدام األلغام األرضية

اســتخدام األلغــام األرضيــة لتعطيــل األعيــان التــي ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة أو منــع اســتخدامها، 
يشــّكل أيًضــا انتهــاًكا للمــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي163. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه بموجــب القانــون 
الدولــي اإلنســاني العرفــي، فــإن األطــراف، بمــا فــي ذلــك األطــراف المســلحة غيــر الحكوميــة، فــي النزاعــات 
المســلحة غيــر الدوليــة ملزمــة بمحاولــة تقليــل اآلثــار العشــوائية الناتجــة عــن اســتخدام األلغــام األرضيــة164، بمــا 
فــي ذلــك عــن طريــق نشــر تحذيــرات حــول مواقــع تلــك األلغــام165، والقيــام بإزالــة األلغــام فــي نهايــة األعمــال 
العدائيــة الفعليــة166. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة حظــر اســتعمال وتخزيــن وإنتــاج 
ونقــل األلغــام المضــادة لألفــراد وتدميــر تلــك األلغــام )اتفاقيــة أوتــاوا( ملزمــة، مــن بيــن التزامــات أخــرى، بعــدم 
اســتخدام األلغــام المضــادة لألفــراد علــى اإلطــالق167، بينمــا يفــرض البروتوكــول الثانــي المعــدل التفاقيــة حظــر 

 ،)CCW( أو تقييــد اســتخدام أســلحة تقليديــة معينــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر أو عشــوائية األثــر

161  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، الحاشية رقم 144 أعاله، الفقرات 4801 و4805.

162  أليســاندرا وجيلــت، »جريمــة الحــرب المتمثلــة فــي التجويــع أثنــاء النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة« ]2019[ 17 )4( صحيفــة العدالــة 
الجنائيــة الدوليــة 815 و 827؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، الحاشــية رقــم 144 أعــاله، الفقــرة 4807.

163  بيجيتش، الحاشية رقم 139 أعاله، الصفحتان 1097 و 1099.

164  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، القاعدة 81 من القانون الدولي اإلنساني العرفي.

165  اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، القاعــدة 82 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي. ويمكــن القــول إن هــذه القاعــدة 
واجبــة التطبيــق فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة.

166  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، القاعدة 83 من القانون الدولي اإلنساني العرفي. 

167  اتفاقيــة حظــر اســتخدام وتخزيــن وإنتــاج ونقــل األلغــام المضــادة لألفــراد وتدميــر تلــك األلغــام، 18 ســبتمبر/ أيلــول 1997، المــادة 
1 )أ(.

88

صناع الجــوع



اســتخدام  علــى  عامــة  قيــوًدا 
وتنطبــق  األرضيــة168.  األلغــام 
أعــاله  المذكــورة  المعاهــدات 
المســلحة  النزاعــات  مــن  كلٍّ  فــي 
غيــر  المســلحة  والنزاعــات  الدوليــة 
اليمــن  صادقــت  وقــد  الدوليــة169. 
علــى اتفاقيــة أوتــاوا في 1 ســبتمبر/ 

.170  1998 أيلــول 

المملكــة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
واإلمــارات  الســعودية  العربيــة 
العربيــة المتحــدة ليســتا طرفيــن فــي 
وال  أعــاله،  المذكــورة  االتفاقيــة 
المعــدل  الثانــي  البروتوكــول  فــي 
التفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتخدام 
يمكــن  معينــة  تقليديــة  أســلحة 
اعتبارهــا مفرطــة الضــرر أو عشــوائية 
القــول  يمكــن   ،171)CCW( األثــر 
إنهمــا مســؤولتان عــن تنفيذهمــا× 
ألن اليمــن وافقــت علــى تدخلهــم 

النــزاع172. فــي 

168  البروتوكــول المتعلــق بحظــر أو تقييــد اســتخدام األلغــام واألشــراك الخداعيــة والنبائــط األخــرى بصيغتــه المعدلــة فــي 3 مايــو/ أيــار 
1996 )البروتوكــول الثانــي التفاقيــة األســلحة التقليديــة لعــام 1980 بصيغتهــا المعدلــة فــي 3 مايــو/ أيــار 1996(، المــادة 3.

169  البروتوكــول المتعلــق بحظــر أو تقييــد اســتخدام األلغــام واألشــراك الخداعيــة والنبائــط األخــرى بصيغتــه المعدلــة فــي 3 مايــو/ 
أيــار 1996 )البروتوكــول الثانــي التفاقيــة األســلحة التقليديــة لعــام 1980 بصيغتــه المعدلــة فــي 3 مايــو/ أيــار 1996(، المــادة 1؛ 
اتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتخدام أســلحة تقليديــة معينــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر أو عشــوائية األثــر، المــادة 1؛ هنكرتــس و 

دوزوالــد بيــك، الحاشــية رقــم 130 أعــاله، الصفحــة مــن 280-283.

170  »اتفاقيــة حظــر اســتعمال وتخزيــن وإنتــاج ونقــل األلغــام المضــادة لألفــراد وتدميــر تلــك األلغــام: الــدول األطــراف فــي االتفاقيــة: 
./https://www.apminebanconvention.org/states-parties-to-the-convention/yemen اليمــن، 

ICRC، https:// ــة للصليــب األحمــر ــة الدولي ــة الســعودية”، اللجن ــدول األطــراف والتعليقــات: المملكــة العربي 171  »المعاهــدات وال
ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=SA؛ 
ICRC، https://ihl- المعاهــدات والــدول األطــراف والتعليقــات: اإلمــارات العربيــة المتحــدة”، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر«

 .databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=AE

172  انظــر، علــى ســبيل المثــال، أشــلي ديكــس، »الموافقــة علــى اســتخدام القــوة وســيادة القانــون الدولــي« ]2013[ 54 )1( صحيفــة 
هارفــرد أنترناشــيونال لــو 1، 40-39؛ بايــرن، »الموافقــة واســتخدام القــوة: دراســة ’التدخــل عــن طريــق الدعــوة‘ كأســاس لهجمــات 
الطائــرات األمريكيــة بــدون طيــار فــي باكســتان والصومــال واليمــن« ]2016[ 3 )1( صحيفــة بشــأن اســتخدام القــوة والقانــون 

الدولــي 97، 122-123.

لغم أرضي تم نزعه من مديرية القريشية. محافظة البيضاء. 26 سبتمبر/أيلول 2020

عبوة ناسفة. مديرية القريشية محافظة البيضاء.  26سبتمبر/أيلول 2020 
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صناع الجــوع



تطبيق المبادئ األساسية للقانون الدولي اإلنساني

حيثمــا تــم اســتيفاء المكونــات األساســية للمــادة 14 -أي تجويــع الســكان المدنييــن كأســلوب مــن أســاليب 
ــة وتعطيــل  ــر وإزال ــم انتهــاك المــادة 14. وفيمــا يتعلــق بحظــر مهاجمــة وتدمي ــة أو غــرض ذلــك- ت ــال، بني القت
األعيــان التــي ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة بغــرض تجويــع الســكان المدنييــن، فــإن المبــادئ األساســية 
ــز والتناســب والحــذر، تسترشــد فــي التحليــل فيمــا إذا كانــت  ــادئ التميي ــون الدولــي اإلنســاني، وهــي مب للقان
المــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي قــد تــم انتهاكهــا173. ونلخــص هــذه المبــادئ بإيجــاز هنــا، ونطبقهــا 

علــى دراســات الحالــة بمزيــد مــن التفصيــل أدنــاه.

مبدأ التمييز

ــزاع  ــز، الــذي يتطلــب مــن أطــراف الن يجــب علــى القــرار بالهجــوم علــى هــدٍف مــا أن يطبــق أواًل مبــدأ التميي
المســلح التمييــز بيــن المدنييــن واألعيــان المدنيــة مــن ناحيــة وبيــن المقاتليــن واألهــداف العســكرية مــن ناحيــة 
أخــرى، وتوجيــه هجماتهــم فقــط ضــد األخيــرة174. ففــي ظــل النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، يتمتــع المدنيــون 
بالحمايــة »مــا لــم يقومــوا بــدور مباشــر فــي األعمــال العدائيــة وعلــى مــدى الوقــت الــذي يقومــون خاللــه 
بهــذا الــدور«175. وعندمــا يقــوم عناصــر جماعــات مســلحة منظمــة بمهمــة قتاليــة مســتمرة176، فإنهــم يفقــدون 
صفتهــم المدنيــة ويكونــون مســتهدفين بنفــس قــدر اســتهداف المقاتليــن، علــى عكــس األشــخاص الذيــن 
يقومــون بــدور مباشــر فــي أعمــال عدائيــة ويجــوز اســتهدافهم فقــط خــالل تلــك الفتــرة فقــط التــي يقومــون 

خاللهــا بهــذا الــدور177. األشــخاص العاجــزون عــن القتــال محميــون أيًضــا مــن االســتهداف178.

173  كمــا هــو مــدون فــي البروتوكــول اإلضافــي األول التفاقيــات جنيــف، وبدرجــة أقــل، فــي البروتوكــول اإلضافــي الثانــي، المــادة 
13، وكذلــك القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي. انظــر ماركــو ساســولي وباتريــك ناجلــر، القانــون اإلنســاني الدولــي، القواعــد 
والخالفــات وحلــول المشــكالت الناشــئة فــي الحــرب )إدوارد إلغــار، 2019(، الصفحــات 347 و 360 و 365؛ اللجنــة الدوليــة 

للصليــب األحمــر ICRC، القواعــد 1 و 7 و 14 و 21-15 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي.

البروتوكــول اإلضافــي الثانــي، المــادة 13 )2(؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، القاعدتــان 1 و 7 مــن القانــون الدولــي   174
العرفــي.  اإلنســاني 

البروتوكول اإلضافي الثاني، المادة 13 )2( و )3(  175

176  نيلــز ميلــزر، »إرشــادات تفســيرية بشــأن مبــدأ المشــاركة المباشــرة فــي األعمــال الحربيــة بموجــب القانــون اإلنســاني الدولــي«، 
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/ ،27 مايــو/ أيــار 2009(، الصفحــة( ICRC اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر

 .other/icrc-002-0990.pdf

177  المرجــع الســابق. تمــت مناقشــة جــدوى التمييــز بيــن األشــخاص المشــاركين بشــكل مباشــر فــي األعمــال الحربيــة وأولئــك الذيــن 
يقومــون بمهمــة قتاليــة مســتمرة أثنــاء ممارســتهم العمليــة لهــا. انظــر إم شــميت و ويدمــار، “قانــون االســتهداف” فــي النســخ 
ــة )ســبرينغر، 2016(، الصفحــة 128؛ ك  ــات الحــرب الحديث ــل دوتشــين و شــميت و أوســينجا، االســتهداف: تحدي المحــررة مــن قب
واتكيــن، »الفرصــة الضائعــة: الجماعــات المســلحة المنظمــة والمشــاركة المباشــرة للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC فــي 
التوجيــه التفســيري لألعمــال الحربيــة« ]2010[ 42 )3( مجلــة جامعــة نيويــورك للقانــون الدولــي والسياســة 641 و 661؛ بوثبــي، 
»وعلــى مــدى الوقــت الــذي: البعــد الزمنــي للمشــاركة المباشــرة فــي األعمــال الحربيــة« ]2010[ 42 )3(، مجلــة جامعــة نيويــورك 

للقانــون الدولــي والسياســة )2010( 741، 758.

المــادة 3 المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف مــن األولــى إلــى الرابعــة؛ هينكرتــس و دوزوالــد بيــك، الحاشــية رقــم 130 أعــاله، الصفحــة   178
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ف األعيــان المدنيــة بأنهــا »أعيــان ال تعتبــر أهداًفــا عســكرية«179، وُتعــَرف األخيــرة بأنهــا »األعيــان التــي  ُتعــرَّ
]1[ تقــدم بحكــم طبيعتهــا أو موقعهــا أو غرضهــا أو اســتخدامها مســاهمة فعالــة فــي العمــل العســكري، 
و]2[ التــي يعتبــر تدميرهــا الكلــي أو الجزئــي أو االســتيالء عليهــا أو تحييدهــا، فــي الظــروف الســائدة فــي ذلــك 
الوقــت، ميــزًة عســكرية أكيــدة«180. وتعتبــر األعيــان التــي توصــف بأنهــا أهــداف عســكرية ولكنهــا تقــدم أيًضــا 
مهاًمــا مدنيــة، مثــل محطــة توليــد الطاقــة التــي تخــدم قاعــدة عســكرية مــا ولكنهــا تــزود البلــدة المحليــة 
بالكهربــاء وميــاه الشــرب، أهداًفــا »ذات اســتخدام مــزدوج«181. وطالمــا أن التدميــر الكلــي أو الجزئــي »لألعيــان 
ذات االســتخدام المــزدوج« يمكــن أن يؤثــر ســلًبا علــى القــدرة القتاليــة للخصــم ويوفــر ميــزة عســكرية محــددة، 
فــإن مبــدأ التمييــز يســمح باســتهدافها، بشــرط أن يتوافــق أي فعــل يتــم تنفيــذه أيًضــا مــع مبــادئ التناســب 

والحــذر فــي الهجــوم182.

مبدأ التناسب

كمــا هــو مذكــور أعــاله، عندمــا يتــم تصنيــف عيــن كهــدف عســكري183، ســينظم مبــدأ التناســب شــرعية 
الهجــوم عليــه. وخالصــة القــول، فــإن هــذا المبــدأ يعمــل علــى حظــر شــن هجمــات ضــد أهــداف عســكرية 
مشــروعة قــد تســبب أضــراًرا مفرطــة ألعيــان مدنيــة أو مدنييــن أو ســكان مدنييــن، عندمــا ُينظــر إليهــا مــن حيــث 
عالقتهــا بالميــزة العســكرية الملموســة والمباشــرة المتوقعــة184، بنــاًء علــى المعلومــات المتوفــرة فــي ذلــك 
الوقــت185. وفــي المقــام األول، يتطلــب مبــدأ التناســب مــن القــادة إجــراء تقييــم تناســب. وأثنــاء إجــراء هــذا 

التقييــم، يحظــر المبــدأ األضــرار الجانبيــة المفرطــة التــي تلحــق بالمدنييــن أو األعيــان المدنيــة.

تســعى المــادة 14 إلــى حمايــة المدنييــن مــن التجويــع. فــي حيــن أن التجويــع ال يكــون فــي كثيــر مــن األحيــان 
نتيجــة مباشــرة للهجــوم، ولكنــه يحــدث عــادًة بعــد مــرور فتــرة زمنيــة، فيجــب أن تأخــذ تقييمــات التناســب فــي 
الحســبان النتائــج المباشــرة وغيــر المباشــرة ألي هجمــة علــى الســكان المدنييــن186. وقــد يشــمل ذلــك حســاب 

179  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، القاعدة 9 من القانون الدولي اإلنساني العرفي.

180  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، القاعدة 8 من القانون الدولي اإلنساني العرفي.

181  ساسولي و ناجلر، الحاشية رقم 173 أعاله، الصفحة 354.

182  “إجــراء األعمــال الحربيــة والقانــون اإلنســاني الدولــي: تحديــات حــروب القــرن الحــادي والعشــرين. فريــق الدراســة التابــع لرابطــة 
الدولــي  القانــون  لدراســة  ســتوكتون  مركــز  والعشــرين”،  الحــادي  القــرن  فــي  الحربيــة  األعمــال  إجــراء  بشــأن  الدولــي  القانــون 
https://ila.vettoreweb.com/Storage/Download.aspx?DbStorageId=3763&StorageFil ،11 2017(، الصفحــة(
eGuid=11a3fc7e-d69e-4e5a-b9dd-1761da33c8ab؛ إيمانويــال كيــارا جيــالرد، »التناســب فــي إجــراء األعمــال الحربيــة: 
https://www. ،34-35 جانــب الضــرر العرضــي مــن التقييــم”، تشــاتام هــاوس )ديســمبر/ كانــون األول 2018(، الصفحــة مــن
chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2018-12-10-proportionality-conduct-

.hostilities-incidental-harm-gillard-final.pdf

183  علــى الرغــم مــن أن اتفاقيــات جنيــف وبروتوكوالتهــا اإلضافيــة ال تســتخدم مصطلــح »االســتخدام المــزدوج«، فقــد تــم اســتخدام 
ا بحكــم طبيعتهــا أو موقعهــا أو غرضهــا أو اســتخدامها  ــا لإلشــارة إلــى األعيــان التــي تشــكل هدًفــا عســكريًّ هــذه العبــارة عمليًّ

ــا مدنيــة. ولكنهــا أيًضــا تخــدم مهاًم

184  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، القاعدة 14 من القانون الدولي اإلنساني العرفي. 

185  جيــل و فليــك، »االســتهداف فــي القانــون العمليــات«، النســخة المحــررة مــن قبــل تــي جيــل ودي فليــك، كتيــب القانــون الدولــي 
للعمليــات العســكرية )النســخة الثانيــة، أوكســفورد يونيفيرســتي بــرس، 2015(، الصفحــة 284.

186  مرجع سابق، الصفحة 45؛ مركز ستوكتون لدراسة القانون الدولي، الحاشية رقم 182 أعاله، الصفحة من 352-354.
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النتائــج غيــر المباشــرة المحتملــة للهجــوم، مثــل تفاقــم انعــدام األمــن الغذائــي والمائــي والتســبب فــي تجويــع 
المدنييــن. كمــا يجــب اســتخدام توقعــات أن يتســبب الهجــوم فــي إلحــاق أضــرار غيــر مباشــرة بالمدنييــن كمعاييــر 

توجيهيــة187.

مبدأ الحذر في الهجوم

أخيــًرا، حتــى فــي الحــاالت التــي يمكــن فيهــا احتــرام مبــدأ 
مــن  يتطلــب  الهجــوم  فــي  الحــذر  مبــدأ  فــإن  التناســب، 
أطــراف النــزاع »توخــي الحــذر المســتمر... مــن أجــل تجنــب 
علــى  ويجــب  المدنيــة«188.  واألعيــان  المدنييــن  الســكان 
األطــراف المتحاربــة اتخــاذ جميــع التدابيــر الممكنــة »لتجنــب 
عــن  الناجمــة  الجانبيــة  األضــرار  تقليــل«  حــال،  أي  فــي  أو، 
التحقــق  بمــا فــي ذلــك مــن خــالل  العســكرية،  الهجمــات 
مــن الهــدف189، واالختيــار فــي وســائل وأســاليب الحــرب190، 
تنفيــذ  أثنــاء  المراقبــة  واســتبقاء  الهجــوم191،  آثــار  وتقييــم 
الهجمــات192، وتقديــم إنــذارات مســبقة فعالــة193. يفــرض 
مبــدأ الحــذر مــن آثــار الهجمــات التزامــات علــى أطــراف النــزاع 
إزاء الســكان المدنييــن فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتهم، 
بمــا فــي ذلــك إبعــاد الســكان المدنييــن واألعيــان المدنيــة 
أهــداف  وضــع  وتجنــب  العســكرية،  األهــداف  جــوار  عــن 

بالســكان194.  المكتظــة  المناطــق  عســكرية فــي 

187  جيالرد، الحاشية رقم 182 أعاله، الصفحتان 13 و 15. 

188  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، القاعدة 15 من القانون الدولي اإلنساني العرفي.

189  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، القاعدة 16 من القانون الدولي اإلنساني العرفي.

190  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، القاعدة 17 من القانون الدولي اإلنساني العرفي

191  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، القاعدة 18 من القانون الدولي اإلنساني العرفي.

192  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، القاعدة 19 من القانون الدولي اإلنساني العرفي.

193  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، القاعدة 20 من القانون الدولي اإلنساني العرفي.

194  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، القاعدة 22 من القانون الدولي اإلنساني العرفي.
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منع وصول المساعدات اإلنسانية

الــدول األطــراف فــي النزاعــات المســلحة المســؤولية األساســية عــن تأميــن احتياجــات الســكان  تتحمــل 
داخــل أراضيهــا أو تحــت ســيطرتها195. كمــا أنــه خــالل النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة ُيطلــب مــن األطــراف غيــر 
الحكوميــة أيًضــا تلبيــة احتياجــات الســكان المدنييــن الخاضعيــن لســيطرتها، »إذا كانــت الدولــة الطــرف فــي النــزاع 
غيــر قــادرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا فــي هــذا الصــدد أو ال تقــوم بتلبيتهــا«196. وعندمــا يعانــي الســكان المدنييــن 
مــن اإلمــداد غيــر الكافــي، يحــق لمنظمــات اإلغاثــة اإلنســانية تقديــم خدماتهــا لهــم197. وعندمــا يكــون الســكان 
المدنيــون مهدديــن بالجــوع، يكــون الطــرف المعنــي فــي النــزاع ملزًمــا بالموافقــة علــى اإلغاثــة اإلنســانية198. 
وال يجــوز االمتنــاع عــن الموافقــة علــى اإلغاثــة اإلنســانية إال فــي ظــروف محــدودة؛ )i( عندمــا ال تكــون هنــاك 

195  المجلــة الدوليــة للصليــب األحمــر، الحاشــية رقــم 132 أعــاله، الصفحــات 359 و 366-365؛ دابــو أكانــدي وإيمانويــال جيــالرد، “دليــل 
إرشــادات أكســفورد بشــأن القانــون المتعلــق بعمليــات اإلغاثــة اإلنســانية فــي حــاالت النــزاع المســلح«، مكتــب تنســيق الشــؤون 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb. ،11 وجامعــة أكســفورد )أكتوبــر/ تشــرين األول 2016(، الصفحــة OCHA اإلنســانية
int/files/resources/Oxford Guidance pdf.pdf. يهــدف دليــل إرشــادات أكســفورد إلــى »عكــس القانــون الحالــي وتوضيــح 
مواطــن الشــك فيــه”، انظــر الصفحــة 8. ال يعتبــر دليــل إرشــادات أكســفورد ملزًمــا قانوًنــا، ولكــن وفًقــا لمصــادر القانــون الدولــي، 
فإنــه »تعليــم لخبــراء القانــون الدولــي األكثــر تأهيــاًل فــي مختلــف الــدول، كوســيلة فرعيــة لتحديــد قواعــد القانــون«، انظــر النظــام 

األساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة، المــادة 38 )1( )د(.

196  أكاندي و جريالرد، الحاشية رقم 195 أعاله، الصفحة 13.

197  المــادة 3 المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف مــن األولــى إلــى الرابعــة؛ المــادة 18 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي؛ اللجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر ICRC، القاعــدة 55 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي. بالرغــم مــن أن المــادة 18 مــن البروتوكــول اإلضافــي 
ــر الحكومــي الــذي  ــة، إال أن موافقــة الطــرف غي ــات اإلغاثي ــذ العملي ــة الطــرف لتنفي الثانــي تطلــب علــى مــا يبــدو موافقــة الدول
يســيطر علــى األراضــي المزمــع إجــراء األنشــطة اإلغاثيــة فيهــا مطوبــة أيًضــا، علــى األقــل مــن الناحيــة العمليــة. انظــر فيليكــس 
شــوينديمان، »اإلطــار القانونــي الخــاص بوصــول المســاعدات اإلنســانية فــي النزاعــات المســلحة«، المجلــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/review/2011/irrc-  ،1001 الصفحــة   ،)2011 األول  كانــون  )ديســمبر/ 

ــالرد، الحاشــية رقــم 195 أعــاله، الصفحــة مــن 17-18. ــدي و جي schwendimann.pdf-884؛ أكان

198  المــادة 18 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، القاعــدة 55 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني 
العرفــي. يبــدو أن الحــد األدنــى لالحتيــاج بحســب قانــون المعاهــدات والقانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي ال يختلــف، حيــث ينــص 
التعليــق علــى القاعــدة 55 علــى أنــه »إذا كان ]...[ الســكان المدنيــون مهدديــن بالجــوع وكانــت هنــاك منظمــة إنســانية ]...[ قــادرة 
علــى معالجــة الوضــع، فالطــرف المعنــي ملــزم بالموافقــة علــى تدخــل هــذه المنظمــة”. انظــر هنكرتــس و دوزوالــد بيــك، الحاشــية 

رقــم 130 أعــاله، الصفحــة 197.

شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية تم إيقافها في أحد النقاط األمنية. مدينة المحويت. 2 ديسمبر/كانون األول 2020
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احتياجــات يجــب تلبيتهــا للســكان المدنييــن199؛ أو )ii( عندمــا ال تكــون اإلمــدادات ذات طابــع إنســاني أو أنــه يتــم 
تلقيهــا مــن منظمــة ليســت محايــدة أو غيــر إنســانية بطبيعتهــا200.

وعلــى النحــو الــذي يشــّكل فيــه االمتنــاع عــن الموافقــة علــى اإلغاثــة اإلنســانية انتهــاًكا للمــادة 18 مــن 
البروتوكــول اإلضافــي الثانــي والقاعــدة 55 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، فإن االمتنــاع عن الموافقة 
سيشــكل أيًضــا انتهــاكا لحظــر التجويــع بموجــب المــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي والقاعــدة 53 مــن 
القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي فــي حــال تــم بغــرض تجويــع المدنييــن )ُيفهــم الغــرض علــى النحــو المبيــن 

فــي القســم 1.2.1 أعــاله(.

تقييد مرور اإلغاثة اإلنسانية

بمجــرد قبــول إجــراءات اإلغاثــة، يتعيــن علــى أطــراف النــزاع »الســماح بالمــرور الســريع وغيــر المعيــق لإلغاثــة 
اإلنســانية وتســهيله«201، و»ضمــان حريــة حركــة موظفــي اإلغاثــة اإلنســانية المصــرح لهــم بذلــك«202. ويحــق 
ألطــراف النــزاع التمتــع بحــق المراقبــة، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق تحديــد الترتيبــات الفنيــة وتفتيــش شــحنات 
اإلغاثــة وتخصيــص تنفيــذ أنشــطة اإلغاثــة لمنظمــة محليــة203، لكــن هــذه التدابيــر »يجــب أن ُتطبــق بحســن نيــة 
ــة اإلنســانية علــى نحــو قائــم  ــر ومداهــا وتأثيرهــا اإليصــال الســريع لإلغاث ويجــب أال تمنــع طبيعــة هــذه التدابي
علــى المبــادئ«204. إن إعاقــة المســاعدات اإلنســانية مــن خــالل عــدم الســماح بمــرور اإلغاثــة وتســهيله قــد 

ا للموافقــة علــى أنشــطة اإلغاثــة205. يشــكل أيًضــا رفًضــا تعســفيًّ

وكمــا هــو الحــال بالنســبة لالمتنــاع عــن الموافقــة علــى اإلغاثــة اإلنســانية، فــإن إعاقــة مــرور إمــدادات اإلغاثــة 
اإلنســانية يشــّكل انتهــاًكا للقاعدتيــن 55 و 56 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، وكذلــك انتهــاًكا لحظــر 
التجويــع بموجــب المــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي والقاعــدة 53 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني 

العرفــي فــي حــال تمــت بغــرض تجويــع المدنييــن.

199  اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، الحاشــية رقــم 144 أعــاله، الفقــرات مــن 2795-2794 و 2825؛ أكانــدي و جيــالرد، 
.14-15 مــن  الصفحــة  أعــاله،   195 رقــم  الحاشــية 

200  المــادة 18 )2( مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، القاعــدة 55 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني 
العرفــي؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، الحاشــية رقــم 144 أعــاله، الفقــرة 2797؛ أكانــدي و جيــالرد، الحاشــية رقــم 195 

أعــاله، الصفحــة مــن 14-15.

201  اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، القاعــدة 55 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي. لــم يتــم النــص صراحــة علــى هــذه 
اإلمكانيــة للنزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة NIAC فــي البروتوكــول اإلضافــي الثانــي أو فــي المــادة 3 المشــتركة التفاقيــات جنيــف، 
لكنهــا تعتبــر جــزًءا مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي الواجــب تطبيقــه فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، انظــر اللجنــة 

الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، الحاشــية رقــم 144 أعــاله، الفقــرة 4888.

202  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، القاعدة 56 من القانون الدولي اإلنساني العرفي.

203  مولــر، العالقــة بيــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والقانــون اإلنســاني الدولــي )بريــل، 2013(، الصفحــة مــن -264
265؛ المجلــة الدوليــة للصليــب األحمــر، الحاشــية رقــم 132 أعــاله، الصفحــة 364؛ أكانــدي وجيــالرد، الحاشــية رقــم 195 أعــاله، 

الصفحــة مــن 28-29.

أكاندي و جيالرد، الحاشية رقم 195 أعاله، الصفحة 12.  204

205  ساسولي و ناجلر، الحاشية رقم 173 أعاله، الصفحة 581.

استخدام التجويع من قبل أطراف النزاع في اليمن

95



 القانون الجنائي 
206)ICL( الدولي

يختــص القانــون الجنائــي الدولــي بمســؤولية األفــراد عــن ارتــكاب جرائــم دوليــة، بمــا فــي ذلــك مــن بيــن أمــور 
أخــرى جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية واإلبــادة الجماعيــة207. ويحــدد هــذا الجــزء مــن التقريــر أركان جريمــة 
الحــرب المتمثلــة فــي التجويــع بموجــب نظــام رومــا األساســي، فضــاًل عــن جرائــم أخــرى فــي إطــار القانــون 
الجنائــي الدولــي، والتــي يمكــن تحميــل المســؤولية عنهــا لألفــراد المتورطيــن فــي التصرفــات الموثقــة فــي 
ــا. ويعقــب ذلــك مناقشــة ألنمــاط المســؤولية بموجــب القانــون  هــذا التقريــر بنــاًء علــى المعلومــات المتاحــة حاليًّ
الجنائــي الدولــي وأهميــة األدلــة المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي تحديــد نيــة تجويــع المدنييــن فــي بيئــة معقــدة 

متعــددة األســباب، مثــل اليمــن.

ــال للحقــوق  ــع، يرجــى التواصــل مــع مؤسســة االمتث 206  للحصــول علــى دليــل تفصيلــي للممارســين حــول 26 جريمــة تتعلــق بالتجوي
العالميــة GRC والحصــول علــى الكتيــب الفريــد الخــاص بنــا عــن التجويــع. وهــو أول دليــل يعــرض فــي الســوق يســتهدف الممارســين 
الذيــن يســعون إلــى التعــرف علــى االنتهــاكات المتعلقــة بالتجويــع ومراقبتهــا والتحقيــق فيهــا والســعي للحصــول علــى تعويضــات 

عنهــا.

207  بشــكل عــام، قــد يتــم تحميــل األشــخاص المتورطيــن فــي تصرفــات تصــل إلــى ممارســة التجويــع المســؤولية فــي إطــار جميــع هــذه 
الفئــات الثــالث.

الصورة: المحكمة الجنائية الدولية، الهاي. تم التقاط الصورة في 24 سبتمبر 2017
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وألغــراض هــذا التقريــر، يتــم النظــر فــي جرائــم الحــرب علــى النحــو المحــدد فــي نظــام رومــا األساســي. اليمــن 
ليســت مــن الــدول األطــراف فــي نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )ICC(، وهــو حــال جميــع 
األطــراف الرئيســية األخــرى فــي النــزاع الدائــر فــي اليمــن )باســتثناء األردن(. وهــذا لــم يمنــع المدعــي العــام 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ICC مــن فتــح تحقيــق أولــي بشــأن الوضــع فــي اليمــن بنــاًء علــى االدعــاء بــأن رعايــا 
دول مختلفــة أطــراف فــي النــزاع قــد ارتكبــوا جرائــم حــرب علــى األراضــي اليمنيــة208. وعلــى الرغــم مــن أن اليمــن 
ليــس طرًفــا فــي نظــام رومــا األساســي، إال أن نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يبقــى ذا صلــة لثالثــة أســباب؛ 
أواًل، يحــدد نظــام رومــا األساســي بشــكل شــامل إطــار عمــل القانــون الجنائــي الدولــي المتعلــق بالتجويــع. ثانًيــا، 
فــي حالــة المالحقــة القضائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب نتيجــة التحقيــق األولــي الحالــي أو بموجــب 
ــة الدوليــة209، ســيتم تحديــد مســؤولية المتهــم  ــم إحالتهــا مــن مجلــس األمــن إلــى المحكمــة الجنائي دعــوى ت
علــى أســاس الجرائــم المحــددة فــي النظــام األساســي. ثالًثــا، مــن المرجــح أن تعتمــد أي إجــراءات محليــة تســتند 
إلــى الواليــة القضائيــة العالميــة أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال الواليــة القضائيــة خــارج اإلقليــم علــى نظــام رومــا 
األساســي، حيــث إن العديــد مــن الــدول الوطنيــة قــد أدمجــت نظــام رومــا األساســي بالكامــل فــي تشــريعاتها 
المحليــة. لذلــك مــن المفيــد النظــر فــي ادعــاءات التجويــع المتعمــد للمدنييــن فــي اليمــن فــي إطــار نظــام رومــا 

األساســي.

األركان االفتتاحية لجرائم الحرب

كمسألة أولية، لكي يتم تصنيف أي سلوك على أنه جريمة حرب، يجب استيفاء ركنين افتتاحيين: 

أن يصــدر الســلوك المعنــي فــي ســياق نــزاع مســلح ويكــون مرتبًطــا بــه علــى نحــو كاٍف210، علــى الرغــم 	 
مــن أنــه ال يلــزم القيــام بــه فــي الوقــت أو المــكان الــذي وقعــت فيــه األعمــال العدائيــة الفعليــة شــريطة 
أن يكــون مرتبًطــا بهــا211؛ وأن يكــون الجانــي المباشــر أو فاعــل آخــر ذو صلــة، علــى علــم بظــروف واقعيــة 

208  »تقريــر عــن أنشــطة التحقيــق األوليــة )2019(”، مكتــب المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )5 ديســمبر/ كانــون األول 
 .https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=191205-rep-otp-PE  ،52-56 مــن  الفقــرات   ،)2019

209  وفًقا للفقرة )ب( من المادة 13 من نظام روما األساسي.

210  انظــر، علــى ســبيل المثــال، أركان الجرائــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة 8 )2( )ب( )xxv(، الركــن 3. انظــر أيًضــا قضيــة المدعــي 
العــام ضــد بوســكو نتاغانــدا، حكــم ابتدائــي رقــم ICC-01/04-02/06، 8 يوليــو/ تمــوز 2019، الفقــرة 731 )“يجــب أن يكــون 
ــكاب الجريمــة، أو قــرار ارتكابهــا، أو الغــرض مــن ارتكابهــا، أو  ــي علــى ارت ــا فــي قــدرة الجان ــزاع، علــى األقــل، دوًرا جوهريًّ لوجــود الن
الطريقــة التــي ارتكبــت بهــا”(؛ قضيــة المدعــي ضــد دراغوليــوب كونــاراك و رادوميــر كوفاتــش و زوران فوكوفيتــش، حكــم اســتئناف 

رقــم IT-96-23/1-A، 12 يونيــو/ حزيــران 2002، الفقــرات مــن 56-59. 

211  قضيــة المدعــي ضــد تاديتــش، الحاشــية رقــم 137 أعــاله، الفقــرة 70 )يجــب أن يكــون الفعــل “وثيــق الصلــة باألعمــال الحربيــة التــي 
تحــدث فــي أجــزاء أخــرى مــن األراضــي التــي يســيطر عليهــا أطــراف النــزاع”(؛ قضيــة المدعــي ضــد دراغوليــوب كونــارك، الحاشــية رقــم 

210 أعــاله، الفقــرة 57.
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تثبــت وجــود النــزاع المســلح212. 

 التجويع كأسلوب
 من أساليب الحرب

أدخــل تعديــل تاريخــي علــى نظــام رومــا األساســي، المــادة 8 )2( )هـــ( )19(، جريمــَة الحــرب المتمثلــة فــي 
اســتخدام التجويــع كأســلوب حــرب فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة ضمــن اختصاصــات المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة213. وتعنــي مبــادئ المشــروعية وعــدم رجعيــة األثــر أن الــدول األطــراف لــن تكــون ملزمــة بتعديــالت تجرى 
علــى نظــام رومــا األساســي إال بعــد مــرور عــام علــى مصادقتهــا أو قبولهــا للتعديــل214. وســتكون نيوزيلنــدا 
الدولــة األولــى التــي يدخــل التعديــل حيــز التنفيــذ بالنســبة لهــا فــي 14 أكتوبــر/ تشــرين األول 2021 215. وبخــالف 
ذلــك، يمكــن للمحاكــم المحليــة أو الدوليــة تحميــل الجنــاة المســؤوليَة بنــاًء علــى قانونهــا المحلــي، عنــد االقتضــاء، 

أو بنــاًء علــى قواعــد الحظــر فــي القانــون الدولــي العرفــي216. 

212  قضيــة المدعــي العــام ضــد بوســكو نتاغانــدا، الحاشــية رقــم 210 أعــاله؛ قضيــة المدعــي العــام ضــد ميــالدن ناليتيليتــش، المعــروف 
أيًضــا باســم »توتــا« وفينكــو مارتينوفيتــش، المعــروف أيًضــا باســم »ســتيال«، حكــم اســتئناف رقــم IT-98-34-A، 3 مايــو/ أيــار 2006، 

الفقــرة 144.

213  فــي ديســمبر/ كانــون األول 2019، صوتــت جمعيــة الــدول األطــراف )ASP( فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة باإلجمــاع علــى 
ــر الدوليــة،  ــراح السويســري لتعديــل نظــام رومــا األساســي إلدخــال حكــم معــادل يطبــق علــى النزاعــات المســلحة غي اعتمــاد االقت
فــي شــكل المــادة 8 )2( )هـــ( )xix(. انظــر، »هولنــدا تقبــل التعديــل علــى مــادة التجويــع: بعــد مــرور عــام«، مؤسســة االمتثــال 
https://www.globalrightscompliance.com/en/news/  ،)2020 األول  كانــون  ديســمبر/   11( العالميــة  للحقــوق 
the-netherlands-accepts-starvation-amendment-one-year-on#:~:text=On%206%20December%20

.2019%2C%20the,xix(%2C%20tabled%20by%20Switzerland

214  الفقرة )5( من المادة 121 من نظام روما األساسي.

215  »ورقــة مجلــس الــوزراء ومحاضــر مجلــس الــوزراء المتعلقــة بهــا: المحكمــة الجنائيــة الدوليــة: التصديــق علــى تعديــل مــادة التجويــع”، 
https://www.mfat.govt.nz/assets/Uploads/ ،)2020 فبرايــر/ شــباط  24( النيوزيلنــدي  الــوزراء  بمجلــس  األعمــال  لجنــة 
ســيتبع   .PR-2020-56-International-Criminal-Court-Ratification-of-the-Starvation-Amendment-1.PDF
ذلــك أنــدورا وهولنــدا والنرويــج وكرواتيــا ثــم البرتغــال، انظــر »تعديــل المــادة 8 مــن نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails. ،الدوليــة )تعمــد تجويــع المدنييــن(”، مجموعــة معاهــدات األمــم المتحــدة

 .aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-g&chapter=18&clang=_en

216  علــى المســتوى الوطنــي، يتــم تجريــم أفعــال ممارســة التجويــع فــي ســت اختصاصــات قضائيــة وطنيــة علــى األقــل باعتبارهــا 
جريمــة فــي كل مــن النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة NIAC والنزاعــات المســلحة الدوليــة IAC. انظــر علــى ســبيل المثــال، كرواتيــا، 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_125_2498.  ،91 المــادة   ،)2011( الجنائــي  القانــون 
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-  ،)1(  )5(  5 القســم   ،)2003( الدوليــة  الجرائــم  قانــون  هولنــدا،  html؛ 
 nat.nsf/0/2a6d559625223f62c12577d0003be499/$FILE/60466371.pdf/Netherlands International
Crimes Act 2003 EN.pdf؛ جمهوريــة كوريــا، قانــون معاقبــة الجرائــم الواقعــة ضمــن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
الجرائــم  قانــون  إدخــال  قانــون  ألمانيــا،  https://cjad.nottingham.ac.uk/en/legislation/206/؛   ،13 المــادة   ،)2007(
فرنســا،  http://www.iuscomp.org/gla/statutes/VoeStGB.pdf؛   ،)5(  )1(  11 القســم   ،)2002( الدولــي  القانــون  ضــد 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode. ،461-25 ث فــي عــام 2021(، المــواد 1-461 و قانــون العقوبــات )ُمحــدَّ
do?cidTexte=LEGITEXT000006070719. وهنــاك مــا يقــرب مــن 22 دولــة تشــير إلــى التجويــع أو إعاقــة وصــول المســاعدات 
اإلنســانية بشــكل متعمــد فــي تشــريعاتها الجنائيــة، ولكنهــا ال تحــدد مــا إذا كان الســلوك ُمجرًمــا فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة 
NIAC أو النزاعــات المســلحة الدوليــة IAC. ومــا يقــرب مــن 8 دول تتبــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وتظهــر الجريمــة فقــط فــي 
النزاعــات المســلحة الدوليــة IAC )أســتراليا، جورجيــا، العــراق، مالــي، نيوزيلنــدا، ســلوفينيا، ترينيــداد وتوباغــو، والمملكــة المتحــدة(.
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سيســاعد فهــم معاييــر القانــون الدولــي اإلنســاني فــي تحديــد الطريقــة التــي ينبغــي بهــا تفســير جرائــم الحــرب 
النظيــرة بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي، بالنظــر إلــى مجموعــة الجرائــم بموجــب المــادة 8 )2( )هـــ( التــي تجــرم 
»االنتهــاكات الجســيمة للقوانيــن واألعــراف الســارية فــي النزاعــات المســلحة ]..[، ضمــن اإلطــار الثابــت للقانــون 
الدولــي«. ووفًقــا ألركان الجرائــم، باإلضافــة إلــى األركان االفتتاحيــة لجرائــم الحــرب، هنــاك ركنــان أساســيان 
مطلوبــان إلثبــات الجريمــة: )i( أن يكــون الجانــي قــد حــرم المدنييــن مــن أعيــان ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد 

الحيــاة؛ )ii( أن يكــون الجانــي قــد قصــد تجويــع المدنييــن كأســلوب مــن أســاليب الحــرب217.

األركان المادية )الفعل الجنائي(

يصــف الركــن األول فقــط الفعــل الجنائــي )Actus Reus( للجريمــة بأنــه: حرمــان المدنييــن مــن األعيــان التــي 
ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة. ويجــب تفســير األعيــان التــي تســعى المــادة 8 مــن نظــام رومــا 
األساســي إلــى حمايتهــا؛ أي األعيــان التــي ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، بمــا يتماشــى مــع المــادة 14 
مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي؛ نظــًرا ألن المــادة 8 تســعى إلــى تجريــم أي انتهــاك ذي صلــة بالقانــون الدولــي 
اإلنســاني218. وبشــكل عــام، ســيتم اعتبــار أي ســلوك يحــد مــن اســتخدام المدنييــن ألي مــن هــذه األعيــان أنــه 
يتســبب بـ«الحرمــان«219. وهــذا يشــمل تعمــد إعاقــة إمــدادات اإلغاثــة وكذلــك األفعــال مثــل مهاجمــة أو تدميــر 
أو إتــالف أو إزالــة أو تعطيــل هــذه األعيــان220. وقــد يشــمل أيًضــا االمتناعــات، مثــل االمتنــاع عــن اتخــاذ تدابيــر 

لضمــان وصــول المدنييــن إلــى األعيــان221.
 

األركان المعنوية )القصد الجنائي222(

هنــاك ركنــان لتوافــر القصــد الجنائــي )mens rea( فــي جريمــة الحــرب المتمثلــة فــي اســتخدام التجويــع 
كأســلوب مــن أســاليب الحــرب:

أن يكون الجاني قد حرم المدنيين بشكل متعمد من أشياء ال غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة؛ 	 

217  انظــر األمــم المتحــدة، »تعديــل المــادة 8 مــن نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )تعمــد تجويــع المدنييــن(«، 
https://treaties.un.org/ ،)2019 ديســمبر/ كانــون األول C. N394. 2020.TREATIES-XVIII.10. g )6 مســتند أممــي رقــم

 .doc/Publication/CN/2020/CN.394.2020-Eng.pdf

218  انظر القسم 2.1، أعاله.

219  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، الحاشية رقم 149 أعاله، الفقرة 2101. 

220  انظــر المــادة 54 مــن البروتوكــول اإلضافــي األول والمــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي. انظــر أيًضــا اللجنــة الدوليــة 
.2795 الفقــرة   ،70 المــادة  األول،  اإلضافــي  البروتوكــول  علــى  التعليــق   ،ICRC األحمــر  للصليــب 

221  تريفترر و أمبوس، الحاشية رقم 5 أعاله، الصفحة 516.

222  للحصول على تحليل مفصل حول النية في جرائم الحرب المتمثلة بالتجويع، انظر: جورداش وآخرون، الحاشية رقم 6 أعاله.
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وأن يكون الجاني قد بّيت النية الستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.	 

ينشــأ الشــرط األول مــن هذيــن الشــرطين عــن تطبيــق المــادة 30 مــن نظــام رومــا األساســي، التــي تنــص علــى 
أن، »مــا لــم ُينــص علــى خــالف ذلــك«، تكــون جميــع األركان الماديــة للجرائــم الواقعــة ضمــن اختصــاص نظــام 

رومــا األساســي مرتكبــة عــن »قصــد وعلــم«. 

 

المادة 30

الركن المعنوي

ارتــكاب جريمــة تدخــل فــي اختصــاص 	  ــا عــن  ينــص علــى غيــر ذلــك، ال ُيســأل الشــخص جنائيًّ لــم  مــا 
ــة، مــع توافــر  المحكمــة، وال يكــون عرضــة للعقــاب علــى هــذه الجريمــة إال إذا تحققــت األركان المادي

القصــد والعلــم.

ألغراض هذه المادة، يتوافر القصد لدى الشخص عندما:	 

يتعمد هذا الشخص، فيما يتعلق بسلوكه، ارتكاب هذا السلوك؛	 

يتعمــد هــذا الشــخص، فيمــا يتعلــق بالنتيجــة، التســبب فــي تلــك النتيجــة أو يــدرك أنهــا ســتحدث 	 
فــي إطــار المســار العــادي لألحــداث.

ألغــراض هــذه المــادة، تعنــي لفظــة »العلــم« أن يكــون الشــخص مــدرًكا أنــه توجــد ظــروف أو ســتحدث 	 
نتائــج فــي المســار العــادي لألحــداث. وتفســر لفظتــا »يعلــم« أو »عــن علــم« تبًعــا لذلــك.

»حرمــان المدنييــن مــن األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة« هــو »عنصــر  	
ــز المعنــوي  ــار التميي ــز وقابــل للفصــل ألغــراض المــادة 30 )1( مــع توافــر معي مــادي« ممي
الخــاص بهــا223. وبموجــب المــادة 30 )2( )أ(، يجــب أن »يقصــد« -بمعنــى: يرغــب- الجانــي 
ــان التــي ال غنــى عنهــا  ــن مــن األعي فــي االنخــراط فــي ســلوك مــن شــأنه أن يحــرم المدنيي
لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تتطلــب المــادة 30 )3( أن يكــون أحــد 
األركان الماديــة مرتكًبــا عــن علــم )أي: اإلدراك بوجــود ظــرف مــا(. وبالتالــي، فمــن الســمات 
األساســية الرتــكاب جريمــة التجويــع أن يكــون الجانــي علــى علــم بــأن األعيــان التــي يحــرم 

الســكان المدنييــن منهــا ضروريــة لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة.

223  تنــص النقطــة 2 مــن المقدمــة العامــة ألركان الجرائــم فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والتــي تحتــوي علــى إرشــادات لتطبيــق 
المــادة 30، علــى مــا يلــي: »إذا لــم تــرد اإلشــارة فــي األركان إلــى ركــن معنــوي ألي ســلوك أو نتيجــة أو ظــرف معيــن، فإنــه يفهــم 
مــن ذلــك أن الركــن المعنــوي ذا الصلــة، أي القصــد أو العلــم أو كليهمــا ممــا هــو وارد فــي المــادة 30، واجــب االنطبــاق«. وبالنظــر 
إلــى أن الركــن األساســي المتمثــل فــي حرمــان المدنييــن مــن األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة هــو ســلوك 

)ونتيجــة( بــدون معيــار معنــوي صريــح مرتبــط بــه، فــإن المــادة 30 تعمــل علــى اشــتراط أن يكــون ارتــكاب هــذا الركــن عــن قصــد.
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ومــن المرجــح أن يشــكل تفســير الشــرط الثانــي مــن شــرطي توافــر القصــد الجنائــي )mens rea(، »نيــة 
التجويــع« )الركــن 2(، التحــدي األكبــر فــي المالحقــة القضائيــة.

النية في التجويع ال تتطلب إثباًتا على تعرض المدنيين للتجويع 

فــي حيــن أن الجريمــة تتطلــب وقــوع الحرمــان مــن أعيــان ال غنــى عنهــا لبقــاء علــى قيــد الحيــاة كســلوك 
وكنتيجــة لهــذا الســلوك، فإنــه ال يبــدو أن هــذه الجريمــة تتطلــب إثباًتــا علــى أن المدنييــن تعرضــوا للتجويــع 
ــا224. ويتضــح ذلــك مــن المصطلحــات المســتخدمة فــي كل مــن المــادة 8 )2( )هـــ( )19( وأركان الجرائــم،  حقًّ
ويمكــن االســتدالل علــى ذلــك مــن حقيقــة رفــض مؤتمــر رومــا تضميــن لغــة كان مــن شــأنها اشــتراط إثبــات علــى 
ــة  ــن تكــون ذات صل ــج أي حرمــان ل ــأن نتائ ــع حتــى المــوت225. وهــذا ال يعنــي القــول ب ــن للتجوي تعــرض المدنيي
بتقييــم المســؤولية الجنائيــة الفرديــة. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، ُيســتدل علــى مصطلــح القصــد الجنائــي دائًمــا 
مــن نتائــج ســلوك المدعــى عليــه. إن أي نتائــج مــن هــذا القبيــل ســتكون مهمــة أيًضــا فــي مرحلــة إصــدار الحكــم، 

وفــي تحديــد أي تعويضــات ســيتم منحهــا226. 

224  يتفــق هــذا مــع الــرأي الســائد فــي القانــون الدولــي اإلنســاني بأنــه يحظــر اســتخدام التجويــع كوســيلة مــن وســائل الحــرب، بصــرف 
النظــر عمــا إذا كانــت آثــاره قــد أصبحــت واضحــة علــى الســكان أم ال. انظــر تريفتيــرر و أمبــوس، الحاشــية رقــم 5 أعــاله، الصفحــة 517 
و 790 )“الركــن المــادي الوحيــد الــذي تتطلبــه أركان الجرائــم هــو وجــود حرمــان مــن أعيــان معينــة. وهــذا يشــير إلــى أنــه... يكفــي 
أن يحــرم المدنييــن مــن األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة، وهــو الحرمــان الــذي قــد يتســبب فــي تجويعهــم 
فــي المســتقبل، دون اشــتراط أن يكــون للحرمــان تأثيــره بمــرور الوقــت«(. انظــر أيًضــا، ســيمون هوتــر، اســتخدام التجويــع كســالح: 
السياســات المحليــة للتجويــع المتعمــد كوســيلة لتحقيــق نهايــة بموجــب القانــون الدولــي )بريــل| نيجــوف، 2015( الصفحــة 32؛ 
رينيــه بروفوســت، »اســتخدام التجويــع كســالح: اآلثــار القانونيــة للحصــار الغذائــي الــذي تفرضــه األمــم المتحــدة علــى العــراق 
ه معلقــون موثوقــون آخــرون التجويــَع  والكويــت” ]1992[ 30، مجلــة كولومبيــا للقانــون العابــر للحــدود، الصفحــة 577. كمــا شــبَّ
بالتحريــض علــى ارتــكاب إبــادة جماعيــة، والحرمــان مــن العيــش، وتهجيــر المدنييــن، وتعمــد توجيــه هجمــات ضــد المدنييــن الذيــن 
ــا للنتائــج المقصــودة منهــا. انظــر روي لــي،  ال يشــاركون بشــكل مباشــر فــي األعمــال الحربيــة. وهــذه كلهــا جرائــم ال تتطلــب إثباًت
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة: إعــداد نظــام رومــا األساســي: قضايــا ومفاوضــات ونتائــج )مؤسســة كلويــر للقانــون الدولــي، 1999(، 
الصفحــة مــن 142-141؛ تريفتيــرر و أمبــوس، الحاشــية رقــم 5 أعــاله، الصفحــات 448 و 531، نقــاًل مــن الصفحــة 635، الحاشــية 
74؛ “تقريــر اللجنــة التحضيريــة إلنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة: المجلــد األول: وقائــع اللجنــة التحضيريــة خــالل مــارس/ آذار - أبريــل/ 
نيســان وأغســطس/ آب 1996”، األمــم المتحــدة، مســتند أممــي رقــم A/51/22 )ملحــق الجمعيــة العامــة رقــم 22( )1996(، 

.https://digitallibrary.un.org/record/222404

225  اقترحــت الواليــات المتحــدة إدراج الركــن “نتيجــة ألفعــال المتهــم، توفــي شــخص أو أكثــر مــن التجويــع«. انظر مؤتمــر األمم المتحدة 
الدبلوماســي للمفوضيــن بشــأن اإلنشــاء المحــدود لمحكمــة جنائيــة دوليــة، »اقتــراح مقــدم مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة: 
الملحــق الخــاص بــاألركان التعريفيــة لجرائــم الفصــل الثانــي«، مســتند أممــي رقــم A/CONF.183/C.1/L.10 )19 يونيــو/ حزيــران 
الجنائيــة  للمحكمــة  التحضيريــة  المتحــدة  األمــم  لجنــة  https://digitallibrary.un.org/record/259656?ln=en؛   ،)1998
PCNICC/1999/ الدوليــة، »اقتــراح مقــدم مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة: مســودة أركان الجريمة: إضافة”، مســتند أممي رقم

 .https://digitallibrary.un.org/record/1491413?ln=en ،18 فبرايــر/ شــباط 1999(، الصفحــة DP.4/Add.2 )4

226  قضيــة المدعــي العــام ضــد رادوفــان كاراديتــش، حكــم ابتدائــي رقــم IT-95-5/18-T، 24 مــارس/ آذار 2016، الفقــرة 5669؛ 
قضيــة المدعــي العــام ضــد فوياديــن بوبوفيتــش و ليوبيشــا بيــرا و دراغــو نيكوليتــش و راديفــوي ميليتيتــش و فينكــو باندوريفيتــش 
و ليوبوميــر بوروفتشــانين وميــالن جفيــرو، حكــم ابتدائــي رقــم IT-05-88-T، 10 يونيــو/ حزيــران 2010، الفقــرة 820؛ كاســيس و 
جايتــرا )محــرران(، القانــون الجنائــي الدولــي لكاســيس )النســخة الثالثــة، أوكســفورد يونيفرســيتي بــرس، 2013(، الصفحــة مــن -57
58؛ كاي أمبــوس، “نيــة كارادزيتــش لإلبــادة الجماعيــة باعتبارهــا ’االســتدالل الوحيــد المعقــول‘؟”، EJIL: محادثــة! مدونــة المجلــة 
https://www.ejiltalk.org/karadzics-genocidal-intent-as-the- ،)2016األوروبيــة للقانــون الدولــي )1 أبريــل/ نيســان

./only-reasonable-inference
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إمكانية استيفاء النية في التجويع من خالل القصد المباشر أو غير 
المباشر

اســتناًدا إلــى العالقــة بيــن المــادة 30، التــي تحــدد المعاييــر المعنويــة االفتراضيــة التــي يجــب ترســيخها فيمــا 
يتعلــق بــكل مــن »الركــن المــادي« وركــن النيــة فــي التجويــع، فإنــه يمكــن اســتيفاء شــرط القصــد الجنائــي للنيــة 
فــي التجويــع مــن خــالل القصــد المباشــر أو القصــد غيــر المباشــر )العلــم(. فبالرغــم مــن وجــود أســباب النطبــاق 
المــادة 30 )2( )أ( علــى ركــن النيــة فــي التجويــع227، إال أن الغــرض األساســي للمــادة 30 -تحديــًدا إلنشــاء 
افتــراض بأنــه يجــب أن تكــون المعاييــر المعنويــة الموحــدة هــي القاعــدة )كوســيلة لخلــق أو تعزيــز االتســاق فــي 
معاييــر المســؤولية المطلوبــة للمســؤولية الفرديــة فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة(228- ال يــزال ينطبــق علــى 
ركــن النيــة فــي التجويــع. وبمــا أن ركــن النيــة فــي التجويــع يتعلــق بنيــة التســبب فــي تجويــع المدنييــن، فــإن 
المــادة 30 )2( )ب( تســمح بــأن يتــم اســتيفاء شــرط النيــة عندمــا يكــون الشــخص »قاصــًدا التســبب فــي« تجويــع 
الســكان المدنييــن )أي: النيــة المباشــرة( أو »مــدرًكا بــأن ذلــك ســيحدث فــي المســار العــادي لألحــداث« )أي، 

النيــة غيــر المباشــرة(.

»أسلوب حرب« تعني أن التجويع المتعمد يجب أن يكون مرتبًطا بسير 
األعمال العدائية

هنــاك شــرط قانونــي آخــر الســتيفاء معاييــر القصــد الجنائــي بموجــب المــادة 8 )2( )هـــ( )19(، وهــو إثبــات نيــة 
تجويــع المدنييــن باعتبارهــا »أســلوب حــرب«. وهــو مصطلــح فنــي يمكــن تفســيره بمــا يتماشــى مــع مفهــوم 
ا لــه تأثيــر فــي اشــتراط أن يكــون ســلوك  القانــون الدولــي اإلنســاني. وبالتالــي، فــإن ذلــك يخلــق ركًنــا ســياقيًّ
الجانــي مرتبًطــا باألنشــطة العســكرية )انظــر القســم 2.1 أعــاله(. ولذلــك، كان ال بــد أن يكــون التجويــع مقصــوًدا 
ــر  ا إلدارة األعمــال العدائيــة«، ولكــن ليــس هنــاك مــا هــو أكث ــا أو اســتراتيجيًّ ليمثــل »أســلوًبا محــدًدا أو تكتيكيًّ

ًبــا مــن ذلــك229. تطلُّ

227  جورداش و آخرون، الحاشية رقم 6 أعاله، الصفحة من 856-860.

ــرر و أمبــوس، الحاشــية رقــم 5 أعــاله، الصفحــة 1112 )اإلشــارة إلــى أن اللجنــة التحضيريــة رأت أن “الفهــم الواضــح لإلطــار  228  تريفتي
ــا للمحكمــة والــدول األطــراف والمتهميــن مــن أجــل توفيــر التوجيــه  القانونــي العــام الــذي ســتعمل فيــه المحكمــة يعتبــر أمــًرا مهمًّ
وإمكانيــة التنبــؤ واليقيــن، وتعزيــز فقــه قانونــي متســق بشــأن المســائل األساســية، بمــا فــي ذلــك مســألة الجــرم األخالقــي أو 

القصــد الجنائــي”(.

229  للحصــول علــى تحليــل مفصــل لمعنــى عبــارة »أســلوب حــرب« بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني، انظــر جــورداش و آخريــن، 
مــن 861-863. الصفحــة  أعــاله،   6 رقــم  الحاشــية 
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االعتبارات االستداللية

عنــد تقييــم مــا إذا كان الفــرد كان يقصــد اســتخدام تجويــع المدنييــن كأســلوب حــرب مــن خــالل حرمانهــم 
مــن األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة، فــإن االعتبــارات االســتداللية )أو المؤشــرات( ذات 
الصلــة ستشــمل مجموعــة واســعة مــن التقييمــات: طبيعــة وطريقــة وتوقيــت ومــدة أي حرمــان مــن األعيــان 
التــي ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة أو هجمــات علــى المدنييــن230، بمــا فــي ذلــك مــا إذا كانــت هــذه 
الهجمــات طويلــة األمــد ومســتمرة و/ أو عشــوائية231: ومــا إذا كانــت الهجمــات واســعة النطــاق وتــم ارتكابهــا 
بطريقــة منظمــة232؛ ومــا إذا كانــت قــد حدثــت كجــزء مــن حملــة اســتهدفت المدنييــن بشــكل ممنهــج، بمــا 
فــي ذلــك بســبب انتمائهــم لفئــة معينــة233. وسيشــمل التحليــل جميــع القضايــا ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك: 
الســياق العــام الــذي تــم فيــه ارتــكاب الجريمــة234؛ وتكــرار أفعــال التدميــر والتمييــز العنصــري235؛ والهجمــات ضــد 
المدنييــن بشــكل أكثــر عموميــة236؛ وإشــراك مجموعــة مــن أنمــاط ارتــكاب الجرائــم237؛ وحجــم تلــك الهجمــات238. 

والسياســات أو الخطــب ذات الصلــة التــي تشــجع علــى اســتهداف هــؤالء المدنييــن239.

230  إن أركان حظــر القانــون الدولــي اإلنســاني وجرائــم الحــرب المتعلقــة بالهجمــات ضــد المدنييــن واألعيــان المدنيــة وترهيــب الســكان 
المدنييــن مبينــة فــي القســم 2.3 أدنــاه.

231  يمكــن اعتبــار الهجمــات أثنــاء اتفاقــات وقــف إطــالق النــار والهدنــة أو الهجمــات طويلــة األمــد والمتواصلــة ضــد المدنييــن، فضــاًل 
عــن الهجمــات العشــوائية، دليــاًل علــى نيــة نشــر الرعــب. ويمكــن أيًضــا االســتدالل علــى النيــة المحــددة مــن موقــع الهجــوم؛ انظــر 
قضيــة المدعــي العــام ضــد دراغوميــر ميلوســيفيتش، حكــم ابتدائــي رقــم IT-98-29/1-T، 12 ديســمبر/ كانــون األول 2007، 

الفقــرة 881. 

232  قضيــة المدعــي العــام ضــد راتكــو مالديتــش، حكــم ابتدائــي رقــم IT-09-92 )المجلــد الثالــث مــن الخامــس(، 22 نوفمبــر/ تشــرين 
الثانــي 2017، الفقــرات 3514 و 3515 و 3519 و 3524، حيــث تــم االســتدالل علــى نيــة التدميــر مــن قبــل الجنــاة المادييــن 
مــن شــدة األفعــال المحظــورة وطبيعتهــا الواســعة والتمييزيــة، وحقيقــة أن العديــد مــن هــذه الجرائــم ارتكبهــا نفــس األفــراد أو 

الوحــدات. 

233  قضيــة المدعــي العــام ضــد رادوفــان كاراديتــش، الحاشــية رقــم 226 أعــاله، الفقــرة 5825. انظــر أيًضــا أركان الجرائــم للمحكمــة 
ا« إلــى الفعــل الجنائــي، ممــا يتطلــب أن الســلوك الــذي يحاكــم المتهــم بســببه يحــدث  الجنائيــة الدوليــة، والتــي تضيــف »ركًنــا ســياقيًّ
ICC-02/05- فــي ســياق »نمــط واضــح مــن الســلوك المماثــل« وقضيــة المدعــي العــام ضــد عمــر حســن أحمــد البشــير، قــرار رقــم

3-01/09 بشــأن طلــب النيابــة أمــر اعتقــال ضــد عمــر حســن أحمــد البشــير، 4 مــارس/ آذار 2009، الفقــرة 119.

ــة المدعــي العــام ضــد غــوران جيليســيتش، حكــم اســتئناف رقــم IT-95-10-A، 5 يوليــو/ تمــوز 2001، الفقــرة 47؛ قضيــة  234  قضي
المدعــي العــام ضــد بوليــن نيراماســوهوكو و أرســين شــالوم نتاهوبالــي و ســيلفان نســابيمانا و ألفونــس نتيزيريايــو و جوزيــف 
 ICTR-98-42-T، 24 كانياباشــي و إيلــي ندايامباجــي، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا، حكــم ابتدائــي وعقوبــة رقــم

يونيــو/ حزيــران 2011، الفقــرة 5732. 

235  المرجع السابق.

236  قضيــة المدعــي العــام ضــد بوبوفيتــش، الحاشــية رقــم 226 أعــاله، الفقــرات 1318-1314 و 1399؛ قضيــة المدعــي العــام ضــد 
غــوران جيليســيتش، الحاشــية رقــم 234 أعــاله، الفقــرة 47؛ قضيــة المدعــي العــام ضــد رادوفــان كاراديتــش، الحاشــية رقــم 226 
أعــاله، الفقــرة 80؛ قضيــة المدعــي العــام ضــد زدرافكــو توليميــر، حكــم اســتئناف رقــم IT-5-88/2-A، 8 أبريــل/ نيســان2015، 

الفقــرة 246. 

237  قضيــة المدعــي العــام ضــد رادوســالف بردانيــن، حكــم ابتدائــي رقــم IT-99-39-T، 1 ســبتمبر/ أيلــول 2004، الفقــرة 983؛ قضيــة 
المدعــي العــام ضــد إيمانويــل ندينداباهيــزي، حكــم ابتدائــي وعقوبــة رقــم ICTR-2001-71-I، 15 يوليــو/ تمــوز 2004، الفقــرة 

.460

238  قضيــة المدعــي العــام ضــد جــان بــول أكاييســو، حكــم ابتدائــي رقــم ICTR-96-4-T، 2 ســبتمبر/ أيلــول 1998، الفقــرات 523 و 
730؛ قضيــة المدعــي العــام ضــد راديســالف كرســتيتش، حكــم ابتدائــي رقــم IT-98-33-T، 2 أغســطس/ آب 2001، الفقــرة 549. 

239  قضية المدعي العام ضد نيراماسوهوكو وآخرين، الحاشية رقم 234 أعاله، الفقرة 6012.
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وعلى األقل، سيكون من الضروري وجود أي جهات فاحصة للوقائع، للنظر في العوامل األربعة التالية:

اإلدراك لمخاطــر أن يــؤدي التدخــل فــي األعيــان التــي ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة إلــى 	 
التجويــع )بمــا فــي ذلــك عندمــا يحــدث الحرمــان نتيجــة للســعي وراء تحقيــق غــرض قانونــي فــي ظاهــره(؛

احتــرام النطــاق الكامــل لمحظــورات القانــون الدولــي اإلنســاني ذات الصلــة، )بمــا فــي ذلــك الحظــر 	 
المفــروض علــى الهجمــات العشــوائية وغيــر المتناســبة240؛ وحظــر إرهــاب الســكان المدنييــن241؛ وحظــر 

ــر(244؛  ــدروع البشــرية243؛ وحظــر التهجي ــم اســتخدام ال العقــاب الجماعــي242؛ وتحري

تنفيــذ االلتزامــات اإليجابيــة المنبثقــة عــن مبــادئ القانــون الدولــي اإلنســاني واجبــة التطبيــق فــي ســياق 	 
األعمــال العدائية245؛ و

الخطــوات الملموســة المتخــذة )أو التــي لــم ُتتخــذ( للتخفيــف مــن معانــاة المدنييــن، ال ســيما تلــك التــي 	 
يمكــن أن تســهل إيصــال المــواد التــي ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة إلــى الســكان المدنييــن 

المتضرريــن.

240  انظر الجزء 1.2.2.3 أعاله.

241  انظــر المــادة 51 )2( مــن البروتوكــول اإلضافــي األول؛ المــادة 13 )2( مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب 
ــي اإلنســاني العرفــي. ــون الدول األحمــر ICRC، القاعــدة 2 مــن القان

242  انظــر المــادة 75 مــن البروتوكــول اإلضافــي األول؛ المــادة 4 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
ICRC، القاعــدة 103 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي.

243  انظــر المــادة 51 )7( مــن البروتوكــول اإلضافــي األول؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، القاعــدة 97 مــن القانــون الدولــي 
اإلنســاني العرفــي؛ المــادة 8 )2( )ب( )23( مــن نظــام رومــا األساســي.

 ،ICRC 244  انظــر المــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة؛ المــادة 17 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر
المــادة 129 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي.

245  بمــا فــي ذلــك االلتــزام باالمتثــال لمبــدأ الحــذر والســماح للمســاعدات اإلنســانية )كالهمــا تمــت مناقشــتهما أعــاله(، وكذلــك 
حمايــة البيئــة الطبيعيــة )المــادة 55 مــن البروتوكــول اإلضافــي األول( والتــي قــد تكــون ذات صلــة عنــد النظــر فــي تدميــر المناطــق 

الزراعيــة. 

طفلتان تجلبان الماء
مديرية معين، أمانة العاصمة. 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
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علــى الرغــم مــن وضــع حظــر التجويــع فــي القانــون الدولــي العرفــي246، حتــى لــو كان األشــخاص المســؤولون 
عــن ارتــكاب التجويــع كجريمــة حــرب، مــن رعايــا دولــة كانــت تخضــع لواليــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فــإن 
جريمــة الحــرب المتمثلــة فــي التجويــع فــي نــزاع مســلح غيــر دولــي بموجــب نظــام رومــا األساســي لــن يكــون 
ــة أو أي  ــذ247. ويمكــن فقــط للمحاكــم المحلي ــز التنفي ــر رجعــي علــى الســلوك قبــل دخولهــا حي لهــا تطبيــق بأث
محكمــة أو هيئــة قضائيــة دوليــة تــم إنشــاؤها حديًثــا المقاضــاة فــي جرائــم التجويــع المرتكبــة مــن قبــل هــؤالء 
الجنــاة بنــاًء علــى حظــر التجويــع فــي القانــون المحلــي و/ أو بموجــب القانــون الدولــي العرفــي. وهنــاك مجموعة 
مــن الجرائــم األخــرى التــي قــد تخــدم غــرض ضمــان تنــاول الحرمــان مــن األعيــان التــي ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى 
قيــد الحيــاة لغــرض تجويــع المدنييــن بــكل تفاصيلــه وتزويــد الجهــة الفاحصــة للوقائــع بمجموعــة مــن األســس 

المحتملــة لإلدانــة الناشــئة عــن »وقائــع التجويــع« ذات الصلــة248. 

ــاة،  ــد الحي ــان التــي ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قي ــه الهجمــات التــي تحــرم المدنييــن مــن األعي تعمــد توجي
قــد يرقــى إلــى مســتوى جريمــة الحــرب المتمثلــة فــي مهاجمــة المدنييــن بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي249، 
الــذي يقــوم علــى مبــدأ التمييــز فــي القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي علــى النحــو المبيــن أعــاله )انظــر القســم 
i( 1.2.2.3( أعاله(. باإلضافة إلى األركان االفتتاحية، هناك أربعة أركان أخرى لجريمة الحرب هذه: )i( أن يكون 
الجانــي قــد وجــه هجوًمــا250؛ )ii( أن يكــون الهــدف مــن الهجــوم مجموعــة مــن الســكان المدنييــن بصفتهــم هــذه 
أو أفــراد مدنييــن ال يشــاركون بشــكل مباشــر فــي األعمــال العدائيــة251؛ )iii( إذا ارتكــب الجانــي األركان الماديــة 
للجريمــة عــن قصــد وعلــى علــم252؛ )iv( أن يكــون الجانــي قــد قصــد أن يكــون الســكان المدنيــون، بصفتهــم هــذه 

246  انظر القسم 2.1 أعاله.

247  انظــر غاالنــد، إحــاالت مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة: الطبيعــة والتأثيــرات والحــدود 
القانونيــة )بريــل | نيجهــوف، 2019(، الفصــل 3، الــذي يســتعرض كيــف يمكــن أن يتعــارض ذلــك مــع مبــدأ المشــروعية. وهنــاك 
جــدوى فــي النقــاش األكاديمــي حــول اســتخدام وضــع التجويــع فــي القانــون العرفــي كأســاس الختصــاص المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة للمقاضــاة فــي التجويــع باعتبــاره جريمــة حــرب فــي أي نــزاع مســلح غيــر دولــي NIAC. ويمكــن اســتخالص أوجــه التشــابه 
مــن التعديــل فــي أركان جريمــة العــدوان الــذي تــم تحليلــه بشــكل أوســع ومفهــوم عموًمــا بــأن يكــون لــه تطبيــق مســتقبلي فقــط.

248  مثــل هــذه الجرائــم تتضمــن جرائــم ضــد اإلنســانية )ال ســيما االضطهــاد أو الترحيــل أو النقــل القســري للســكان وغيرهــا مــن األعمــال 
الالإنســانية(، واإلبــادة الجماعيــة وعــدد كبيــر مــن جرائــم الحــرب، مثــل الجرائــم الــواردة فــي النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة 
ــة: المــواد 8 )2( )ب( )1( و 8 )2( )ب( )13( و 8 )2( )هـــ( )12(. لمزيــد مــن التحليــل حــول الجرائــم البديلــة، انظــر جــورداش  الدولي
وآخريــن، الحاشــية رقــم 6 أعــاله؛ إم جــي فينتــورا، »مقاضــاة مرتكبــي جريمــة التجويــع بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي: اســتعراض 

االحتمــاالت القانونيــة« ]2019[ 17 )4( مجلــة العدالــة الجنائيــة الدوليــة 781.

ICC-01/04- 249  المــادة 8 )2( )هـــ( )ط( مــن نظــام رومــا األساســي؛ قضيــة المدعــي العــام ضــد جيرمــان كاتانغــا، حكــم ابتدائــي رقــم
7 ،01/07 مــارس/ آذار 2014، الفقــرة 800. 

250  أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 )2( )هـ( )ط(، الركن األول. 

251  أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 )2( )هـ( )1(، الركن الثاني. 

252  المادة 30 من نظام روما األساسي. 
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أو أفــراد مدنيــون ال يشــاركون بشــكل مباشــر فــي األعمــال العدائيــة، هدًفــا للهجــوم253.

قــد تشــكل إزالــة األعيــان التــي ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة أو تعطيلها، نوًعا من أنــواع الهجمات254. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن فــرض حصــار علــى منطقــة معينــة والــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى تجويــع المدنييــن فيهــا، 
تــم اعتبــاره فــي الســابق شــكاًل مــن أشــكال الهجــوم255. وال يعتبــر الهجــوم ناجًحــا إذا كان هدفــه األساســي أو 
الوحيــد مدنييــن ال يشــاركون بشــكل مباشــر فــي األعمــال العدائيــة )راجــع تعريــف المدنييــن بموجــب القانــون 
الدولــي اإلنســاني فــي القســم i( 1.2.2.3( أعــاله(256. ومــع ذلــك، فــإن الهجمــات العشــوائية التــي تكون األضرار 
ا إلــى الحــّد الــذي يظهــر أن الجانــي كان يقصــد اســتهداف المدنييــن، يمكــن  المدنيــة الناجمــة عنهــا كبيــرة جــدًّ
وصفهــا بأنهــا هجمــات متعمــدة ضــد المدنييــن257. وتعتبــر العوامــل األربعــة المتعلقــة بتحديــد نيــة التجويــع 
ــا، بمــا فــي  مفيــدة أيًضــا فــي تقييــم هــدف الهجــوم. كمــا يعــد االمتثــال للقانــون الدولــي اإلنســاني أمــًرا مهمًّ
ذلــك علــى ســبيل المثــال، تقييــم مــا إذا كان الجانــي قــد حــاول تجنــب المدنييــن مــن خــالل توجيــه تحذيــرات 

مســبقة قبــل تنفيــذ الهجمــة258.

لكــي يتــم تحميــل الجانــي المســؤولية، يجــب أن يتوفــر فــي فعلــه شــرَطي القصــد والعلــم عنــد ارتــكاب األركان 
الماديــة للجريمــة259. ويجــب أن يكــون الجانــي قــد قصــد أيًضــا أن يكــون المدنيــون الذيــن ال يشــاركون بشــكل 
مباشــر فــي األعمــال العدائيــة، الهــدَف األساســي أو الوحيــد للهجــوم، ممــا يعنــي أنــه يجــب أن يكــون مــدرًكا 

للطابــع المدنــي للهــدف260.

253  أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 )2( )هـ( )ط(، الركن الثالث.

254  المــادة 54 مــن البروتوكــول اإلضافــي األول. الهجــوم هــو: فعــل إجرامــي هجومــي أو دفاعــي يتضمــن اســتخدام القــوة الجســدية 
)بمــا فــي ذلــك الحرمــان غيــر القانونــي مــن الحريــة( ينفــذه أحــد أطــراف النــزاع ضــد الخصــم. انظــر المــادة 49 )1( مــن البروتوكــول 
ــاو، حكــم ابتدائــي رقــم  اإلضافــي األول؛ قضيــة المدعــي العــام ضــد عيســى حســن سيســاي و موريــس كالــون و أوغســطين جب
SCSL-04-15-A، 2 مــارس/ آذار 2009، الفقــرات مــن 1897-1891؛ قضيــة المدعــي العــام ضــد عيســى حســن سيســاي و 
موريــس كالــون و أوغســطين جبــاو، حكــم اســتئناف رقــم SCSL-04-15-A، 26 أكتوبــر/ تشــرين األول 2009، الفقــرة 500. ال 
تشــكل أســاليب الحــرب النفســية والسياســية واالقتصاديــة هجمــات ألغــراض هــذه الجريمــة؛ انظــر تريفتيــرر و أمبــوس، الحاشــية رقــم 

5 أعــاله، الصفحــة 355 و 368.

255  قضية المدعي العام ضد ميلوسيفيتش، الحاشية رقم 231 أعاله، الفقرات من 910-912.

ــو تشــوي، مســتند رقــم ICC-01/04-01/07، قــرار بشــأن تأكيــد  ــو نغودجول ــة المدعــي العــام ضــد جيرمــان كاتانغــا و ماثي 256  قضي
ــة المدعــي العــام ضــد كاتانغــا، الحاشــية رقــم 249 أعــاله،  ــول 2008، الفقــرات 270 و 393-392؛ قضي التهــم، 30 ســبتمبر/ أيل

الفقــرات 799 و 802.

257  قضيــة المدعــي العــام ضــد كاتانغــا، الحاشــية رقــم 249 أعــاله، الفقــرة 802 )اســتهداف هــدف عســكري مشــروع ولكنــه اســتخدم 
أســلحة ذات آثــار عشــوائية وتســببت فــي إلحــاق الضــرر بعــدد كبيــر مــن المدنييــن(؛ قضيــة المدعــي العــام ضــد ستانيســالف جاليتش، 
حكــم اســتئناف رقــم IT-98-29-A، 30 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2006، الفقــرة 132؛ قضيــة المدعــي العــام ضــد ميلوســيفيتش، 
الحاشــية رقــم 231 أعــاله، الفقــرات مــن 912-910 )قــام الجانــي بفــرض حصــار علــى إحــدى المناطــق، وحــرم الســكان المدنييــن مــع 

أي مقاتليــن متواجديــن فيهــا، مــن المــواد التــي ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة(.

258  قضيــة المدعــي العــام ضــد ميلوســيفيتش، الحاشــية 231 أعــاله، الفقــرة 921؛ قضيــة المدعــي العــام ضــد كونــاراك، الحاشــية رقــم 
 IT-95-14/2-A، 17 210 أعــاله، الفقــرة 91؛ قضيــة المدعــي العــام ضــد داريــو كورديتــش و ماريــو تشــيركيز، حكــم اســتئناف رقــم

ديســمبر/ كانــون األول 2004، الفقــرة 96.

259  المادة 30 )2( – )3( من نظام روما األساسي؛ قضية المدعي ضد كاتانغا، الحاشية رقم 249 أعاله، الفقرة 808.

260  المرجع السابق.
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ومــن الجديــر بالذكــر، أن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي ال يناقــش الهجمــات علــى األعيــان المدنيــة بشــكل 
صريــح، لكــن هــذه الهجمــات تشــكل بالفعــل انتهــاًكا للقانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي261، ويمكــن أن تصنــف 

علــى أنهــا جريمــة حــرب فــي نزاعــات مســلحة غيــر دوليــة262.

 أعمال العنف أو التهديد به 
إلرهاب السكان المدنيين

قــد يشــكل تعمــد توجيــه الهجمــات ضــد أعيــان ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة أيًضــا جريمــة حــرب 
متمثلــة فــي اإلرهــاب. تحظــر المــادة 13 )2( مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي والقاعــدة 82 مــن القانــون 
الدولــي اإلنســاني العرفــي »أعمــال العنــف أو التهديــد بأعمــال العنــف التــي تســتهدف بصــورة رئيســة بــث 
الذعــر بيــن الســكان المدنييــن«. إن جريمــة الحــرب المتمثلــة فــي بــث الذعــر بيــن الســكان المدنييــن بموجــب 
القانــون الجنائــي الدولــي العرفــي »تشــترك فــي نفــس أركان الهجمــات غيــر القانونيــة ضــد المدنييــن، باســتثناء 
ــات جريمــة اإلرهــاب يســتوجب أن تكــون األعمــال قــد ارُتكبــت بغــرض  ــأن إثب الشــرط اإلضافــي الــذي يقضــي ب
أساســي؛ هــو بــّث الذعــر بيــن الســكان المدنييــن«263. ليــس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة اختصــاص علــى جريمــة 
الحــرب المتمثلــة فــي اإلرهــاب، حيــث ال يمكــن للمحكمــة المالحقــة القضائيــة إال عــن الســلوك الــذي يرقــى إلــى 

ا مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية264. ــاره فعــاًل أساســيًّ مســتوى اإلرهــاب باعتب

وصفــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة )ICTY( فــي قضيــة غاليتــش جريمــة اإلرهــاب 
بأنهــا »ليســت قضيــة تــم فيهــا زرع عبــوة ناســفة خــارج هجــوم عســكري مســتمر، بــل قضيــة ’صدمــة كبيــرة 
وأضــرار نفســية‘ تســببت بهــا ’الهجمــات ]التــي[ تــم تصميمهــا إلبقــاء الســكان فــي حالــة رعــب دائمــة‘«265. وفــي 
قضيــة دراغوميــر ميلوزيفيتــش، وجــدت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة ICTY أن القنــص 
والقصــف المباشــر والعشــوائي، بمــا فــي ذلــك بالقنابــل الجويــة المعدلــة، علــى »أهــداف مدنيــة ليــس لهــا 
أهميــة عســكرية مــن أجــل قتــل وإصابــة وترويــع وإحبــاط الســكان المدنييــن فــي ســراييفو« شــّكل جريمــة حــرب 

261  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، القاعدة 7 من القانون الدولي اإلنساني العرفي.

IT-04- 262  انظــر علــى ســبيل المثــال، قضيــة المدعــي العــام ضــد يوهــان تارشولوفســكي و ليوبــه بوشكوســكي، حكــم ابتدائــي رقــم
T، 10-82 يوليــو/ تمــوز 2008، الفقــرات 292 و 349-380.

ضــد  العــام  المدعــي  قضيــة  أيًضــا  انظــر   .953 الفقــرة  أعــاله،   231 الحاشــية  ميلوســيفيتش،  ضــد  العــام  المدعــي  قضيــة    263
ميلوســيفيتش، حكــم اســتئناف رقــم IT-98-29/1-T، 12 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2009، الفقــرة 37؛ قضيــة المدعــي العــام ضــد 

.102 الفقــرة   ،2006 الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/   IT-98-29-A، 30 رقــم  اســتئناف  حكــم  جاليتــش،  ستانيســالف 

264  على سبيل المثال، االضطهاد أو أعمال غير إنسانية أخرى. انظر المادة 7 )ح( و )ك( من نظام روما األساسي.

265  قضية المدعي العام ضد غاليتش، الحاشية 263 أعاله، الفقرة 102.
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ــا مــن أركان الجريمــة267. ــع الفعلــي للســكان ركًن ــر التروي ــع الســكان المدنييــن266. ال يعتب ــة بتروي متمثل

علــى الرغــم مــن أن القصــد الجنائــي لهــذه الجريمــة يتطلــب نيــة محــددة لبــث الذعــر بيــن الســكان المدنييــن، 
كمــا هــو الحــال بالنســبة للهجمــات علــى األعيــان المدنيــة، فــال يلــزم أن يكــون هــو الغــرض الوحيــد الــذي مــن 
أجلــه ُترتكــب أعمــال العنــف أو التهديــد بالعنــف. ففــي قضيــة غاليتــش، وجــدت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ليوغوســالفيا الســابقة ICTY أن »حقيقــة األغــراض األخــرى التــي ربمــا كانــت متوافــرة فــي وقــت واحــد مــع 
غــرض بــث الذعــر بيــن الســكان المدنييــن لــن تدحــض هــذه التهمــة، طالمــا كانــت نيــة بــث الذعــر بيــن الســكان 
ا مــن بيــن األهــداف األخــرى«268. أمــا بالنســبة لجريمــة الحــرب المتمثلــة فــي التجويــع  المدنييــن هدًفــا أساســيًّ
والهجمــات علــى المدنييــن واألعيــان المدنيــة، »يمكــن اســتنتاج هــذه النيــة مــن ظــروف األعمــال أو التهديــدات، 

أي مــن طبيعتهــا وطريقتهــا وتوقيتهــا ومدتهــا«269، فضــاًل عــن العوامــل المذكــورة أعــاله.

أنماط المسؤولية

ــر ال يحــدد الجنــاة األفــراد المســؤولين عــن الجرائــم المحتملــة الموثقــة فيــه، فمــن  فــي حيــن أن هــذا التقري
ــا  المهــم أن نوضــح بإيجــاز كيــف يمكــن تحميــل األفــراد المســؤولية. بشــكل عــام، قــد يكــون الفــرد مســؤواًل جنائيًّ

عــن الجرائــم الدوليــة إذا270:

ارتكب الجريمة:

 )i( كفــرد )ارتــكاب مباشــر(؛ )ii( باالشــتراك مــع آخــر )مشــاركة فــي ارتــكاب(؛ )iii( مــن خــالل شــخص آخــر، 	 
ــا )ارتــكاب غيــر مباشــر(؛ أو )iv( مــن خــالل  بغــض النظــر عمــا إذا كان ذلــك الشــخص اآلخــر مســؤواًل جنائيًّ

أشــخاص آخريــن، جنًبــا إلــى جنــب مــع جنــاة مشــاركين )المشــاركة غيــر المباشــرة(271؛

266  قضية المدعي العام ضد. ميلوسيفيتش، الحاشية رقم 231 أعاله، الفقرات 208 و 938-936 و 971-967 و 978. 

267  قضية المدعي العام ضد. غاليتش، الحاشية 263 أعاله، الفقرة 104.

268  قضية المدعي العام ضد غاليتش، الحاشية رقم 263 أعاله، الفقرة 104. 

269  المرجع السابق. 

270  بحــث تفصيلــي فــي األركان القانونيــة المحــددة ألنمــاط المســؤولية المختلفــة خــارج نطــاق هــذه المقالــة. للحصــول علــى نبــذة 
عامــة علــى أنمــاط المســؤولية المختلفــة، انظــر تطبيــق معاييــر التحقيــق األساســية )BIS App( لمؤسســة االمتثــال للحقــوق 
العالميــة GRC. هــذه المعاييــر )BIS( متوفــرة فــي صيغــة تطبيــق لألجهــزة المحمولــة )Android و Apple( أو صيغــة تحمــل علــى 
ســطح مكتــب أجهــزة الكمبيوتــر أو علــى صيغــة نســخ مطبوعــة. إنهــا أداة حيــة تختــزل التوثيــق الدولــي لمعاييــر المســاءلة فــي دليــل 
ــة  ــة ذات الصل ــر القانوني ــة للمعايي ــن المســتخدمين مــن الحصــول علــى معرفــة موجــزة وعملي إرشــادات ســهل االســتخدام وتمّك
https:// لتوثيــق انتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الجنائــي الدولــي. انظــر
www.globalrightscompliance.com/en/projects/basic-investigative-standards-for-international-

.crimes-investigations

271  المادة 25 )3( )أ( من نظام روما األساسي.
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أمر بارتكاب الجريمة أو حّرض أو حث على ارتكابها272؛	 

دعم ارتكاب الجريمة أو شجع على ارتكابها أو ساعد في ارتكابها بطريقة أخرى273؛	 

ســاهم فــي ارتــكاب )أو حــاول ارتــكاب( جريمــة بواســطة مجموعــة مــن األشــخاص يعملــون لغــرض 	 
أو )التواطــؤ(274؛  مشــترك 

لم يمنع أو يقمع ارتكاب الجريمة أو لم يعاقب مرتكبيها )مسؤولية القيادة(275.	 

وبشــكل عــام، فــي حيــن أنــه مــن المرجــح أن يتــم مالحقــة الجنــاة مــن ذوي المســتويات الدنيــا عبــر األنظمــة 
القانونيــة الوطنيــة، فــإن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تهــدف إلــى مالحقــة كبــار القــادة أو أولئــك الذيــن يتحملــون 
أكبــر قــدر مــن المســؤولية عــن الســلوك اإلجرامــي والذيــن يعملــون فــي كثيــر مــن األحيــان علــى مســتوى بعيــد 
كل البعــد عــن ارتــكاب الجرائــم الجســدية. وبنــاًء عليــه، مــن أجــل إثبــات مســؤولية هــؤالء األشــخاص، يجــب إثبــات 
ا فــي ارتكابهــا بالقــدر  ــوا متورطيــن جســديًّ ــم التــي ارتكبهــا آخــرون دون أن يكون أنهــم قــد ســاهموا فــي الجرائ
الــذي تترتــب عليــه المســؤولية الجنائيــة الفرديــة. وقــد تحمــل بعــض أنمــاط المســؤولية الجنائيــة ألولئــك الذيــن 

272  المادة 25 )3( )ب( من نظام روما األساسي.

273  المادة 25 )3( )ج( من نظام روما األساسي.

274  المادة 25 )3( )د( من نظام روما األساسي.

275  المادة 28 )أ( و )ب( من نظام روما األساسي.

تحمل األطفال والنازحين مشقة جلب المياه
قرية السبعة، مديرية حيس، محافظة الحديدة. 13 مارس/آذار 2021
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يمارسون السيطرة على اآلخرين أو الذين يشاركون ويساهمون في وضع الخطط اإلجرامية276.

قد تكون هذه النقاط ذات صلة بحاالت، حيث:

هنــاك خطــة إجراميــة مشــتركة بيــن الجنــاة المتعدديــن والتــي أدت إلــى ارتــكاب الجريمــة )مطلــوب 
لالرتــكاب المشــترك واالرتــكاب المشــترك غيــر المباشــر(. وإلثبــات المســؤولية بموجــب النمــط الــذي يتطلــب 
هــذا الركــن، يجــب إثبــات أن المتهــم قــد قــدم مســاهمة أساســية فــي تلــك الخطــة مــع إدراكــه لعواقبهــا 

الجنائيــة277؛

ــا ألوامــر المتهــم  يمــارس المتهــم الســيطرة علــى أفعــال الجنــاة المباشــرين الذيــن يمتثلــون تلقائيًّ
بســبب موقعــه القيــادي فــي مؤسســة هرميــة منظمــة )مطلــوب فــي حالــة االرتــكاب غيــر المباشــر، واالرتــكاب 

المشــترك غيــر مباشــر(278؛

أن  بحقيقــة  العلــم  مــع  لغــرض مشــترك  ارتكبتهــا مجموعــة تعمــل  فــي جريمــة  المتهــم  ســاهم 
المجموعــة ســترتكب جرائــم ولكــن ليــس بالضــرورة أن ينتمــي إلــى هــذه المجموعــة أو يشــارك معهــا هــذا 

أو التواطــؤ(279؛  حالــة  فــي  الغــرض )مطلــوب 

276  غالًبــا مــا تنعكــس أنمــاط المســؤولية هــذه أيًضــا فــي القوانيــن الجنائيــة المحليــة. للحصــول علــى وصــف مســؤولية الغــرض 
المشــترك فــي القانــون المحلــي، انظــر قضيــة المدعــي العــام ضــد تاديتــش، الحاشــية 137 أعــاله، الفقــرات مــن 224 إلــى 225؛ 
يانيــف، »المؤسســة الجنائيــة المشــتركة« فــي أنمــاط المســؤولية فــي القانــون الجنائــي الدوليــة الــذي النســخة المحــررة مــن قبــل 
روث و فــان ســيلجريت و دي هيمبتهــن )كامبريــدج يونيفرســتي بــرس 2019( الصفحــة مــن 170-121. كانــت الهيئــة الســابقة هــي 
المشــروع الجنائــي المشــترك الــذي تــم اســتخدامه بشــكل كبيــر وتوســيع نطاقــه مــن قبــل المحكمتيــن المخصصتيــن ليوغوســالفيا 
الســابقة وروانــدا بعــد نطقهــا األول عبــر دائــرة االســتئناف للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة فــي قضيــة المدعــي 
العــام ضــد تاديتــش، الحاشــية 137 أعــاله، الفقــرة 227. ولــم ُيــدرج هــذا النمــط مــن المســؤولية صراحــًة فــي النظاميــن األساســيين 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، وقــد أثــار ذلــك انتقــادات بأنــه تصنــع 
مــن صنــع القاضــي. انظــر قضيــة المدعــي العــام ضــد ميــالن مارتيتــش، حكــم اســتئناف رقــم IT-95-11-A: رأي منفصــل للقاضــي 
شــومبورغ، 8 أكتوبــر/ تشــرين األول 2008، الفقــرة 9. انظــر علــى ســبيل المثــال، قضيــة المدعــي العــام ضــد ميروســال ترفوتشــكا 
و دراغوليــوب بركاتــش و ميلويــكا كــوس و زوران زيجيتــش و ميالديــن راديتــش، حكــم اســتئناف رقــم IT-98-30/1-A، 28 فبرايــر/ 
شــباط 2005، الفقــرات مــن 119-79؛ المدعــي العــام ضــد يوفيتشــا ســتانيتش و فرانكــو ســيماتوفيتش، حكــم دائــرة االســتئناف 
رقــم IT-03-69-A، 9 ديســمبر/ كانــون األول 2015، الفقــرات مــن 90-77؛ قضيــة المدعــي العــام ضــد يوســف مونيــاكازي، 
حكــم اســتئناف رقــم ICTR-97-36A-A، 28 ســبتمبر/ أيلــول 2011، الفقــرات مــن 156–164؛ قضيــة إدوارد كاريميــرا وماثيــو 
نجيرومباتســي ضــد المدعــي العــام، حكــم اســتئناف رقــم ICTR-98-44-A، 29 ســبتمبر/ أيلــول 2014، الفقــرات مــن 634-623؛ 
قضيــة المدعــي ضــد سيســاي وآخــرون )اســتئناف(، الحاشــية رقــم 254 أعــاله، الفقــرات مــن 475-474؛ قضيــة المدعــي العــام ضــد 
كاينــغ غيــك إيــف، الشــهير بلقــب دوتــش، حكــم ابتدائــي رقــم ECCC/TC، 26/001/18-07-2007 يوليــو/ تمــوز 2010، الفقــرات 

مــن 504–517. 

277  قضيــة المدعــي العــام ضــد تومــاس لوبانغــا دييلــو، قضيــة رقــم ICC-01/04-01/06، حكــم وفًقــا للمــادة 74 مــن النظــام 
.980-1006 مــن  الفقــرات   ،2012 آذار  مــارس/   14 األساســي، 

278  قضيــة المدعــي العــام ضــد بوســكو نتاغنــدا، الحاشــية رقــم 210 أعــاله، فــي الفقــرات مــن 351-350؛ قضيــة المدعــي العــام ضــد 
كاتانغــا، الحاشــية رقــم 256 أعــاله، الفقــرات مــن 514-500 و 539-527؛ قضيــة المدعــي العــام ضــد عمــر حســن أحمــد البشــير، 

الحاشــية رقــم 233 أعــاله، الفقــرات مــن 209-213. 

279  انظــر علــى ســبيل المثــال، المــادة 25 )3( )ج( مــن نظــام رومــا األساســي؛ قضيــة المدعــي العــام ضــد جــان بييــر بيمبــا غومبــو 
وآخريــن، قضيــة رقــم ICC-01/05-01/13، حكــم وفًقــا للمــادة 74 مــن نظــام رومــا األساســي، 19 أكتوبــر/ تشــرين األول 2016، 
الفقــرات مــن 98-84؛ قضيــة المدعــي العــام ضــد تاديتــش، قضيــة رقــم IT-94-1-T، الدائــرة االبتدائيــة، 7 مايــو/ أيــار 1997، 

الفقــرات 674 و 692-688 )دعــم وتشــجيع(.
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ــا( فــي منــع أو قمــع الجرائــم التــي  ا أو رئيًســا مدنيًّ فشــل المتهــم )الــذي قــد يكــون قائــًدا عســكريًّ
يرتكبهــا أشــخاص يخضعــون لقيادتــه وســلطته وســيطرته الفعليــة. بالنســبة للقــادة العســكريين، 
ارتكبهــا  التــي  بالجرائــم  لديــه معرفــة فعليــة  المتهــم كان  إثبــات أن  النمــط  إثبــات هــذا  يتطلــب 
مرؤوســوه أو، بــداًل مــن ذلــك، كان يجــب أن يكــون علــى علــم بارتــكاب الجرائــم280. وبالنســبة للرؤســاء 
المدنييــن، مــن ناحيــة أخــرى، يجــب إمــا إثبــات أن المتهــم كان علــى علــم بارتــكاب الجريمــة أو تجاهــل بوعــي 

المعلومــات التــي تشــير إلــى ارتكابهــا )مطلــوب لمســؤولية القيــادة/ الرئيــس(281.

األدلة المباشرة وغير المباشرة

عنــد تحليــل الســلوك الموثــق فــي البابيــن الســابع والثامــن، نعتمــد علــى تقييــم األدلــة المباشــرة والظرفيــة 
)غيــر المباشــرة( التــي تــم جمعهــا مــن قبــل المحققيــن الميدانييــن التابعيــن لمنظمــة مواطنــة. وغالًبــا مــا تجمــع 
المالحقــات القضائيــة علــى المســتوى الدولــي النيــة المطلوبــة للجرائــم المختلفــة مــن خــالل فحــص الظــروف 
األساســية والظــروف المحيطــة التــي ُتظهــر، بمــا ال يــدع مجــااًل للشــك، أن الجانــي كان مســؤواًل عــن ارتــكاب 
الجريمــة. وبخــالف الدليــل المباشــر، تتطلــب الحســابات المســتندة إلــى األدلــة الظرفيــة أن تــؤدي مجموعــات 
األدلــة المختلفــة، عنــد النظــر فيهــا مًعــا، إلــى اســتنتاج أن الســلوك كان متعمــًدا أو أن نتيجــة معينــة كانــت 

متعمــدة أو العمــل بأنهــا ســتحدث فــي المســار العــادي لألحــداث282.

280  المــادة 28 )أ( مــن نظــام رومــا األساســي؛ عــادًة مــا يتــم االحتفــاظ بالمســتوى األعلــى مــن »المعرفــة الفعليــة« كأســاس إلدانــة 
القــادة الذيــن أمــروا بارتــكاب الجريمــة أو شــاركوا فيهــا أو كانــوا حاضريــن أثنــاء ارتكابهــا. انظــر قضيــة المدعــي العــام ضــد زدرافكــو 
موســيتش و حــازم ديليتــش و ايســاد النــدزو و زينيــل ديليتــش، حكــم ابتدائــي رقــم IT-96-21-T، 16 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 1998، 
الفقــرة 769؛ قضيــة المدعــي العــام ضــد ميلــوراد كرنوييالتــش، حكــم ابتدائــي رقــم IT-97-25-T، 15 مــارس/ آذار 2002، الفقــرات 
312-309؛ قضيــة المدعــي العــام ضــد مـــالدن نـــاليتيليتش، الحاشــية رقــم 211 أعــاله، الفقــرة 435؛ قضيــة المدعــي العــام ضــد 
زالتكــو أليكسوفســكي، حكــم ابتدائــي رقــم IT-95-14/1-T، 25 يونيــو/ حزيــران 1999، الفقــرة 114؛ قضيــة المدعــي العــام ضــد 
ICTR-98- تيونيســت باغوســورا و غراتيــان كابيليغــي و ألــوي نتاباكــوزه و أناتولــي نيســيمغيومفا، حكــم ابتدائــي وعقوبــة رقــم
T، 18-41 ديســمبر/ كانــون األول 2008، الفقــرات مــن 2041-2038 ومــن 2067-2065 و مــن 2083-2082؛ قضيــة المدعــي 
العــام ضــد أليكــس تامبــا بريمــا وإبراهيــم بــازي كامــارا وســانتيجي بوربــور كانــو، حكــم ابتدائــي رقــم SCSL-04-16-T، 20 يونيــو/ 
ا عــن ارتــكاب األفعــال »كلمــا كان مــن الصعــب إثبــات  حزيــران 2007، الفقــرات مــن 1734-1729. وكلمــا كان القائــد بعيــًدا جســديًّ
]المعرفــة الفعليــة[ فــي حالــة عــدم وجــود دالئــل أخــرى«. انظــر قضيــة المدعــي العــام ضــد إنفــر هادجيانوفيتــش وأميــر كوبــورا، 

حكــم ابتدائــي رقــم IT-01-47-T، 15 مــارس/ آذار 2006، الفقــرة 94. 

281  المادة 28 )ب( من نظام روما األساسي.

282  انظــر قضيــة المدعــي العــام ضــد جــان بييــر بيمبــا غومبــو و إيمــي كيلولــو موســامبا و جــان جــاك مانجينــدا كابونجــو و فيديــل 
بابــاال وانــدو و نارســيس أريــدو، حكــم اســتئناف رقــم ICC-01/05-01/13 A A2 A3 A4 A5، 8 مــارس/ آذار 2018، الفقــرة 868 
)»عندمــا يكــون االســتنتاج الوقائعــي مســتنًدا إلــى اســتدالل مأخــوذ مــن أدلــة ظرفيــة، ال يتــم إثبــات االســتنتاج بمــا ال يــدع مجــااًل 
للشــك إال إذا كان االســتنتاج المعقــول الوحيــد الــذي يمكــن اســتخالصه مــن الدليــل. ومــن الثابــت بالفعــل أنــه ال يكفــي أن يكــون 
االســتنتاج الــذي توصلــت إليــه الدائــرة االبتدائيــة مجــرد اســتنتاج معقــول متــاح مــن تلــك األدلــة؛ االســتنتاج الــذي يشــير إلــى إدانــة 
المتهــم يجــب أن يكــون االســتنتاج المعقــول الوحيــد المتــاح. إذا كان هنــاك اســتنتاج آخــر مفتــوح بشــكل معقــول مــن األدلــة، 
ويتفــق مــع بــراءة المتهــم، فيجــب تبرئتــه«(. انظــر أيًضــا قضيــة المدعــي العــام ضــد دييلــو، الحاشــية رقــم 277 أعــاله، الفقــرة 447؛ 
قضيــة المدعــي العــام ضــد جــان بييــر بيمبــا غومبــو، قضيــة رقــم ICC-01-/05-01/08، قــرار بموجــب المــادة 61 )7( )أ( و )ب( 
مــن نظــام رومــا األساســي بشــأن االتهامــات الموجهــة مــن المدعــي العــام ضــد جــان بييــر بيمبــا غومبــو، 15 يونيــو/ حزيــران 2009، 
الفقــرة 362؛ قضيــة المدعــي العــام ضــد جــان بييــر بيمبــا غومبــو، قضيــة رقــم ICC-01/05-01/08، حكــم بموجــب المــادة 74 مــن 
النظــام األساســي، 21 مــارس/ آذار 2016، الفقــرة 192؛ قضيــة المدعــي العــام ضــد بردانيــن، الحاشــية رقــم 237 أعــاله، الفقــرة 
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 القانون الدولي 
)IHRL( لحقوق اإلنسان

ينطبــق القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان فــي أوقــات الســلم وفــي أوقــات النــزاع المســلح283. العالقــة بيــن 
القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان عالقــة تكامليــة ويعــزز كلٌّ منهمــا اآلخــر284؛ حيــث 

283  الحــظ أن القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، همــا إطــاران قانونيــان مكمــالن لبعضهمــا بعًضــا، ويعــزز 
كل منهمــا اآلخــر. انظــر »الحمايــة القانونيــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان فــي النزاعــات المســلحة«، مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق 
اإلنســان )https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict.pdf ،)2011؛ »فتوى بشــأن 
https:// ،25 مشــروعية التهديــد باألســلحة النوويــة أو اســتخدامها«، محكمــة العــدل الدوليــة )8 يوليــو/ تمــوز 1996(، الفقــرة
www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf. انظــر أيًضــا “التعليــق العــام 
رقــم 31: طبيعــة االلتــزام القانونــي العــام المفــروض علــى الــدول األطــراف فــي العهــد”، لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان، 
https://undocs.org/CCPR/C/21/ ،11 مايــو/ أيــار 2004(، الفقــرة CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 13 )26 مســتند رقــم
Rev.1/Add.13؛ “فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن التبعــات القانونيــة لبنــاء جــدار فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة«، 
https://www.icj-cij.org/public/files/ و 130،  الفقــرات 111-114  تمــوز 2004(،  يوليــو/   9( الدوليــة  العــدل  محكمــة 
case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf؛ “قضيــة متعلقــة باألنشــطة المســلحة علــى أراضــي الكونغــو: 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ضــد أوغنــدا: الحكــم، »محكمــة العــدل الدوليــة )19 ديســمبر/ كانــون األول 2005(، الفقــرة 216، 

 .https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/116/116-20051219-JUD-01-00-EN.pdf

284  للحصــول علــى تحليــل كامــل للعالقــة بيــن المجاليــن، انظــر هوتــر، الحاشــية رقــم 224 أعــاله؛ ســيمون هوتــر، »التجويــع فــي النزاعــات 
المســلحة: تحليــل قائــم علــى الحــق فــي الغــذاء” ]2019[ 17 )4( مجلــة العدالــة الجنائيــة الدوليــة 723.
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تشــترك مجموعــة قوانينهمــا فــي الهــدف األساســي المتمثــل فــي حمايــة كرامــة اإلنســان285. أكــدت محكمــة 
العــدل الدوليــة )ICJ( قابليــة تطبيــق العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )ICCPR( والعهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة )ICESCR( أثنــاء كلٍّ مــن النزاعــات المســلحة 

الدوليــة والنزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة286. 

الحقــوق األساســية فــي الحصــول علــى الغــذاء والمــاء والعيــش فــي مأمــن مــن الجــوع مذكــورة بالتفصيــل 
ــر اليمــن ملزمــة بتنفيــذ سياســات تهــدف إلــى ضمــان  فــي العديــد مــن المواثيــق الدوليــة والوطنيــة287. وتعتب
الحــق فــي الغــذاء لــكل فــرد، علــى النحــو المعتــرف بــه فــي اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان )UDHR( والعهد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة )ICESCR(، حيــث إن اليمــن قــد صادقــت علــى 
األخيــر فــي عــام 1987288. كمــا أن أعضــاء التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات ملزمــون أيًضــا باحتــرام التزامات 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة )ICESRC( عنــد قيامهــم بالمشــاركة فــي 
أي أنشــطة فــي اليمــن289. وعلــى الرغــم مــن خضوعــه لبعــض المناقشــات، فــإن جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( 
المســلحة، بصفتهــا جماعــة مســلحة غيــر حكوميــة، قــد تتحمــل أيًضــا المســؤولية عــن انتهــاكات القانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســان، حيــث إنهــا تمــارس ســيطرة أمــر واقــع علــى أراٍض ومــا فيهــا مــن ســكان290. ســيحدد هــذا 
القســم الفرعــي بإيجــاز بعــض معاييــر حقــوق اإلنســان ذات الصلــة بســلوك التجويــع، مــع التركيــز علــى الحــق 
فــي الغــذاء، فضــاًل عــن تطبيــق القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان خــارج الحــدود اإلقليميــة والتزامــات األطــراف 

الفاعلــة غيــر الحكوميــة لحمايــة حقــوق اإلنســان والوفــاء بهــا واحترامهــا.

285  قضية المدعي العام ضد انتو فورونجيا، حكم ابتدائي رقم IT-95-17/1-T، 10 ديسمبر/ كانون األول 1998، الفقرة 183. 

286  فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن التبعــات القانونيــة لبنــاء جــدار فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، الحاشــية رقــم 283 أعــاله، 
الفقــرات 114-111 و 130. 

287  اإلعــالن العالمــي للقضــاء علــى ســوء التغذيــة والجــوع؛ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، المادتــان 12 )2( 
و 14 )2( )ح(؛ اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، المادتــان 25 )و( و 28 )1(؛ اتفاقيــة حقــوق الطفــل، المادتــان 24 )2( 
)ج( و 27؛ البروتوكــول اإلضافــي لالتفاقيــة األمريكيــة لحقــوق اإلنســان فــي مجــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
»بروتوكــول ســان ســلفادور”، المــادة 12؛ الميثــاق األفريقــي لحقــوق ورفاهيــة الطفــل، المــادة 14 )2( )ج(؛ بروتوكــول الميثــاق 
األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب بشــأن حقــوق المــرأة فــي أفريقيــا، المــادة 15؛ الميثــاق العربــي، المادتــان 38 و 39 )2( )هـــ( 

)صادقــت اليمــن علــى الميثــاق العربــي فــي عــام 2013(. 

288  بموجــب المادتيــن 32 و 55 مــن الدســتور اليمنــي، تلتــزم الحكومــة اليمنيــة أيًضــا باحتــرام الحــق فــي الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة 
لجميــع مواطنيهــا.

289  انظر القسم 3.2.2 أدناه.

290  انظــر القســم 3.3 أدنــاه. حتــى فــي حالــة عــدم انطبــاق القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان علــى الجماعــات المســلحة غيــر الحكومية، 
يظــل القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الجنائــي الدولــي قابليــن للتطبيــق.

أطفال يقفون في طابور للحصول على الماء. مديرية كسمة، محافظة ريمة. 15 يناير/كانون الثاني 2021 
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الحق في الغذاء والماء
ا مــن حقــوق اإلنســان معتــرف بــه بموجــب اإلعــالن العالمــي لحقــوق  ــا أساســيًّ يعتبــر الحــق فــي الغــذاء حقًّ
اإلنســان UDHR 291، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة292، ويشــكل جــزًءا 
مــن الحــق فــي التمتــع بمســتوى معيشــي الئــق بموجــب اتفاقيــة حقــوق الطفــل )CRC(293. إنــه مصطلــح 
شــامل يتضمــن الحــق فــي الحصــول علــى الغــذاء الكافــي والحــق فــي العيــش بمأمــن مــن الجــوع.294 تــم 
ــا فــي  االعتــراف بالحــق فــي الغــذاء كشــرط مســبق إلعمــال الحــق فــي الحيــاة295. ويــرد الحــق فــي المــاء ضمًن

291  تنــص المــادة 25 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان علــى أن »لــكل فــرد الحــق فــي التمتــع بمســتوى معيشــي مالئــم 
للمحافظــة علــى الصحــة والرفاهيــة لــه وألســرته، بمــا فــي ذلــك الغــذاء...، لألطفــال واألمهــات الحــق فــي الحصــول علــى رعايــة 

خاصتيــن”. ومســاعدة 

292  تشــير الفقــرة )1( مــن المــادة 11 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة للغــذاء والمســكن 
المالئميــن علــى أنهمــا ضروريــان للتمتــع بالحــق العالمــي فــي الحصــول علــى مســتوى معيشــي الئــق.

293  تشــترط الفقرتيــن )1( و )4( مــن المــادة 38 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل CRC علــى الــدول األطــراف باحتــرام القانــون الدولــي 
اإلنســاني الواجــب تطبيقــه فيمــا يخــص األطفــال فــي النزاعــات المســلحة. ويشــمل دمــج القانــون الدولــي اإلنســاني فــي اتفاقيــة 
حقــوق الطفــل CRC حظــر اســتخدام التجويــع كأســلوب مــن أســاليب الحــرب. كمــا أنــه معتــرف بــه بموجــب عــدة معاهــدات 
أخــرى فــي مجــال حقــوق اإلنســان، منهــا اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة CEDAW واتفاقيــة حقــوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، التــي وقعــت عليهــن كل مــن اليمــن والمملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة. انظــر 
»مذكــرات مقدمــة بالنيابــة عــن المتدخــل أوكســفام بخصــوص قضيــة )منظمــة الحملــة المناهضــة لتجــارة األســلحة( ضــد وزيــر 
 CAAT( )19( منظمــة الحملــة المناهضــة لتجــارة األســلحة« ،)CO/1306/2016 الدولــة لألعمــال واالبتــكار والمهــارات )ادعــاء رقــم
https://caat.org.uk/wp-content/uploads/2020/09/2017-01-19.oxfam- ،4 ينايــر/ كانــون الثانــي 2016(، الصفحــة

 .submission.pdf

294  هوتــر، الحاشــية رقــم 224 أعــاله؛ هوتــر، الحاشــية رقــم 284 أعــاله. الحــق فــي العيــش بمأمــن مــن الجــوع هو حق أساســي غير قابل 
ا أدنــى ال يجــب تجــاوزه«. يخضــع هــذا الحــق لإلعمــال الفــوري، ويتطلــب اتخــاذ خطــوات عاجلة بشــأنه؛  لالنتقــاص، والــذي يضــع »حــدًّ
ال يمكــن تبريــر عــدم االمتثــال لهــذا الحــق إال فــي حــاالت محــدودة للغايــة مــن القــوة القاهــرة، وهــذه الحــاالت ال تشــمل حــاالت 
النــزاع. انظــر “التعليــق العــام رقــم 14 للجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة: الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى 
يمكــن بلوغــه مــن الصحــة )المــادة 12(، “لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، مســتند 
 .https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf ،47 أغســطس/ آب 2000(، الفقــرة E/C.12/2000/4 )11 رقــم
»التعليــق العــام رقــم 15: الحــق فــي المــاء )المــواد 11 و 12 مــن العهــد«، لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة 
https:// ،40 ينايــر/ كانــون الثانــي 2003(، الفقــرة E/C.12/2002/11 )20 مســتند رقــم ،)CESCR( واالجتماعيــة والثقافيــة
www.refworld.org/pdfid/4538838d11.pdf. ومــع ذلــك، يمكــن تقييــد الحــق فــي العيــش بمأمــن مــن الجــوع مــن أجــل 
»حمايــة الصحــة العامــة والســالمة العامــة واألخــالق، واســتعادة النظــام، وحمايــة الحقــوق والحريــات األساســية لآلخريــن«. انظــر 
هوتــر، الحاشــية رقــم 224 أعــاله، الصفحــة 731؛ المــادة 4 والفقــرة )2( مــن المــادة 11 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة. تأسســت لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة CESCR بموجــب قــرار المجلــس 
ــار 1985، لالضطــالع بمهــام الرصــد المســندة المجلــس. وال  ــو/ أي االقتصــادي واالجتماعــي ECOSOC رقــم 1985/17، 28 ماي
تعتبــر المالحظــات الختاميــة للجنــة علــى تقاريــر الــدول المقدمــة وال تعليقاتهــا العامــة عليهــا ملزمــة، لكــن تفســيراتها للحــق فــي 

ــا فــي تعزيــز هــذا الحــق. الغــذاء، وال ســيما تعليقهــا العــام رقــم 12، تلعــب دوًرا مهمًّ

رقــم  أممــي  مســتند  المتحــدة،  لألمــم  العموميــة  الجمعيــة  الغــذاء«،  فــي  بالحــق  المعنــي  الخــاص  للمقــرر  مؤقــت  »تقريــر    295
https://reliefweb.int/report/world/interim-report-  ،52 الفقــرة   ،)2017 األول  تشــرين  أكتوبــر/   A/72/188 )23
special-rapporteur-right-food-a72188؛ »التعليــق العــام رقــم 12”، لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة 
https://tbinternet. ،14 مايــو/ أيــار 1999(، الفقــرة EC.12/1999/5 )12 مســتند رقــم ،)CESCR( واالجتماعيــة والثقافيــة
ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/1999/5&Lang=en؛ 
»التعليــق العــام رقــم 3: طبيعــة التزامــات الــدول األطــراف”، لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة CESCR، مســتند 
https://www.refworld.org/pdfid/4538838e10. ،10 ديســمبر/ كانــون األول 1990(، الفقــرة E/1991/23 )14 رقــم
pdf. انظــر أيضــا »المبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة لدعــم اإلعمــال التدريجــي للحــق فــي الحصــول علــى غــذاء مالئــم فــي ســياق 
http://www.fao.org/3/ ،16 األمــن الغذائــي الوطنــي”، منظمــة األغذيــة والزراعــة )نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2004(، المبــدأ
y7937e/y7937e00.htm؛ هوتــر، الحاشــية رقــم 224 أعــاله. كمــا أقــره العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
)ICCPR(، واتفاقيــة حقــوق الطفــل )CRC(، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )CEDAW(، والميثــاق 
العربــي، وجميعهــا صادقــت عليهــا اليمــن. هــذا الحــق هــو أيًضــا جــزء مــن القانــون الدولــي العرفــي وأقــره كإحــدى القواعــد اآلمــرة 

.)jus cogens norm(

116

صناع الجــوع



الحــق فــي الغــذاء بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة الــذي يحمــي 
الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى يمكــن بلوغــه مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة296. 

يعالــج الحــق فــي الحصــول علــى الغــذاء الكافــي، الحرمــاَن مــن الغــذاء األقــل شــدة، ويتــم تحقيقــه عندمــا 
يكــون لــكل رجــل وامــرأة وطفــل، علــى نحــو فــردي أو فــي مجتمــع مــع آخريــن، إمكانيــة ماديــة297 وإمكانيــة 
اقتصاديــة298، فــي جميــع األوقــات، للحصــول علــى نوعيــة وكميــة كافيــة مــن الغــذاء لتلبيــة االحتياجــات الغذائيــة 
لألفــراد299. وبينمــا يخضــع هــذا الحــق لإلعمــال التدريجــي، يتعيــن علــى الــدول أن تبــدأ فــي اتخــاذ خطــوات فوريــة 

للوفــاء بالتزاماتهــا300.

يفــرض الحــق فــي الحصــول علــى الغــذاء والمــاء الكافَييــن والحــق فــي العيــش بمأمــن مــن الجــوع ثــالث 
التزامــات مختلفــة علــى الــدول األطــراف، وهــي التزامــات االحتــرام والحمايــة والوفــاء301. ويمكــن أن تحــدث 
انتهــاكات لهــذه االلتزامــات الثالثيــة إمــا مــن خــالل »الفعــل المباشــر«302 أو »التقصيــر للــدول أو عــدم قيامهــا 

باتخــاذ التدابيــر الالزمــة المنبثقــة مــن االلتزامــات القانونيــة«303.

296  لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة CESCR، التعليــق العــام رقــم 15، الحاشــية رقــم 294 أعــاله، الفقــرة 3. انظــر 
ــة واالجتماعيــة  ــة واالجتماعيــة والثقافيــة CESCR: الحقــوق االقتصادي أيًضــا »التعليــق العــام رقــم 6 للجنــة الحقــوق االقتصادي
ــة CESCR، مســتند رقــم E/1996/22 )8 ديســمبر/  ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــة الحقــوق االقتصادي ــار الســن”، لجن ــة لكب والثقافي

.https://www.refworld.org/docid/4538838f11.html ،32 5 و الفقــرات  كانــون األول 1995(، 

ضــع  ا، مثــل الرُّ 297  اإلمكانيــة الماديــة تعنــي أن الغــذاء الكافــي يجــب أن يكــون متاًحــا للجميــع، بمــا فــي ذلــك األفــراد الضعفــاء جســديًّ
ا والمرضــى الميئــوس مــن شــفائهم واألشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــاكل  واألطفــال الصغــار وكبــار الســن والمعوقيــن جســديًّ
ــة  ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــة الحقــوق االقتصادي ــا. انظــر »التعليــق العــام رقــم 12 للجن ــة، بمــن فيهــم المرضــى عقليًّ ــة مزمن طبي
 ،CESCR الحــق فــي الحصــول علــى الغــذاء الكافــي )المــادة 11(«، لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة :CESCR
https://www.refworld.org/pdfid/4538838c11. ،13 مايــو/ أيــار 1999(، الفقــرة E/C.12/1999/5 )12 مســتند رقــم

.pdf

298  اإلمكانيــة االقتصاديــة للحصــول علــى الغــذاء تعنــي أن التكاليــف الماليــة الشــخصية أو األســرية التــي ترتبــط بالحصــول علــى 
ــزم أن تكــون بالمســتوى الــذي ال يهــدد الوفــاء باالحتياجــات األساســية األخــرى،  ــة مــن أجــل تأميــن نظــام غذائــي كاٍف يل األغذي

المرجــع الســابق نفســه، الفقــرة 13.

299  المرجع السابق نفسه، الفقرة 6. 

ــة، مكتــب المفــوض  ــة CESCR: كتيــب لمؤسســات حقــوق اإلنســان الوطني ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــة الحقــوق االقتصادي 300  “لجن
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training12en. ،11 الســامي لحقــوق اإلنســان )2005(، الصفحــة

 .pdf

إيــدي،  أســبيورن  الســيد  مــن  مقــدم  اإلنســان،  حقــوق  مــن  كحــق  الكافــي  الغــذاء  علــى  الحصــول  فــي  الحــق  بشــأن  “تقريــر   301
https://undocs.org/en/E/CN.4/  ،)1987 تمــوز  يوليــو/   E/CN.4/Sub.2/1987/23 )7 رقــم  مســتند  الخــاص”،  المقــرر 
Sub.2/1987/23؛ لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة CESCR، الحاشــية رقــم 297 أعــاله، الفقــرة 15. انظــر 
أيًضــا “إرشــادات ماســتريخت التوجيهيــة بشــأن انتهــاكات الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة«، لجنــة الحقوقييــن الدوليــة، 
http://hrlibrary.umn.edu/ ،)1997 معهــد مورغــان لحقــوق اإلنســان وجامعــة ماســتريخت )26-22 ينايــر/ كانــون الثانــي
instree/Maastrichtguidelines_.html؛ هوتــر، الحاشــية رقــم 224 أعــاله؛ هوتــر، الحاشــية رقــم 284 أعــاله، الصفحــة مــن -13
14؛ لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة CESCR، التعليــق العــام رقــم 15، الحاشــية رقــم 294 أعــاله، الفقــرات مــن 
29-20؛ لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة CESCR، التعليــق العــام رقــم 14، الحاشــية رقــم 294 أعــاله، الفقــرات 

مــن 34-37.

302  إرشادات ماستريخت، الحاشية رقم 301 أعاله، الفقرة 14.

303  إرشادات ماستريخت، الحاشية رقم 301 أعاله، الفقرة 15.
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 تطبيق الحق في الغذاء 
خارج الحدود اإلقليمية

أعضاء التحالف بقيادة السعودية واإلمارات، األطراف في 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد 
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ــر تصــل إلــى حــد انتهــاك الحــق فــي الغــذاء  تتطلــب مســألة مــا إذا كانــت الوقائــع الموثقــة فــي هــذا التقري
تحليــاًل موجــًزا عــن تطبيــق القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان خــارج الحــدود اإلقليميــة، ومــا إذا كانــت تلــك 

الــدول التــي تشــكل جــزًءا مــن التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات ملزمــة بااللتزامــات المذكــورة أعــاله.

أوضحــت لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة )CESCR(، أنــه يجــب علــى الــدول األطــراف 
التــي صادقــت علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، أن تضمــن الحمايــة 
التزامــات  تطبيــق  إن  لواليتهــا«304.  الخاضعيــن  أو  أراضيهــا  فــي  »الموجوديــن  األشــخاص  لجميــع  الفعالــة 
حقــوق اإلنســان خــارج الحــدود اإلقليميــة معتــرٌف بــه علــى نطــاق واســع، حيــث تظــل الــدول األطــراف ملزمــة 
بتنفيــذ التزامــات حمايــة حقــوق اإلنســان واحترامهــا وإعمالهــا فــي الحــاالت التــي قــد تؤثــر فيهــا أفعالهــا علــى 
ــا، الذيــن ]...[ يتأثــر حقهــم فــي الحيــاة جــراء  »األشــخاص الموجوديــن خــارج أي أراٍض تســيطر عليــه الدولــة فعليًّ

أنشــطتها العســكرية أو أنشــطتها األخــرى بطريقــة مباشــرة ومتوقعــة بشــكل معقــول«305.

تظــل الــدول أعضــاء التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات، األطــراف فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة306، حينمــا تمــارس ســلطة وســيطرة فعالــة أو تأثيــًرا حاســًما علــى أجــزاء 

الــدول  قبــل  مــن  اإلبــالغ   :CESCR والثقافيــة  االقتصاديــة واالجتماعيــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة   1 رقــم  العــام  »التعليــق    304
ــو/ تمــوز 1981(،  ــة CESCR، مســتند رقــم E/1989/22 )27 يولي ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــة الحقــوق االقتصادي األطــراف”، لجن

 .https://www.refworld.org/docid/4538838b2.html  ،3 الفقــرة 

305  »التعليــق العــام رقــم 36 )2018( علــى المــادة 6 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، بشــأن الحــق 
https:// ،63 ــر/ تشــرين األول 2018(، الفقــرة ــة حقــوق اإلنســان، مســتند رقــم CCPR/C/GC/36 )30 أكتوب ــاة”، لجن فــي الحي
 .tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf
يدعمهــا أيًضــا »مبــادئ ماســتريخت بشــأن التزامــات الــدول خــارج أراضيهــا فــي مجــال الحقــوق االقتصادية واالجتماعيــة والثقافية«، 
https://www.etoconsortium.org/ ،)ينايــر/ كانــون الثانــي 2013(، المبــدأ 9 )ب( )ETOs( االلتزامــات خــارج الحــدود اإلقليميــة

 .nc/en/main-navigation/library/maastricht-principles/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=23

306  جميــع األعضــاء أطــراف فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة باســتثناء المملكــة العربيــة 
المتحــدة. العربيــة  واإلمــارات  الســعودية 
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مــن اليمــن307، ملزمــًة بتنفيــذ التزاماتهــا فــي مجــال حقــوق اإلنســان بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، باالمتنــاع عــن القيــام بأنشــطة يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر مباشــر ومتوقــع 
يصــل إلــى حــد الحرمــان مــن الغــذاء بيــن الســكان المدنييــن فــي اليمــن. وكمــا أوضــح المقــرر الخــاص الســابق 
المعنــي بالحــق فــي الغــذاء، فــإن تدميــر المحاصيــل أو تشــريد النــاس قســًرا مــن أراضيهــم أو حرمانهــم مــن ســبل 

عيشــهم مــن شــأنه أن ينتهــك االلتــزام الســلبي بعــدم التدخــل فــي حصــول النــاس علــى الغــذاء308.

فــي حيــن أنــه مــن الســهل جــداًل، تحديــد االلتــزام الســلبي بعــدم انتهــاك الحــق فــي الغــذاء أثنــاء العمــل 
خــارج الحــدود اإلقليميــة، علــى ســبيل المثــال مــن خــالل شــن هجمــات جويــة، فقــد يكــون مــن الصعــب تحديــد 
االلتــزام اإليجابــي بتوفيــر الغــذاء فــي مناطــق خارجيــة. وقــد قيــل إن مثــل هــذه االلتزامــات اإليجابيــة تنشــأ بقــوة 
أكبــر عندمــا يكــون ألفعــال الــدول الخارجيــة وتجاوزاتهــا تأثيــر كبيــر فــي التســبب فــي انعــدام األمــن الغذائــي309. 
إن مبــادئ ماســتريخت بشــأن االلتزامــات خــارج الحــدود اإلقليميــة للــدول فــي مجــال الحقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة توســع هــذه االلتزامــات اإليجابيــة والســلبية لتشــمل الحــاالت التــي تكــون فيهــا الــدول 
التــي تعمــل بشــكل منفصــل أو جماعــي »فــي وضــع يمّكنهــا مــن ممارســة تأثيــر حاســم أو اتخــاذ تدابيــر إعمــال 

االقتصــاد، والحقــوق االجتماعيــة والثقافيــة خــارج الحــدود اإلقليميــة، وفًقــا للقانــون الدولــي«310.

أعضاء التحالف بقيادة السعودية واإلمارات غير األطراف 
في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية 

ال تــزال الســعودية واإلمــارات -وهمــا دولتــان مــن الــدول القليلــة غيــر األطــراف فــي العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي الخــاص بالحقوق االقتصاديــة واالجتماعية والثقافية المصادق 
عليهمــا علــى نطــاق واســع- ملزمتيــن بتنفيــذ التزامــات القانــون الدولــي العرفــي الــواردة فيهمــا. تــم االعتــراف 
بشــكل مســتقل بالحــق فــي العيــش بمأمــن مــن الجــوع )فــي أشــد صــوره حيــث ال يتــرك الحرمــان غــذاًء كافًيــا 

307  للحصــول علــى نبــذة عامــة موســعة بلغــة غيــر قانونيــة عــن تقاســم الســيطرة داخــل اليمــن، انظــر آدم بــارون، “تحديــد مناطــق 
https://ecfr.eu/special/ ،)2015 الصــراع فــي اليمــن«، المجلــس األوروبــي للعالقــات الخارجيــة )19 أكتوبــر/ تشــرين األول
yemen/؛ جوليــو كوبــي، »األزمــة اإلنســانية فــي اليمــن: مــا وراء الكارثــة التــي مــن صنــع اإلنســان”، معهــد الســالم الدولــي، )ينايــر/ 
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2018/01/IPI-Rpt-Humanitarian-Crisis- ،)2018 كانــون الثانــي

  .in-Yemen.pdf

308  فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 88 أعــاله، الفقــرة 85؛ »الحــق فــي الغــذاء: تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي 
الغــذاء، الســيد جــان زيجلــر، المقــدم وفًقــا لقــرار لجنــة حقــوق اإلنســان رقــم 2001/25”، مجلــس حقــوق اإلنســان )10 ينايــر/ كانــون 
https://www.refworld.org/docid/3d6ce3c80. ،44 الفقــرة ،E/CN.4/2002/58 الثانــي 2002(، مســتند أممــي رقــم

 .html

309  هوتر، الحاشية رقم 224 أعاله؛ هوتر، الحاشية رقم 284 أعاله.

310  »مبــادئ ماســتريخت بشــأن التزامــات الــدول خــارج حدودهــا اإلقليميــة فــي مجــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة«، 
https://www.etoconsortium.org/ ،)ينايــر/ كانــون الثانــي 2013(، المبــدأ 9 )ج( )ETOs( االلتزامــات خــارج الحــدود اإلقليميــة

 .nc/en/main-navigation/library/maastricht-principles/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=23
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للبقــاء علــى قيــد الحيــاة( كقانــون عرفــي311. كمــا اعتــرف بذلــك المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي الغــذاء:

إن حــق العيــش بمأمــن مــن الجــوع مقبــول بــه كجــزء مــن القانــون الدولــي العرفــي، ممــا يجعلــه ملزًمــا لجميــع 
الــدول بغــض النظــر عمــا إذا كانــت طرًفــا فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 

.312]ICESCR[ والثقافيــة 

ــاء  ــة المتحــدة أثن ــة الســعودية واإلمــارات العربي ــي العرفــي هــذا المملكــة العربي ــون الدول ــزم تفســير القان ُيل
تنفيــذ عملياتهــا فــي اليمــن باالمتثــال للحــق فــي الغــذاء، علــى الرغــم مــن عــدم مصادقتهمــا علــى العهــد 

الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.

ــا فــي موقــع  باإلضافــة إلــى ذلــك، عندمــا ُتدعــى الدولــة المتدخلــة إلــى تنفيــذ تدخــٍل مــا، فإنهــا تقــف فعليًّ
الدولــة المضيفــة لهــا، وتكــون ملزمــة بتنفيــذ التزامــات القانــون الدولــي والمحلــي للدولــة المضيفــة إلــى جانــب 
التزاماتهــا الخاصــة313. تدخــل التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات فــي النــزاع بموافقــة الحكومــة اليمنيــة 
ــا، وهــي الســلطة القانونيــة )de jure( التــي تمثــل اليمــن، وهــو ملــزم بتنفيــذ بنــود العهــد  المعتــرف بهــا دوليًّ
أنحــاء  المعاهــدة فــي جميــع  بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة كطــرف فــي  الخــاص  الدولــي 
اليمــن314. وبنــاًء علــى ذلــك، أكــد فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( أن المملكــة العربيــة الســعودية واألعضــاء اآلخريــن 
فــي التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات ال يزالــون ملزميــن بتنفيــذ التزامــات اليمــن بمجــال حقــوق اإلنســان، 
بمــا فــي ذلــك تلــك المنبثقــة بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، 

أثنــاء تنفيــذ عملياتهــم فــي اليمــن315.

311  فيليــب ســاندز كيــو ســي و أنــدرو كالفــام وبليــن نــي غراليــغ، »فتــوى قانونيــة بشــأن شــرعية ترخيــص المملكــة المتحــدة لتصديــر 
األســلحة والمــواد ذات الصلــة بهــا إلــى المملكــة العربيــة الســعودية فــي ســياق التدخــل العســكري للمملكــة العربيــة الســعودية 
فــي اليمــن«، منظمــة العفــو الدوليــة فــي المملكــة المتحــدة، منظمتــي أوكســفام وســيفرورلد )11 ديســمبر/ كانــون األول 

2015(، الفقــرة 2.28.
https://www.amnesty.org.uk/files/webfm/Documents/issues/legal_opinion_on_saudi_arms_exports_16_
december_2015_correction.pdf ؛ Hutter، أعاله الحاشــية 224؛ Hutter، أعاله الحاشــية 284؛ ناروال، “الحق في الغذاء: 
محاســبة الفاعليــن العالمييــن بموجــب القانــون الدولــي “]2006[ 44 مجلــة كولومبيــا للقانــون العابــر للحــدود 691. انظــر أيًضــا 
ــدورة  ــة، 31 ال ــة الســعودية، دورة الثالث ــدوري الشــامل فــي المملكــة العربي ــر مقــدم إلــى األمــم المتحــدة - االســتعراض ال »تقري
الحاديــة و، مجلــس حقــوق اإلنســان، 16-05 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي عــام Mwatana »،2018 لحقــوق اإلنســان ومركــز حقــوق 
https://mwatana.org/wp- ،4 اإلنســان كليــة الحقــوق بجامعــة كولومبيــا )29 مــارس/ آذار 2018(، الفقــرة. 3، الحاشــية

 .content/uploads/2018/05/UNIVERSAL-PERIODIC-REVIEW-OF-SAUDI-ARABIA1.pdf

312  الجمعية العمومية لألمم المتحدة، الحاشية رقم 295 أعاله، الفقرة 52.

313  فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 88 أعــاله، الفقــرة 85. انظــر أيًضــا ديكــس، الحاشــية رقــم 172 أعــاله، الصفحــة 39؛ تــي 
تيمــاس، “التقييــم القانونــي للتدخــل الــذي تقــوده الســعودية فــي اليمــن: التدخــل التوافقــي فــي حــاالت الســلطة المتنــازع عليهــا 
والــدول المجــزأة« ]2018[ 78 مجلــة القانــون العــام األجنبــي والقانــون الدولــي )ZaöRV( 147؛ بيــرن، الحاشــية رقــم 172 أعــاله، 
الصفحــة مــن 124-120؛ شــميت، “ هجمــات الطائــرات بــدون طيــار بموجــب قانــون الحــرب )Jus Ad Bellum( والقانــون فــي 

الحــرب )Jus In Bello(: إزالــة “ضبــاب القانــون” ]2010[ 13 الكتــاب الســنوي للقانــون الدولــي اإلنســاني 1 و 4.

ــا،  ــة الحقــوق بجامعــة كولومبي ــادة حقــوق اإلنســان فــي كلي ــة لحقــوق اإلنســان وعي ــال، منظمــة مواطن 314  انظــر علــى ســبيل المث
الحاشــية رقــم 90 أعــاله. 

ــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 88 أعــاله، الفقــرة 85. انظــر أيًضــا ســانز وآخــرون، الحاشــية رقــم 311 أعــاله، الفقــرة  315  فريــق الخب
2.29؛ ديكــس، الحاشــية رقــم 172 أعــاله، الصفحــة مــن 39-33؛ بيــرن، الحاشــية رقــم 172 أعــاله، الصفحــة 124-120. ويدعــم 
هــذا الموقــف أيًضــا المقــرر الخــاص الســابق المعنــي بالحــق فــي الغــذاء، الــذي أكــد أن الــدول مطالبــة باحتــرام وحمايــة وإعمــال 
E/ حقــوق النــاس فــي البلــدان األخــرى. انظــر »الحــق فــي الغــذاء: تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي الغــذاء”، مســتند رقــم

.https://undocs.org/E/CN.4/2005/47 ،48 ينايــر/ كانــون الثانــي 2005(، الفقــرة CN.4/2005/47 )24
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علــى الرغــم مــن أن مــدى التــزام األطــراف الفاعلــة المســلحة غيــر الحكوميــة )ANSAs( بموجــب القانــون 
الدولــي لحقــوق اإلنســان أمــر مثيــر للجــدل316، فــإن هنــاك قبــواًل واســع النطــاق بــأن »]األطــراف المســلحة غيــر 
الحكوميــة[ التــي تمــارس مهاًمــا شــبيهة بالمهــام الحكوميــة أو تمــارس ســيطرة فعليــة ]ســلطة األمــر الواقــع[ 
علــى أراٍض ومجموعــات ســكانية معينــة، يجــب عليهــا احتــرام وحمايــة حقــوق اإلنســان لألفــراد والجماعــات«317. 
إن تحديــد نطــاق التزامــات حقــوق اإلنســان المفروضــة علــى األطــراف المســلحة غيــر الحكوميــة ليــس نهًجــا 
واحــًدا يناســب الجميــع. علــى العكــس مــن ذلــك، يســتند هــذا التحديــد إلــى »نهــج متمايــز«318 يراعــي االختــالف 

بيــن الجماعــات المســلحة مــن حيــث التنظيــم والســلطة والقــدرات المميــزة لهــا319.

وباإلضافــة إلــى امتناعهــا عــن ســلوك محــدد، يتعيــن علــى األطــراف المســلحة غيــر الحكوميــة التــي تبســط 
نفوذهــا وســيطرتها علــى إقليــٍم مــا، اتخــاذ خطــوات إيجابيــة لضمــان احتــرام حقوق اإلنســان والوفاء بها للســكان 
المدنييــن فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها320، أو علــى األقــل الحــد األدنــى مــن االلتزامــات األساســية لهــذه 
الحقــوق321. وعــالوة علــى ذلــك، تصبــح هــذه األطــراف المســلحة غيــر الحكوميــة، عنــد إزاحتهــا لســلطة الدولــة، 

316  »التزامــات حقــوق اإلنســان للجهــات المســلحة غيــر الحكوميــة: بحــث ممارســات مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة”، 
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/ ،3 أكاديميــة جنيــف )ديســمبر/ كانــون األول 2016(، الصفحــة
)أوكســفورد  الحكوميــة  غيــر  الفاعلــة  ألطــراف  اإلنســان  حقــوق  التزامــات  كالفــام،  أ.  docman-files/InBrief7_web.pdf؛ 

يونيفيرســتي بــرس، 2006(، الصفحــة 32.

317  “ بيــان مشــترك صــادر عــن خبــراء األمــم المتحــدة المســتقلين فــي مجــال حقــوق اإلنســان بشــأن مســؤوليات حقــوق اإلنســان 
https:// ،)2021 المفروضــة علــى األطــراف المســلحة غيــر الحكوميــة”، المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان )25 فبرايــر/ شــباط
علــى  للحصــول   .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26797&LangID=E
نبــذة عامــة عــن مهمــة مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة فيمــا يتعلــق بالتزامــات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 
المفروضــة علــى األطــراف المســلحة غيــر الحكوميــة s، انظــر أكاديميــة جنيــف، الحاشــية رقــم 316 أعــاله. أنظــر أيًضــا هوتــر، الحاشــية 

رقــم 248أعــاله، الصفحــة 750.

318  تيلمــان رودنهاوســر، تنظيــم التمــرد: األطــراف المســلحة غيــر الحكوميــة بموجــب القانــون اإلنســاني الدولــي وقانــون حقــوق 
.149 الصفحــة   ،)2018 بــرس،  يونيفرســيتي  )أوكســفورد  الدولــي  الجنائــي  والقانــون  اإلنســان 

319  المرجــع الســابق نفســه، الصفحــة 147؛ جايلــز جيــاكا، الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة فــي النــزاع المســلح )أوكســفور 
يونيفرســتي بــرس، 2014(، الصفحــة مــن 271-270؛ أغنيــس كاالمــارد، “تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحــاالت اإلعــدام خــارج 
A/ القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســًفا علــى أطــراف مســلحة غيــر الحكوميــة: حمايــة الحــق فــي الحيــاة”، وثيقــة أمميــة رقــم
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_ ،96 يونيــو/ حزيــران 2018(، الفقــرة HRC/38/44 )5
ــا بــأن التزامــات حقــوق اإلنســان الخاصــة باألطــراف المســلحة غيــر الحكوميــة s تنبــع مــن طبيعــة  HRC_38_44_EN.pdf، محتجًّ

ســيطرتها ودرجــة تنظيمهــا أو قدرتهــا.

320  كاثريــن فورتيــن، محاســبة الجماعــات المســلحة بموجــب قانــون حقــوق اإلنســان )أوكســفورد يونيفرســتي بــرس، 2017(، الصفحــة 
 .166

321  رودنهاوسر، الحاشية رقم 318 أعاله، الصفحة من 192-193.
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»خاضعــة لاللتــزام بالوفــاء بهــا )علــى األقــل كالتــزام بتســهيل ذلــك(«322.

وبنــاًء علــى مــا ســبق، وبالنظــر إلــى أن جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( تمــارس ســيطرة إقليميــة ومهاًمــا شــبيهة 
بالمهــام الحكوميــة فــي الجــزء الشــمالي مــن اليمــن323، فــإن االلتزامــات الخاصــة باحتــرام، وحمايــة، والوفــاء 
بالتزامــات، حقــوق اإلنســان المنصــوص عليهــا فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، تعتبــر واجبــة التطبيــق عليهــا، بدرجــات 
متفاوتــة324. وهــذا هــو الحــال بالتأكيــد فيمــا يتعلــق بااللتــزام بـ«احتــرام« الحــق فــي الغــذاء مــن خــالل عــدم 
إعاقــة إمكانيــة حصــول النــاس علــى الغــذاء. وباإلضافــة إلــى ذلــك، مــع األخــذ فــي االعتبــار أن » ســلطات األمــر 
الواقــع تســيطر علــى مســاحات شاســعة مــن األراضــي، ]...[ وتمــارس مهاًمــا شــبيهة بالمهــام الحكوميــة فــي 
ــا  تلــك األراضــي«325، وأنــه »فــي األراضــي التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون، يعتبــر نظــام اإلشــراف الحوثــي موازًي
بشــكل منهجــي للســلطات الرســمية للدولــة«326، كمــا أن جماعــة أنصــار اللــه ملزمــة -إلــى أقصــى حــدٍّ ممكــن- 

بـ«حمايــة« و«تســهيل« تمتــع األفــراد الخاضعيــن لســيطرتها بالحــق فــي الغــذاء.

وحتــى عندمــا تتولــى جماعــة أنصــار اللــه التزامــات بحمايــة الحقــوق وإعمالهــا بموجــب القانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســان، فــإن اليمــن بصفتهــا الســلطة القانونيــة لــن ُتعفــى مــن التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي 
لحمايــة  وســعها  فــي  مــا  كل  لعمــل  الواجبــة  العنايــة  ببــذل  ملتزمــة  اليمــن  تــزال  وال  اإلنســان327.  لحقــوق 
األشــخاص الخاضعيــن تحــت ســلطتها مــن تهديــدات األطــراف المســلحة غيــر الحكوميــة328. وعــالوة علــى ذلــك، 
ســتظل اليمــن ملزمــة بضمــان احتــرام الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

ــة329، حيــث إن اليمــن قــد اعترفــت بهــذه االلتزامــات330. والسياســية، فــي حــدود ســلطتها الفعلي

322  هوتر، الحاشية رقم 284 أعاله، الصفحة 750.

323  فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 98 أعــاله، الفقــرة 14؛ فينــك، الحاشــية رقــم 98 أعــاله، الصفحــة 6؛ أكاديميــة جنيــف- 
ســيادة القانــون فــي النزاعــات المســلحة )RULAC(، الحاشــية رقــم 136 أعــاله. 

324  فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 23 أعــاله، الفقــرة 29؛ »ملحــق لرســالة المقــرر الخــاص المعنــي بحــاالت اإلعــدام خــارج 
القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســًفا؛ نائــب رئيــس الفريــق العامــل المعنــي باالحتجــاز التعســفي؛ رئيــس ومقــرر الفريــق العامــل 
المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي؛ المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر؛ المقــرر 
الخــاص المعنــي بحــق كل إنســان فــي التمتــع بأعلــى مســتوى يمكــن بلوغــه مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة؛ المقــرر الخــاص المعنــي 
بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة إلــى جماعــة أنصــار اللــه )الســيد شــرف 
https:// ،7 والســيدة الشــابي(، »مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان )6 أكتوبــر/ تشــرين األول 2020(، الصفحــة

.spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=2554

325  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 98 أعاله، الفقرة 14.

ــر الرســمية”، مركــز التحليــل اليمنــي  ــة الرســمية والهيــاكل السياســية غي 326  نظــام اإلشــراف الحوثــي: التفاعــل بيــن مؤسســات الدول
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200617_  ،)2020 حزيــران  يونيــو/   ACAPS( )17(
acaps_yemen_analysis_hub_the_houthi_supervisory_system.pdf?fbclid=IwAR2DVHmT4yHklRR7Qj4e

.NK4-8b-PPG3wNo7Iv_AkqZqoOG6yspZWC5IZ4Ks

327  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرة 81.

328  انظر على سبيل المثال، أكاديمية جنيف، الحاشية رقم 316 أعاله، الصفحة 15.

329  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرة 81.

330  “مذكــرة مشــتركة مــن الحكومــة اليمنيــة والمملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة موجهــة إلــى فريــق الخبــراء 
https://www.ohchr.org/Documents/  ،)2018 آب،  أغســطس/   8( اإلنســان  لحقــوق  الســامية  المفوضيــة  البارزيــن”، 
.HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/2018_Yemen_KSA_UAE_joint_reply_GEE_List_of_Issues_AR.pdf

122

صناع الجــوع



نازحون من المهمشين يغادرون مكان سكنهم 
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قصف اكثر من 60 قارب صيد بميناء الحيمة بالخوخة 
جنوب الحديدة.  14 ديسمبر/كانون األول 2015

124

صناع الجــوع



هجمات التحالف بقيادة 
 السعودية واإلمارات على 

أعيان ال غنى عنها لبقاء السكان 
المدنيين على قيد الحياة

استخدام التجويع من قبل أطراف النزاع في اليمن

125



المقدمة
المتحــدة ومنظمــات حقوقيــة دوليــة، كيــف دمــرت  األمــم  وّثقــت مواطنــة لحقــوق اإلنســان وهيئــات 
الهجمــات الجويــة والهجمــات البريــة والهجمــات المدفعيــة األخــرى أو ألحقــت أضــراًرا بأعيــان مدنيــة ضروريــة 
لتلبيــة االحتياجــات مــن الغــذاء والمــاء، بمــا فــي ذلــك المنشــآت والمناطــق الزراعيــة والبنيــة التحتيــة للميــاه 
واألعيــان والُبنــى المتعلقــة بالصيــد الحرفــي، وغيــر ذلــك مــن البنــى التحتيــة مثــل األســواق والكهربــاء والطــرق 

هجمة جوية على مزرعة أبقار منطقة الكدن، مديرية باجل، 
محافظة الحديدة. 2 يناير/كانون الثاني 2016
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ــران 2021331. وعلــى ســبيل المثــال، ذكــرت منظمــة المجلــس  ــزاع وآخرهــا فــي يونيــو/ حزي والجســور خــالل الن
النرويجــي لاّلجئيــن )NRC( فــي تقريــر لهــا عــام 2020، أن المــزارع اليمنيــة تعرضــت 348 مــرة لهجمــات جويــة، 
ــول  ــون الثانــي 2018 إلــى ســبتمبر/ أيل ــر/ كان ــرة مــن يناي ــا خــالل الفت ــا بريًّ ــرت بمــا ال يقــل عــن 570 هجوًم وتأث
2020332. كمــا اســتهدفت أطــراف النــزاع المرافــق الصحيــة333؛ ممــا أثــر علــى قــدرة الســكان علــى الحصــول 

علــى خدمــات العــالج المنقــذة للحيــاة. وأّدت األضــرار التــي لحقــت بالبنيــة التحتيــة الحيويــة، نتيجــة تعرضهــا 
لهــذه الهجمــات، إلــى زيــادة خطــر تعــرض اليمــن للمجاعــة والمــرض واعتمــاده علــى المســاعدات اإلنســانية 

الخارجيــة334.

شــن التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات هجمــات دمــرت وألحقــت أضــراًرا بأعيــان مدنيــة مهمــة مــن 
خــالل حملــة هجماتهــا الجويــة علــى اليمــن. وقــد وّثقــت مواطنــة لحقــوق اإلنســان بيــن مــارس/ آذار 2015 
وأغســطس/ آب 2021، مــا يقــارب 579 هجمــة جويــة شــنها التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات وأدت إلــى 
أضــرار بالمدنييــن، بمــا فــي ذلــك آالف مــن القتلــى والجرحــى، وتدميــر وإلحــاق أضــرار بممتلــكات وأعيــان مدنيــة 

فــي 19 محافظــة يمنيــة 

يتمتــع التحالــف بـ«ســيطرة شــبه حصريــة علــى القــوة الجويــة فــي النــزاع«335، ونّفــذ آالًفــا مــن الهجمــات 
ــة التــي تســببت فــي إلحــاق أضــرار جســيمة بالبنيــة التحتيــة المدنيــة، بمــا فــي ذلــك أعيــان ال غنــى عنهــا  الجوي
للبقــاء علــى قيــد الحيــاة فــي اليمــن. وذكــر تقريــر صــادر عــن مشــروع بيانــات اليمــن فــي مــارس/ آذار 2020، أن 

331  »مــع تصاعــد الصــراع واألزمــة اإلنســانية، اليمــن ›تســارع نحــو مجاعــة واســعة النطــاق‹، يحــذر وكيــل األميــن العــام، فــي إحاطــة 
https://www. ،)2021 موجــة إلــى مجلــس األمــن ]بيــان صحفــي[”، مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة )16 مــارس/ آذار
 ،3 الصفحــة  أعــاله،  رقــم 45  الحاشــية   ،PoE األمــن  خبــراء مجلــس  فريــق  un.org/press/en/2021/sc14470.doc.htm؛ 
الملحــق 27، الفقــرات مــن 11-1، والملحــق 2، الفقــرات 7-1، والملحــق 7؛ »رســالة بتاريــخ 25 ينايــر/ كانــون الثانــي 2019 مــن فريــق 
الخبــراء المعنــي باليمــن التابــع لمجلــس األمــن موجهــة إلــى رئيــس مجلــس األمــن”، مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، مســتند 
أممــي رقــم S/2019/83 )25 ينايــر/ كانــون الثانــي 2019(، الصفحــة 47، الجــدول 5، الملحــق 33، الجــدول 33.1، أ، الملحــق 
33.د، الملحــق 33.هـــ، https://undocs.org/en/S/2019/83؛ »رســالة بتاريــخ 26 ينايــر/ كانــون الثانــي 2018 مــن فريــق الخبــراء 
المعنــي باليمــن المفــوض بموجــب قــرار مجلــس األمــن رقــم 2342 لعــام )2017( موجهــة إلــى رئيــس مجلــس األمــن”، مجلــس 
األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، مســتند أممــي رقــم S/2018/594، الملحــق 58، الملحــق أ، الجــدول أ.58.2، الملحــق د، المرفــق 
60 الجدوليــن 60.1 و 60.2، الملحــق أ، الملحــق ب، الملحــق ج، الملحــق و، https://www.undocs.org/en/S/2018/594؛ 
»رســالة بتاريــخ 27 ينايــر/ كانــون الثانــي 2017 مــن فريــق الخبــراء المعنــي باليمــن التابــع لمجلــس األمــن موجهــة إلــى رئيــس مجلــس 
األمــن”، مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، مســتند أممــي رقــم S/2018/193، الفقــرة 193، الصفحــة 46 الجــدول 7، المرفــق 
49 الجــدول 49.1، المرفــق https://www.undocs.org/S/2018/193 ،51؛ رســالة بتاريــخ 22 ينايــر/ كانــون الثانــي 2016 مــن 
فريــق الخبــراء المعنــي باليمــن المكلــف بموجــب قــرار مجلــس األمــن رقــم 2140 لعــام )2014( موجهــة إلــى رئيــس مجلــس األمــن، 
مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، مســتند أممــي رقــم S/2018/192، الفقــرات 137 و 180، المرفــق 47، المرفــق 52، 
المرفــق https://www.undocs.org/S/2018/192 ،54؛ فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 88 أعــاله، الفقــرات 187 
و 194 و 429 و 440 و 522-521 و 595-594 و 599-597 و 755-751؛ منظمــة المجلــس النرويجــي لالجئيــن، الحاشــية رقــم 

86 أعــاله. 

332  منظمة المجلس النرويجي لالجئين، الحاشية رقم 86 أعاله.

333  انظــر، علــى ســبيل المثــال، »نزعــت اإلبــرة الوريديــة وبــدأت بالجــري”: الهجمــات علــى مرافــق الرعايــة الصحيــة فــي اليمــن«، منظمــة 
https://mwatana.org/wp-content/uploads/2020/03/ ،33 مواطنــة لحقــوق اإلنســان )مــارس/ آذار 2020(، الصفحــة
Attacks-on-Health-Care-in-Yemen-Report.pdf؛ فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 88 أعــاله، الفقــرة 431؛ 

مؤسســة االمتثــال للحقــوق العالميــة ومنظمــة الســالم العالمــي، الحاشــية رقــم 87 أعــاله، الصفحــة 2. 

334  »الصواريــخ والغــذاء: أزمــة أمــن غذائــي مــن صنــع اإلنســان فــي اليمــن، منظمــة أوكســفام )ديســمبر/ كانــون األول 2017(، 
https://policy-practice.oxfam.org/resources/missiles-and-food-yemens-man-made-food-security-

./crisis-620388

335  منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، الحاشية رقم 333 أعاله، الصفحة 33.
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31% مــن 20،624 )عشــرين ألًفــا وســت مئــة وأربــع وعشــرين( هجمــة جويــة نفذهــا التحالــف منــذ مــارس/ 
آذار 2015، اســتهدفت »مواقــع مدنيــة غيــر عســكرية«336، مــن بينهــا مــزارع ومواقــع لتخزيــن الغــذاء ومرافــق 
ــا337. وفــي آخــر تقريــر لــه فــي  الميــاه والكهربــاء والنفــط والغــاز ومناطــق ســكنية ومخيمــات للنازحيــن داخليًّ
ســبتمبر/ أيلــول 2020، وجــد فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( أن »تواصــل قــوات التحالــف تنفيــذ هجمــات جويــة 
دون إيــالء اعتبــار مناســب لمبــادئ القانــون الدولــي المتمثلــة فــي التمييــز والتناســب والحــذر«، وأن »أفــراد فــي 
ــة...، قــد ترقــى إلــى مســتوى  التحالــف، وخاصــة المملكــة العربيــة الســعودية، ربمــا قامــوا بشــن هجمــات جوي

جرائــم حــرب«338. 

وقــد أبلــغ كلٌّ مــن فريــق الخبــراء التابــع لمجلــس األمــن )PoE( وفريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( عــن اســتخدام 
التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات ألســلحة دقيقــة التوجيــه؛ ممــا تســبب فــي مقتــل وإصابــة مدنييــن، 
بينهــم نســاء وأطفــال339. كمــا أن اســتخدام التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات لذخائــر عنقوديــة محظــورة 
علــى نطــاق واســع340، باإلضافــة إلــى األســلحة الناريــة غيــر المباشــرة -بمــا فــي ذلــك قذائــف الهــاون والصواريخ- 
ذات تأثيــر علــى مناطــق واســعة -بمــا فــي ذلــك فــي المناطــق المأهولــة بالســكان- قــد تــم توثيقــه بالتفصيل341. 
وغالًبــا مــا تــؤدي هــذه األســلحة إلــى وقــوع ضحايــا فــي صفــوف المدنييــن وإلحــاق أضــرار باألعيــان المدنيــة بمــا 

يتجــاوز أي ميــزة عســكرية ممكنــة342.

وتصــف األقســام الثالثــة التاليــة الهجمــات الجويــة التــي نفذهــا التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات 
علــى مواقــع للغــذاء والمــاء، فــي ثــالث محافظــات فــي اليمــن. ويوثــق القســم 2 مــن هــذا التقريــر الهجمــات 
علــى مواقــع زراعيــة فــي قريتــي بغتــة وبنــي عضابــي فــي منطقــة الجــر التابعــة لمديريــة عبــس فــي محافظــة 

لــكل حــادث، حيــث تتوفــر معلومــات  البيانــات الفئــة المســتهدفة والفئــة الفرعيــة  336  كمــا يوضــح YDP، ” ]t[ تســرد مجموعــة 
إلــى االســتخدام األصلــي للهــدف، علــى ســبيل المثــال،  عــن الهــدف. عنــد إدراج المبانــي الدائمــة، تشــير الفئــة المســتهدفة 
ُيشــار إلــى المدرســة التــي تعرضــت لغــارة جويــة علــى أنهــا مبنــى مدرســة دون إجــراء مزيــد مــن التقييــم علــى اســتخدامها فــي 
حــول  البيانــات  مــن  “خمــس ســنوات  انظــر  الصــراع.  مــدار  علــى  االســتخدام  مــن  تغييــر محتمــل  أي  أو  الجويــة،  الغــارة  وقــت 
https://us16.campaign-archive. ،)2020 اليمــن )25 مــارس/ آذار بيانــات  الجويــة بقيــادة الســعودية”، مشــروع  الحــرب 

.com/?u=1912a1b11cab332fa977d3a6a&id=e0562bce18

337  مشروع بيانات اليمن، الحاشية 336 أعاله.

338  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 23 أعاله، الصفحة 2، الفقرة 420 )أ(. 

339  فريــق خبــراء مجلــس األمــن )PoE( )2019(، الحاشــية رقــم 331 أعــاله، الفقــرات 136-135، المرفــق 33 أ، الفقــرة 4؛ فريــق الخبــراء 
البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 88 أعــاله، الفقــرات 519 و 524؛ فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 98 أعــاله، الفقــرة 38 )أ(. 
وأقــر التحالــف باســتخدامه أســلحة دقيقــة التوجيــه. انظــر »الفريــق المشــترك لتقييــم الحــوادث فــي اليمــن يدحــض بعــض المزاعــم 
https://www.spa.gov.sa/viewstory. ،)2019 حــول بعــض الحــوادث فــي اليمــن«، وكالــة األنبــاء الســعودية )22 مايــو/ أيــار

.php?lang=ar&newsid=1927044

https://www.hrw. ،)2017 وتــش )17 مــارس/ آذارa340  »اليمــن: الذخائــر العنقوديــة تجــرح األطفــال«، منظمــة هيومــن رايتــس و
org/news/2017/03/17/yemen-cluster-munitions-wound-children#:~:text=)S%C3%A3o%20Paulo(%20
الــذي  التحالــف  »اليمــن:  E2%80%93%20The%20Saudi,Human%20Rights%20Watch%20said%20today%؛ 
تقــوده الســعودية يســتخدم ذخائــر عنقوديــة برازيليــة محظــورة علــى مناطــق ســكنية«، منظمــة العفــو الدوليــة )17 مــارس/ آذار 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/yemen-saudi-arabia-led-coalition-uses-  ،)2017

./banned-brazilian-cluster-munitions-on-residential-areas

 ،GEE الحاشــية رقــم 23 أعــاله، الصفحــة 2، الفقــرات 75 و 82-80 و 420 )ج(؛ فريــق الخبــراء البارزيــن ،GEE 341  فريــق الخبــراء البارزيــن
الحاشــية 88 أعــاله، الفقــرات 303 و 318؛ منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، الحاشــية رقــم 46 أعــاله.

342  انظر فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 23 أعاله، الفقرة 75.
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حجــة. ويوثــق القســم 3 الهجمــات علــى مرافــق ميــاه الحمــزات والنشــور فــي منطقــة الحمــزات بمديريــة ســحار 
ومنطقــة العصايــد فــي مديريــة كتــاف والبقــع، علــى التوالــي، فــي محافظــة صعــدة. ويوثــق القســم الرابــع 
الهجمــات علــى قــوارب صيــد بالقــرب مــن جزيرتــي البضيــع وعقبــان، عــرض البحــر قبالــة ســواحل محافظــة 
الحديــدة. ويتــم مناقشــة مثــل هــذه الهجمــات فــي ســياق نمــط مــن األدلــة، حيــث تظهــر األدلــة الســياقية 
لســلوك مشــابه -مثــل الهجمــات المتكــررة علــى أهــداف أو مناطــق محــددة- كنمــط يمكــن اســتخدامه بــدوره 
الســتنتاج القصــد مــن الهجــوم. وفــي حيــن أن هــذا التقريــر ال يوثــق اســتخدام التحالــف بقيــادة الســعودية 
واإلمــارات للحصــار الفعلــي وســلوك التحالــف اآلخــر لتقييــد الوصــول إلــى الغــذاء والمــاء األساســيين، إال أنهمــا 
ا يمكــن االســتدالل منــه علــى القصــد/ النيــة، والتــي تمــت مناقشــتها فــي البــاب  يشــكالن أيًضــا دليــاًل ســياقيًّ
الخامــس، القســم 3 343. وبنــاًء علــى المعلومــات المتاحــة، يمكــن اســتنتاج أن أعضــاء التحالــف بقيــادة الســعودية 
واإلمــارات مســؤولون عــن الســلوك الموثــق بقصــد اســتخدام التجويــع كوســيلة مــن وســائل الحــرب، مــن حيــث 
إنهــم حرمــوا المدنييــن مــن األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة بقصــد تجويــع المدنييــن أو مــع 
علمهــم شــبه المؤكــد بــأن مثــل عمليــات الحرمــان والســلوك هــذه مــن شــأنها، فــي المســار العــادي لألحــداث، 

أن يــؤدي إلــى تجويعهــم.

343  للحصــول علــى تحليــل عــن الحصــار، انظــر تــوم دانينبــاوم، »التطويــق والحرمــان واإلنســانية: مراجعــة أحــكام دليــل ســان ريمــو بشــأن 
ــق الحصــار، انظــر  ــون الدولــي ILS 307. وللحصــول علــى تحليــل عــن الحــرب عــن طري ــة دراســات القان الحصــار«، )2021( 97 مجل
كيفــن ج. ريــوردان، »القصــف والقنــص والتجويــع: قانــون النــزاع المســلح وحصــار ســراييفو« )VUWLR 41 )2010. انظــر أيًضــا، 

ــن، الحاشــية رقــم 6 أعــاله. جــوداش وآخري
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 هجمات جوية على 
 البنية التحتية الزراعية 

في محافظة حجة
احتياجاتهــم  توفيــر  يســتطيعون  كانــو  الذيــن  المزارعــون  يتعــرض 
المنقــذة للحيــاة مــن الغــذاء للتفجيــر والقصــف والقتــل أثنــاء ممارســتهم 
ألنشــطتهم الزراعيــة فــي مزارعهــم. اليمنيــون لــم يقعــوا فــي المجاعــة؛ 
هنــاك أشــخاص مــن ذوي الســاح والنفــوذ يدفعونهــم نحــو الهاويــة344.

344  منظمة المجلس النرويجي لالجئين، الحاشية رقم 86 أعاله.
الصورة: تلف محصول البطيخ في الحقول جراء حصار الحوثيين. مديرية ميدي محافظة حجة. 11 أكتوبر/تشرين األول 2020
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الزراعة في محافظة حجة

الغذائــي فــي  انعــدام األمــن  تفاقــم  إلــى  النــزاع  أدى 
اليمــن بشــكل كبيــر. وبحســب مــا تــم مناقشــته فــي البــاب 
الخامس، القســم 2.2، فقد زادت نســبة الســكان اليمنيين 
الذيــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي بشــكل مطــرد 
ــزاع الحالــي فــي عــام 2014. وبحلــول عــام  ــة الن منــذ بداي
2021، حــذرت هيئــات تابعــة لألمــم المتحــدة ومنظمــات 
وأن  علــى شــفا مجاعــة،  اليمــن  أن  أخــرى  غيــر حكوميــة 
400،000 طفــل معّرضــون لخطــر المــوت إذا لــم يتــم إجــراء 

تدخــالت طارئــة إلنقــاذ الوضــع345. 

أّثــر النــزاع بشــكل خــاص علــى الزراعــة والقطــاع الزراعــي. 
القــدرات  تقييــم  الصــادرة عــن مشــروع  للبيانــات  فوفًقــا 
ACAPS، انخفضــت مســاحات األراضــي المزروعــة بنســبة 
وجــدت  كمــا   .346  2018 و   2014 عامــي  بيــن   %31
منظمــة أوكســفام أن إجمالــي إنتــاج اليمــن مــن الحبــوب 
مقارنــة   %48 بنســبة  انخفــض  قــد   ،2016 عــام  فــي 
بمســتويات مــا قبــل النــزاع، وانخفضــت مســتويات اإلنتــاج 
الحيوانــي بنســبة 45% 347، ممــا ســاهم فــي زيــادة انعــدام 
 ،2017 لعــام  إحاطــة  مذكــرة  وفــي  الغذائــي.  األمــن 
وجــدت منظمــة أوكســفام أن الهجمــات الجويــة المتكــررة 
واإلمــارات  الســعودية  بقيــادة  التحالــف  يشــنها  التــي 
كبيــر  تأثيــر  لهــا  كان  الزراعيــة  والمناطــق  األســواق  علــى 
ــع أنحــاء اليمــن، وأدرجــت هجمــات  ــى الزراعــة فــي جمي عل
التحالــف كأحــد األســباب التــي جعلــت المزارعيــن يهجــرون 

الزراعيــة348. أراضيهــم 

345  انظر، على سبيل المثال، برنامج األغذية العالمي WFP، الحاشية رقم 70 أعاله. 

https://www.acaps.org/ ،6 ديســمبر/ كانــون األول 2020(، الصفحــة ACAPS )16 ،”346  »اليمــن: سلســلة التوريــد الغذائــي
.sites/acaps/files/products/files/20201216_acaps_yemen_analysis_hub_food_supply_chain.pdf

347  منظمة أوكسفام، الحاشية رقم 334 أعاله، الصفحة 8.

348  المرجع السابق نفسه، الصفحة 9.
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لطالمــا كان انعــدام األمــن الغذائــي والفقــر متمركزيــن منــذ الِقــَدم فــي المناطــق الريفيــة مــن اليمــن، حيــث 
يعيــش 63% مــن الســكان349. ويمكــن أن تكــون الزراعــة أمــًرا بالــغ األهميــة فــي المناطــق الريفيــة؛ كونهــا 
مصــدًرا لألغذيــة الرئيســية ومصــدًرا لكســب العيــش، ال ســيما فــي ظــل ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة وصعوبــة 
الوصــول إلــى أســواق بيــع المــواد الغذائيــة فــي المناطــق الريفيــة. وتشــير التقديــرات إلــى أن أكثــر مــن 50% مــن 
األســر الريفيــة ليــس لديهــا أســوق فــي المناطــق التــي تعيــش فيهــا350. ومنــذ بدايــة النــزاع حتــى عــام 2018، 
قــّدر مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA أنــه، بســبب اآلثــار االقتصاديــة الناجمــة عــن النــزاع )وغيرهــا مــن 
اآلثــار غيــر المباشــرة(، »تعرضــت ســبل عيــش 1.7 مليــون أســرة مــن األســر الريفيــة التــي تعمــل فــي مجــال إنتــاج 

المحاصيــل الزراعيــة والثــروة الحيوانيــة لخطــر شــديد«351.

وقــد تأثــرت محافظــة حجــة، وهــي محافظــة ريفيــة فــي شــمال اليمــن، بشــكل خــاص إلــى حــدٍّ كبيــر مــن 
انعــدام األمــن الغذائــي، حيــث تشــير بيانــات البنــك الدولــي لعــام 2014 إلــى أن أكثــر مــن نصــف ســكان حجــة 
ــدء النــزاع352. وتعتبــر القــدرة  63.9%- مــن الســكان، أي 1،251،550 شــخًصا- كانــوا يعيشــون فــي فقــر قبــل َب
علــى زراعــة المحاصيــل الزراعيــة وتربيــة الماشــية أو صيــد األســماك أمــًرا بالــغ األهميــة بالنســبة ألهالــي حجــة، 
فهــم يعتمــدون بشــكل كبيــر علــى الزراعــة فــي الحفــاظ علــى أمنهــم الغذائــي وكســب عيشــهم353. ومنــذ بدايــة 
النــزاع، ازداد الفقــر بيــن أوســاط ســاكني محافظــة حجــة وتفاقمــت حالــة األمــن الغذائــي لديهــم بشــكل ملحــوظ. 
لــم يكــن باســتطاعة العديــد مــن مزارعــي محافظــة حجــة فــي عــام 2015، تحمــل تكاليــف ري محاصيلهــم نتيجــة 
لالرتفــاع الكبيــر فــي أســعار الوقــود المســتخدم لتشــغيل مضخــات الميــاه فــي مزارعهــم354. وُتشــير بيانــات 
النظــام المتكامــل لتصنيــف مراحــل انعــدام األمــن الغذائــي IPC الخاصــة بمحافظــة حجــة، أن حالــة انعــدام 
ــم تصنيــف ثــالث  ــزاع فــي عــام 2014 355، حيــث ت ــدء الن ــذ ب األمــن الغذائــي فــي المحافظــة قــد تفاقمــت من
مديريــات فــي المحافظــة، فــي المرحلــة الخامســة )IPC 5( مــن مراحــل انعــدام األمــن الغذائــي، فــي الفتــرة مــن 

ينايــر/ كانــون الثانــي إلــى يونيــو/ حزيــران 2021 356.

https://data.worldbank.org/ ،349  فــي عــام 2019. انظــر »ســكان الريــف )% مــن إجمالــي الســكان( - اليمــن«، البنــك الدولــي
 .indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=YE&name_desc=true

350  منظمة أوكسفام، الحاشية رقم 334 أعاله، الصفحة 9.

 ،)OCHA )2018 اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب   ،”2018 لعــام  اإلنســانية  لالحتياجــات  العــام  االســتعراض  »اليمــن:    351
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/yemen_humanitarian_needs_overview_  ،2 الصفحــة 

 .hno_2018_20171204.pdf

https://documents1.worldbank.org/curated/  ،21 الصفحــة   ،)2017( الدولــي  البنــك  الفقــر”،  حــول  “مالحظــات    352
 .en/147231509378508387/pdf/Yemen-Poverty-Notes-Revised-0612.pdf

353  “العوامــل المؤديــة إلــى انعــدام األمــن الغذائــي فــي اليمــن”، مشــروع تقييــم القــدرات ACAPS )12 أبريــل/ نيســان2019(، 
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20190411_acaps_yemen_analysis_ ،5 الصفحــة

 .hub_drivers_of_food_insecurity_in_ipc_5_districts_in_yemen.pdf

ــرون علــى أكل أوراق الشــجر بينمــا تدمــر الحــرب  354  منظمــة أوكســفام، الحاشــية رقــم 334 أعــاله، الصفحــة 8؛ “مزارعــو اليمــن ُيجب
https://www.middleeasteye.net/news/yemens-  ،)2019 آذار  مــارس/   3( األوســط  الشــرق  عيــن  محاصيلهــم”، 

 .farmers-forced-eat-leaves-war-devastates-harvests

355  انظر الباب الخامس، القسم 2.2.

356  التصنيف المتكامل لمراحل انعدام األمن الغذائي IPC، الحاشية رقم 72 أعاله، الصفحة 4.
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الشكل IPC :1، انعدام األمن الغذائي الحاد في اليمن، يناير/ كانون الثاني – يونيو/ حزيران 2021 )توقعات(357

 هجمات جوية تؤثر على 
أنشطة المزارع في حجة

أدت الهجمــات الجويــة التــي شــنها التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى األعيــان الزراعيــة والبنيــة 
التحتيــة للميــاه فــي المــزارع، إلــى تفاقــم حالــة انعــدام األمــن الغذائــي فــي اليمــن. وكان لمثــل هــذه الهجمــات 
آثــاٌر مدمــرة بشــكل خــاص علــى المناطــق الريفيــة التــي تعتمــد علــى الزراعــة المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء محافظــة 
حجــة. فقــَد مزارعــون وعمــال مــزارع فــي هــذه المناطــق مصــادَر رزقهــم وإمكانيــة الحصــول علــى الغــذاء بعــد 
ــة؛ فالبعــض منهــم تركــوا منازلهــم بعــد وقــوع هجمــات التحالــف، وهــم يعيشــون اآلن  تلــك الهجمــات الجوي
كنازحيــن يعتمــدون علــى مــا يتلقونــه مــن مســاعدات إنســانية التــي ال تكــون دائًمــا متاحــة وربمــا ال تكــون كافيــة 
لتلبيــة احتياجاتهــم. وإذا كان هنــاك َمــزارع تبيــع مــا تنتجــه مــن غــذاء، بمــا فــي ذلــك إلــى األســواق المحليــة، فقــد 

أثــرت هــذه الهجمــات أيًضــا علــى توافــر الغــذاء وإمداداتــه وأســعاره لغيرهــم مــن اليمنييــن.

وثّقــت منظمــة مواطنــة مــا يقــارب 90 هجمــة جويــة للتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى َمــزارع 

357  التصنيف المتكامل لمراحل انعدام األمن الغذائي IPC، الحاشية رقم 72 أعاله.
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وماشــية وأراٍض زراعيــة وأدوات ومعــدات زراعيــة وأغذيــة فــي متاجــر ومركبــات فــي اليمــن منــذ عــام 2015 358. 
ومــن بيــن هــذه الـــ 90 هجمــة جويــة التــي شــنها التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات وأثــرت علــى الغــذاء، 
وقعــت 31 هجمــة فــي محافظــة حجــة، بمــا فــي ذلــك ثمــان هجمــات فــي عــام 2015، وأربــع هجمــات فــي عــام 
2016، وســبع هجمــات فــي عــام 2017، وثمانــي هجمــات فــي عــام 2018، وثــالث هجمــات فــي عــام 2019، 
وهجمــة واحــدة فــي عــام 2020. ومــن بيــن تلــك الهجمــات التــي وّثقتهــا منظمــة مواطنــة علــى أنهــا هجمــات 
جويــة أثــرت علــى الغــذاء أو البنيــة التحتيــة المتعلقــة بالغــذاء فــي محافظــة حجــة، وقعــت 23 منهــا فــي مديريــة 

عبــس التــي وصفهــا مشــروع تقييــم القــدرات ACAPS بأنهــا تعانــي مــن »ضعــف شــديد فــي الميــاه«359.

التــي تشــتهر بمزارعهــا  تركــزت الهجمــات الواقعــة علــى مديريــة عبــس بشــكل خــاص فــي منطقــة الجــر 
الكبيــرة360. تقــع قريــة الجــر فــي ســهل تهامــة الــذي يمتــد موازًيــا للســاحل الغربــي لليمــن مــن الحــدود اليمنيــة 
الســعودية وصــواًل إلــى بــاب المنــدب. ويشــتهر ســهل تهامــة بأراضيــه الخصبــة وإمكانيــة الوصــول إلــى الميــاه 
ــار، لتتمكــن مــن الوصــول إلــى  الصالحــة للــري )علــى الرغــم مــن أن هــذا يتطلــب بنيــة تحتيــة مناســبة، مثــل اآلب
ا للزراعــة361. وقــد وّثقــت منظمــة مواطنــة مــا ال يقــل عــن 11 هجمــة جويــة  الميــاه(، ممــا يجعلــه موقًعــا رئيســيًّ

ــاه. ــان بالتفصيــل أدن اســتهدفت مــزارع فــي منطقــة الجــر؛ اثنتــان منهــا مذكورت

وأجــرت منظمــة مواطنــة، كجــزء مــن بحثهــا، مقابــالت مــع 23 فــرًدا حــول تأثيــر هجمــات جويــة محــددة شــنها 
التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى مــزارع فــي محافظــة حجــة، بينهــم ضحايــا وشــهود وســكان مناطــق 
مختلفــة وقعــت فيهــا الهجمــات وأفــراد عملــوا فــي تلــك المــزارع وآخــرون362. تمــت مقابلــة تســعة مــن هــؤالء 
األشــخاص علــى وجــه التحديــد حــول الحالتيــن المذكورتيــن بالتفصيــل أدنــاه. وكمــا قامــت منظمــة مواطنــة 
ــزارع بعــد وقــوع الهجمــات عليهــا والســجالت  ــة للَم ــا، بمــا فــي ذلــك صــور فوتوغرافي ــاًل إضافيًّ بجمــع 17 دلي
الطبيــة للضحايــا. وفــي تســعة مــن هــذه الهجمــات علــى األقــل، لــم تحــدد منظمــة مواطنــة وجــود أي هــدف 

358  نشــرت مواطنــة بعــض هــذه الغــارات الجويــة، بمــا فــي ذلــك فــي تقريرهــا الصــادر بعنــوان “يــوم القيامــة”، الحاشــية رقــم 31 أعــاله؛ 
»غــارات عميــاء: ســقوط المدنييــن فــي اليمــن بالهجمــات الجويــة لقــوات التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية”، منظمــة مواطنــة 
https://mwatana.org/wp-content/uploads/2017/10/ ،32 لحقوق اإلنسان )ديسمبر/ كانون األول 2015(، الصفحة
لحقــوق  اليمــن 2018”، منظمــة مواطنــة  فــي  اإلنســان  حقــوق  حالــة  تــذوي:  “حيــاة  Blind-Airstrikes-Report_En.pdf؛ 

./https://mwatana.org/en/withering-life2018 ،35 اإلنســان )16 يوليــو/ تمــوز 2019(، الصفحــة

https://www. ،4 أبريــل/ نيســان2019(، الصفحــة ACAPS )14 359  »اليمــن: تصاعــد الصــراع فــي حجــة”، مشــروع تقييــم القــدرات
acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20190415_acaps_yemen_analysis_hub_hajjah_conflict_.

.pdf

ــم إجــراء آخــر تعــداد ســكاني فــي الجــر فــي عــام 2004، وفــي ذلــك  ــة عبــس. ت 360  تقــع منطقــة الجــر فــي الجــزء الغربــي مــن مديري
الوقــت كان هنــاك 8.551 فــرًدا و1340 أســرة فــي القــرى الصغيــرة التــي تضمهــا منطقــة الجــر، وهــذه القــرى هــي الســقف، 
ــة الصرعــة، وحبيــل الجالحيــف، وجــرب  وبغتــة، وبنــي هــادي، والنواشــر، والطويلــة، والعــرف، والحريــق، وديــر العقــم، والُجْلُحوِفيَّ
العــك، وبنــي منفــاس، وبيــت عضابــي. فــي وقــت إجــراء التعــداد، كان متوســط النمــو الســكاني فــي محافظــة حجــة %3.04 
ا، والــذي إذا ظــل ثابًتــا، ســيؤدي إلــى تقديــر عــدد الســكان بحوالــي 14227 فــي عــام 2021. ومــع ذلــك، فــإن هــذا التقديــر  ســنويًّ
ال يأخــذ فــي االعتبــار تأثيــر الصــراع وانعــدام األمــن الغذائــي المســتمر منــذ فتــرة طويلــة قبــل بــدء الصــراع الحالــي، ممــا يجعــل مــن 
https://web.archive.org/ ،»الصعــب معرفــة حجــم الســكان اليــوم. انظــر »الدليــل الشــامل، محافظــة حجــة، مديريــة عبــس

 .web/20191121205540/yemenna.com/index.php?go=guide&op=show_pri&ide=706

361  معلومات مقدمة من باحث ميداني تابع لمنظمة مواطنة لحقوق اإلنسان في حجة في ديسمبر/ كانون األول 2020. 

362  للحصــول علــى مثــال آخــر لتوثيــق مواطنــة للغــارات الجويــة للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات علــى المــزارع، راجــع مقــال 
علــي جميــل ونيكــو جافارنيــا، »التجويــع بواســطة الحــرب - حملــة الهجمــات الجويــة علــى مــزارع اليمــن«، أوبينيــو جوريــس )18 مايــو/ 
http://opiniojuris.org/2021/05/18/pandemic-of-hunger-symposium-starvation-by-warfare- ،)2021 أيــار

 ./the-campaign-of-air-strikes-against-yemens-farms
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عسكري في المزارع المستهدفة.

دمــرت الهجمــات الجويــة التــي وّثقتهــا منظمــة مواطنــة المصــدر الرئيســي للغــذاء والدخــل لســكان الجــر، 
ــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي والخــوف مــن وقــوع هجمــات أخــرى فــي المســتقبل363. قــال  وتركتهــم يعان
أحــد العامليــن الصحييــن فــي المنطقــة، محمــد صديــق، )40 عاًمــا(: »ال توجــد مصــادر بديلــة للغــذاء فــي هــذه 
المنطقــة بخــالف المــزارع. جميــع ســكان هــذه المنطقــة هــم أصحــاب مــزارع أو عّمــال فيهــا. ]...[ كان لــدى 
كل شــخص مــا يكفيــه مــن الغــذاء الــذي يحصــل عليــه مــن محاصيــل مزرعتــه ]قبــل الهجــوم[، وكانــت الَمــزارع 
تمثــل مصــدر دخــل جيــد أيًضــا، حيــث كانــت العديــد مــن المــزارع تبيــع محاصيلهــا فــي أســواق حجــة وصنعــاء 
والحديــدة«364. وأضــاف محمــد: »ال أســتطيع أن أتذكــر أن هجوًمــا مــا علــى أي مــن المــزارع قــد ســبقه تحذيــر 
لصاحــب المزرعــة أو العامليــن فيهــا. ودائًمــا مــا يتكــرر األمــر نفســه؛ هجــوم مفاجــئ يفــر المزارعــون علــى إثــره إلــى 

ــا للعيــش فــي أراٍض خاليــة، حفاًظــا علــى حياتهــم«365. أي قريــة أخــرى أو مخيــم أو أحياًن

ــزح العديــد مــن أصحــاب المــزارع بعــد الهجمــات التــي اســتهدف مزارعهــم، حيــث كانــت تكلفــة إصــالح مــا  ن
خلفتــه الهجمــات مــن أضــرار فــي مزارعهــم مرتفعــة للغايــة فــي كثيــر مــن األحيــان أو أن أراضيهــم لــم تعــد صالحــة 
للزراعــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، اســتولت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســلحة فــي كثيــر مــن الحــاالت علــى 
المــزارع المســتهدفة بعــد فــرار المزارعيــن منهــا. وقــال أحــد الســكان المحلييــن واســمه محمــد يحيــى، )30 عاًمــا(: 
»تعرضــت العديــد مــن مــزارع الجــر للهجــوم مــن قبــل التحالــف. ونتيجــة لهــذه الهجمــات خســرت معظــم المــزارع 
مــا كان لديهــا مــن مضخــات ميــاه ومولــدات كهربــاء وأشــجار معمــرة تــم زراعتهــا منــذ عقــود. يشــعر مــاّلك هــذه 
المــزارع بخيبــة أمــل وعــدم اســتعداد إلصــالح مزارعهــم. إن إصــالح هــذه المــزارع أمــر مكلــف جــًدا، وإذا كان 

بإمكانهــم تحمــل تكاليــف ذلــك، فهــل ســيتوقف التحالــف عــن شــن هجماتــه عليهــا؟«366.

قال سعيد )اسم مستعار(، )40 عاًما(، وهو من سكان المنطقة: 

ــان،  ــا. ففــي أغلــب األحي ــد مــن المــزارع وأصبحــت خــارج الخدمــة تماًم »لقــد توقفــت العدي
عندمــا يتــم اســتهداف المزرعــة، ينــزح كلُّ مــن كان فيهــا إلــى أماكــن أخــرى. وبعــد ذلــك تحتلهــا 
جماعــة أنصــار اللــه وال تســمح ألصحابهــا بالعــودة إليهــا«367. وقــال شــخص آخــر مــن ســكان 
المنطقــة، إن: »أي نــازح مــن النازحيــن لــم يجــد مــن يســاعدهم أو يقــدم لهــم المســاعدات 
اإلنســانية. وحتــى أولئــك الذيــن قــرروا البقــاء فــي مزارعهــم، ال أحــد يمــد لهــم يــد العــون«368.

363  مقابالت منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع سكان الجر، من المقابالت التي أجريت بين عامي 2017 و 2020. 

364  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع محمد صديق، 13 ديسمبر/ كانون األول 2020. 

365  المرجع السابق نفسه. 

366  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع محمد يحيى، 17 ديسمبر/ كانون األول 2020.

367  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع سكان منطقة الجر، 14 ديسمبر/ كانون األول 2020.

368  المرجع السابق. 
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دراسة حالة )1(
 مزرعة جلحوف 

هجمــة جويــة شــنها التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى مزرعــة جلحــوف 
ــل/ نيســان 2017 ــخ 8 أبري بتاري

قرية بغتة في منطقة الجر التابعة لمديرية عبس بمحافظة حجة

132،000 متر مربع
تقــع مزرعــة علــي جلحــوف فــي قريــة بغتــة فــي منطقــة الجــر التابعــة لمديريــة عبــس بمحافظــة حجــة. تقــدر 
مســاحة المزرعــة  بحوالــي 132،000 متــر مربــع. وكانــت توفــر فــرص عمــل لـــ30 عامــاًل كانــوا يعشــون ويعملــون 
فيهــا لزراعــة الــذرة والسمســم والبطيــخ، باإلضافــة إلــى زراعــة الشــمام والطماطــم بشــكل موســمي. لــم تكــن 
المزرعــة ملكيــة خالصــة لعلــي جلحــوف، بــل كان يتشــارك معــه فــي ملكيتهــا 14 شــريًكا آخــر. وكان يبلــغ مجمــوع 
عــدد األشــخاص الذيــن كانــوا يعتمــدون بشــكل مباشــر علــى المزرعــة مــن ُمــاّلك وعمــال وأســرهم مــا يقــارب 

250 شــخًصا.

كانــت المزرعــة مصــدًرا للدخــل والغــذاء لــكلٍّ مــن مالكــي المزرعــة وعمالهــا. وكان يتــم بيــع المحاصيــل الفائضــة 
فــي ســوق شــفر فــي مديريــة عبــس، وســوق باجــل فــي مديريــة باجــل بمحافظــة الحديــدة، وأســواق أخــرى فــي 
مدينتــي الحديــدة وصنعــاء. قــال أحمــد جلحــوف، وهــو أحــد مــالك المزرعــة، يبلــغ مــن العمــر 28 عاًمــا: »كانــت 
ــا مــن  المزرعــة تنتــج فــي المتوســط 2000 كجــم مــن السمســم، و3000 كجــم مــن الــذرة، ومــا يقــرب مــن 80 طنًّ
ا. وكانــت المحاصيــل الزراعيــة تلبــي احتياجاتنــا واحتياجــات عمالنــا، واعتدنــا علــى بيــع جــزء كبيــر مــن  البطيــخ ســنويًّ

المحاصيــل فــي أســواق خــارج المنطقــة، بمــا فــي ذلــك فــي شــفر والحديــدة وصنعــاء«369.

فــي حوالــي الســاعة الخامســة صباًحــا مــن يــوم الســبت الموافــق 8 أبريل/ نيســان 2017، 
ــر  ــى تدمي ــادة الســعودية واإلمــارات مزرعــة جلحــوف، ممــا أّدى إل ــف بقي قصــف التحال
غرفــة مســاحتها 3 × 3 أمتــار، تحتــوي علــى مضخــة الميــاه الخاصــة بالمزرعــة، وإصابــة 4 

مدنييــن، بينهــم طفــل.

ــري فــي المزرعــة، كمــا  ــاه، وشــبكة ال ــاه، وبركــة لتجمــع المي ــر الهجــوم مضخــة المي دّم
أســفر عــن مقتــل أربعــة مواشــي. وكان جميــع األشــخاص المتواجديــن فــي المزرعــة مــن 

المدنييــن.

369  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحمد جلحوف عبر الهاتف في 31 يناير/ كانون الثاني 2021.
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فــي وقــت وقــوع الهجمــة، كانــت المناطــق الســهلية مــن محافظــة حجــة، حيــث تقــع مديريــة عبــس، مصنفــة 
فــي المرحلــة 4 مــن مراحــل انعــدام األمــن الغذائــي، وهــي مرحلــة )الطــوارئ(، بحســب التصنيــف المتكامــل 

.IPC لمراحــل انعــدام األمــن الغذائــي

الشكل 2: انعدام األمن الغذائي الحاد في اليمن مارس/ آذار 2017 )توقعات(370

أجــرت منظمــة مواطنــة، فــي يــوم وقــوع الهجمــة، مقابلتيــن مــع اثنيــن مــن الناجيــن ومقابلتيــن إضافيتيــن مــع 
شــاهدين فــي ديســمبر/ كانــون األول 2020. واســتناًدا إلــى المقابــالت التــي تــم إجراؤهــا مــع هــؤالء األفــراد 
األربعــة، كان أقــرب هــدف عســكري حــدده باحثــو/ات منظمــة مواطنــة هــو جبهــة القتــال الواقعــة علــى بعــد 
حولــي 30 كيلومتــًرا شــمال المزرعــة371. وقــال هــادي ثابــت أحمــد حكيمــي، وهــو أحــد العامليــن الســابقين فــي 
المزرعــة: »لــم يكــن هنــاك مســلحون فــي المزرعــة. وجميــع مــن كانــوا يدخلــون إلــى المزرعــة هــم مــالك المزرعــة 

أو العامليــن فيهــا أو مدنييــن كانــوا يأتــون لشــراء المحاصيــل«372.

370  التصنيف المتكامل لمراحل انعدام األمن الغذائي IPC )1 مارس/ آذار 2017(، الحاشية رقم 75 أعاله.

371  لــم يكشــف البحــث المخصــص عــن البيانــات مفتوحــة المصــدر عبــر موقــع بيلينغــكات، بمــا فــي ذلــك صــور األقمــار الصناعيــة، عــن 
وجــود أهــداف عســكرية فــي موقــع الهجمــة وقــت وقوعهــا.

372  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع هادي ثابت أحمد حكيمي في 15 ديسمبر/ كانون األول 2020.
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وقــد أصبــح الناجــون مــن الهجــوم الواقــع علــى المزرعــة بــال مصــدر دخــل وال غــذاء، وفــروا مــن المنطقــة 
خوًفــا مــن وقــوع هجــوم آخــر. قــال أحمــد جلحــوف: »بعــد القصــف، نزحنــا إلــى مناطــق مختلفــة. أنــا ال أعــرف 
أيــن يعيــش بقيــة المــالك والعمــال، وال أعــرف مــا إذا كانــوا ال يزالــون علــى قيــد الحيــاة أو أنهــم قــد ماتــوا«373. 
وأضــاف: »تركنــا مزرعتنــا؛ ألنــه أصبــح مــن المســتحيل زراعتهــا بعــد تدميــر مضخــة الميــاه الخاصــة بهــا. ال يمكننــا 
إصــالح مزرعتنــا، حيــث إننــا نخشــى أن تقــوم الطائــرات بقصفهــا مــرة أخــرى، كمــا أنــه ليــس باســتطاعتنا تحمــل 

تكاليــف اإلصــالح«374.

وبعــد الهجــوم، واجــه الناجــون انعداًمــا فــي أمنهــم الغذائــي، وعانــوا الكثيــر مــن أجــل الحصــول علــى معونــات 
تســاعدهم فــي تلبيــة احتياجاتهــم األساســية. ومــن األصعــب بشــكل عــام أن تصــل المســاعدات اإلنســانية إلــى 
المــدن والقــرى الصغيــرة مثــل الجــر أو المناطــق األخــرى التــي فــر إليهــا العديــد مــن الســكان375. قــال هــادي ثابــت 
أحمــد حكيمــي: »لقــد ُدمــرت المزرعــة التــي كنــا نعمــل فيهــا وفقدنــا مصــدر دخلنــا. ونحــن اآلن نبحــث عــن مصــدر 

دخــل بديــل، ولــم نجــد مــن يمــد لنــا يــد العــون«.376

ووصــف أحمــد جلحــوف هجمــات التحالــف علــى المــزارع بأنهــا شــائعة الحــدوث فــي المنطقــة، حيــث قــال: 
ــد مــن المــزارع فــي منطقــة الجــر. وأصبحــت معظــم المــزارع فارغــة. هــذا ســلوك  »اســتهدف التحالــف العدي

خاطــئ وعدوانــي«.377

كمــا أن جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســلحة قامــت باحتــالل مزرعــة جلحــوف بعــد فــرار مالكهــا والعامليــن 
فيهــا عقــب وقــوع الهجــوم. وفــي وقــت صياغــة هــذا التقريــر، كانــت المزرعــة ال تــزال متضــررة ولــم يتمكــن 
ُمالكهــا مــن اســتعادتها مــن أنصــار اللــه. قــال ســمير )اســم مســتعار(، وهــو مــزارع يبلــغ مــن العمــر 28 عاًمــا: »ال 
يمكننــا الوصــول إلــى المزرعــة بعــد اآلن. إن أنصــار اللــه يمنعــون أي شــخص يحــاول الدخــول إليهــا. فهــم يقولــون: 

»هــذه المنطقــة هــي منطقــة خطيــرة اآلن، وال يســمح لكــم بالدخــول إليهــا حفاًظــا علــى ســالمتكم«.378

373  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحمد جلحوف عبر الهاتف في 31 يناير/ كانون الثاني 2021.

374  المرجع السابق.

375  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحمد جلحوف عبر الهاتف في 17 مارس/ آذار 2021.

376  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع هادي ثابت أحمد حكيمي في 15 ديسمبر/ كانون األول 2020.

377  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحمد جلحوف في 15 ديسمبر/ كانون األول 2020.

378  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع سمير )اسم مستعار( في 17 مارس/ آذار 2021.
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دراسة حالة )2(
 مزرعة الطويل

ــادة الســعودية واإلمــارات علــى مزرعــة الطويــل  ــة شــنها التحالــف بقي هجمــة جوي
ــو/ تمــوز  2019 ــخ 4 يولي بتاري

قرية بني عضابي في منطقة الجر التابعة لمديرية عبس بمحافظة حجة

374،000 متر مربع
 محمــد الطويــل، هــو صاحــب مزرعــة تبلــغ مســاحتها حوالــي 374,000 متــر مربــع، وتقــع فــي قريــة بنــي 
عضابــي بمنطقــة الجــر التــي يوجــد فيهــا مــا يقــرب مــن 40 مزرعــة379. كانــت المزرعــة تســتخدم لزراعــة الــذرة 
والطماطــم والبطيــخ والسمســم واألعــالف، وكان يوجــد فيهــا حوالــي 50 خليــة نحــل. كان محمــد وأقاربــه، 
باإلضافــة إلــى 15 عامــاًل، يعملــون فــي المزرعــة التــي كانــت توفــر لهــم مصــدر غــذاء ودخــل. كان مالــك المزرعــة 
وعائلتــه وبعــض العمــال وعائالتهــم يعيشــون فــي المزرعــة - كان مجمــوع عــدد األشــخاص الذيــن يعتمــدون 

بشــكل مباشــر علــى المزرعــة حوالــي 172 فــرًدا380. 

ووفًقــا لمــا ذكــره عثمــان عبــده، وهــو مــزارع فــي المزرعــة يبلــغ مــن العمــر 30 عاًمــا، كانــت المزرعــة تنتــج 
ا مــا مجموعــه 40 ســلة مــن البطيــخ )20كجم/ســلة(، و40 ســلة مــن الطماطــم )20كجم/ســلة(، وســتة  ســنويًّ
أكيــاس مــن الــذرة )50كجم/كيــس(، وخمســة أكيــاس مــن السمســم )50كجم/كيــس(، باإلضافــة إلــى العلــف 

والعســل381.

وباإلضافــة إلــى كونهــا مصــدر غــذاء لألســر التــي تعيــش فيهــا، كانــت المزرعــة تمثــل مصــدر دخــل لهــم مــن 
خــالل بيــع منتجاتهــا فــي ســوق عبــس382. قــال خلــدون )اســم مســتعار(، وهــو عامــل فــي المزرعــة يبلــغ مــن 
العمــر 24 عاًمــا: »كانــت المزرعــة مصــدر دخــل لنــا. كنــا نــأكل ونبيــع مــن محاصيلهــا ونقــدم منهــا الهدايــا للــزوار 
والجيــران«383. وقــال يوســف أشــرم، وهــو مربــي نحــل فــي المزرعــة يبلــغ مــن العمــر 24 عاًمــا: »كنــا نربــي نحــاًل 
فــي المزرعــة وكان لــدي ثالثــة مســاعدين. وكان العســل الــذي تنتجــه النحــل يلبــي احتياجاتنــا. لــم نكــن بحاجــة 

379  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع عادل الطويل في 17 مارس/ آذار 2021.

380  المرجع السابق.

381  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع عثمان عبده في 14 ديسمبر/ كانون األول 2020.

382  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع عادل الطويل في 17 مارس/ آذار 2021.

383  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع خلدون )اسم مستعار( في 14 ديسمبر/ كانون األول 2020.
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إلــى أي مســاعدة مــن أي شــخص«384.

فــي حوالــي الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف الليــل مــن يــوم الخميــس الموافــق 4 يوليــو/ 
تمــوز 2019، ضربــت هجمــة جويــة شــنها التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات مزرعــة 
محمــد الطويــل فــي منطقــة الجــر. ســقطت القنبلــة علــى بعــد 3-2 أمتــار تقريًبــا مــن 
ــار مــن شــجرة كان مربــي النحــل  ــاه الخاصــة بالمزرعــة، وحوالــي خمســة أمت مضخــة المي
فــي المزرعــة ينــام تحتهــا. أصيــب مربــي النحــل بحــروق خطيــرة نتيجــة للهجمــة، وأصيــب 

بشــظايا فــي أطرافــه وجــروح أخــرى فــي مناطــق متفرقــة مــن جســده.

وأسفر الهجوم عن تدمير مضخة المياه وشبكة الري وخايا النحل في المزرعة.

كان مــن المتوقــع، فــي وقــت وقــوع الهجمــة، أن تكــون حجــة فــي المرحلــة الرابعــة )الطــوارئ( مــن مراحــل 
تصنيــف انعــدام األمــن الغذائــي IPC، للفتــرة مــن يونيــو/ حزيــران إلــى ســبتمبر/ أيلــول 2019.

الشكل 3: المرحلة المتوقعة النعدام األمن الغذائي الحاد يونيو/حزيران - سبتمبر/ أيلول 2019385

384  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع يوسف أشرام في 14 ديسمبر/ كانون األول 2020.

حجــة  فــي  الصــراع  تزايــد  عــن  اإلبــالغ  تــم  ولكــن  عــام،  بشــكل  األساســية مســتقرة  الغذائيــة  المــواد  أســعار  تــزال  ال  اليمــن:    385
https://fews.net/east-africa/yemen/food-security-outlook-update/ ،)2019 والضالــع«، فيوزنــت )أبريــل/ نيســان
أعــاله.  رقــم 75  الحاشــية  تمــوز، 2019(،  )يوليــو/  الغذائــي  انعــدام األمــن  المتكامــل لمراحــل  التصنيــف  أيًضــا  انظــر   .april-2019
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أجــرت منظمــة مواطنــة مقابــالت مــع خمســة أشــخاص بعــد الهجــوم؛ مقابلتيــن مــع اثنيــن مــن عمــال المزرعــة 
بعــد 16 يوًمــا مــن الهجــوم، وثــالث مقابــالت مــع ثالثــة أشــخاص آخريــن -أحــد الضحايــا، وابــن مالــك المزرعــة، 

وشــاهد عيــان- بعــد عــام مــن الهجــوم.

لــم يحــدد باحثــو/ات منظمــة مواطنــة وجــود أي أهــداف عســكرية فــي المزرعــة أو بالقــرب منهــا وقــت 
الهجــوم. كمــا لــم يحــدد أي مــن األفــراد الذيــن تمــت مقابلتهــم وجــود أي أهــداف عســكرية بالقــرب مــن المزرعــة 
وقــت الهجــوم أو قبــل الهجــوم، كان أقــرب هــدف عســكري تــم التعــرف عليــه هــو جبهــة قتــال تبعــد حوالــي 35 
كيلومتــًرا شــمال المزرعــة. وقــال يوســف أشــرام: »لــم يكــن هنــاك ســواي وبعــض العمــال فــي المزرعــة وقــت 
الهجــوم. ولــم يكــن هنــاك عناصــر مســلحة أثنــاء وقــوع الهجــوم أو قبلــه«386. وأضــاف خلــدون: »تعرضــت العديــد 
مــن المــزارع األخــرى للقصــف. أتذكــر أن ثمانيــة مــزارع فــي منطقتنــا تعرضــت للقصــف مــن قبــل التحالــف. إنهــم 
يريــدون تجويعنــا«387. ووفًقــا للشــهود وعمليــات البحــث التــي أجرتهــا منظمــة مواطنــة، كان جميــع األشــخاص 

الذيــن كانــوا فــي المزرعــة وقــت الهجــوم، مــن المدنييــن.

تضــررت أجــزاء مــن المزرعــة وأصبحــت غيــر صالحــة للزراعــة بعــد الهجــوم، بمــا فــي ذلــك بســبب تدميــر مضخــة 
وشــبكة الميــاه الخاصــة بالمزرعــة. وأصبــح الناجــون يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي بعــد أن فقــدوا مصــدر 
الغــذاء أو الدخــل الــذي كانــت توفــره لهــم المزرعــة، وعــدم وصــول المســاعدات اإلنســانية إليهــم. وفــر العديــد 

منهــم مــن المنطقــة يــوم الهجــوم ولــم يعــودوا.

قال خلدون:

 »تــم تدميــر المزرعــة التــي كانــت هــي مصــدر الغــذاء لنــا، ونحــن نســتهلك المــواد األساســية 
التــي تأتــي مــن خــارج المنطقــة بأســعار مرتفعــة. ولــم يســاعدنا أحــد علــى الفــرار مــن المنطقــة 
أو قــّدم لنــا أي مســاعدات إنســانية. وحتــى المســاعدات التــي تقدمهــا منظمــات إغاثيــة ال 
تصــل إلينــا؛ ألن أعضــاء أنصــار اللــه يســتولون عليهــا«388. وأضــاف عامــل آخــر: »لقــد ســئمنا مــن 
مــلء االســتمارات! يزورنــا موظفــو منظمــات إغاثيــة ويطلبــون منــا مــلء اســتمارات نطلــب 

فيهــا الحصــول علــى مســاعدات إنســانية، ولكــن لــم يصــل شــيء«389.

وأضــاف خلــدون: »المزرعــة التــي كنــت أعمــل فيهــا احتلتهــا جماعــة أنصــار اللــه المســلحة 
]بعــد أن فررنــا منهــا[«390. وفــي وقــت كتابــة هــذا التقريــر، كانــت مزرعــة الطويــل ال تــزال محتلــة 
مــن قبــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســلحة، ولــم يتمكــن مالكــو وعمــال المزرعــة مــن 

العــودة إليهــا391.

386  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع يوسف أشرام في 14 ديسمبر/ كانون األول 2020.

387  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع خلدون )اسم مستعار( في 14 ديسمبر/ كانون األول 2020.

388  مقابلة منظمة لحقوق اإلنسان مع خلدون )اسم مستعار( في 14 ديسمبر/ كانون األول 2020.

389  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع عمال مزرعة الطويل في 14 ديسمبر/ كانون األول 2020.

390  المرجع السابق.

391  مقابلة متابعة لمنظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع خلدون )اسم مستعار( في 25 مايو/ أيار 2020.
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نماذج لهجمات جوية أخرى أثرت 
على أنشطة المزارع في حجة 

باإلضافــة إلــى عمليــات التوثيــق التــي أجرتهــا منظمــة مواطنــة للهجمــات الجويــة التــي تؤثــر علــى الغــذاء 
ــة باإلبــالغ عــن هجمــات  ــة للغــذاء فــي اليمــن، قامــت أيًضــا منظمــات فــرق أخــرى ذات مصداقي ــة التحتي والبني
جويــة تؤثــر علــى أنشــطة المــزارع والغــذاء والزراعــة فــي اليمــن، بمــا فــي ذلــك فــي حجــة. وقــد وثقــت المنظمــات 
تأثيــر النــزاع علــى أنشــطة المــزارع والزراعــة منــذ بدايــة الحــرب، وتشــير البيانــات إلــى أنــه علــى الرغــم مــن تفاقــم حالــة 

انعــدام األمــن الغذائــي، اســتمرت هــذه الهجمــات.

وفــي تقريــر لــه لعــام 2016، أبلــغ فريــق خبــراء مجلــس األمــن )PoE( عــن ثــالث هجمــات شــنها التحالــف علــى 
مــزارع ومناطــق زراعيــة فــي الفتــرة مــا بيــن 7 أبريــل/ نيســان 2015 و26 ينايــر/ كانــون الثانــي 2016 392. كمــا 
أجــرى فريــق الخبــراء )PoE( تحقيقــات فــي هجمــة جويــة اســتهدفت مصنــع العاقــل، وهــو منشــأة إلنتــاج المــواد 
الغذائيــة فــي صنعــاء، فــي 9 أغســطس/ آب 2016، وقــام بــإدراج هــذا التحقيــق فــي تقريريــن منفصليــن393. 
وخلــص الفريــق إلــى أن األدلــة »تثبــت بقــوة« أن التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات قــد انتهــك مبــادئ 
القانــون اإلنســاني الدولــي، وخلــص أيًضــا إلــى أن »اســتخدام أســلحة دقيقــة التوجيــه يــدل علــى أن مجمــع مبانــي 
المصنــع كان هــو الهــدف المقصــود لهــذه الهجمــات الجويــة«، وأنــه »لــم يكــن هنــاك دليــل يدعــم اســتنتاج 
أن المجمــع كان قــد أصبــح أحــد األهــداف العســكرية المشــروعة«394. كمــا وثــق الفريــق )PoE( العديــد مــن 
الهجمــات الجويــة التــي اســتهدفت أســواًقا، والتــي ربمــا أثــرت بشــكل أكبــر علــى إمكانيــة الوصــول إلــى الغــذاء395.

كمــا أجــرى فريــق الخبــراء البارزيــن التابــع لألمــم المتحــدة )GEE( تحقيًقــا فــي هجمــات جويــة شــنها التحالــف 
بقيــادة الســعودية واإلمــارات وأثــرت علــى أنشــطة المــزارع وإمكانيــة الوصــول إلــى الغــذاء. وفــي عــام 2019، 
ذكــر فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( أنــه فــي حيــن أن جميــع أطــراف النــزاع قــد شــنت هجمــات علــى أعيــان ال غنــى 
عنهــا لبقــاء المدنييــن علــى قيــد الحيــاة، إال أن »الهجمــات الجويــة التــي شــنها التحالــف دمــرت أو ألحقــت أضــراًرا 
بأراضــي المــزارع ومرافــق الميــاه والبنيــة التحتيــة األساســية للموانــئ والمرافــق الطبيــة«396. وذكــر تقريــر فريــق 
الخبــراء البارزيــن )GEE( لعــام 2019 أن الفريــق »تحقــق مــن 14 هجمــة جويــة اســتهدفت مواقــع فــي محافظتــي 

392  فريق خبراء مجلس األمن )PoE( )2016(، الحاشية رقم 331 أعاله. المرفق 47.

393  فريــق خبــراء مجلــس األمــن )PoE( )2018(، الحاشــية رقــم 331 أعــاله، المرفــق 59، الملحــق )أ( للمرفــق 60؛ فريــق خبــراء مجلــس 
األمــن )PoE( )2017(، الحاشــية رقــم 331 أعــاله، الصفحــة 46، الجــدول 7.

394  فريق خبراء مجلس األمن )PoE( )2018(، الحاشية رقم 331 أعاله، الفقرتان 9 و 10، الملحق )أ( للمرفق 60.

 ،)PoE( )2018( الحاشــية رقــم 331 أعــاله، الملحــق 33. وفريــق خبــراء مجلــس األمــن ،)PoE( )2019( 395  فريــق خبــراء مجلــس األمــن
الحاشــية رقــم 331 أعــاله، الملحــق )أ( للمرفــق 49، الملحــق )د( للمرفــق 58؛ فريــق خبــراء مجلــس األمــن )PoE( )2017(، الحاشــية 

رقــم 331 أعــاله، الصفحــة 53، الجــدول 9.

396  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرة 52.
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ــة  ــران 2019«، وجميعهــا »ضربــت بنــى تحتي ــرة بيــن مــارس/ آذار 2018 ويونيــو/ حزي صعــدة وحجــة خــالل الفت
مدنيــة، بمــا فــي ذلــك مــزارع وأبــراج اتصــاالت وبنــوك ومــدارس وشــاحنات كانــت تحمــل ســلع زراعيــة«397. وفــي 
الفتــرة مــن 2015 إلــى 2019، ســجل فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( »14 واقعــة لهجمــات جويــة اســتهدفت 
أســواًقا مزدحمــة فــي معظمهــا، و 19 واقعــة لهجمــات جويــة اســتهدفت مــزارع أو عامليــن زراعييــن، وثمانــي 
وقائــع لهجمــات جويــة اســتهدفت منشــآت لصناعــة المــواد الغذائيــة أو تخزينهــا، و 12 واقعــة لهجمــات جويــة 

اســتهدفت وســائل مدنيــة لنقــل األغذيــة«398.

وفــي التقريــر نفســه، أدرج فريــق الخبــراء )GEE( أيًضــا معلومــات مســتمدة مــن تحقيقيــن مفصليــن أجراهمــا 
الفريــق حــول هجمــات جويــة شــنها التحالــف علــى مــزارع. وذكــر أحــد هــذه التحقيقــات هجمــة جويــة وقعــت 
فــي 24 أكتوبــر/ تشــرين األول 2018 فــي منطقــة محطــة المســعودي التابعــة لمديريــة المنصوريــة بمحافظــة 
الخبــراء  آخريــن399. وأفــاد فريــق  بينهــم طفــالن، وإصابــة ســبعة  ــا،  الحديــدة، وأســفرت عــن مقتــل 21 مدنيًّ
ــه لــم يتلــقَّ »بالغــات عــن وجــود أي أهــداف عســكرية واضحــة بالقــرب مــن المزرعــة وقــت  البارزيــن )GEE( بأن
الهجــوم«400. وخلــص الفريــق إلــى أن »تدميــر المزرعــة وقتــل المعيليــن قــد دمــر مصــادر دخــل الكثيريــن مــن 
ســكان المنطقــة«401، وأن األدلــة تشــير إلــى أن التحالــف »ربمــا لــم يمتثــل لمبــادئ التمييــز والتناســب والحــذر 
فــي هــذا الهجــوم«402. كمــا ذكــر التقريــر هجمــة جويــة وقعــت فــي 9 مــارس/ آذار 2019 اســتهدفت منزليــن 
ومزرعــة لمدنييــن فــي منطقــة مغربــة طــالن التابعــة لمديريــة كشــر بمحافظــة حجــة403، حيــث وجــد أنــه »لــم 
يكــن هنــاك مــا يوحــي« بوجــود أي أهــداف عســكرية فــي المنطقــة404. ووجــد فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( أن 
األدلــة تشــير إلــى أن التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات ربمــا يكــون قــد انتهــك مبــدأي التمييــز والتناســب 

فــي هجــوم 9 مــارس/ آذار405.

وفــي عــام 2020، وجــدت منظمــة المجلــس النرويجــي لالجئيــن NRC، باســتخدام بيانــات حصلــت عليهــا مــن 
مشــروع رصــد األثــر المدنــي )CIMP(، أنــه فــي الفتــرة مــن ينايــر/ كانــون الثانــي 2018 إلــى ســبتمبر/ أيلــول 2020، 
تعرضــت المــزارع اليمنيــة لهجمــات جويــة 348 مــرة، ممــا جعــل حقــول المحاصيــل »قاحلــة« وأّدى إلــى فقــدان 

مالييــن اليمنييــن لمصــادر رزقهــم406.

397  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرة 429.

398  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرة 755.

399  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرة 521.

400  مرجع سابق، الفقرة 521.

401  مرجع سابق، الفقرة 522.

402  مرجع سابق، الفقرة 527.

403  مرجع سابق، الفقرة 440. 

404  مرجع سابق، الفقرة 446.

405  مرجع سابق، الفقرة 448.

406  منظمة المجلس النرويجي لالجئين NRC، الحاشية رقم 86 أعاله.
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ــر منفصــل أصدرتــه منظمــة المجلــس النرويجــي لالجئيــن )NRC( وقــوع هجمــة جويــة فــي 6  كمــا ذكــر تقري
مايــو/ أيــار 2020 اســتهدفت عائلــة فــي مزرعتهــا فــي منطقــة الجــر407. وأســفرت الهجمــة الجويــة عــن مقتــل 
ثالثــة أفــراد مــن العائلــة408. وذكــر أحــد األفــراد الذيــن أجــرت )NRC( معهــم مقابــالت أنــه بعــد هــذه الهجمــة 
ــن ذكرهــم  ــد مــن األفــراد واألســر الذي ــزح العدي ــه »رأى القتلــى أمامــه«409. ون »أعقبتهــا هجمــات أخــرى«، وأن

ــر جــراء هــذه الهجمــات410. التقري

كمــا ذكــرت منظمــة العفــو الدوليــة األثــر المدمــر الســتخدام التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات للذخائــر 
العنقوديــة المحظــورة علــى نطــاق واســع411 علــى ســكان المــزارع فــي اليمــن412. ووجــدت منظمــة العفــو 
الدوليــة، اســتناًدا إلــى تحقيقــات أجريــت فــي هجمــات وقعــت فــي صعــدة وحجــة وصنعــاء، أن الهجمــات 
باســتخدام الذخائــر العنقوديــة أدت إلــى مقتــل وإصابــة مدنييــن، وأدت إلــى »إلحــاق أضــرار جســيمة بســبل 
ــا إلــى حقــول ألغــام، والتــي تدخــل فــي رعــي  العيــش بواســطة قتــل الماشــية وتحويــل األراضــي الزراعيــة فعليًّ
يمنيــون فــي  المــوز والمانجــو والطماطــم«413. وقــال مزارعــون ورعــاة  الحيوانــات وكذلــك جنــي محاصيــل 
مقابــالت أجرتهــا معهــم منظمــة العفــو الدوليــة، إنهــم شــعروا بأنــه »ليــس أمامهــم خيــار ســوى العمــل فــي 

مناطــق ملوثــة رغــم المخاطــر«414.

ووجــدت مارثــا مونــدي، أســتاذة فخريــة فــي األنثروبولوجيــا فــي كليــة لنــدن لالقتصــاد، باالعتمــاد علــى 
البيانــات التــي جمعتهــا وزارة الزراعــة والــري فــي صنعــاء ومشــروع بيانــات اليمــن YDP، أن الهــدف األكثــر تضــرًرا 
مــن الهجمــات الجويــة التــي شــنها التحالــف فــي كل محافظــة تقريًبــا فــي الفتــرة مــن مــارس/ آذار 2015 إلــى 
أغســطس/ آب 2016 كان األرض الزراعيــة415. وقالــت، مســتندة علــى حقيقــة أن األراضــي الزراعيــة ال تشــكل إال 
»أقــل بقليــل مــن 3% مــن إجمالــي األراضــي« فــي اليمــن، إن التحالــف كان ســيضطر إلــى اســتهداف األراضــي 

الزراعيــة عمــًدا لضربهــا بشــكل متكــرر416.

407  “اضطــروا إلــى الفــرار أثنــاء وقــف إطــالق النــار المتفــق عليــه بســبب ’فيــروس كورونــا‘“، المجلــس النرويجــي لالجئيــن )25 مايــو/ أيــار 
 ./https://www.nrc.no/perspectives/2020/forced-to-flee-during-the-coronavirus-ceasefire  ،)2020

408  المرجع السابق. 

409  المرجع السابق. 

410  المرجع السابق. 

411  اتفاقية الذخائر العنقودية )المعتمدة بتاريخ 30 مايو/ أيار 2008(.

412  “اليمــن: مقتــل وإصابــة أطفــال مــن بيــن مدنييــن فــي “حقــول ألغــام” لقنابــل عنقوديــة”، منظمــة العفــو الدوليــة )23 مايــو/ 
https://www.amnesty.nl/actueel/yemen-children-among-civilians-killed-and-maimed-in-  ،)2016 أيــار 

 .cluster-bomb-minefields

413  المرجع السابق. 

414  المرجع السابق. 

https://blogs.lse. ،)2017 415  مارثــا مونــدي، “إمبراطوريــة المعلومــات: الحــرب علــى اليمــن وقطاعهــا الزراعــي” )19 يونيــو/ حزيــران
 ./ac.uk/mec/2017/06/19/empire-of-information-the-war-on-yemen-and-its-agricultural-sector

416  المرجع السابق. 
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تتضمــن بيانــات مشــروع اليمــن YDP عــدد 1112 هجمــة جويــة للتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات أثــرت 
ــر/ تشــرين األول  ــه حتــى منتصــف أكتوب ــة بالغــذاء417. وفــي مجموعــة بيانات علــى الغــذاء والمواقــع ذات الصل
2020، ســجل مشــروع بيانــات اليمــن YDP حوالــي 103 هجمــة جويــة اســتهدفت مــزارع فــي محافظــة حجــة، 

منهــا حوالــي 59 هجمــة جويــة فــي مديريــة عبــس، وحوالــي 54 هجمــة فــي الجــر418.

417  يســتند هــذا الرقــم إلــى بيانــات مشــروع بيانــات اليمــن بشــأن الهجمــات الجويــة التــي أثــرت علــى المــزارع وقــوارب الصياديــن ومرافــق 
تخزيــن األغذيــة ووســائل النقــل واألســواق. وال يقــدم مشــروع بيانــات اليمــن ادعــاءات محــددة حــول مشــروعية الهجمــات الجويــة 
الفرديــة المســجلة بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني ، حيــث يتــم تســجيل فئــة كل عنصــر بنــاًء علــى حالتــه قبــل الحــرب ، وال يأخــذ 

فــي االعتبــار أي تغييــر فــي االســتخدام.

ــر معــروف أو التــي كان هدفهــا ضــرب مخــازن/  418  انظــر المرفــق )أ( - 1. يتــم تضميــن الهجمــات التــي يكــون الهــدف مــن أجلهــا غي
وســائل نقــل المــواد الغذائيــة أو ســواق، بحيــث يمكــن أن تكــون الهجمــات قــد وقعــت أكثــر ممــا هــو مبيــن أعــاله. لتنزيــل جــدول 

 .https://yemendataproject.org/data.html :اضغــط هنــا الوقائــع،  عــن  محــدث 
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نماذج هجمات جوية 
استهدفت مرافق مياه 

ومصادر مياه في محافظة 
صعدة

شــنت ]طائــرات التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات[ »حملــة جويــة 
ــة صعــدة فــي  ــى مدين ــة« مــن »القصــف الترويعــي« عل قســرية متكامل
قــد  الســعوديون  العســكريون  القــادة  كان   ،...2016 و   2015 عامــي 
»نفــذوا قائمــة بجميــع أهــداف البنيــة التحتيــة الوطنيــة...، وهــذا يعنــي 

كل شــيء: الرافعــات والجســور ]و[ الــوزارات...«419.

419  قــال مايــكل نايتــس، خبيــر عســكري فــي معهــد واشــنطن لسياســة الشــرق األدنــى، متخصــص فــي الشــؤون األمنيــة فــي منطقــة 
الخليــج العربــي، مقتبــس فــي آرون ميــرات: “’لــم يســتطع الســعوديون القيــام بذلــك بدوننــا‘: الــدور الحقيقــي للمملكــة المتحدة في 
https://www.theguardian.com/world/2019/ ،)2019 الحــرب الفتاكــة فــي اليمــن” صحيفــة الغارديــان )18 يونيــو/ حزيــران

.jun/18/the-saudis-couldnt-do-it-without-us-the-uks-true-role-in-yemens-deadly-war

طفلتان تجلبان الماء. مديرية معين، أمانة العاصمة. 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
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 إمكانية الوصول إلى 
الماء في صعدة

ــة،  ــرة طويل ــزاع الحالــي بفت ــل انــدالع الن ــم. فقب ــاه فــي العال ــدرة للمي ــدان ن ــر البل اليمــن هــي واحــدة مــن أكث
كانــت نــدرة الميــاه تعتبــر مســألة مهمــة فــي اليمــن420. وبنــاًء علــى ذلــك، تعتبــر البنيــة التحتيــة للميــاه فــي اليمــن 

مــن األمــور التــي ال غنــى عنهــا مــن أجــل حصــول الســكان علــى الميــاه.

منظمــة  مــن  عليهــا  حصلنــا  بيانــات  وتشــير 
أوكســفام إلــى أن 13 مليــون نســمة مــن ســكان 
لــم  نســمة،  مليــون   27 عددهــم  البالــغ  اليمــن 
يتمكنــوا مــن الحصــول علــى الميــاه النظيفــة فــي 
أفــادت  ســنوات،  ســت  وبعــد   .421  2014 عــام 
شــخص  مليــون   18 بــأن  اليونيســف  منظمــة 
فــي اليمــن كانــوا بحاجــة إلــى »دعــم فــي مجــال 
حوالــي  أي  البــالد،  أنحــاء  جميــع  فــي  الميــاه« 
ثلثــي ســكان اليمــن فــي ذلــك الوقــت422. ووفًقــا 
لتقييــم   ICED Facility أجرتهــا  التــي  للدراســة 
الوضــع فــي اليمــن، أجــرى مركــز الميــاه والبيئــة 
التابــع لجامعــة صنعــاء تقييًمــا لتأثيــر الحــرب علــى 
الصحيــة  والنظافــة  الصحــي  والصــرف  الميــاه 
)WASH( فــي المناطــق الريفيــة، ووجــد أن البنيــة 
تضــررت  قــد  الصحــي  والصــرف  للميــاه  التحتيــة 
بيانــات  وتضمنــت  اليمــن423.  أنحــاء  جميــع  فــي 
المركــز مــن 2016-2014 األضــرار التــي لحقــت 
واإلصحــاح  الميــاه  مرافــق  مــن  منشــأة  بـــ962 

420  “بليــد دراي: كيــف أن الحــرب فــي الشــرق األوســط تتســبب بانهيــار إمــدادات الميــاه فــي المنطقــة”، اللجنــة الدوليــة للصليــب 
https://www.icrc.org/en/download/file/5508/full_report-water-middle-  ،)2015 آذار  )مــارس/   ICRC األحمــر 
east-icrc.pdf. انظــر أيضــا “اليمــن، الميــاه، الصــراع والكوليــرا”، مركــز االبتــكار فــي الحوكمــة الدوليــة )24 مايــو/ أيــار 2017(، 

 .https://www.cigionline.org/articles/yemen-water-conflict-and-cholera

https://www.oxfam.org/en/ ،)2015 421  “ثلثــا النــاس فــي اليمــن الــذي مزقتــه الحــرب بــدون مــاء”، أوكســفام )26 مايــو/ أيــار
 .press-releases/two-thirds-people-conflict-hit-yemen-without-clean-water

https://www.unicef.org/yemen/stories/water- ،)2020 422  “المــاء: شــريان الحيــاة األساســي”، اليونيســف )19 مايــو/ أيــار
essential-lifeline. انظــر أيًضــا البــاب الخامــس، القســم 2.2.

http://  ،)2019 حزيــران  )يونيــو/   ICED Facility الوضــع«،  لتقييــم  دراســة  اليمــن:  فــي  المائــي  األمــن  علــى  الحــرب  “آثــار    423
icedfacility.org/wp-content/uploads/2019/07/190618-Yemen-Stocktaking.pdf )بنــاء علــى تقييــم أجــراه مركــز 
 ICED الميــاه والبيئــة بجامعــة صنعــاء بشــأن األضــرار التــي ألحقتهــا الحــرب بالميــاه والصــرف الصحــي فــي المناطــق الريفيــة(. تســاعد

Facility فــي تنفيــذ اســتراتيجية التنميــة االقتصاديــة الدوليــة للمملكــة المتحــدة.

2014
مليون نسمة13

لم يتمكنوا من 
الحصول على 

المياه النظيفة

من سكان اليمن البالغ 
عددهم 27 مليون نسمة

المصدر: أوكسفام
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بالكامــل،  ُدمــرت  منهــا   %39 ا   ،WASH البيئــي 
منهــا 438 مرفــق ميــاه. وأفــاد مكتــب تنســيق 
الشــؤون اإلنســانية OCHA فــي فبرايــر/ شــباط 
2021 أن البنيــة التحتيــة للميــاه فــي البــالد تعمــل 

بكفــاءة أقــل مــن %5 424.

ويتشــابك الحرمــان مــن الحــق فــي المــاء وحمايتــه بموجــب القانــون اإلنســاني الدولــي مــع الحرمــان مــن الحــق 
فــي الغــذاء والتجويــع المتعمــد للمدنييــن باعتبارهمــا انتهــاًكا للقانــون اإلنســاني الدولــي وجريمــة مــن جرائــم 
الحــرب. وكمــا هــو مبيــن فــي البــاب الســادس، القســم 1.2.2.1، فــإن منشــآت وإمــدادات الميــاه وأعمــال الــري، 
بمــا فــي ذلــك الخزانــات، تنــدرج جميعهــا كأعيــان ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة بموجــب القانــون الدولــي 
اإلنســاني425. إن الحــد مــن إمكانيــة الحصــول علــى الميــاه النظيفــة -وهــو عنصــر أساســي لالســتهالك البشــري 

وضــروري للحفــاظ علــى التغذيــة426- يؤثــر ســلًبا علــى بقــاء الســكان علــى قيــد الحيــاة.

424  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية OCHA، الحاشية رقم 118 أعاله، الصفحة 21. 

425  البروتوكول اإلضافي الثاني، المادة 14.

426  “االســتعراض العــام لالحتياجــات اإلنســانية: اليمــن 2019”، مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA )ديســمبر/ كانــون األول 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HNO_FINAL.  ،23 الصفحــة   ،)2018

.pdf

المصدر: منظمة اليونيسف

2020
مليون شخص18

في اليمن كانوا بحاجة إلى »دعم في 
مجال المياه«

39%
ُدمرت بالكامل
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438
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كمــا ترتبــط إمكانيــة الحصــول علــى الميــاه ارتباًطــا وثيًقــا بالقــدرة علــى الصمــود وســبل العيــش وإنتــاج الغــذاء. 
ووفًقــا لمكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA، فــإن الغالبيــة العظمــى مــن مناطــق اليمــن تتمتــع بمنــاخ 
جــاف، ويتــم اســتخدام 90% مــن الميــاه الجوفيــة فــي اليمــن ألغــراض الــري427، وهــذا يعنــي أنــه فــي الحــاالت 
التــي انخفضــت فيهــا المــوارد المائيــة، فقــد انخفضــت فيهــا األنشــطة الزراعيــة؛ وبالتالــي انخفــاض إمكانيــة 

الحصــول علــى الغــذاء.

وعــالوة علــى ذلــك، يؤثــر انخفــاض إمكانيــة الحصــول علــى الميــاه النظيفــة علــى قــدرة اليمنييــن علــى البقــاء 
ــا، وبالتالــي يؤثــر علــى قدرتهــم علــى تحمــل ســوء التغذيــة الــذي ينجــم عــن انعــدام األمــن الغذائــي.  أصحــاء بدنيًّ
واســتمرت األمــراض المنقولــة بواســطة الميــاه، مثــل الكوليــرا التــي تتواجــد فــي الميــاه الملوثــة وفــي المناطــق 
التــي ال توجــد بهــا ُبنــى428 مناســبة للميــاه والصــرف الصحــي، بالتفشــي طــوال فتــرة النزاع فــي اليمن. فقد حدث 
أكبــر تفــشٍّ موثــق علــى اإلطــالق لوبــاء الكوليــرا بعــد بــدء النــزاع، حيــث تــم اإلبــالغ عــن أكثــر مــن مليــون حالــة 
مشــتبه بهــا فــي غضــون عاميــن فقــط خــالل الفتــرة مــن 2016 إلــى 2018 429. وحــذرت منظمــة اليونيســف مــن 
أن شــن هجمــات علــى البنيــة التحتيــة للميــاه »تعــرض الجهــود الراميــة إلــى منــع تفشــي وبــاء الكوليــرا واإلســهال 
المائــي الحــاد فــي اليمــن، للخطــر«430. كمــا تؤثــر إمكانيــة الحصــول علــى الميــاه النظيفــة علــى انتشــار أمــراض 
مثــل جائحــة كورونــا )كوفيــد19-(، ألن نــدرة الميــاه تقلــل مــن قــدرات النــاس علــى اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة، مثــل 

غســل اليديــن؛ األمــر الــذي يزيــد مــن خطــر توســع انتشــار المــرض431 وتفاقــم آثــار انعــدام األمــن الغذائــي.

ويكتســي الحصــول علــى الميــاه أهميــة خاصــة فــي محافظــة صعــدة، التــي تقــع فــي منطقــة جبليــة شــبه 
قاحلــة فــي اليمــن وتعانــي مــن قلــة هطــول أمطــار432 ومعــدالت عاليــة مــن نــدرة الميــاه. كمــا أنهــا واحــدة 
مــن المحافظــات التــي تقــع فــي أقصــى الشــمال واألفقــر فــي اليمــن433. ووفًقــا لمؤسســة بيرغهــوف، وهــي 
منظمــة ألمانيــة غيــر حكوميــة تركــز علــى تحويــل النــزاع وبنــاء الســالم434، كان معــدل الفقــر فــي صعــدة %84.5 

427  مرجع سابق، الصفحة 36. 

https://www.acted.org/en/fighting- ،)2019 428  »مكافحــة الكوليــرا فــي اليمــن«، منظمــة أكتــد )14 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي
 ./cholera-in-yemen

ــا أكبــر وبــاء موثــق للكوليــرا فــي العصــر الحديــث. تقريــر جديــد يحــذر مــن احتماليــة تفاقمــه«،  429  أآلنــا شــيخ، »تواجــه اليمــن حاليًّ
https://www.undispatch.com/yemen-is-currently-facing-the- ،)2018 األمــم المتحــدة ديســباتش )8 مايــو/ أيــار
 ./largest-documented-cholera-epidemic-in-modern-times-a-new-report-warns-it-could-get-worse

430  »اليمــن: الهجمــات علــى مرافــق الميــاه والبنيــة التحتيــة المدنيــة، تنتهــك ’قوانيــن الحــرب األساســية‘، تقــول اليونيســف« )1 
.https://news.un.org/en/story/2018/08/1016072  ،)2018 آب  أغســطس/ 

431  مشروع تقييم القدرات ACAPS، الحاشية رقم 62 أعاله، الصفحة 6.

432  رفيــق الســقاف و يانغشــياو زو و مايــكل هــول، »اســتراتيجية للتحكــم فــي نضــوب الميــاه الجوفيــة فــي ســهل صعــدة، اليمــن« 
]1999[ 15 )3( المجلــة الدوليــة لتنميــة المــوارد المائيــة 349.

433  ليزلــي موريس-إيفيســون و أحمــد الدرويــش، »تجــارب إدارة الميــاه المحليــة ونتائجهــا علــى المجتمعــات الضعيفــة فــي منطقــة 
تهامــة فــي اليمــن« مــوارد مائيــة بديلــة )2018(، الصفحــة 685؛ »ملــف تعريفــي عــن مدينــة صعــدة«، موئــل األمــم المتحــدة 

.https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/sadah_city_profile.pdf  ،6 الصفحــة   ،)2020(

 .https://berghof-foundation.org/about/organisation ،434  “منظمة”، مؤسسة بيرغهوف
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ا أنــه قــد ازداد436. وتنتشــر األمراض المنقولة بواســطة  قبــل بدايــة الحــرب435. ومنــذ ذلــك الحيــن، مــن المرجــح جــدًّ
ــا إلــى نقــص توافــر الميــاه  الميــاه، مثــل الكوليــرا واإلســهال المائــي الحــاد بســهولة فــي صعــدة، ويرجــع ذلــك جزئيًّ

النظيفــة437. ويمكــن أن تــؤدي هــذه األمــراض بدورهــا إلــى فقــدان العناصــر الغذائيــة وســوء التغذيــة438.

435  »رســم خرائــط للحكــم المحلــي فــي المحافظــات اليمنيــة«، مؤسســة بيرغهــوف )ينايــر/ كانــون الثانــي 2020(، الصفحــة 63، 
 .https://berghof-foundation.org/library/mapping-of-local-governance-in-yemeni-governorates

436  ذكــر مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA أن معــدل الفقــر فــي البلــد ككل »زاد بشــكل كبيــر« منــذ بــدء الحــرب، وذكــرت 
ــل الحــرب.  ــه قب ــد أن معــدل الفقــر ارتفــع عمــا كان علي ا فــي صعــدة علــى وجــه التحدي ــه مــن المرجــح جــدًّ مؤسســة بيرغهــوف أن
مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA، الحاشــية رقــم 426 أعــاله، الصفحــة 8؛ »خطــة االســتجابة اإلنســانية للفتــرة مــن ينايــر/ 
https:// ،13 الصفحــة ،)OCHA )2018 كانــون الثانــي - ديســمبر/ كانــون األول 2018”، مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية
بيرغهــوف،  مؤسســة  reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20180120_HRP_YEMEN_Final.pdf؛ 

المالحظــة رقــم 435 أعــاله، الصفحــة 63. 

437  مــاري براكيمونــت، “الطاقــة الشمســية تجلــب الميــاه لألطفــال الضعفــاء وأســرهم”، اليونيســف )28 فبرايــر/ شــباط 2019(، 
https://www.unicef.org/yemen/stories/solar-power-brings-water-vulnerable-children-and-their-

 .families

https://www.unicef.org/yemen/  ،)2019( اليونيســف  الصحيــة”،  والنظافــة  الصحــي  والصــرف  الميــاه   - “اليمــن   438
water-sanitation-and-hygiene#:~:text=In%20one%20of%20the%20world‘s,services%20for%20
the%20Yemeni%20people.&text=The%20threat%20of%20cholera%20and,World‘s%20worst%20

 .outbreaks%20in%202017

خزانات مياه فارغة, دار ناجي، الخوخة، الحديدة. 27 مايو/أيار 2021
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 هجمات جوية تؤثر 
على المياه في صعدة

كــون محافظــة صعــدة تقــع علــى الحــدود مــع المملكــة العربيــة الســعودية وهــي معقــل جماعــة أنصــار اللــه، 
فقــد تأثــرت بشــكل كبيــر بالنــزاع الحالــي439، ســواء بســبب اآلثــار الماديــة المباشــرة للحــرب عليهــا، أو بســبب اآلثــار 
ــي )CIMP( عــن  ــر المدن ــغ مشــروع رصــد األث ــة للحــرب علــى ســكان المحافظــة. وقــد أبل النفســية واالقتصادي
وجــود العديــد مــن الحــاالت التــي ألحقــت فيهــا األطــراف المتحاربــة المختلفــة أضــراًرا بمرافــق الميــاه ودمرتهــا 
مــن خــالل أشــكال متعــددة مــن العنــف المســلح، بمــا فــي ذلــك الهجمــات المتكــررة التــي تؤثــر علــى الميــاه فــي 

محافظــة صعــدة440.

وقــد دمــر التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات بشــكل متكــرر البنيــة التحتيــة للميــاه بهجمــات جويــة. 
وســّجل التقييــم الــذي أجــراه مركــز الميــاه والبيئــة التابــع لجامعــة صنعــاء المذكــور أعــاله 145 مرفًقــا مــن مرافــق 
الميــاه واإلصحــاح البيئــي WASH التــي تــم تدميرهــا داخــل محافظــة صعــدة بأشــكال مختلفــة مــن الهجمــات 
التــي شــنتها األطــراف المتحاربــة المختلفــة بيــن عامــي 2014 و2016 441. كمــا حــدد التقييــم أن معظــم األضــرار 
الموثقــة كانــت ناجمــة عــن الهجمــات الجويــة442. وقــد أدت هــذه الهجمــات إلــى تفاقــم التحديــات التــي يواجههــا 

الســكان فــي تلبيــة احتياجاتهــم األساســية فــي المحافظــة التــي تعانــي مــن نقــص الميــاه443.

وثقــت منظمــة مواطنــة مــا يقــرب مــن 25 هجمــة جويــة للتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى مواقــع 
ميــاه والبنيــة التحتيــة للميــاه ووســائل نقــل الميــاه فــي اليمــن منــذ عــام 2015 444. مــن بيــن هــذه الـــ 25 
هجمــة جويــة الموثقــة علــى مواقــع الميــاه، وقعــت 17 هجمــة فــي محافظــة صعــدة، بمــا فــي ذلــك أربــع 
هجمــات أثــرت علــى الميــاه فــي عــام 2015، وثــالث هجمــات فــي عــام 2017، وســبع هجمــات فــي عــام 
2018، وهجمتــان فــي عــام 2019، وهجمــة واحــدة فــي عــام 2020. واســتهدفت هــذه الهجمــات الـــ17 عــدد 
12 مرفًقــا مختلًفــا للميــاه )بمــا فــي ذلــك آبــار الميــاه ومعــدات الحفــر( مــن مرافــق الميــاه المحــدودة أصــاًل فــي 
ــاه فــي صعــدة، وقعــت فــي  محافظــة صعــدة. ومعظــم هــذه الـــ17 هجمــة الموثقــة والتــي أثــرت علــى المي

ــة لحقــوق اإلنســان، الحاشــية رقــم 333 أعــاله، الصفحــة 33؛ بلكيــس ويلــي وأولــي  ــال، منظمــة مواطن 439  انظــر، علــى ســبيل المث
ســولفانغ، »اســتهداف صعــدة: غــارات جويــة غيــر قانونيــة للتحالــف علــى مدينــة صعــدة فــي اليمــن،« هيومــن رايتــس ووتــش 
https://www.hrw.org/report/2015/06/30/targeting-saada/unlawful-coalition-  ،)2015 حزيــران  يونيــو/   30(

.airstrikes-saada-city-yemen

 https://civilianimpactmonitoring.org/onewebmedia/2018 ،440  “التقريــر الســنوي لعــام 2018”، تقريــر رصد األثر المدنــي
https://civilianimpactmonitoring. ،؛ “التقريــر الســنوي لعــام 2019”، تقريــر رصــد األثــر المدنيCIMP Annual Report.pdf
ــر المدنــي )فبرايــر/  ــر الســنوي لعــام 2020”، تقريــر رصــد األث org/onewebmedia/2019 CIMP Annual Report.pdf؛ “التقري

 .https://civilianimpactmonitoring.org/onewebmedia/2020 CIMP Annual Report.pdf ،)2021 شــباط

ICED Facility  441، الحاشية رقم 423 أعاله.

442  المرجع السابق.

443  مؤسسة بيرغهوف، الحاشية رقم 435 أعاله، الصفحة 64، الحاشية 185.  

444  انظر الباب الرابع.
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مديريتيــن فقــط. ووقعــت ســبع هجمــات فــي منطقــة ســحار، التــي كان عــدد ســكانها يبلــغ 207,208 نســمة 
فــي عــام 2020، وفًقــا لبيانــات مؤسســة بيرغهــوف445، وخمــس هجمــات فــي كتــاف والبقــع، كان يبلــغ عــدد 

ســكانها 67,169 نســمة فــي عــام 2020 446.

يذكــر هــذا التقريــر هجمــات التحالــف وأثــر تلــك الهجمــات علــى مرفقيــن للميــاه؛ أحدهمــا فــي منطقــة ســحار، 
واآلخــر فــي منطقــة كتــاف والبقــع. وكجــزء مــن بحثهــا، أجــرت منظمــة مواطنــة مقابــالت مــع 24 شــخًصا 
بخصــوص تلــك الهجمــات، مــن بينهــم شــهود عيــان ومــن ســكان المناطــق المســتهدفة ومهندســين وغيرهــم 
ممــن كانــوا يعملــون فــي مرافــق الميــاه والعامليــن فــي المجــال اإلنســاني وغيرهــم. وتــم ســؤال عشــرة مــن 
الذيــن أجريــت معهــم مقابــالت علــى نحــو محــدد عــن الهجوميــن المذكوريــن بالتفصيــل أدنــاه. كمــا قامــت 
ــا، بمــا فــي ذلــك صــور للمرافــق المســتهدفة قبــل وبعــد الهجمــات  ــاًل إضافيًّ منظمــة مواطنــة بجمــع 19 دلي

وصــور األقمــار الصناعيــة لمواقــع الهجــوم.

الجويــة  الهجمــات  أن  أجــرت منظمــة مواطنــة معهــم مقابــالت  الذيــن  العديــد مــن األشــخاص  ويعتقــد 
البنيــة التحتيــة للميــاه عــن قصــد.  للتحالــف اســتهدفت 

وقال المهندس عبدالسالم )اسم مستعار(، البالغ من العمر 37 عاًما، وهو أحد المهندسين العاملين في 
مرافق المياه في صعدة:

 كان اســتهداف مصــادر الميــاه فــي صعــدة نمًطــا شــائًعا، خاصــة فــي عامــي 2015 و2016. 

445  مؤسسة بيرغهوف، المالحظة أعاله 435 في الصفحة 63.

446  المرجع السابق.

25
 هجمة جوية 

 للتحالف بقيادة 
السعودية واإلمارات

على مواقع مياه والبنية التحتية للمياه 
ووسائل نقل المياه في اليمن منذ عام 2015

17هجمة في محافظة صعدة,
المصدر: مواطنة
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ومــن خــالل عملــي فــي مرافــق الميــاه، وجــدت أكثــر مــن ثمانيــة مرافــق ميــاه فــي صعــدة تــم 
اســتهدافها بهجمــات جويــة447. 

وقال سعد )اسم مستعار(، وهو مهندس يبلغ من العمر 37 عاًما، يعمل في مجال المياه والصرف 
الصحي في صعدة: 

تــم اســتهداف مرفقيــن للميــاه كنــت أعمــل علــى إعــادة تأهيلهمــا. تــم اســتهداف أحدهمــا 
بعــد أقــل مــن شــهر مــن تركيــب ألــواح منظومــة الطاقــة الشمســية لــه، واســتهدف اآلخــر 
فــي خزانــه األســمنتي مرتيــن خــالل فتــرة عملنــا هنــاك. وهــذه ال يمكــن إال أن تكــون أفعــااًل 

متعمــدة 448.

وبســبب نــدرة الميــاه فــي صعــدة، كانــت الهجمــات علــى البنيــة التحتيــة للميــاه فــي المحافظــة تدميريــة 
بشــكل خــاص. 

وفي عام 2018، قالت منظمة اليونيسف إنه

 منــذ عــام 2015، لــم يــؤدِّ تصاعــد النــزاع إال إلــى تفاقــم هــذا الوضــع األليــم بالفعــل، حيــث 
أدت الهجمــات واألعمــال العســكرية التــي كانــت تســتهدف البنيــة التحتيــة للميــاه ومــا حولهــا 

إلــى حرمــان المزيــد مــن النــاس مــن الحصــول علــى ميــاه الشــرب المأمونــة449.

لطالمــا كانــت صعــدة واحــدة مــن المحافظــات التــي كانــت فيهــا االحتياجــات اإلنســانية أكثــر حــدة450. وفــي 
عــام 2018، أفــاد مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA بــأن أكثــر مــن 800,000 شــخص فــي صعــدة -مــا 
ال يقــل عــن 83% مــن ســكان المحافظــة- ســيكونون بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية فــي عــام 2019، ومــن 
هــذه الفئــة 90% بحاجــة ماســة، وبعــض جيــوب المحافظــة معرضــة لخطــر المجاعــة )المرحلــة الخامســة مــن 

447  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع عبدالسالم )اسم مستعار( في 10 ديسمبر/ كانون األول 2020.

448  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع سعد )اسم مستعار( في 16 ديسمبر/ كانون األول 2020. 

449  بيــان جيــرت كابيليــري، التوجيــه اإلقليمــي لليونيســف فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، “العمــل العســكري الــذي يســتهدف 
البنيــة التحتيــة للميــاه ومــا حولهــا يعــرض الجهــود الراميــة إلــى منــع تفــشٍّ آخــر للكوليــرا فــي اليمــن للخطــر«، اليونيســف )17 
https://www.unicef.org/mena/press-releases/military-action-and-around-water- نيســان2018(،  أبريــل/ 

 .infrastructure-jeopardizes-efforts-prevent-another

أنــه فــي  11 و 34 و 37. الحــظ  OCHA، الحاشــية رقــم 426 أعــاله، الصفحــات 6-4 و  450  مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 
البــاب الثامــن، القســم 2، مــن هــذا التقريــر، نناقــش الطــرق التــي قيــدت بهــا أنصــار اللــه قــدرة المنظمــات اإلنســانية علــى تقييــم 
االحتياجــات فــي محافظــة صعــدة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه األرقــام قــد تتأثــر بهــذا، إال أن المعلومــات تتســق عموًمــا مــع الســياق 
العــام فــي المحافظــة )مثــل االحتياجــات اإلنســانية الضخمــة، ونــدرة الميــاه(، وهــو مــا كان واضًحــا أيًضــا مــن عمليــات البحــث 

الميدانيــة التــي قامــت بهــا منظمــة مواطنــة فــي المحافظــة لغــرض هــذا التقريــر. 

استخدام التجويع من قبل أطراف النزاع في اليمن

153



ــا فــي صعــدة مــن  مراحــل انعــدام األمــن الغذائــي IPC( 451. وفــي عــام 2018 وحــده، ارتفــع عــدد النازحيــن داخليًّ
105,400 شــخص إلــى 306,100 شــخص452، ممــا أدى إلــى تفاقــم احتياجــات المحافظــة مــن الميــاه. وبحلــول 
عــام 2019، ذكــرت اليونيســف أن وضــع إمكانيــة الحصــول علــى الميــاه فــي صعــدة كان »مزرًيــا بشــكل خــاص« 
ويتســبب بـ«خســائر فادحــة علــى صحــة« الســكان453. ووفًقــا لمنظمــة أوكســفام، فــإن تدفقــات النازحيــن فــي 
بعــض المناطــق قــد أدت أيضــا إلــى إنهــاك المــوارد المائيــة الموجــودة454. وبحلــول عــام 2021، وكمــا هــو 
موضــح فــي الشــكل 1، كان مــن المتوقــع أن تكــون أجــزاء كبيــرة مــن صعــدة مصنفــة فــي المرحلــة الرابعــة مــن 

مراحــل انعــدام األمــن الغذائــي )IPC 4(، وهــي مرحلــة الطــوارئ455.

ــر  ــة فــي الوصــول إليهــا، وبالتالــي فهــي واحــدة مــن أكث ــر المحافظــات صعوب وتعــد صعــدة واحــدة مــن أكث
المحافظــات التــي يصعــب علــى العامليــن فــي المجــال اإلنســاني الوصــول إليهــا456، ممــا يشــكل تحّدًيــا آخــر 
للمدنييــن التــي إمكانيــة الحصــول علــى الميــاه وغيرهــا مــن الضروريــات لديهــم معدومــة أو محــدودة457. إن 
وصــول المســاعدات اإلنســانية متأثــر ســلًبا فــي صعــدة لعــدة أســباب، ليــس فقــط بالحصــار البحــري الفعلــي 
الــذي ُيعــزى إلــى الحكومــة اليمنيــة والتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات، بــل أيًضــا بســبب العقبــات التــي 

تفرضهــا جماعــة أنصــار اللــه فــي األراضــي الخاضعــة لســيطرتها، خصوًصــا فــي صعــدة.

 يقول أحد العاملين في المجال اإلنساني، عصام )اسم مستعار(، وهو مهندس في محافظة صعدة 
يبلغ من العمر 32 عاًما:

 »نحــن نواجــه العديــد مــن العقبــات بشــكل مســتمر. وعلــى الرغــم مــن أننــا ال نقــوم بعمــل 
أي شــيء إال بعــد الحصــول علــى تراخيــص مــن ]جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســلحة[، إال 
أنــه يتــم إيقافنــا لســاعات عنــد كثيــر مــن نقــاط التفتيــش، وأحياًنــا يتــم منعنــا مــن القيــام بالعمــل 
الــذي حصلنــا أصــاًل علــى تراخيــص منهــم للقيــام بــه. وعــادة مــا يتــم اتهامنــا بإرســال إحداثيــات 

إلــى دول التحالــف«458. 

يتــم مناقشــة القيــود المفروضــة مــن قبــل جماعــة أنصــار اللــه علــى المســاعدات اإلنســانية فــي البــاب الثامــن، 
القســم 2، مــن هــذا التقريــر.

451  مرجع سابق، الصفحة من 33-34.

452  مرجع سابق، الصفحة 16.

453  براكيمونت، الحاشية رقم 437 أعاله. 

454  أوكسفام، الحاشية رقم 421 أعاله. 

455  التصنيف المتكامل لمراحل انعدام األمن الغذائي IPC، الحاشية رقم 72 أعاله، الصفحة 6.

https://www.unicef.org/yemen/stories/ ،)2019 456  هارييــت دوايــر، “هديــة المــاء”، اليونيســف )11 ديســمبر/ كانــون األول
 .gift-water

457  دواير، الحاشية رقم 456 أعاله. 

458  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد العاملين في المجال اإلنساني في 14 ديسمبر/ كانون األول 2020.
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هنــاك، فــي داخــل صعــدة، توجــد مديريــات هــي األصعــب فــي الوصــول إليهــا، منهــا مديريــة الصفــراء ومديريــة 
ســحار ومديريــة كتــاف والبقــع459. ومــن بيــن الهجمــات الجويــة التــي شــنها التحالــف علــى مرافــق الميــاه فــي 
صعــدة، أثــر العديــد منهــا علــى مديريتــي ســحار وكتــاف والبقــع، اللتيــن يــرد ذكرهمــا بمزيــد مــن التفصيــل أدنــاه.

459  دواير، الحاشية رقم 456 أعاله. 

أطفال يجلبون المياه. منطقة الخامري، مديرية حيس، 
محافظة الحديدة. 11 أبريل/نيسان 2021
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دراسة حالة )1( 
مشروع مياه الحمزات

هجمــات جويــة شــنها التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى مرفــق ميــاه 
الحمــزات فــي 17 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2015 و 17 أبريــل/ نيســان 2018 

7000 فرد من 600 أسرة يستفيدون من هذا المرفق

منطقة الحمزات التابعة لمديرية سحار بمحافظة صعدة

يقــع مرفــق مشــروع ميــاه الحمــزات علــى تلــة جنــوب غــرب منطقــة الحمــزات التابعــة لمديريــة ســحار، علــى 
بعــد حوالــي ســتة كيلومتــرات شــمال شــرق مدينــة صعــدة460. تســتضيف المنطقــة العديــد مــن النازحيــن الذيــن 
ــادة الســعودية واإلمــارات عــن بــدء حملتــه العســكرية فــي  فــروا مــن مدينــة صعــدة بعــد إعــالن التحالــف بقي
اليمــن؛ وذلــك بســبب قربهــا مــن المدينــة وألن اســتهداف التحالــف لهــا كان أقــل مــن اســتهدافه لمدينــة 

صعــدة فــي ذلــك الوقــت461.

وبمــا أن منطقــة الحمــزات كانــت تعانــي مــن نــدرة الميــاه ومــا نتــج عنهــا مــن انخفــاض فــي اإلنتــاج الزراعــي، 
قامــت هيئــة ميــاه الريــف فــي عــام 2014 بإنشــاء مشــروع ميــاه الحمــزات، وهــو أول مرفــق تــم إنشــاؤه لتلبيــة 
ــار  ــاه علــى آب ــاه. ففــي الســابق، كانــت المنطقــة تعتمــد فــي حصولهــا علــى المي احتياجــات المنطقــة مــن المي

ســطحية ذات ملكيــة خاصــة462.

يتألــف المرفــق مــن بئــر ارتــوازي، ومضخــة، وخــزان أســمنتي، وشــبكة توزيــع ميــاه رئيســية وأخــرى احتياطيــة 
تــوزع الميــاه ألغــراض الشــرب واالســتخدام الشــخصي لحوالــي 7000 شــخص )قرابــة 600 أســرة( مــن أهالــي 

منطقــة الحمــزات463.

ــر/ تشــرين  ــاء الموافــق 17 نوفمب ــوم الثاث ــي الســاعة التاســعة مســاًء مــن ي فــي حوال
الثانــي 2015464، ألقــت طائــرة مــن طائــرات التحالــف بقيادة قيادة الســعودية واإلمارات 

460  مالحظات فريق البحث التابع لمنظمة مواطنة لحقوق اإلنسان وصور األقمار الصناعية.

461  مقابلتــي منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع مــراد )اســم مســتعار( وخليــل )اســم مســتعار( فــي 16 ديســمبر/ كانــون األول 
.2020

462  مقابلتــي منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع مــراد )اســم مســتعار( وخليــل )اســم مســتعار( فــي 16 ديســمبر/ كانــون األول 
.2020

463  مقابلتــي منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع ســعد )اســم مســتعار(، وهــو أحــد العامليــن مجــال الميــاه والصــرف الصحــي، 
وصامــد )اســم مســتعار(، وهــو أحــد العامليــن فــي المجــال اإلنســاني، فــي 16 ديســمبر/ كانــون األول 2020.

464  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع مراد )اسم مستعار( في 16 سبتمبر/ أيلول 2020.
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قنبلتيــن علــى خــزان الميــاه األســمنتي الخــاص بمرفــق ميــاه منطقــة الحمــزات التابعــة 
لمديريــة ســحار بمحافظــة صعــدة. وأســفر هــذا الهجــوم عــن تدميــر الخــزان األســمنتي 

بالكامــل وتوقــف المرفــق عــن العمــل465.

فــي األشــهر التــي ســبقت الهجــوم، كان مــن المتوقــع أن يتــم تصنيــف صعــدة فــي المرحلــة الرابعــة مــن 
مراحــل انعــدام األمــن الغذائــي )IPC 4(، وهــي مرحلــة )الطــوارئ(.

الشكل 4: انعدام األمن الغذائي الحاد في اليمن من يونيو/حزيران إلى مارس/ آذار 2015 )توقعات(466

كان المرفــق خــارج الخدمــة لمــدة عاميــن، حتــى عــام 2017، عندمــا قامــت منظمــة اليونيســف بإصــالح 
المرفــق بتكلفــة تزيــد عــن 7.7 مليــون ريــال يمنــي )أي مــا يعــادل حوالــي 22,000 دوالر أمريكــي فــي ذلــك 
الوقــت(467. وخــالل الســنتين التــي كان المرفــق فيهــا خــارج الخدمــة، اضطــر 7000 شــخص كانــوا يســتفيدون 
مــن المرفــق إلــى الحصــول علــى الميــاه إمــا عــن طريــق شــرائها مــن آبــار مملوكــة للقطــاع الخــاص فــي منطقــة 

465  مقابلتــي منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع مــراد )اســم مســتعار( وصامــد )اســم مســتعار( فــي 16 ديســمبر/ كانــون األول 
.2020

466  نظام معلومات انعدام األمن الغذائي في اليمن FSIS، الحاشية رقم 75 أعاله. 

467  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع سعد )اسم مستعار( في 16 ديسمبر/ كانون األول 2020.
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الحمــزات )تلــك اآلبــار لــم تكــن تحتــوي علــى الكثيــر مــن الميــاه، وبالتالــي كانــت مبيعاتهــا مــن الميــاه محــدودة 
للغايــة( أو شــرائها مــن شــاحنات كانــت تقــوم بإيصــال الميــاه مــن مناطــق مجــاورة إليهــم468. وكال الخياريــن كانــا 
باهظيــن للغايــة بالنســبة ألهالــي المنطقــة قبــل وقــوع الهجمــة الجويــة، حيــث كان األهالــي يدفعــون مبلًغــا 
ا مقابــل فاتــورة الميــاه التــي يحصلــون عليهــا مــن المرفــق، بينمــا بعــد  يتــراوح بيــن 1500-1000 ريــال يمنــي شــهريًّ
الهجــوم، أصبحــوا يدفعــون مــا يقــرب مــن 6000 ريــال يمنــي مقابــل شــراء الميــاه، وهــذه يعنــي ســتة أضعــاف 

المبلــغ الــذي كانــوا يدفعونــه469.

وفــي أبريــل/ نيســان 2018، قامــت منظمــة أوكســفام أيًضــا بتركيــب منظومــة تعمــل بالطاقــة الشمســية 
لتشــغيل مرفــق ميــاه الحمــزات بتكلفــة إضافيــة قدرهــا 49,580 دوالر أمريكــي470. ولكــن، فــي الشــهر نفســه، 

قــام التحالــف بشــن هجمــة جويــة اســتهدفت المرفــق وأخرجتــه عــن الخدمــة مــرة أخــرى.

ــل/  ــاء الموافــق 17 أبري ــوم الثاث ــي الســاعة التاســعة والنصــف مــن مســاء ي فــي حوال
نيســان 2018471، أســقطت طائــرة تابعــة للتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات قنبلــة 
واحــدة علــى األقــل علــى مرفــق ميــاه الحمــزات، ممــا أدى إلــى إلحــاق أضــرار بخزانــه 
األســمنتي ومنظومتــه الشمســية وأجــزاء مــن شــبكة توزيــع الميــاه الرئيســية472. وظــل 
 Save the( المرفــق خــارج الخدمــة حتــى تــم إصاحــه مــن قبــل منظمــة رعايــة األطفــال

Children( فــي عــام 2019 473.

فــي وقــت الهجــوم، كانــت صعــدة مصنفــة علــى أنهــا فــي المرحلــة الثالثــة مــن مراحــل انعــدام األمــن الغذائــي 
IPC )مرحلــة األزمــة( أو فــي مرحلــة أعلــى، وبعــد مــرور أشــهر مــن وقــوع الهجمــة ارتفــع تصنيــف المحافظــة إلــى 

.474)IPC 4( المرحلــة الرابعــة

468  مقابلتــا متابعــة لمنظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع مــراد )اســم مســتعار( وخليــل )اســم مســتعار( عبــر الهاتــف فــي 14 مــارس/ 
آذار 2021.

469  مقابلتــا متابعــة لمنظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع مــراد )اســم مســتعار( وخليــل )اســم مســتعار( عبــر الهاتــف فــي 14 مــارس/ 
آذار 2021.

470  مقابلتــا منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع ســعد )اســم مســتعار( وصامــد )اســم مســتعار( فــي 16 ديســمبر/ كانــون األول 
.2020

471  مقابلتــا منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع مــراد )اســم مســتعار( وخليــل )اســم مســتعار( فــي 16 ديســمبر/ كانــون األول 
2020. فــي هاتيــن المقابلتيــن، أفــاد األشــخاص بــأن الغــارة وقعــت فــي 17 أبريــل/ نيســان 2018. ولكــن، ورد فــي بيــان صــادر 
عــن منظمــة اليونيســف بتاريــخ 17 أبريــل/ نيســان 2018، أن الهجــوم وقــع “فــي وقــت ســابق مــن هــذا األســبوع”. ويذكــر تقريــر 
صــادر عــن منظمــة أوكســفام أن الغــارة الجويــة وقعــت فــي 13 أبريــل/ نيســان 2018. انظــر كابيليــري، الحاشــية رقــم 449 أعــاله؛ 
“المســاعدات واألســلحة البريطانيــة فــي اليمــن، إحاطــة إعالميــة لمنظمــة أوكســفام«، منظمــة أوكســفام )ســبتمبر/ أيلــول 
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620860/mb-uk-  ،5 الصفحــة   ،)2019

.aid-arms-yemen-090919-en.pdf?sequence=1

472  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع سعد )aاسم مستعار( في 16 ديسمبر/ كانون األول 2020.

473  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد العاملين في المجال اإلنساني في 16 ديسمبر/ كانون األول 2020.

474  »اليمــن: تحســن مســتويات اســتيراد المــواد الغذائيــة األساســية فــي مــارس/ آذار، ولكــن التخــوف مــن نــدرة غــاز الطهــي« فيوزنــت 
.https://fews.net/east-africa/yemen/food-security-outlook-update/april-2018  ،)2018 نيســان  )أبريــل/ 
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الشكل IPC 2.0 :5 مرحلة انعدام األمن الغذائي الحاد، أبريل/ نيسان - مايو/ أيار 2018 475

الشكل IPC 2.0 :6 مرحلة انعدام األمن الغذائي الحاد، يونيو/حزيران - سبتمبر/ أيلول 2018 )متوقع(476

475  المرجع السابق. 

476  المرجع السابق.
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فــي 16 ديســمبر/ كانــون األول 2020، قامــت منظمــة مواطنــة بزيــارة المنطقــة وموقــع مرفــق المياه فيها، 
باإلضافــة إلــى زيــارة ثــالث قــرى مســتفيدة مــن المرفــق. وأجــرت منظمــة مواطنــة مقابــالت مــع أربعــة أشــخاص، 
مــن بينهــم شــخص يعمــل فــي مجــال الميــاه والصــرف الصحــي فــي المنطقــة، وشــخص مــن أهالــي منطقــة 
الحمــزات، وشــخص مــن النازحيــن الذيــن يعيشــون فــي المنطقــة، وشــخص يعمــل فــي المجــال اإلنســاني. وفــي 

14 مــارس/ آذار 2021، تــم إجــراء مقابلتيــن إضافيتيــن مــع بعــض أهالــي المنطقــة عبــر الهاتــف.

ولــم يحــدد باحثــو/ات منظمــة مواطنــة والشــهود الذيــن تــم مقابلتهــم وجــود أي هــدف عســكري بالقــرب 
مــن أو فــي موقــع مرفــق ميــاه الحمــزات أثنــاء وقــوع أي مــن الهجوميــن. ولــم تكــن هنــاك أي جبهــات قتــال 

قريبــة مــن الموقــع فــي وقــت وقــوع الهجمتيــن477.

إن األضــرار التــي تســببت بهــا الهجمــة الجويــة الثانيــة علــى المرفــق، كانــت تعنــي أن يبقــى المســتفيدون مــرة 
أخــرى دون الحصــول علــى ميــاه نظيفــة وبأســعار معقولــة.

وقال مراد البالغ من العمر 32 عاًما، وهو من أهالي منطقة الحمزات: 

»كنــا ســعداء للغايــة بإنشــاء مرفــق الميــاه الــذي أوصــل الميــاه عبــر األنابيــب إلــى منازلنــا بعــد 
أن كنــا نكافــح لجلــب الميــاه بواســطة الشــاحنات مــن مدينــة صعــدة. وأصبــح مرفــق الميــاه 
هــذا هــو مصدرنــا الرئيســي للميــاه بعــد أن جفــت معظــم اآلبــار الســطحية فــي المنطقــة، لكــن 

الحــرب لــم تتــرك لنــا أي شــيء يمكــن االســتفادة منــه«478.

وقال سعد، وهو أحد العاملين في قطاع المياه والصرف الصحي: 

»توقــف المرفــق بســبب الهجــوم األول حتــى عــام 2017، وثــم توقــف مــرة أخــرى مــن 
أبريــل/ نيســان 2018 حتــى 2019. وخــالل هاتيــن الفترتيــن، كان األهالــي يذهبــون للبحــث عــن 
الميــاه وجلبــه مــن المناطــق المجــاورة ]البقــالت وزور وادعــة والطويلــة[، أو أجبــروا علــى شــراء 
الميــاه مــن الشــاحنات التــي تنقلهــا مــن مدينــة صعــدة بأســعار ال يســتطيع النــاس ذوو الدخــل 

المحــدود تحملهــا«479. 

مالحظــات فريــق البحــث التابــع لمنظمــة مواطنــة ومقابــالت مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع مــراد )اســم مســتعار( وخليــل )اســم   477
مســتعار( وســعد )اســم مســتعار( فــي 16 ديســمبر/ كانــون األول 2020.

478  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع مراد )اسم مستعار( في 16 ديسمبر/ كانون األول 2020.

479  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع سعد )اسم مستعار( في 16 ديسمبر/ كانون األول 2020.
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ا إلى منطقة الحمزات:  وأضاف خليل )اسم مستعار( البالغ من العمر 43 عاًما، أحد النازحين داخليًّ

»كنــا ســعداء للغايــة بعــد إصــالح المرفــق وتركيــب منظومــة الطاقــة الشمســية فيــه؛ ألنــه 
جعــل الميــاه تصــل إلينــا بأقــل تكلفــة حيــث لــم تكــن هنــاك حاجــة لدفــع تكلفــة شــراء مــادة 

ــزل، ولكــن الهجــوم الثانــي ســلبنا ســعادتنا«480. الدي

ويعتقــد شــهود عيــان أن الهجوميــن اللذيــن شــنهما التحالــف علــى المرفــق نفســه، يشــيران إلــى أن التحالــف 
كان قــد تعمــد اســتهداف مصــدر الميــاه. قــال خليــل إنــه: »ال شــك فــي أن اســتهداف المرافــق والخدمــات 
المدنيــة الحيويــة يجبــر المدنييــن علــى تحمــل أعبــاء ثقيلــة، ولكــن اســتهداف مصــادر الميــاه علــى وجــه الخصــوص 
يمثــل كارثــة ال توصــف. ال أســتطيع أن أصــف حالــة األطفــال والنســاء النازحيــن، الذيــن ال يســتطيعون شــراء 
الميــاه المنقولــة بواســطة الشــاحنات، ويذهبــون مشــًيا علــى األقــدام إلــى مســافات طويلــة لجلــب الميــاه 
ــا«481. وأضــاف ســعد: »إن اســتهداف المرفــق لمرتيــن، خاصــة وأن الهجــوم الثانــي كان بعــد أقــل مــن  يوميًّ
شــهر مــن تركيــب منظومــة الطاقــة الشمســية فيــه، يؤكــد أن هــذا االســتهداف كان متعمــًدا وتــم تنفيــذه عــن 

قصــد«482.

ــر بالكامــل  ويشــير بيــان أصدرتــه منظمــة اليونيســف فــي يــوم وقــوع الهجــوم الثانــي إلــى أن المرفــق قــد ُدمِّ
وأن منظومــة الطاقــة الشمســية القريبــة منــه قــد تضــررت بشــدة. وتذكــر فيــه مــا يلــي:

 

وفــي وقــت ســابق مــن هــذا األســبوع، تــم تدميــر مشــروع ميــاه الحمــزات فــي مديريــة 
ســحار بمحافظــة صعــدة بالكامــل جــراء هجــوم تــرك 7500 شــخص، مــن بينهم أســر نازحة، 
بــدون مــاء. وأثنــاء الهجــوم، لحقــت أضــرار كبيــرة أيًضــا بمنظومــة الطاقــة الشمســية 
القريبــة والتــي تــزود مشــروع الميــاه بالطاقــة. وقــد تعــرض مشــروع الميــاه نفســه 
لهجــوم فــي عــام 2015 أدى إلــى تدميــره. وقامــت منظمــة اليونيســف بإعــادة بنائهــا 

مــن جديــد فــي عــام 2017.

وفــي الوقــت نفســه، شــنت جماعــات مســلحة هجمــات عســكرية مــن مواقــع قريبــة مــن 
نقــاط توزيــع الميــاه.

480  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع خليل )اسم مستعار( في 16 ديسمبر/ كانون األول 2020.

481  المرجع السابق.

482  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع سعد )اسم مستعار( في 16 ديسمبر/ كانون األول 2020.
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وحثــت منظمــة اليونيســف أطــراف النــزاع علــى حمايــة البنيــة التحتيــة المدنيــة األساســية، و«وقــف الهجمــات 
علــى المدنييــن والبنيــة التحتيــة المدنيــة، وأي أنشــطة عســكرية مــن هــذه المرافــق أو بالقــرب منهــا، بمــا فــي 

ذلــك المــدارس والمستشــفيات ومرافــق الميــاه، وتجنيــب األطفــال األذى«483.

ــات اليمــن YDP الهجــوم األول  كمــا أبلغــت منظمــة أوكســفام484 عــن الهجــوم الثانــي، وأدرج مشــروع بيان
فــي قاعــدة بياناتــه الخاصــة بالهجمــات الجويــة485.

483  انظر كابيليري، الحاشية رقم 449 أعاله. 

ــة للعلــوم  ــاه والعنــف فــي اليمــن”، الشــبكة اليمني ــا “المي 484  منظمــة أوكســفام، الحاشــية رقــم 471 أعــاله، الصفحــة 5. انظــر أيًض
 .https://yemenscience.net/?p=2321  ،)2019 شــباط  فبرايــر/   11( والبيئــة 

https://yemendataproject.org/data. ،13109 أرقــام الوقائــع 4824 و 16037 و 17025 و ،YDP 485  مشــروع بيانــات اليمــن
 .html
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دراسة حالة )2(
مشروع مياه النشور

هجمــات جويــة شــنها التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى مرفــق ميــاه 
النشــور ، فــي 22 مــارس/ آذار  2018 و 23 يوليــو/  تمــوز  2018

500 10 فرد من 600 أسرة يستفيدون من هذا المرفق

منطقة العصايد التابعة لمديرية كتاف والبقع بمحافظة صعدة

في الفترة من أبريل/ نيســان 2017 إلى مارس/ آذار 2018، قامت المؤسســة الوطنية للتنمية واالســتجابة 
اإلنســانية )NFDHR( بإنشــاء مشــروع ميــاه النشــور بتمويــل مــن منظمــة اليونيســف بتكلفــة قدرهــا 650 ألــف 
دوالر أمريكــي486. ويقــع المرفــق، الــذي تديــره المؤسســة المحليــة للميــاه والصــرف الصحــي، علــى بعــد حوالــي 
ثمانــي كيلومتــرات شــرق وادي النشــور فــي منطقــة العصايــد فــي مديريــة كتــاف والبقــع بمحافظــة صعــدة. 
وهــي منطقــة غيــر مأهولــة، باســتثناء مســتوطنات صغيــرة لبــدو رحــل منتشــرة علــى األجــزاء الشــرقية والجنوبيــة 

مــن المنطقــة487. 

الصورة 1: صورة باألقمار الصناعية لمكان إنشاء مشروع مياة النشور، قبل إنشاء المشروع )ديسمبر/ كانون األول 2025(.

486  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع مهندس سابق في المرفق في 14 ديسمبر/ كانون األول 2020.

ــن يعيشــون فــي المنطقــة، ومهنــدس ســابق فــي المرفــق،  ــدو الذي ــة لحقــوق اإلنســان مــع: أحــد الب 487  مقابــالت منظمــة مواطن
وزعيــم مجتمعــي فــي 14 ديســمبر/ كانــون األول 2020
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تــم إنشــاء مرفــق ميــاه النشــور لتلبيــة احتياجــات ســكان مناطــق واســعة مــن مديريــة الصفــراء ســحار ومديريــة 
كتــاف والبقــع فــي محافظــة صعــدة488، والتــي تعانــي مــن شــحة الميــاه الجوفيــة. إن مــوارد الميــاه الوحيــدة غيــر 
هــذا المرفــق، هــي اآلبــار الســطحية التــي غالًبــا مــا تكــون مياههــا مالحــة وغيــر صالحــة للشــرب، وال تتوفــر فيهــا 

الميــاه إال خــالل موســم األمطــار489.

يتكــون مرفــق ميــاه النشــور مــن بئريــن ارتوازييــن ومضختيــن وخــزان أســمنتي ومنظومــة ضــخ تعمــل بالطاقــة 
شمســية490. يضــخ المشــروع الميــاه إلــى منطقــة تقــع وســط ثــالث مديريــات مختلفــة والتــي تضــم 26 قريــة491. 
كانــت الميــاه التــي تضــخ مــن مرفــق المشــروع تصــل إلــى قــرى تبعــد حوالــي 100 كيلومتــر عــن المرفــق، وتخــدم 
مــا يقــرب مــن 10,500 مســتفيد492 إلــى أن قــام التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات بضــرب المرفــق بهجمــة 

جويــة فــي مــارس/ آذار 2018، وذلــك بعــد االنتهــاء مــن بنائــه مباشــرة.

فــي يــوم الخميــس الموافــق 22 مــارس/ آذار 2018، أســقطت طائــرة تابعــة للتحالــف 
بقيــادة الســعودية واإلمــارات قنبلــة واحــدة علــى األقــل علــى مرفــق مشــروع ميــاه 
ــاه وغرفــة الحراســة فــي المرفــق493. ــر مضخــة المي ــى تدمي النشــور، وأدت الهجمــة إل

488  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع مهنــدس ســابق فــي المرفــق، وزعيــم مجتمعــي فــي 14 ديســمبر/ كانــون األول 
.2020

489   مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع: أحــد البــدو الذيــن يعيشــون فــي المنطقــة، ومهنــدس ســابق فــي المرفــق، 
وأحــد العامليــن فــي هيئــة الميــاه والصــرف الصحــي، وزعيــم مجتمعــي، فــي 14 ديســمبر/ كانــون األول 2020.

490   مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع أحــد البــدو الذيــن يعيشــون فــي المنطقــة ومهنــدس ســابق فــي المرفــق، فــي 
14 ديســمبر/ كانــون األول 2020.

491  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع: أحــد البــدو الذيــن يعيشــون فــي المنطقــة، ومهنــدس ســابق فــي المرفــق، وأحــد 
العامليــن فــي هيئــة الميــاه والصــرف الصحــي، وزعيــم مجتمعــي، فــي 14 ديســمبر/ كانــون األول 2020.

492  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع مهنــدس ســابق فــي المرفــق وأحــد العامليــن فــي هيئــة الميــاه والصــرف 
 .2020 األول  كانــون  ديســمبر/   14 فــي  الصحــي، 

493  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع: ضيــف اللــه )اســم مســتعار(، وهــو مهنــدس ســابق فــي المرفــق، وعصــام )اســم 
ــا فــي هيئــة الميــاه والصــرف  مســتعار(، وهــو أحــد العامليــن فــي المجــال اإلنســاني ومهنــدس ســابق فــي المنشــأة يعمــل حاليًّ

الصحــي فــي صعــدة، فــي 14 مــارس/ آذار 2020.
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الصورة 2: صورة باألقمار الصناعية لمشروع مياه النشور بعد إنشائه وبعد الهجمة األولى على المشروع )أبريل/ نيسان 2018( 

بعــد وقــوع الهجمــة الجويــة، ونتيجــة لمــا ســببته مــن أضــرار، لــم يتمكــن المرفــق مــن العمــل بكامــل طاقتــه، 
حيــث اســتمر بضــخ الميــاه مــن بئــر واحــد إلــى أن قامــت منظمــة اليونيســف بشــراء مضخــة جديــدة بتكلفــة تبلــغ 
ــران  ــه مــرة أخــرى فــي يونيــو/ حزي ــدأ المرفــق بالعمــل بكامــل طاقت حوالــي 20,000 دوالر أمريكــي. وبعدهــا ب

.494 2018

494  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع ضيــف اللــه )اســم مســتعار( فــي 14 ديســمبر/ كانــون األول 2020؛ “ال يــزال 
الوصــول إلــى الميــاه معرًضــا للخطــر بالنســبة لمالييــن األطفــال فــي اليمــن الــذي مزقتــه الحــرب”، منظمــة اليونيســف )24 يوليــو/ 
https://mailchi.mp/unicef/statement-on-situation-in-yemen-by-unicef-executive-director- ،)2018 تمــوز

 .anthony-lake-englisharabic-1097775?e=2d3fbcf058
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الصورة 3: صورة باألقمار الصناعية لمشروع مياه النشور بعد إصالحه وقبل الهجمة الثانية )مايو/ أيار 2018(. 

كمــا تــم ذكــره فيمــا يتعلــق بمرفــق مشــروع ميــاه الحمــزات، فــي وقــت وقــوع الهجــوم، تــم تصنيــف صعــدة 
علــى أنهــا فــي المرحلــة 3 مــن مراحــل انعــدام األمــن الغذائــي IPC )األزمــة( أو أعلــى، وكان مــن المتوقــع أن 

تنتقــل إلــى المرحلــة 4 )الطــوارئ( فــي األشــهر التــي تلــت الهجــوم.

وبعد شهر واحد، ضرب التحالف بقيادة السعودية واإلمارات مرفق مشروع المياه نفسه مرة أخرى.

حوالــي الســاعة الحاديــة عشــرة مســاًء مــن يــوم اإلثنيــن الموافــق 23 يوليــو/ تمــوز 
2018، ألقــت طائــرة تابعــة للتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات أربــع قنابــل، وكانــت 
الفتــرة الزمنيــة بيــن كل قنبلــة تتــراوح مــن خمــس إلــى عشــر دقائــق. وســقطت القنابــل 
مباشــرة علــى مرفــق ميــاه النشــور، ممــا أدى إلــى تدميــر إحــدى مضخــات الميــاه وأحــد 
آبــار المرفــق، وتســبب بإلحــاق أضــرار بشــبكة توزيــع الميــاه واأللــواح الشمســية الخاصــة 

بمنظومــة الطاقــة الشمســية495.

495  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع وليــد )اســم مســتعار(، وهــو عامــل فــي المرفــق، وهانــي )اســم مســتعار(، وهــو 
مــن الســكان المحلييــن فــي 26 و29 يوليــو/ تمــوز 2018؛ مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع علــي )اســم مســتعار(، 

وهــو أحــد البــدو الذيــن يعيشــون فــي المنطقــة، وضيــف اللــه )اســم مســتعار( فــي 14 ديســمبر/ كانــون األول 2020.
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ــة علــى المرفــق )يوليــو/ تمــوز 2018(؛ باألســفل: صــورة  ــاه النشــور بعــد الهجمــة الثاني ــة لمشــروع مي الصــورة 4: صــورة باألقمــار الصناعي

ــه.  ــاه النشــور وأقــرب هــدف عســكري من باألقمــار توضــح المســافة بيــن مشــروع مي
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وبعــد وقــوع الهجمــة الجويــة الثانيــة للتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات، اســتمر مرفــق مشــروع ميــاه 
النشــور بالعمــل ولكــن مــن خــالل بئــر واحــدة، حتــى قامــت منظمــة اليونيســف، بالشــراكة مــع مكتــب تنســيق 
الــدوالرات،  التــي كلفــت مئــات اآلالف مــن  المرفــق وإصــالح األضــرار  بترميــم   ،OCHA الشــؤون اإلنســانية 
وفًقــا إلفــادة مهنــدس ســابق فــي المرفــق496. وعــاد مرفــق مشــروع الميــاه إلــى العمــل بكامــل طاقتــه فــي 

أغســطس/ آب 2019 497.

قال علي )اسم مستعار(، وهو أحد البدو الذين يعيشون في المنطقة ويبلغ من العمر 44 عاًما: 

»إن مرفــق مشــروع ميــاه النشــور وّفــر علينــا مشــقة جلــب الميــاه علــى الحميــر مــن القــرى 
المجــاورة. كان هــذا المرفــق أكبــر مــن حلــم بالنســبة لنــا«498. وأضــاف: »لقــد عانينــا الكثيــر بعــد 
قصــف مرفــق ميــاه النشــور. أصبحــت الميــاه متاحــة فقــط أليــام محــدودة وبكميــات قليلــة. 
فالعديــد مــن المســتفيدين مــن المرفــق ليــس لديهــم مصــدٌر آخــر للميــاه، وحالتهــم الماليــة 
الشــاحنات«499. وبعــد  عبــر  المنقولــة  الميــاه  تكاليــف شــراء  تحمــل  يســتطيعون  ســيئة وال 
ــة بالقــرب مــن المرفــق.  ــة ثالث ــادة الســعودية واإلمــارات هجمــة جوي شــهرين، نفــذ التحالــف بقي

ــرة تابعــة  ــر/ تشــرين األول 2019، حوالــي الســاعة 5:30 مســاًء، ألقــت طائ فــي 5 أكتوب
للتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات قنبلــة ســقطت علــى بعــد 150-100 متــًرا تقريًبــا 
ــة فــي أي ضــرر  ــم تتســبب الهجمــة الجوي ــاه النشــور. ول مــن موقــع مرفــق مشــروع مي

للمرفــق500.

496  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع قائــد )اســم مســتعار( فــي 14 ديســمبر/ كانــون األول 2020. وقــدرت منظمــة 
اليونيســف أن إصــالح المرفــق ســيكلف قرابــة 300،000 دوالر. منظمــة اليونيســف، الحاشــية رقــم 484 أعــاله. 

497  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع ضيف الله )اسم مستعار( في 14 ديسمبر/ كانون األول 2020.

498  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع علي )اسم مستعار( في 14 ديسمبر/ كانون األول 2020.

499  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع علي )اسم مستعار( في 14 ديسمبر/ كانون األول 2020.

500  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع ضيــف اللــه )اســم مســتعار( فــي 14 ديســمبر/ كانــون األول 2020؛ دوايــر، الحاشــية 
رقــم 456 أعــاله.
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الصــورة 5: صــورة باألقمــار الصناعيــة لمشــروع ميــاه النشــور بعــد اإلصالحــات التــي قامــت بهــا منظمــة اليونيســف ومكتــب تنســيق الشــؤون 

اإلنســانية OCHA )نوفمبر/ تشــرين الثاني 2019(.

قبــل الهجــوم الثالــث مباشــرة، تــم تصنيــف صعــدة علــى أنهــا فــي المرحلــة الرابعــة مــن مراحــل انعــدام األمــن 
الغذائــي IPC )مرحلــة الطــوارئ(، وظلــت فــي تلــك المرحلــة حتــى ينايــر/ كانــون الثانــي 2020 501.

الشكل IPC 2.0 :7 مرحلة انعدام األمن الغذائي الحاد، أكتوبر/ تشرين األول 2019 - يناير/ كانون الثاني 2019502

501  »اليمــن: النــزاع المتزايــد فــي عــدن يهــدد بمزيــد مــن االضطــراب فــي ســبل العيــش وأنشــطة الموانــئ«، فيوزنــت )أغســطس/ آب 
.https://fews.net/east-africa/yemen/food-security-outlook-update/august-2019  ،)2019

502  المرجع السابق.
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قامــت منظمــة مواطنــة بعمــل زيــارة للمنطقــة وموقــع المرفــق فــي 26 و29 يوليــو/ تمــوز 2018، وأجــرت 
مقابــالت مــع شــخصين، أحدهمــا مــن ســاكني المنطقــة وشــخص آخــر كان يعمــل فــي مرفــق الميــاه فــي 
الســابق، علــى التوالــي. وفــي 14 ديســمبر/ كانــون األول 2020، قامــت منظمــة مواطنــة بعمــل زيــارة أخــرى 
للمنطقــة وأجــرت مجموعــة ثانيــة مــن المقابــالت مــع أربعــة أشــخاص؛ مهنــدس كان يعمــل ســابًقا فــي المرفــق، 
وشــخص مــن أهالــي المنطقــة، وشــخصية مجتمعيــة، وشــخص آخــر كان يعمــل ســابًقا فــي مرفــق ميــاه النشــور، 
لكنــه يعمــل اآلن فــي هيئــة الميــاه والصــرف الصحــي فــي صعــدة. كمــا قامــت منظمــة مواطنــة بجمــع صــورة 

واحــدة للواقعــة. 

ولــم يحــدد باحثــو/ات منظمــة مواطنــة وأولئــك الذيــن قابلتهــم منظمــة مواطنــة، بمــن فيهــم أهالــي 
المنطقــة وعامليــن فــي مرفــق الميــاه، وجــود أي هــدف عســكري فــي مرفــق ميــاه النشــور وقــت وقــوع 
الهجمــة الجويــة فــي 22 مــارس/ آذار 2018 503. كمــا لــم تحــدد منظمــة مواطنــة وجــود أي هــدف عســكري 
فــي موقــع المرفــق فــي وقــت وقــوع الهجمــة الجويــة الثانيــة فــي 23 يوليــو/ تمــوز 2018 504. وقــال أحــد 
األشــخاص إن أحــد مشــرفي جماعــة أنصــار اللــه ربمــا يكــون قــد زار المرفــق فــي اليــوم الســابق للهجــوم، علــى 
الرغــم مــن أنــه مــن غيــر الواضــح مــا إذا كان يشــارك بشــكل مباشــر فــي األعمــال العدائيــة مــع الجماعــة. وكان 
أقــرب هــدف عســكري تــم تحديــده فــي وقــت كل هجــوم مــن الهجمــات الثــالث، هــو نقطــة تفتيــش تقــع علــى 

ــر جنــوب المرفــق505. بعــد حوالــي 500 مت

ووصــف الشــهود مــا رأوا أنــه نمــط مــن هجمــات التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى مرافــق الميــاه 
فــي المنطقــة.

 قال عصام: 

»وقــع الهجــوم األول بعــد أقــل مــن شــهر مــن افتتــاح مرفــق مشــروع ميــاه النشــور، ثــم 
تــم اســتهدف المرفــق مــره أخــرى بعــد حوالــي شــهر مــن ترميمــه، والمــرة الثالثــة التــي وقــع 
فيهــا القصــف كانــت بعــد شــهر مــن ترميمــه للمــرة الثانيــة. ويبــدو لــي أنــه اســتهداف متعمــد 

للمجتمــع«506.

وقــال فريــق خبــراء مجلــس األمــن PoE، الــذي حقــق فــي الهجمــة الواقعــة بتاريــخ 23 يوليــو/ تمــوز، إنــه 
»تلقــى معلومــات تفيــد بــأن إحداثيــات المكونــات الثالثــة لمشــروع ]النشــور[ تــم إبالغهــا إلــى التحالــف إلدراجهــا 

503  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع هانــي )اســم مســتعار( فــي 26 يوليــو/ تمــوز 2018، ومقابــالت منظمــة مواطنــة 
لحقــوق اإلنســان مــع علــي )اســم مســتعار(، وضيــف اللــه )اســم مســتعار(، وعصــام )اســم مســتعار(، وراجــح )اســم مســتعار(؛ زعيــم 

مجتمعــي فــي 14 ديســمبر/ كانــون األول 2020.

504  لــم يكشــف البحــث المخصــص عــن البيانــات مفتوحــة المصــدر عبــر موقــع بيلينغــكات، بمــا فــي ذلــك صــور األقمــار الصناعيــة، عــن 
وجــود أهــداف عســكرية فــي موقــع الهجمــة وقــت وقوعهــا.

505  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان علــي )اســم مســتعار( فــي 14 ديســمبر/ كانــون األول 2020، مــع صــور األقمــار 
الصناعيــة.

506  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع عصام )اسم مستعار( في 14 ديسمبر/ كانون األول 2020.
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فــي »قائمــة األعيــان المحضــور اســتهدافها«507.

ــا لتلبيــة احتياجــات أهالــي منطقتــي الصفــراء وســحار مــن الميــاه. قــال  كان مرفــق مشــروع ميــاه النشــور ضروريًّ
عصــام: »إن مرفــق ميــاه النشــور ذو أهميــة كبيــرة، حيــث إنــه يضــخ الميــاه المأمونــة مــن منطقــة غيــر مأهولــة 
وغنيــة بالميــاه إلــى مناطــق كبيــرة مأهولــة وتعانــي مــن شــحة الميــاه. ويعتبــر المرفــق هــو المصــدر الرئيســي 
للميــاه لعــدد 26 قريــة، حيــث ال توجــد مرافــق ميــاه فــي تلــك المناطــق ويعتمــد ســكانها علــى ميــاه اآلبــار 

الســطحية التــي تتســم بقــدرة إنتاجيــة ضعيفــة وميــاه الكثيــر مــن هــذه اآلبــار مالحــة«508.

ــاه النشــور، اضطــر المســتفيدون ســابًقا مــن المشــروع  ــة أضــراًرا بمرفــق مي بعــد أن ألحقــت الهجمــات الجوي
إلــى الذهــاب إلــى مســافات بعيــدة للحصــول علــى ميــاه نظيفــة، ولــم يتمكــن البعــض مــن شــراء الميــاه النظيفــة. 
وبعــد الهجمــة الثانيــة، قــال علــي )اســم مســتعار(، وهــو أحــد البــدو الذيــن يعيشــون بالقــرب مــن مرفــق مشــروع 
ميــاه النشــور، ويبلــغ مــن العمــر 44 عاًمــا: »الميــاه فــي هــذه المناطــق، التــي تقــع غــرب مديريــة كتــاف والبقــع 
وشــرق مديريــة الصفــراء، شــحيحة، والعديــد مــن اآلبــار هنــا ذات ميــاه مالحــة وغيــر آمنــة للشــرب. وتعتمــد 
هــذه المنطقــة علــى مرفقيــن ]مشــروعين[ فقــط للميــاه -همــا مشــروع ميــاه النشــور ومرفــق مشــروع ميــاه 
العشــاش، كل مشــروع منهمــا يغطــي جــزًءا مــن هــذه المنطقــة- وكالهمــا تــم اســتهدافهما مــن قبــل التحالــف 
أكثــر مــن مــرة. وهــذا يثبــت أن هنــاك اســتهداًفا متعمــًدا لمــوارد الميــاه الخاصــة بأهالــي هــذه المنطقــة«509. 

وقال هاني )اسم مستعار(، 

وهــو راعــي أغنــام مــن البــدو الذيــن يعيشــون قــرب المرفــق، ويبلــغ مــن العمــر 41 عاًمــا: 
»أغنامــي هــي مصــدر عيشــي وهــم بحاجــة إلــى المــاء للعيــش. ومشــروع الميــاه هــذا هــو 

الســبب الوحيــد الــذي يجعلنــي أعيــش فــي هــذه المنطقــة«510.

واضطر بعض الناس إلى االنتقال إلى مناطق أخرى من أجل الحصول على المياه. 

قال علي: 

»ُأجبــر بعــض البــدو علــى مغــادرة المنطقــة؛ ألنهــم لــم يتمكنــوا مــن العثــور علــى ميــاه 
ولماشــيتهم«511. ألنفســهم  الشــرب 

507  فريق خبراء مجلس األمن )PoE( )2019(، الحاشية رقم 331 أعاله، الصفحات من 183-185.

508  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع عصام )اسم مستعار( في 14 ديسمبر/ كانون األول 2020.

509  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع علي )اسم مستعار( في 14 ديسمبر/ كانون األول 2020.

510  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع هاني )اسم مستعار( في 26 يوليو/ تموز 2018.

511  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع علي )اسم مستعار( في 14 ديسمبر/ كانون األول 2020.

استخدام التجويع من قبل أطراف النزاع في اليمن
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كمــا وّثــق فريــق خبــراء مجلــس األمــن )PoE( الهجمــة الجويــة التــي اســتهدفت مرفــق ميــاه النشــور فــي 
23 يوليــو/ تمــوز 2018، حيــث أفــاد بــأن »ذخائــر متفجــرة« قــد ألحقــت أضــراًرا بـ«]أحــد هــذه[ اآلبــار واألنابيــب 
واأللــواح الشمســية« التابعــة للمرفــق512. ووجــد الفريــق أن مشــروع ميــاه يوفــر ميــاه شــرب للســكان المدنييــن 
كان »عيًنــا مــن األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة«، وبالتالــي »ُيحظــر 

مهاجمتــه أو تدميــره أو إزالتــه أو تعطيلــه«513.

512  فريــق خبــراء مجلــس األمــن )PoE( )2019(، الحاشــية رقــم 331 أعــاله، الصفحــات 47 و 176 و 185-183. انظــر أيًضــا منظمــة 
اليونيســف، الحاشــية رقــم 494 أعــاله؛ دوايــر، الحاشــية رقــم 456 أعــاله. 

513  فريق خبراء مجلس األمن )PoE( )2019(، الحاشية رقم 331 أعاله، المرفق 33.د.

أحد األطفال البحارة يستعد للذهاب للصيد. بئر علي، محافظة شبوه. 11 أبريل/نيسان 2021
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نماذج لهجمات جوية أخرى أثرت 
على إمكانية الوصول إلى المياه 

في اليمن

أبلغــت منظمــات وفــرق إنســانية أخــرى ذات مصداقيــة، عــن هجمــات جويــة للتحالــف بقيــادة الســعودية 
واإلمــارات أثــرت علــى مرافــق الميــاه، ســواء فــي محافظــة صعــدة أو فــي محافظــات أخــرى، وفــي بعــض 
الحــاالت أبلغــت عــن هجمــات جويــة مؤكــدة وثقتهــا منظمــة مواطنــة. ويــرد أدنــاه بعــض التوثيقــات اإلضافيــة 

ــاه فــي اليمــن. ــرت علــى المي ــادة الســعودية واإلمــارات أث ــة للتحالــف بقي حــول الهجمــات الجوي

أبلــغ فريــق خبــراء مجلــس األمــن PoE، فــي تقاريــره الســنوية الســتة مــن 2021-2015، عــن العديــد مــن 
الهجمــات الجويــة للتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات والتــي أثــرت علــى الميــاه. وباإلضافــة إلــى الهجمــة 
الجويــة التــي ُشــنت فــي يوليــو/ تمــوز 2018 علــى مرفــق ميــاه النشــور المذكــور أعــاله، أبلــغ الفريــق عــن ثــالث 
هجمــات جويــة إضافيــة علــى مرافــق للميــاه فــي تقريريــه لعامــي 2017 و 2018: هجمتــان جويتــان فــي غضــون 
عشــرة أيــام علــى مجمــع مصانــع الســنيدار فــي صنعــاء514، والــذي يضــم مصنــع مضخــات الميــاه515، وهجمــة 
جويــة علــى مصنــع ردفــان لتعبئــة الميــاه المعدنيــة فــي لحــج516. كمــا أبلغــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش 
ــاط  ــة فــي لحــج، مضيفــة مــا يلــي: »قــام ضب ــاه المعدني ــة المي ــع ردفــان لتعبئ ــة علــى مصن عــن الهجمــة الجوي
ــة واحتجــزوا  ــي أســبوعين مــن وقــوع الهجمــة الجوي ــع قبــل حوال عســكريون تابعــون للتحالــف بتفتيــش المصن
ــاُط الموظفيــن بأنهــم عثــروا علــى أي ســلع عســكرية أو أن  أربعــة أشــخاص مــن شــمال اليمــن. ولــم ينبــه الضب

لديهــم مخــاوف بشــأن المصنــع«517.

كمــا حقــق فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( فــي هجمــات التحالــف الجويــة التــي ألحقــت أضــراًرا أو دمــرت البنيــة 
التحتيــة للميــاه فــي اليمــن. وفــي تقريرهــا لعــام 2020، حقــق الفريــق )GEE( فــي هجمــة جويــة وقعــت فــي 
16 ديســمبر/ كانــون األول 2018 فــي حــي الســوادية بمحافظــة البيضــاء، والتــي أصابــت ناقلــة ميــاه كانــت 

514  فريــق خبــراء فريــق مجلــس األمــن )PoE( )2017(، الحاشــية رقــم 331 أعــاله، الصفحــة 46، الجــدول 7؛ فريــق خبــراء مجلــس األمــن 
)PoE( )2018(، الحاشــية رقــم 331 أعــاله، الملحــق 60، المرفــق )ب( و )ج(.

515  إن مصنــع مضخــات الميــاه كان »مســتخدًما مــن قبــل مجموعــة الســنيدار اليمنيــة لتصنيــع وبيــع المضخــات بموجــب اتفاقية طويلة 
األمــد مــع شــركة كافــراري اإليطاليــة المتخصصــة فــي مجــال الميــاه«. »التحالــف يضــرب مصنــع فــي اليمــن ولكــن رجــال األعمــال 
https://www.reuters.com/article/us-yemen- ،)2016 ينكــرون دور الحــرب المزعــوم بذلــك«، رويتــرز )13 ســبتمبر/ أيلــول

.security/coalition-hits-yemen-factory-but-businessmen-deny-alleged-war-role-idUSKCN11J27V

516  فريــق خبــراء فريــق مجلــس األمــن )PoE( )2017(، الحاشــية رقــم 331 أعــاله، الصفحــة 48، الجــدول 7؛ فريــق خبــراء فريــق مجلــس 
األمــن )PoE( )2018(، الحاشــية رقــم 331 أعــاله، الصفحــة 261، الجــدول 60.2.

“الغــارات الجويــة للتحالــف الســعودي تســتهدف المصانــع المدنيــة فــي اليمــن” منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش )11 يوليــو/ تمــوز   517
https://www.hrw.org/news/2016/07/11/saudi-coalition-airstrikes-target-civilian-factories-  ،)2016
yemen#:~:text=)Beirut(%20%E2%80%93%20Saudi%20Arabia%2D,in%20a%20report%20released%20

.today.&text=These%20strikes%20killed%20130%20civilians%20and%20injured%20171%20more
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تنقــل الميــاه العذبــة إلــى إحــدى القــرى ومحاصيلهــا518. وذكــر الفريــق )GEE( أنــه »لــم يكــن هنــاك أهــداف 
عســكرية معروفــة بالقــرب مــن الناقلــة«519. كمــا ذكــر فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( أنــه علــى الرغــم مــن أنــه 
ــا بهجمــات أخــرى قــام  ســيتعين عليهــم إجــراء مزيــد مــن التحقيقــات لتحديــد الغــرض مــن هــذا الهجــوم، مقترًن
الفريــق بالتحقــق منهــا، و«فــي حالــة مــن انعــدام األمــن الغذائــي الحــاد، فــإن ســلوك األطــراف يظهــر تجاهــاًل 
غيــر مبــاٍل بآثــار عملياتهــم العســكرية علــى الســكان المدنييــن وإمكانيــة حصولهــم علــى الغــذاء والمــاء«520. 
وفــي تقريــره لعــام 2019، ذكــر فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( »ســت وقائــع اســتهدفت فيهــا هجمــات التحالــف 
الجويــة مرافــق إمــدادات ميــاه، مثــل آبــار ميــاه، ومضخــة ميــاه، ومحطــة تعبئــة ميــاه، وخــزان ميــاه، وشــاحنة نقــل 
ميــاه«521. ومــرة أخــرى، وفــي حيــن أشــار الفريــق )GEE( إلــى ضــرورة إجــراء مزيــد مــن التحقيقــات، فقــد وجــد أن 
»المعلومــات المتعلقــة بظــروف هــذه الهجمــات، وفــي بعــض الحــاالت تكرارهــا، يمكــن اعتبارهــا مؤشــًرا علــى 

الهــدف ]حرمــان الســكان المدنييــن مــن األعيــان ذات األهميــة الكبيــرة لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة[«522.

وتضّمــن كلٌّ مــن تقريــر الخبــراء البارزيــن )GEE( لعــام 2020، وتقريــر خبــراء مجلــس األمــن )PoE( لعــام 2018، 
النتائــَج التــي توصــل إليهــا فريــق تقييــم الحــوادث المشــترك )JIAT( فيمــا يتعلــق بهجمــة جويــة علــى مصنــع 
ميــاه الشــام فــي عــام 2015، اعتــرف فيهــا فريــق التقييــم المشــترك )JIAT( بأنهــا تســببت فــي وقــوع »بعــض 
الوفيــات واإلصابــات«523 بســبب خطــأ فنــي524. كمــا ذكــرت مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقوق اإلنســان 
ــا  )OHCHR( ومنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش عــن هــذه الهجمــة، مشــيرتين إلــى أن مــا ال يقــل عــن 13 مدنيًّ
ُقتلــوا وأصيــب 12 آخــر بجــروح فــي هــذه الهجمــة الجويــة525، وأنــه لــم تكــن توجــد أهــداف عســكرية معروفــة 

بالقــرب مــن موقــع الهجــوم526. 

كمــا وثقــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، فــي تقريــر منفصــل لهــا، وقــوع هجمــة جويــة للتحالــف بقيــادة 
الســعودية واإلمــارات علــى موقــع حفــار ميــاه فــي منطقــة أرحــب فــي 10 ســبتمبر/ أيلــول 2016، أســفرت عــن 
ــر أن »منصــة الحفــر كانــت فــي  ــة أطفــال«527. وذكــر التقري ــا، مــن بينهــم ثالث »مقتــل مــا ال يقــل عــن 31 مدنيًّ
منطقــة غيــر مأهولــة ال يمكــن الوصــول إليهــا إال عبــر طريــق ترابــي، علــى بعــد حوالــي 2 كيلومتــر مــن أقــرب 

فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 23 أعاله، الفقرة 120.  518

519  المرجع السابق.

520  مرجع سابق، الفقرة 121.

521  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرات 504 و 752 و 755. 

522  مرجع سابق، الفقرة 760.

.X.2 الحاشية رقم 331 أعاله، الصفحة 259، الجدول ،)PoE( )2018( 523  فريق خبراء مجلس األمن

524  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 23 أعاله، الفقرة 377. 

525  مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، الحاشية رقم 45 أعاله، الصفحة من 25-26. 

526  المرجــع نفســه؛ »مــا الهــدف العســكري الــذي كان فــي بيــت أخــي«، منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش )26 نوفمبــر/ تشــرين 
https://www.hrw.org/report/2015/11/26/what-military-target-was-my-brothers-house/  ،)2015 الثانــي 

.unlawful-coalition-airstrikes-yemen

527  منظمة هيومن رايتس ووتش، الحاشية رقم 526 أعاله.
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قريــة«528.

كمــا أبلــغ مشــروع بيانــات اليمــن YDP عــن 121 هجمــة جويــة إضافيــة شــنها التحالــف بقيــادة الســعودية 
واإلمــارات علــى مــوارد أو بنيــة تحتيــة للميــاه فــي اليمــن منــذ مــارس/ آذار 2015 529، بمــا فــي ذلــك 31 هجوًمــا 
ــا علــى البنيــة التحتيــة للميــاه فــي محافظــة صعــدة فــي الفتــرة مــن 2015 إلــى 2018 )باســتثناء ثــالث  إضافيًّ
هجمــات علــى مرفــق مشــروع ميــاه الحمــزات(، وهجمتيــن فــي مديريــة كتــاف البقــع، وثــالث فــي مديريــة 

الصفــراء و13 هجمــة فــي مديريــة ســحار530. 

كمــا وصفــت منظمــة العفــو الدوليــة األثــر المدمــر الســتخدام التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات للذخائــر 
العنقوديــة531 علــى الســكان المدنييــن فــي محافظــات صعــدة وحجــة وصنعــاء532. فقــد أثــرت الذخائــر العنقوديــة 
أيًضــا علــى إمكانيــة الحصــول علــى الميــاه. وفــي واقعــة معينــة ســلطت منظمــة العفــو الدوليــة الضــوء عليهــا، 
أصيــب طفــل يبلــغ مــن العمــر 13 عاًمــا بانفجــار ذخيــرة صغيــرة عندمــا كان يجلــب الميــاه مــن نبــع كان الســكان 
المحليــون فــي نوجــاء، وهــي قريــة تابعــة لمديريــة الصفــراء بمحافظــة صعــدة، يســتخدمونه كمصــدر للميــاه533. 
ــر  ــاك ذخائ ــزال هن ــه ال ت ــة أن ــة لمنظمــة العفــو الدولي ــة أجريــت بعــد الواقعــة، أفــاد الطفــل الضحي وفــي مقابل

صغيــرة إضافيــة بالقــرب مــن النبــع534.

528  المرجع السابق.

529  انظــر الملحــق أ.2. يتــم تضميــن الهجمــات التــي يكــون الهــدف منهــا غيــر معــروف أو كان الهــدف منهــا ضــرب مخــازن/ وســائل نقــل 
أو أســواق الغــذاء، بحيــث يمكــن أن تكــون الهجمــات قــد وقعــت أكثــر ممــا هــو مبيــن أعــاله. لتنزيــل جــدول محــدث عــن الوقائــع، 

.https://yemendataproject.org/data.html :اضغــط هنــا

530  انظر الملحق أ.2. 

531  اتفاقية الذخائر العنقودية )المعتمدة بتاريخ 30 مايو/ أيار 2008(. 

532  منظمة العفو الدولية، الحاشية رقم 412 أعاله.

533  المرجع السابق. 

534  المرجع السابق. 
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هجمات جوية استهدفت 
قطاع الصيد الحرفي في 

الحديدة

 قطاع صيد األسماك 
الحرفي في الحديدة

النشــاط  الحرفــي  الصيــد  يعــد  حيــث  مــن 2500 كيلومتــر،  أكثــر  اليمــن  فــي  الســاحلي  الخــط  يبلــغ طــول 
ا لألمــن الغذائــي  االقتصــادي الرئيســي فــي المناطــق الســاحلية535. وتمثــل مصائــد األســماك مصــدًرا رئيســيًّ

535  أنمــار محمــد الفــرح، »تأثيــر الحــرب فــي اليمــن علــى الصيــد الحرفــي فــي البحــر األحمــر«، تقريــر مركــز الشــرق األوســط )ديســمبر/ 
 .http://eprints.lse.ac.uk/91022/1/Al-Fareh_The-impact-of-war_Author.pdf  ،1 الصفحــة   ،)2018 األول  كانــون 
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الصورة: كورنيش مدينة الحديدة. 26 فبراير 2021

والدخــل وفــرص العمــل للمجتمعــات الســاحلية536. وفًقــا لمركــز الشــرق األوســط التابــع لكليــة لنــدن لالقتصــاد، 
احتــل صيــد األســماك قبــل عــام 2015 المرتبــة الثانيــة مــن حيــث صــادرات اليمــن537. ووجــد المركــز أنــه قبــل 
الحــرب، كان قطــاع صيــد األســماك يوفــر فــرص عمــل لـ«أكثــر مــن نصــف مليــون شــخص« كانــوا بدورهــم 
يدعمــون مــا يقــدر بنحــو 1.7 مليــون شــخص، وهــم يشــكلون 18% مــن ســكان المناطــق الواقــع علــى الخــط 
الســاحلي538. وعلى طــول المنطقــة الســاحلية للبحــر األحمــر، ينتــج قطــاع الصيــد الحرفــي جميــع األســماك التــي 

تبــاع فــي اليمــن539. 

الواقعــة علــى  المناطــق  الريفيــة فــي  بالنســبة للمجتمعــات  ــا، خصوًصــا  أمــًرا حيويًّ يعتبــر صيــد األســماك 
الســاحل. وفــي أحــدث تقديــرات للبنــك الدولــي، منــذ عــام 2019، يعيــش حوالــي 63% مــن ســكان اليمــن فــي 
المناطــق الريفيــة540، وقــد وجــد برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي UNDP أن العديــد مــن المناطــق الريفيــة 

تعتمــد علــى الزراعــة وصيــد األســماك فــي الحصــول علــى لقمــة عيشــها541. 

وكان للنــزاع أثــر شــديد علــى العامليــن فــي حرفــة صيــد األســماك والمجتمعــات الســاحلية األوســع التــي 
تعتمــد بشــكل أساســي علــى حرفــة صيــد األســماك. فقــد أســفرت الهجمــات المباشــرة التــي اســتهدفت قــوارب 
صيــد وُبنــى ذات صلــة بصيــد وتجــارة األســماك عــن مقتــل وإصابــة العديــد مــن المدنييــن طــوال فتــرة النــزاع. 
وعــالوة علــى ذلــك، أّدت الهجمــات إلــى تدميــر ملمــوس لوســائل يســتخدمها الصيــادون فــي عملهــم لصيــد 
األســماك، وذلــك مــن خــالل تدميــر القــوارب وأدوات الصيــد وغيرهــا مــن الُبنــى واألعيــان المرتبطــة بصيــد 
األســماك، وبالتالــي تدميــر مصــدر عيشــهم ومصــدر غذائهــم األساســي542. كمــا أدت محدوديــة الوصــول 
إلــى البحــر وارتفــاع أســعار الوقــود المســتخدم فــي تشــغيل القــوارب والمولــدات الكهربائيــة إلــى تفاقــم حجــم 

الخســائر التــي لحقــت بهــذه المجتمعــات543.

ووفًقــا إلفــادة المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي الغــذاء، كان هنــاك، فــي عــام 2016 وحــده، انخفــاٌض 

536  المرجــع نفســه؛ »تقريــر حــول الوضــع فــي اليمــن - نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2017«، منظمــة األغذيــة والزراعــة FAO، الصفحــة 2، 
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FAOYemen_sitrep_Nov2017.pdf

537  الفرح، الحاشية رقم 535 أعاله. 

https://www.britannica. ،)2012 ــر/ تشــرين األول ــكا )31 أكتوب ــدة، اليمــن«، موســوعة بريتاني المرجــع نفســه؛ انظــر »الحدي  538
 .com/place/Al-Hudaydah

539  الفرح، الحاشية رقم 535 أعاله، الصفحة 7.

540  البنك الدولي، الحاشية رقم 439 أعاله. 

541  وليــد أحمــد و فــؤاد علــي، »تغيــر المنــاخ وســبل العيــش فــي اليمــن: اآلثــار السياســاتية الســتراتيجية التنميــة الريفيــة المســتدامة«، 
https://www.ye.undp.org/content/ ،2 ينايــر/ كانــون الثانــي 2014(، الصفحــة UNDP )23 برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي
yemen/en/home/library/environment_energy/climate-change-and-livelihoods-in-yemen--policy-

 .implications-for.html

542  بــول أيرلنــد، »اليمــن: كيــف تقــوم مجتمعــات الصياديــن بمقاومــة ظــروف الحــرب«، مجلــس الالجئيــن النرويجــي )أغســطس/ آب 
https://www.nrc.no/shorthand/stories/yemen---how-fishing-communities-are-fighting-back/  ،)2019

.index.html

543  المرجع السابق.
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فــي عمليــات صيــد األســماك فــي اليمــن بنســبة 70% 544. وقــد أثــر ذلــك االنخفــاض الكبيــر علــى كلٍّ مــن ســبل 
عيــش الصياديــن وتواُفــر الغــذاء لديهــم، ال ســيما فــي المناطــق األكثــر اعتمــاًدا علــى الصيــد كمصــدر للغــذاء545. 
وبعــد ســنوات قليلــة مــن َبــدء النــزاع، كان حوالــي 50% فقــط مــن إجمالــي الصياديــن قادريــن علــى الحفــاظ علــى 
عملهــم فــي صيــد األســماك. كمــا أصبــح العمــل فــي صيــد األســماك يتســم بمخاطــر متزايــدة نتيجــة للهجمــات 

التــي يشــنها التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى قــوارب الصيــد546. 

يقــع فــي محافظــة الحديــدة أهــم مينــاء تجــاري فــي اليمــن. وتمتــد المحافظــة المتاخمــة للبحــر األحمــر علــى 
طــول الســاحل الغربــي لليمــن. كمــا أنهــا تمثــل جــزًءا مــن ســهل تهامــة، المذكــور فــي القســم 2.2 مــن البــاب 

الســابع مــن هــذا التقريــر.

ــر البنيــة التحتيــة لصيــد األســماك فــي الحديــدة مهمــة لألفــق االقتصــادي اليمنــي، حيــث إنهــا توفــر  وتعتب
مصــدر عيــش لليمنييــن فــي المنطقــة ومصــدر دخــل للصياديــن المحلييــن وعائالتهــم547. وتوفــر األســماك التــي 
ا للنشــاط  ــا مــن مصــادر الغــذاء فــي البــالد، فضــاًل عــن كونهــا مصدًرا مهمًّ يتــم صيدهــا فــي الحديــدة مصــدًرا مهمًّ
االقتصــادي، حيــث إنهــا تغــذي األســواق االقتصاديــة المتعلقــة بهــذه النشــاط، بمــا فــي ذلــك تجهيــز األســماك 
وتجميدهــا وتعبئتهــا - بعضهــا يســتهدف أســواق التصديــر548. وفــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2017، أفــادت 
منظمــة األغذيــة والزراعــة )FAO( بــأن »الصياديــن فــي المناطــق الســاحلية فــي حجــة وتعــز وجنــوب ]الحديــدة[، 
قــد أوقفــوا أنشــطة الصيــد تماًمــا وأن الغالبيــة منهــم قــد خســروا بالفعــل فــرص كســب العيــش الخاصــة بهــم 
فــي هــذا القطــاع«. وأشــارت منظمــة األغذيــة والزراعــة FAO إلــى أن »تدميــر أصــول ]الصيــد[ ومواقــع تفريــق 
حمــوالت القــوارب، والقيــود المفروضــة علــى الوصــول إلــى الموانــئ والحصــار المفــروض علــى الموانــئ البريــة 
والجويــة والبحريــة بالنســبة لصــادرات األســماك وغيرهــا مــن التحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة« تؤثــر علــى 

قطــاع صيــد األســماك549.

ــا لمنظمــة ســوليدريتيز الدوليــة، أن ســكان الحديــدة واجهــوا أيًضــا تحديــات خاصــة فــي مجــال األمــن  ووفًق
الغذائــي550. فقبــل النــزاع، كانــت الحديــدة مــن بيــن أفقــر محافظــات الجمهوريــة اليمنيــة، وكان ســكانها يعانــون 

فــي  بالحــق  المعنــي  الخــاص  المقــرر  تكليــف  الفقــرة 19؛  أعــاله،  رقــم 295  الحاشــية  المتحــدة،  لألمــم  العموميــة  الجمعيــة    544
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/  ،)2017 آذار  مــارس/   1( خاصــة،  رســالة  وآخريــن،  الغــذاء 

 .DownLoadPublicCommunicationFile?gId=2298

545  المرجع السابق. 

546  الفرح، الحاشية رقم 535 أعاله، الصفحة 9، نقاًل عن منظمة أوكسفام، الحاشية رقم 334 أعاله، الصفحة 9. 

547  “الحديــدة: رأس المــال الزراعــي والصناعــي لليمــن”، االســتراتيجية اليمنيــة للتنميــة االقتصاديــة المحليــة )2008(، الصفحــة 25، 
.https://citiesalliance.org/sites/default/files/Hodeidah_CDS.pdf

548  مرجع سابق، الصفحة 26.

منظمــة األغذيــة والزراعــة FAO، الحاشــية رقــم 536 أعــاله، الصفحــة 2. انظــر أيًضــا، “تقريــر حــول الوضــع فــي اليمــن - ديســمبر/   549
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/ ،2 الصفحــة ،FAO كانــون األول 2017«، منظمــة األغذيــة والزراعــة 

.resources/1_FAO Yemen_sit rep_December 2017 FINAL.pdf

550  “اليمــن: النزاعــات تؤثــر علــى إمكانيــة الوصــول إلــى الغــذاء وســبل العيــش”، منظمــة ســوليدريتيز الدوليــة )2 يوليــو/ تمــوز 2020(، 
https://www.solidarites.org/en/live-from-the-field/yemen-conflicts-impact-access-to-food-and-

./livelihoods
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أصــاًل مــن انعــدام األمــن الغذائــي إلــى حــد كبيــر551. 

وقــد أدى النــزاع إلــى تفاقــم انعــدام األمــن الغذائــي هــذا. ففــي عــام 2016، وجــدت منظمــة اليونيســف 
أن »96,600 طفــل دون ســن الخامســة كانــوا معرضيــن لخطــر ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم مقارنــة بـــ23,000 
طفــل قبــل تصاعــد النــزاع فــي مــارس/ آذار 2015« فــي الحديــدة552. وفــي عــام 2018، أفــادت 46.7% مــن 
األســر فــي المحافظــة بــأن احتياجاتهــا الغذائيــة األساســية لــم تكــن تلبــى، وأبلــغ جميــع ســكان المحافظــة 
تقريًبــا -95%- أنهــم خفضــوا مــن نســبة اســتهالكهم الغذائــي بســبب عــدم كفايــة مدخراتهــم553. وكمــا تــم 
مناقشــته فــي القســم 2.2 والشــكل 3 مــن البــاب الخامــس مــن هــذا التقريــر، حتــى مــع المســاعدات الغذائيــة 
اإلنســانية المتوقعــة لعــام 2021، يواجــه 19% مــن ســكان الحديــدة مســتويات طارئــة مــن انعــدام األمــن 
الغذائــي )المرحلــة 4 مــن مراحــل انعــدام األمــن الغذائــي IPC(، و37% مصنفيــن فــي مرحلــة األزمــة )المرحلــة 

.)IPC الثالثــة مــن مراحــل انعــدام األمــن الغذائــي

551  أحمــد الحــاج، “ الســاحل اليمنــي، الــذي دمــره الصــراع، يواجــه حــاالت متزايــدة مــن ســوء التغذيــة”، أسوشــيتد بــرس نيــوز )16 
.https://apnews.com/article/cb0fd722f9bc41f4ab093a45c79877c8  ،)2016 أيلــول  ســبتمبر/ 

https://www.unicef. ،)2016 أزمــة اليمــن: تأثيــر العنــف والصــراع علــى اليمــن وأطفالهــا«، منظمــة اليونيســف )مــارس/ آذار“  552
 .org/spanish/infobycountry/files/Yemen--Fragile_to_Failed.pdf

553  تــوم المبــرت وشــركة عفــار لالستشــارات، »تقييــم التعافــي المبكــر متعــدد القطاعــات فــي اليمــن”، كتلــة التوظيــف فــي حــاالت 
EECR )2018(، https://www.humanitarianresponse. اليمــن  فــي  المجتمعيــة  األصــول  تأهيــل  وإعــادة  الطــوارئ 
info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/yemen-multisector-

.earlyrecoveryassessment.pdf
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هجمات جوية أثرت على قطاع 
صيد األسماك في الحديدة

شــهدت الحديــدة، وهــي موقــع إلحــدى جبهــات القتــال الرئيســية فــي النــزاع، باســتمرار أكبــر عــدد مــن وقائــع 
العنــف المســلح الضحايــا فــي صفــوف المدنييــن منــذ بدايــة الحــرب554. وحتــى بعــد اتفــاق وقــف إطــالق النــار 
فــي الحديــدة لعــام 2018، ســجل مشــروع رصــد األثــر المدنــي CIMP 966 واقعــة عنــف مســلح فــي المحافظــة 
خــالل عــام 2019 )وهــو مــا يمثــل 43% مــن إجمالــي وقائــع العنــف المســلح فــي جميــع أنحــاء البــالد فــي ذلــك 

العام(555. 

ومثلــت هجمــات التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات عامــاًل حاســًما فــي تدميــر اقتصــاد الحديــدة مــن 
الصيــد، حيــث قــام التحالــف بشــكل متكــرر بضــرب قــوارب الصيــد والمرافــق ذات الصلــة بأنشــطة الصيــد فــي 

المحافظــة؛ ممــا أدى إلــى قتــل وجــرح العديــد مــن المدنييــن وتدميــر ســبل عيشــهم مــن خــالل ذلــك.

الســعودية  بقيــادة  التحالــف  قــوات  16 هجمــة جويــة شــنتها  عــن  يقــل  مــا ال  وثقــت منظمــة مواطنــة 
واإلمــارات علــى الصياديــن وقــوارب الصيــد وأســواق بيــع األســماك خــالل الفتــرة مــن مــارس/ آذار 2015 إلــى 
ديســمبر/ كانــون األول 2020. ومــن بيــن هــذه الـــ16 هجمــة جويــة الموثقــة، وقعــت 13 هجمــة جويــة فــي 
محافظــة الحديــدة، بمــا فــي ذلــك هجمــة فــي عــام 2015، وهجمــة فــي عــام 2016، وثــالث هجمــات فــي 
عــام 2017، وســت هجمــات فــي عــام 2018، وهجمــة واحــدة فــي عــام 2019. ومــن بيــن الهجمــات الجويــة 
ــا اســتهدفت مواقــع  الـــ13 الموثقــة التــي اســتهدفت قطــاع صيــد األســماك فــي الحديــدة، 50% منهــا تقريًب

فــي مديريــة اللحيــة. 

تقــع مديريــة اللحيــة فــي أقصــى الشــمال الغربــي مــن محافظــة الحديــدة علــى الســاحل الغربــي لليمــن. 
وتغطــي مديريــة اللحيــة 1299 كيلومتــًرا مربًعــا مــن مســاحة المحافظــة وكان عــدد ســكانها 105,682 نســمة 
فــي عــام 2004، وهــو العــام الــذي أجريــت فيــه آخــر عمليــة تعــداد ســكاني للمنطقــة556. ويعمــل أكثــر مــن 
3000 مــن أهالــي مديريــة اللحيــة فــي مهنــة صيــد األســماك، ويعمــل كثيــرون آخــرون مــن أهالــي المنطقــة فــي 
مهــن أخــرى ذات صلــة بصيــد األســماك، بمــا فــي ذلــك بيــع األســماك وحمالــة األســماك وبيــع أدوات صيــد 

https:// ،554  “تقريــر رصــد األثــر المدنــي للفتــرة ينايــر/ كانــون الثانــي - ديســمبر/ كانــون األول 2018«، مشــروع رصــد األثــر المدنــي
civilianimpactmonitoring.org/onewebmedia/2018 CIMP Annual Report.pdf؛ تقريــر رصــد األثــر المدنــي للفتــرة 
https://www.humanitarianresponse. ،ينايــر/ كانــون الثانــي - ديســمبر/ كانــون األول 2019، مشــروع رصــد األثــر المدنــي
info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2019_cimp_annual_report.pdf؛ 
https:// ،تقريــر رصــد األثــر المدنــي للفتــرة ينايــر/ كانــون الثانــي - ديســمبر/ كانــون األول 2020، مشــروع رصــد األثــر المدنــي

 .civilianimpactmonitoring.org/onewebmedia/2020 CIMP Annual Report.pdf

555  “التقريــر المواضيعــي: وقــف إطــالق النــار فــي الحديــدة بعــد عــام واحــد”، مشــروع رصــد األثــر المدنــي )ينايــر/ كانــون الثانــي 
 https://civilianimpactmonitoring.org/onewebmedia/20200113_CIMP Thematic 02_Hudaydah  ،)2020

 .Ceasefire.pdf

 ./https://yemen-nic.info/gover/hodiada/brife ،556  “مقدمة عن محافظة الحديدة”، المركز الوطني للمعلومات
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ــر ذلــك مــن األعمــال المتعلقــة بصيــد األســماك557. األســماك، وغي

ــا مــن مصــادر كســب العيــش والغــذاء ألولئــك الذيــن يعيشــون فــي  ويعــد صيــد األســماك مصــدًرا ضروريًّ
المنطقــة. 

وقال أحمد علي، وهو أحد أهالي منطقة اللحية يبلغ من العمر 30 عاًما: 

»كان الصيــد هــو المــالذ الــذي يقصــده كل مــن يبحــث عــن طعــام أو مصــدر دخــل. كان البحــر 
يمثــل كل شــيء للمجتمــع. فهنــاك أشــخاص يقومــون بصيــد األســماك، وآخــرون يعملــون 
ببيــع األســماك، وأشــخاص يعملــون فــي مصانــع الثلــج أو شــركات تصديــر األســماك. لــم تكــن 
هنــاك مشــاكل تتعلــق بالصيــد قبــل هــذه الحــرب. أمــا بالنســبة للجــوع، فهــو شــيء عانــى 
منــه مجتمــع تهامــة حتــى قبــل الحــرب، لكــن الحــرب جعلــت الكثيــر مــن النــاس فريســة ســهلة 
للجــوع«558. وأضــاف أحمــد: »إن اســتهداف قطــاع صيــد األســماك قــد أثــر بشــكل كبيــر علــى 

557  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع أبكــر أحمــد جتيــم، وســالم عبــاس محمــد بلــم، وعلــى اللــه عبــاس محمــد بلــم، 
وياســر أبكــر جتيــم فــي 19 ديســمبر/ كانــون األول 2020.

558  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحمد علي في 10 يناير/ كانون الثاني 2020.
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ســعر األســماك فــي األســواق. فقــد تضاعــف ســعر األســماك حتــى وصــل إلــى ثالثــة أضعــاف 
مــا كان عليــه مــن قبــل؛ والســبب فــي ذلــك هــو نــدرة األســماك فــي الســوق، وارتفــاع أســعار 

المشــتقات النفطيــة«559.

وكجــزء مــن أبحاثهــم، قــام باحثــو/ات منظمــة مواطنــة بإجــراء مقابــالت مــع 28 شــخًصا حــول الهجمــات التــي 
اســتهدفت قطــاع صيــد األســماك فــي اللحيــة، بمــن فيهــم ناجــون، وأســر ضحايــا، وأفــراد عاملــون فــي صناعــة 
صيــد األســماك، وأهالــي المنطقــة، وعاملــون فــي المجــال اإلنســاني، وغيرهــم. كمــا أجــرت منظمــة مواطنــة 
مقابــالت مــع 23 شــخًصا علــى وجــه التحديــد حــول دراســات الحالــة المدرجــة أدنــاه. وقــام باحثــو/ات منظمــة 

مواطنــة أيًضــا بجمــع وثائــق أخــرى، بمــا فــي ذلــك تراخيــص القــوارب المتضــررة، مــن الذيــن تمــت مقابلتهــم.

الســعودية  بقيــادة  التحالــف  لهجمــات  المتكــرر  الطابــع  مقابــالت  معهــم  أجريــت  الذيــن  بعــض  ووصــف 
المنطقــة. فــي  األســماك  صيــد  قطــاع  علــى  واإلمــارات 

 فقالت سمر )اسم مستعار(، وهي عاملة في المجال الصحي في اللحية، وتبلغ من العمر 40 عاًما: 

»لقــد تكــررت الهجمــات ضــد الصياديــن فــي البحــر عــدة مــرات؛ وكذلــك الهجمــات الجويــة 
التــي تســتهدف ســوق الســمك فــي المديريــة، ومركــز إنــزال ســمكي، ومصنــع الثلــج، وشــركة 
الســتزراع الجمبــري. وكان للهجمــات تأثيــر كبيــر علــى المجتمــع الــذي يعتمــد علــى الصيــد، 
لهــذا  الغذائــي  واألمــن  باالقتصــاد  اإلضــرار  يعتــزم  التحالــف  أن  الهجمــات  هــذه  وتوضــح 

المجتمــع«560.

وعلــى الرغــم مــن أن المنظمــات اإلنســانية تحــاول تلبيــة احتياجــات األســر التــي انقطعــت مصــادر دخلهــا 
وغذائهــا، إال أن هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي تعــوق قــدرة هــذه المنظمــات علــى القيــام بذلــك. وعلقــت 
ســمر علــى بعــض هــذه التحديــات قائلــة: »إن توزيــع المســاعدات فــي اللحيــة محدود للغايــة، وال يلبي احتياجات 
الســكان. وكثيــًرا مــا تتعــرض المنظمــات التــي تقــدم المســاعدات للمضايقــة مــن قبــل جماعــة أنصــار اللــه، وتبقــى 
ا ال أرى أن المســاعدات اإلنســانية بديــل  المســاعدات فــي المخــزن حتــى تنتهــي صالحيتهــا. كمــا أننــي شــخصيًّ

كاٍف لصيــد األســماك«561. 

كما وصف عبدالجبار )اسم مستعار(، وهو عامل في المجال اإلنساني، يبلغ من العمر 28 عاًما، القيود 
المفروضة على المساعدات اإلنسانية، قائاًل: 

559  المرجع السابق.

560  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع سمر )اسم مستعار( في 11 يناير/ كانون الثاني 2020.

561  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع ســمر )اســم مســتعار( فــي 11 ينايــر/ كانــون الثانــي 2020. ويــرد وصــف للقيــود 
المفروضــة علــى وصــول المســاعدات اإلنســانية مــن قبــل أنصــار اللــه بمزيــد مــن التفصيــل فــي البــاب الثامــن، القســم 2.
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»ال تغطــي المســاعدات اإلنســانية ســوى نصــف األســر المحتاجــة، كمــا تقــوم جماعــة أنصــار 
اللــه بإجبــار منظمــات اإلغاثــة علــى توزيــع المســاعدات علــى األســر المواليــة للجماعــة بــداًل مــن 

األســر المحتاجة«562. 

وتســببت الهجمــات الجويــة بمــا هــو أكثــر مــن مجــرد تدميــر مــادي واقتصــادي؛ فقــد اضطــر بعــض الســكان 
إلــى الفــرار مــن المنطقــة خوًفــا مــن أن يكونــوا هــم المســتهدفين التاليــن فــي الهجمــات الجويــة، أو أن يموتــوا 
مــن الجــوع إذا لــم يتمكنــوا مــن ممارســة صيــد األســماك. وقالــت عائشــة أحمــد، وهــي نازحــة مــن المنطقــة، 
تبلــغ مــن العمــر 65 عاًمــا: »كنــا نعيــش فــي الخوبــة )إحــدى قــرى مديريــة اللحيــة( وكان ابنــي هــو الــذي يعــول 
األســرة. لــم يعــد ابنــي قــادًرا علــى الذهــاب لصيــد األســماك؛ خوًفــا مــن طائــرات التحالــف. ولــم يكــن لدينــا 
ــا  ــا مــن أن نمــوت مــن الجــوع أو أن تقتلن ــا الهــرب مــن المنطقــة ]إلــى الصليــف[، خوًف مصــدر دخــل آخــر. فقررن

الطائــرات«563.

562  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع عبدالجبار )اسم مستعار( في 21 ديسمبر/ كانون األول 2020.

563  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع عائشة أحمد في 11 يناير/ كانون الثاني 2020. 
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دراسة حالة )1( 
جزيرة البضيع

هجمــات جويــة للتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى قاربيــن مصنوعيــن مــن 
الخشــب وآخريــن مــن الفيبــر بتاريــخ 10 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2017

جزيرة البضيع التابعة لمديرية اللحية بمحافظة الحديدة

20 عاماًل يعولون 14 أسرة 

كان عبــاس محمــد بلــم، يعمــل كصيــاد فــي مدينــة اللحيــة التابعــة لمديريــة اللحيــة بمحافظــة الحديــدة منــذ 
تســعينيات القــرن الماضــي. وكان يمتلــك قاربــي صيــد كبيريــن مصنوعيــن مــن الخشــب وقاربــي صيــد صغيريــن 
مصنوعيــن مــن مــادة الفيبــر، باإلضافــة إلــى امتالكــه لمجموعــة مــن أدوات الصيــد فــي كل قــارب، بمــا فــي 
الصياديــن  مــن  مــع مجموعــة  يعمــل  عبــاس  والمراســي. كان  والثالجــات  الصيــد  المحــركات وشــباك  ذلــك 
ــد الجــزر  ــا كل شــهر فــي البحــر، والتوقــف عن ــة 25-20 يوًم ــوا يقضــون قراب ــاًدا. وكان ــن، عددهــم 19 صي اآلخري
لبيــع األســماك وإجــراء صيانــة دوريــة لشــباك الصيــد الخاصــة بهــم. وعــادة مــا يصطــادون أنواًعــا مختلفــة مــن 

األســماك، بمــا فــي ذلــك أســماك اإلمبراطــور )الجحــش(، والشــيم )البيــاض(، وســمك الهامــور.

ويعتبــر الصيــد المصــدَر الرئيســي للغــذاء لهــؤالء الصياديــن وعائالتهــم، الذيــن يبلــغ عددهــم حوالــي 120 
فــرًدا. كمــا أنــه مصــدر دخــل بالنســبة لهــم. فهــم يبيعــون األســماك الفائضــة عــن حاجتهــم الغذائيــة علــى الجــزر 
التــي يرســون عليهــا وفــي ســوق الســمك فــي مدينــة اللحيــة عنــد عودتهــم إلــى ديارهــم. ويعتبــر ســوق الســمك 
فــي اللحيــة أحــد األســواق الرئيســية التــي تــزود تجــار الســمك فــي العديــد المــدن اليمنيــة األخــرى564. قــال ســالم 
البالــغ مــن العمــر 25 عاًمــا، وهــو أحــد أبنــاء عبــاس: »الصيــد هــو مصــدر للغــذاء وكســب العيــش للجميــع فــي 
هــذه المنطقــة. نحــن نــأكل األســماك كجــزء مــن كل وجبــة تقريًبــا، ويعمــل الجميــع هنــا بطريقــة أو بأخــرى فــي 
صيــد األســماك. فهنــاك مــن هــم أصحــاب قــوارب صيــد، وصيــادون، ومــن يعملــون فــي ســوق الســمك، أو 
مــن يعملــون علــى صناعــة أدوات الصيــد. وليــس مــن الشــائع هنــا العمــل فــي الزراعــة أو الثــروة الحيوانيــة. فــإن 

معظــم ســكان المنطقــة يعتمــدون علــى الصيــد للحصــول علــى الغــذاء وكســب العيــش«565. 

فــي ليلــة الجمعــة 10 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2017، كان عبــاس والصيــادون التســعة 
عشــر اآلخــرون الذيــن كان يعمــل معهــم، مشــغولين بإصــاح شــباك الصيــد علــى شــاطئ 

564  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع سالم عباس وعبدالله عباس في 21 ديسمبر/ كانون األول 2020.

565  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع سالم عباس في 21 ديسمبر/ كانون األول 2020.

184

صناع الجــوع



جزيــرة البضيــع، التــي تبعــد حوالــي 20 دقيقــة عــن شــاطئ مديريــة اللحيــة566. وفــي 
حوالــي الســاعة 9:30 مســاًء مــن ذلــك اليــوم، قصفت طائــرة التحالف بقيادة الســعودية 
واإلمــارات المنطقــة بشــكل متكــرر. ســقطت القنبلتــان األولــى والثانيــة علــى الصياديــن، 
بينمــا ســقطت القنابــل األخــرى علــى القــوارب األربعــة التــي كانــت راســية علــى شــاطئ 

الجزيــرة567. 

وأســفر الهجــوم عــن مقتــل تســعة صياديــن وجــرح خمســة آخريــن، وتدميــر القــوارب 
التــي كان يملكهــا عبــاس، وجميــع معــدات وأدوات الصيــد المذكــورة أعــاه. األربعــة 

فــي وقــت الهجــوم، كانــت محافظــة الحديــدة مصنفــة علــى أنهــا فــي المرحلــة الثالثــة مــن مراحــل انعــدام 
.568)IPC 3( ــة األزمــة األمــن الغذائــي، وهــي مرحل

الشكل IPC 2.0 :8 مرحلة انعدام األمن الغذائي الحاد، ديسمبر/ كانون األول 2017 - يناير/ كانون الثاني 2018569

566  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع عبداللــه إبراهيــم، وهــارون مســنن، وعبداللــه عبــاس، ومحمــد عبــاس، وعبــده 
علــي، وســالم عبــاس فــي 12 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2017؛ مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع ســالم عبــاس 

وعبداللــه عبــاس فــي 21 ديســمبر/ كانــون األول 2020.

567  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع سالم عباس وعبدالله عباس في 21 ديسمبر/ كانون األول 2020.

568  »اليمــن: المرحلــة الطارئــة الرابعــة مــن مراحــل انعــدام األمــن الغذائــي )IPC 4( تســتمر فــي اليمــن«، فيوزنــت )أغســطس/ آب 
إعــادة  »اليمــن:  https://fews.net/east-africa/yemen/food-security-outlook-update/august-2017؛   ،)2017
فتــح موانــئ البحــر األحمــر، ولكــن الــواردات المســتدامة الزمــة للتخفيــف مــن مخاطــر المجاعــة«، فيوزنــت )ديســمبر/ كانــون األول 

 .https://fews.net/east-africa/yemen/food-security-outlook-update/december-2017  ،)2017

569  مرجع سابق، فيوزنت )ديسمبر/ كانون األول 2017(.
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قامــت منظمــة مواطنــة بزيــارة اللحيــة خــالل الفتــرة مــن 12 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي إلــى 18 نوفمبــر/ تشــرين 
الثانــي 2017، وأجــرت مقابــالت متعمقــة مــع أربعــة ناجيــن وواحــد مــن أقــارب أحــد الضحايــا. كمــا أجــرت منظمــة 
مواطنــة فــي وقــت الحــق زيــارة متابعــة للمنطقــة فــي 21 ديســمبر/ كانــون األول 2020 وأجــرت خاللهــا مقابلة 
إضافيــة مــع أحــد الناجيــن، ومقابلــة إضافيــة مــع نــاٍج آخــر. وباإلضافــة إلــى ذلــك، حصلــت منظمــة مواطنــة علــى 

وثيقــة بأســماء الضحايــا.

ولــم يحــدد أيٌّ مــن الناجيــن الذيــن قابلتهــم منظمــة مواطنــة وجــود أي هــدف عســكري علــى جزيــرة البضيــع 
أو بالقــرب منهــا عنــد ســؤالهم عمــا إذا كانــت هنــاك أي أهــداف عســكرية فــي المنطقــة. وتعتبــر جزيــرة البضيــع 
جزيــرة غيــر مأهولــة وال تحتــوي علــى أي مواقــع عســكرية، ويقــوم الصيــادون بزيارتهــا أثناء رحالتهــم في البحر570. 

وذكر الناجون تفاصيل ليلة الهجوم. فقال على الله عباس )38 عاًما( وهو أحد أبناء عباس:

  ال أستطيع أن أنسى تلك الليلة، 
لقد فقدت ثالثة من إخوتي حينها. 

كنــا علــى الشــاطئ نصلــح شــباك الصيــد، وفجــأة ســقطت قنبلتــان علينــا. وســقطت بقيــة 
ــه ال توجــد فرصــة إلنقــاذ أي  ــو اآلخــر. كنــت أعــرف حينهــا أن ــل علــى القــوارب الواحــد تل القناب
شــخص، فتركــت أخــي علــى الســاحل وقفــزت إلــى البحــر، وســبحت ألكثــر مــن ميــل بحــري 
حتــى وجــدت صيــاًدا آخــر، وطلبــت منــه إنقــاذ زمالئــي. وعندمــا عدنــا إلــى اللحيــة وجدنــا بعــض 
لــم يجــرؤوا علــى المجــيء  الصياديــن علــى الســاحل وقــد ســمعوا صــوت القنابــل، لكنهــم 

إلنقاذنــا، حرًصــا علــى ســالمة أنفســهم«571.

إن الهجــوم لــم يتســبب بقتــل وجــرح األشــخاص فقــط، بــل تجــاوز ذلــك، فقــد كانــت األســماك التــي يصطادهــا 
هــؤالء الصيــادون تمثــل مصــدر غــذاء وكســب العيــش للصياديــن وعائالتهــم، الالتــي يبلــغ عــدد أفرادهــا 120 
فــرًدا تقريًبــا. كان الهجــوم مكلًفــا للغايــة بالنســبة لهــم، بســبب تدميــره لمعــدات الصيــد باهظــة الثمــن وبســبب 

المبيعــات التــي خســروها مــن عــدم قدرتهــم علــى ممارســة الصيــد بعــد وقــوع الهجــوم. 

وقال على الله:

 »لــم تكــن هنــاك كميــة أو أنــواع محــددة مــن األســماك التــي كنــا نصيدهــا كل شــهر. كانــت 
كميــات األســماك وأنواعهــا تختلــف وفًقــا للموســم والريــاح ومنطقــة الصيــد، ولكنهــا كانــت 

570  لــم يكشــف البحــث المخصــص عــن البيانــات مفتوحــة المصــدر عبــر موقــع بيلينغــكات، بمــا فــي ذلــك صــور األقمــار الصناعيــة، عــن 
وجــود أهــداف عســكرية فــي موقــع الهجمــة وقــت وقوعهــا.

571  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع على الله عباس في 21 ديسمبر/ كانون األول 2020. 
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ــا  كافيــة لتغطيــة احتياجاتنــا واحتياجــات أولئــك الذيــن يعملــون معنــا وأســرهم. كانــت مبيعاتن
ا«572. مــن األســماك بمعــدل 2.5 مليــون ريــال )حوالــي 4000 دوالر أمريكــي( شــهريًّ

وبعــد الهجــوم، توقــف عبــاس محمــد بلــم عــن الصيــد لمــدة عاميــن ولــم يعــد لممارســة الصيــد مــرة أخــرى 
حتــى عــام 2019، بعــد أن تمكــن مــن الحصــول علــى قــرض مــن أحــد أصدقائــه لشــراء قــارب صيــد جديــد، وبــدأ 
ممارســة الصيــد لفتــرات زمنيــة محــدودة، ال تتعــدى أبــًدا الـــ10 أيــام فــي الشــهر، مقارنــة مــع مقــدار الوقــت الذي 

كان يقضيــه فــي البحــر قبــل الهجــوم573.

قال ابنه سالم: 

القــوارب والشــبكات والمحــركات غيرهــا مــن  الهجــوم جميــع معداتنــا؛ دمــر  »لقــد دمــر 
المعــدات التــي كانــت عليهــا. حصــل والــدي علــى هــذه القــوارب والمعــدات علــى مــدى ثالثيــن 
عاًمــا مــن ممارســة الصيــد...، لــم نتمكــن مــن تعويــض هــذه الخســارة. توقفنــا عــن ممارســة 
الصيــد لمــا يقــرب مــن عاميــن، حتــى تمكــن والــدي مــن الحصــول علــى قــرض مــن أحــد أصدقائــه 
واشــترى قارًبــا صغيــًرا بقيمــة 30،000 دوالر أمريكــي«، وهــو مــا قــال عنــه ســالم بأنــه أقــل 
بكثيــر ممــا أنفقتــه العائلــة بشــكل تراكمــي، علــى مــدى عقــود، علــى معــدات الصيــد التــي 
دمرهــا الهجــوم. »لــم نتمكــن بهــذا القــارب مــن صيــد الكميــات التــي اعتدنــا علــى صيدهــا فــي 

ــزال يتعيــن علينــا ســداد القــرض أيًضــا«574.  الماضــي، وال ي

وصف سالم طبيعة تكرار الهجمات على الصيادين في المنطقة وخوفه من التعرض للقصف مرة أخرى، 
قائاًل:

كانــت تســتهدف  المنطقــة، فقــد  فــي هــذه  الصياديــن  الهجمــات علــى  تكــررت  »لقــد   
الصياديــن بالقــرب مــن قريــة الخوبــة والصياديــن فــي جزيــرة عقبــان والصياديــن الذيــن يقفــون 
علــى الجزيــرة نفســها التــي اســتهدفونا فيهــا. أصبــح البحــر الــذي عملنــا فيــه منــذ طفولتنــا 
مكاًنــا غيــر آمــن بالنســبة لنــا. كنــت أحــب رحــالت الصيــد، وخاصــة الرحــالت الطويلــة، لكننــي 
صــرت أكــره الصيــد اآلن وال أشــعر باألمــان عنــد ممارســته. وعندمــا أذهــب للصيــد وأســمع 
صــوت الطائــرات، أعــود إلــى الشــاطئ علــى الفــور. نحــن نشــعر بأننــا أهــداف محتملــة للطائــرات 
لمجــرد أننــا صيــادون. ولكــن ال توجــد لدينــا وســيلة أخــرى لكســب العيــش، فنحــن ال نجيــد 

ممارســة أي مهنــة أخــرى، وليــس لدينــا أي مصــدر للدخــل غيــر الصيــد«575.

572  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع على الله عباس في 21 ديسمبر/ كانون األول 2020.

573  مقابالت منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع سالم عباس على الله عباس في 21 ديسمبر/ كانون األول 2020.

574  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع سالم عباس في 21 ديسمبر/ كانون األول 2020.

575  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع سالم عباس في 21 ديسمبر/ كانون األول 2020.

استخدام التجويع من قبل أطراف النزاع في اليمن

187



وبســبب فقدانهــم لمصــدر دخلهــم وغذائهــم نتيجــة الهجمــات المتتاليــة علــى الصياديــن، أصبــح العديــد 
ــات فــي الحصــول علــى  ــل ويواجهــون تحدي ــي، ب ــون مــن انعــدام األمــن الغذائ ــاس فــي المنطقــة يعان مــن الن

لتلبيــة احتياجاتهــم.  المســاعدات 

وتذكر هدى )اسم مستعار(، وهي إحدى العامالت في المجال اإلنساني في مديرية اللحية وتبلغ من 
العمر 32 عاًما، بعض العقبات التي تحول دون توزيع المساعدات اإلنسانية في المنطقة: 

»هنــاك منظمتــان تعمــالن علــى توزيــع مــواد اإلغاثــة فــي اللحيــة، لكــن المســاعدات ال 
تصــل الــى المســتفيدين بشــكل منتظــم«. وأضافــت: »نحــن نواجــه صعوبــات فــي الحصــول 

علــى تصاريــح العمــل مــن جماعــة أنصــار اللــه«576.

لــم يتبــقَّ للناجيــن مــن الهجــوم ســوى خيــارات قليلــة. لقــد كافحــوا كثيًرا لتلبيــة احتياجاتهم واحتياجات أســرهم، 
حيــث كانــوا يعملــون فــي بعــض األحيــان لــدى صياديــن آخريــن مقابــل أجــور يوميــة صغيــرة، واضطــر البعــض إلــى 

االعتمــاد علــى الجيــران لتزويدهــم بالطعــام فــي بعــض األحيــان.

 قال على الله:

 »نحــن وأولئــك الذيــن نجــوا مــن الهجمــات مررنــا بظــروف معيشــية قاســية. فقــد انقطــع 
مصــدر دخلنــا وغذائنــا، ولــم نتلــقَّ مســاعدات إنســانية بشــكل منتظــم. كمــا أن النــزوح لــم يكــن 
ســهاًل. فقررنــا البقــاء فــي بيوتنــا علــى الرغــم مــن كل هــذا، ومــا زلنــا نحــاول تجــاوز مــا مررنــا 

بــه«577.

وفــي عــام 2019، أصــدر فريــق تقييــم الحــوادث المشــترك )JIAT(، وهــي آليــة التحقيــق التابعــة للتحالــف 
ــا حــول الواقعــة. وادعــى فريــق التقييــم المشــترك )JIAT( أن التحالــف  بقيــادة الســعودية واإلمــارات578، بياًنــا عامًّ
كان لديــه معلومــات اســتخباراتية تفيــد بــأن عمليــات تهريــب أســلحة كانــت علــى وشــك أن تنفــذ فــي منطقــة 
اللحيــة. ووفًقــا لفريــق التقييــم المشــترك )JIAT(، قــام التحالــف فــي 10 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي بمســح جــوي 
للمنطقــة ورصــد ثالثــة قــوارب بالقــرب مــن جزيــرة البضيــع، باإلضافــة إلــى »تجمــع عناصــر مــن جماعــة الحوثــي 
المســلحة« وقامــت الطائــرة بضــرب هــذا التجمــع بثــالث قنابــل فــي حوالــي الســاعة 7:10 مســاًء579. وخلــص 

576  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع هدى )اسم مستعار( في 9 يناير/ كانون الثاني 2021. 

577  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع على الله عباس في 21 ديسمبر/ كانون األول 2020.

578  للحصول على مزيد من المعلومات حول فريق تقييم الحوادث المشترك JIAT، انظر الباب العاشر، القسم 1.3. 

579  وكالة األنباء السعودية، الحاشية رقم 339 أعاله. 
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فريــق التقييــم المشــترك )JIAT( إلــى أن التحالــف كان ممتثــاًل للقانــون الدولــي فــي هــذا الهجــوم580. 

لــم تجــد منظمــة مواطنــة فــي بحثهــا مــا يشــير إلــى أن مــن كانــوا علــى الجزيــرة وقــت وقــوع الهجمــة كانــوا 
علــى عالقــة بأنصــار اللــه، أو كانــوا متورطيــن فــي عمليــات تهريــب أســلحة. وقــال علــى اللــه لمنظمــة مواطنــة 
ــا. لــم نكــن نحمــل  إنــه ال يفهــم لمــاذا اســتهدف التحالــف الصياديــن فــي تلــك الليلــة. وقــال: »كنــا 20 صيــاًدا مدنيًّ

أي أســلحة، ولــم نشــكل أي تهديــد علــى أحــد. لــم نقــم بتنفيــذ أي أعمــال يمكــن أن تثيــر الشــكوك حولنــا«581.

وقــام فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( أيًضــا بتوثيــق هــذه الواقعــة582، ووجــد أن الواقعــة »تثيــر مخــاوف جديــة 
بشــأن عمليــة االســتهداف التــي يطبقهــا التحالــف«583. 

 )JIAT( 580  وللحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول األخطــاء الــواردة فــي التحليــل القانونــي الــذي أجــراه فريــق التقييــم المشــترك
لهــذا الهجــوم، انظــر القســم iiii( 5.2.1.1( أدنــاه.

581  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع على الله عباس في 21 ديسمبر/ كانون األول 2020.

582  ســجل مشــروع بيانــات اليمــن YDP الغــارة الجويــة بتاريــخ 10 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2017 علــى “جزيــرة البــوادي”، ممــا أســفر عــن 
مقتــل ثالثــة مدنييــن. مشــروع بيانــات اليمــن YDP، الواقعــة رقــم 15040. وســجل مشــروع بيانــات اليمــن YDP أن مــا بيــن غــارة 

.https://yemendataproject.org/data.html ،جويــة واحــدة وغارتيــن اســتهدفت قــوارب الصياديــن. انظــر

583  أشــار فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( إلــى الجزيــرة باســم “جزيــرة البــوادي”. فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 98 أعــاله، 
الملحــق الرابــع، الفقــرات مــن 14-13. ولكــن، ذكــر الفريــق )GEE( بــأن الحــادث فــي 11 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2017 بــداًل مــن 10 

ــا مــن الذكــور وأصابــت رجــاًل واحــًدا بجــروح. ــر/ تشــرين الثانــي 2017، وأن الهجمــة قتلــت 11 مدنيًّ نوفمب

استخدام التجويع من قبل أطراف النزاع في اليمن
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دراسة حالة )2(
جزيرة عقبان

هجمات جوية استهدفت أربعة قوارب صيد في 30 أغسطس/ آب 2018.

جزيرة عقبان التابعة لمديرية اللحية بمحافظة الحديدة

22 صياًدا يعولون 15 أسرة

تقــع جزيــرة عقبــان علــى بعــد 45 كيلومتــًرا تقريًبــا مــن شــاطئ الخوبــة فــي مديريــة اللحّيــة بمحافظــة الحديــدة. 
يصطــاد الصيــادون مــن منطقــة الخوبــة بالقــرب مــن الجزيــرة بســبب توافــر األســماك المحيطــة بهــا، بمــا فــي 
ذلــك األنــواع مثــل ســمك التونــة، وســمك الملــك )الديــرك(، وســمك البونيتــو )الشــروة(، وســمك الماكريــل 
الهنــدي )الباغــة(584. يعمــل حوالــي 600 شــخص مــن ســكان قريــة الخوبــة، التــي كان عــدد ســكانها 8387 
نســمة وقــت آخــر تعــداد ســكاني عــام 2004، فــي مهنــة صيــد األســماك. ويمتلــك البعــض منهــم قــوارب صيــد، 
والبعــض اآلخــر يعمــل لــدى مالكــي القــوارب مقابــل كميــة مــن األســماك التــي يصطادونهــا ومبلــغ مالــي كأجــر 

يومــي585.

فــي حوالــي الســاعة السادســة مســاًء مــن يــوم الخميــس الموافــق 30 أغســطس/ 
آب 2018، قامــت طائــرات التحالــف بشــن قصــف متكــرر علــى تجمــع لـــ22 صيــاًدا علــى 
ــان التابعــة  ــرة عقب ــة مــن جزي ــال بحري ــة أمي ــي ثاث ــت تبعــد حوال ــن أربعــة قــوارب كان مت
ــع  ــة، أرب ــل متتالي ــرات خمــس قناب ــدة. أســقطت الطائ ــة بمحافظــة الحدي ــة اللحّي لمديري
منهــا اســتهدفت القــوارب األربعــة، بينمــا الخامســة ســقطت فــي البحــر. كان الفــارق 
الزمنــي بيــن ســقوط كل قبلــة وأخــرى حوالــي دقيقــة واحــدة. وتــم تدميــر القــوارب 

األربعــة بالكامــل. 

أســفر الهجــوم عــن مقتــل ســبعة صياديــن، بينهــم ثاثــة أطفــال، وجــرح اثنيــن آخريــن. 
اســتخدم أربعــة مــن الناجيــن الســتة بقايــا القــوارب المدمــرة للســباحة بعيــًدا عــن موقــع 
الهجــوم وطلــب المســاعدة. ووجــدوا صيــاًدا فــي جزيــرة عقبــان قــام بإنقاذهــم وإنقــاذ 

ــزال مصيــر ســبعة آخريــن مجهــواًل586. الناجيــن اآلخريــن باســتخدام قاربــه. وال ي

584  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع عبدالله على الله، 16 ديسمبر/ كانون األول 2020.

585  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع عامل في سوق السمك، صدام )اسم مستعار(، 9 يناير/ كانون الثاني 2020.

586  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع موســى أبكــر ومحمــد علــي وعبداللــه علــى اللــه، 1 ســبتمبر/ أيلــول 2018. 
16 ديســمبر/ كانــون األول 2020. اللــه،  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع عبداللــه علــى 
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وكمــا هــو موضــح فــي الشــكل 6 أعــاله، كانــت الحديــدة فــي وقــت الهجــوم مصنفــة فــي المرحلــة الثالثــة مــن 
مراحــل انعــدام األمــن الغذائــي IPC )مرحلــة األزمة(.

قامــت منظمــة مواطنــة بزيــارة منطقــة اللحيــة فــي الفتــرة مــن 1 إلــى 3 ســبتمبر/ أيلــول 2018، وأجــرت 
متابعــة  زيــارة  بإجــراء  أيلــول 2020، قامــت  16 ســبتمبر/  الناجيــن. وفــي  مــن  ثالثــة  مــع  مقابــالت معمقــة 
للمنطقــة، وأجــرت مقابلــة ثانيــة مــع أحــد الناجيــن. وباإلضافــة إلــى ذلــك، جمعــت مواطنــة نســًخا مــن تراخيــص 

القــوارب األربعــة.

لــم يحــدد الناجــون مــن الهجــوم وجــود أي هــدف عســكري بالقــرب مــن الموقــع، وذكــروا أن الصياديــن فقــط 
هــم مــن كانــوا متواجديــن فــي المنطقــة فــي ذلــك الوقــت587.

كان الصيــادون يعتمــدون علــى صيــد األســماك كمصــدر رزق ومصــدر غــذاء لهــم وألســرهم؛ مــا مجموعــه 15 
أســرة. بعــد الهجــوم، اســتمر الناجــون فــي العمــل مــع مالكــي قــوارب صيــد آخريــن، وتقاضــوا أجــوًرا يوميــة صغيــرة 

مقارنــة بمــا كانــوا يتقاضونــه عندمــا كانــوا يمتلكــون قــوارب ومعــدات صيــد خاصــة بهــم. 

قال أحد الناجين، عبدالله على الله، 21 عاًما: 

»تشــتهر قريتنــا )الخوبــة( بالصيــد. ونحــن نعمــل فقــط فــي صيــد األســماك وال نعــرف عمــل 
أي شــيء آخــر. إننــا نحصــل علــى طعامنــا ومصــدر دخلنــا مــن صيــد األســماك«588. وأضــاف: 
»توقفنــا عــن ممارســة الصيــد بعــد الواقعــة، حيــث تســببت الواقعــة بخــوف بيــن القروييــن. 
ــرة  ــاد، وبعــد كل هجــوم يســتهدف الصياديــن، نتوقــف عــن ممارســة الصيــد لفت لكــن كالمعت
مــن الوقــت ثــم نعــود إلــى الصيــد مــرة أخــرى ]لآلخريــن[، ألنــه ليــس لدينــا مصــدر آخــر للغــذاء أو 

الدخــل«589.

وصف صدام )اسم مستعار(، وهو أحد العاملين في سوق السمك، ويبلغ من العمر 31 عاًما، تكرار وتواتر 
الهجمات على قطاع صيد األسماك في مديرية اللحية، قائاًل:

 »اســتهدف التحالــف قــوارب الصيــد فــي 2015 و 2017 و 2018 و 2019. إن ممارســة 
الصيــد أصبحــت مهنــة خطيــرة للغايــة«. 

587  مقابــالت مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع موســى أبكــر ومحمــد علــي وعبداللــه علــى اللــه، 1 ســبتمبر/ أيلــول 2018. مقابلــة 
األول 2020. كانــون  ديســمبر/   16 اللــه،  علــى  عبداللــه  مــع  اإلنســان  لحقــوق  مواطنــة 

588  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع عبدالله على الله، 16 ديسمبر/ كانون األول 2020.

589  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع عبدالله على الله، 16 ديسمبر/ كانون األول 2020.
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كما وصف أشخاص تمت مقابلتهم الخوف الذي يشعر به الصيادون اآلن بسبب الهجمات. 

فقال صدام: 

»أخبرنــي الصيــادون بأنهــم يذهبــون للصيــد وهــم ال يتوقعــون العــودة، ولكــن ال خيــار لديهــم 
ســوى الذهــاب، فالبحــر هــو مصــدر رزقهــم الوحيد«590. 

وأضاف عبدالله: 

»فــي كل مــرة أســمع فيهــا صــوت الطائــرات، أســقط كل شــيء فــي يــدي وأقفــز إلــى 
البحــر«591.

وعلــى الرغــم مــن انعــدام األمــن الغذائــي الناجــم عــن الهجمــات، لــم تســتِطع المســاعدات اإلنســانية تلبيــة 
احتياجــات ســكان المنطقــة. قــال صــدام: »يعتمــد كل مــن يحتــاج إلــى طعــام علــى التكافــل بيــن أفــراد المجتمــع، 
أو يجــد مــن أقاربــه أو جيرانــه مــن يســاعده. أمــا المســاعدات اإلنســانية فهــي ال تغطــي جميــع المحتاجيــن إليهــا، 

وهــي أيًضــا غيــر منتظمــة لمــن يتلقونهــا«592.

وســجل مشــروع بيانــات اليمــن YDP هــذه الواقعــة، ووجــد أن هجمــات جويــة، تتــراوح بيــن هجمــة أو هجمتين، 
اســتهدفت قــوارب صيــد فــي جزيــرة عقبــان فــي 30 أغســطس/ آب 2018، ممــا أســفر عــن ســقوط ســبع ضحايــا 

مدنيين593.

590  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع صدام )اسم مستعار(، 9 يناير/ كانون الثاني 2020.

591  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع عبدالله على الله، 16 ديسمبر/ كانون األول 2020.

592  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع صدام )اسم مستعار(، 9 يناير/ كانون الثاني 2020.

 .https://yemendataproject.org/data.html ،واقعة رقم 18347. انظر ،YDP 593  مشروع بيانات اليمن
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نماذج لهجمات جوية أخرى 
أثرت على الصيد الحرفي والبنية 

التحتية لصيد األسماك في اليمن

قامــت منظمــات أخــرى ذات مصداقيــة باإلبــالغ عــن آثــار النــزاع علــى قطــاع صيــد األســماك فــي البــالد، 
وخاصــة فــي محافظــة الحديــدة. ففــي بعــض الحــاالت، وّثقــت المنظمــات الهجمــات نفســها التــي ذكرتهــا 
منظمــة مواطنــة فــي هــذا التقريــر. ويــرد أدنــاه بعــض التوثيقــات اإلضافيــة للهجمــات التــي أثــرت علــى قطــاع 

صيــد األســماك.

وصــف فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( اآلثــار الســلبية للنــزاع علــى مجتمعــات الصياديــن فــي الحديــدة ومــا 
حولهــا، بمــا فــي ذلــك تأثيــر الهجمــات الجويــة التــي يشــنها التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى هــذه 
المجتمعــات. وفــي تقريــره لعــام 2019، فحــص فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( 11 هجمــة جويــة وقعــت خــالل 
الفتــرة بيــن مــارس/ آذار 2015 ومايــو/ أيــار 2018، وُقتــل فيهــا 43 صيــاًدا، وأصيــب 49 آخــر، وال يــزال 19 
صيــاًدا فــي عــداد المفقوديــن. كمــا ذكــر الفريــق أيًضــا أنــه منــذ بدايــة تحقيقاتــه فــي 11 واقعــة، وقعــت ثمانــي 
هجمــات جويــة أخــرى علــى قــوارب لصياديــن قبالــة ســاحل الحديــدة، ممــا أســفر عــن مقتــل 17 صيــاًدا وإصابــة 15 
آخــر. وخلــص فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( إلــى أن الهجمــات الجويــة للتحالــف، فضــاًل عــن القصــف الــذي تشــنه 
القــوات المســلحة اليمنيــة ومجاميــع مدعومــة مــن اإلمــارات )كالهمــا تابــع للتحالــف(، »أثــر بشــدة« علــى ســبل 
عيــش الصياديــن وأســرهم594. كمــا ذكــر فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( أن آثــار النــزاع علــى مجتمعــات الصياديــن 

فــي الحديــدة »أدت بشــكل واضــح إلــى تفاقــم االحتياجــات المتعلقــة بالغــذاء فــي المنطقــة«595.

وأبلــغ فريــق خبــراء مجلــس األمــن PoE، فــي تقاريــره الســنوية لألعــوام الســتة مــن 2021-2015، عــن وقــوع 
10 هجمــات شــنها التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى قطــاع صيــد األســماك )قــوارب وصياديــن( 
ومرافــئ وقــرى تضــم أســواق صيــد. وفــي تقريــره لعــام 2016، وثــق الفريــق )PoE( ثــالث هجمــات للتحالــف 
علــى قــوارب ومراكــب شــراعية للصيــد، وهجوميــن علــى »أســواق صيــد ومجتمعاتهــم«، ممــا أســفر عــن مقتــل 
مــا ال يقــل عــن 115 صيــاًدا596. ووردت تفاصيــل ثــالث مــن هــذه الهجمــات فــي تقريرهــم؛ هجــوم وقــع فــي 8 
ســبتمبر/ أيلــول 2015، اســتهدف التحالــف فيهــا قاربيــن كانــا بالقــرب مــن الحديــدة597؛ وقــع االثنــان اآلخــران فــي 

594  فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 88 أعــاله، الفقــرة 756. انظــر أيًضــا GEE، الحاشــية 88 أعــاله فــي الفقــرات. 594-595 
و 597-599. 

595  مرجع سابق، في الفقرة. 756.

596  فريق خرباء مجلس األمن )PoE( )2016(، الحاشية رقم 331 أعاله، امللحق 54.

597  فريق خبراء مجلس األمن )PoE( )2016(، الحاشية رقم 331 أعاله، الملحق 54، الفقرة 1.
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22 و 23 أكتوبــر/ تشــرين األول 2015، حيــث قــام التحالــف بشــن هجمــات جويــة »اســتهدفت وقتلــت العديــد 
مــن الصياديــن« فــي بــاب المنــدب، ممــا أســفر عــن مقتــل أكثــر مــن 100 شــخص598. 

وفــي تقريريــه لعامــي 2018 و 2019، وثــق فريــق خبــراء مجلــس األمــن )PoE( خمــس هجمــات إضافيــة 
شــنها التحالــف فــي عــام 2017، بمــا فــي ذلــك أربــع هجمــات اســتهدفت ســفًنا وقــوارب صيــد599، اثنتــان 
منهــا وقعتــا علــى التوالــي بالقــرب مــن الحديــدة فــي 15 مــارس/ آذار، ووقعــت الهجمــة الخامســة علــى مينــاء 
الحديــدة600. أســفرت الهجمــات مجتمعــة عــن مقتــل تســعة أفــراد علــى األقــل وإصابــة ثمانيــة آخريــن، وخلــف 
هجــوم واحــد منهــا عــدًدا مــن المفقوديــن601. كمــا أبلغــت المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان OHCHR عــن 
الهجمــات األربعــة التــي اســتهدفت قــوارب وســفن صيــد فــي عــام 2017 ووثقهــا فريــق خبــراء مجلــس األمــن 
)PoE( فــي تقريــره لعــام 2018 602. كمــا وجــدت المفوضيــة الســامية أن اثنيــن مــن ضحايــا هجمــات 15 مــارس/ 

آذار كانــوا مــن األطفــال603. 

كمــا وثقــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش نمًطــا مــن الهجمــات التــي شــنها التحالــف علــى قــوارب الصيــد 
فــي البحــر األحمــر، ووجــدت أن جميعهــا تعتبــر »انتهــاكات لقوانيــن الحــرب«604. ففــي 2018 وحــده، وثقــت 
منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش خمــس هجمــات علــى قــوارب صيــد يمنيــة أســفرت عــن مقتــل 47 صيــاًدا 
وإصابــة 14 آخــر. وفــي ثــالث مــن الهجمــات الخمــس هــذه، وجــدت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش أن التحالــف 
غــادر موقــع الهجــوم »دون محاولــة مســاعدة الصياديــن الذيــن أصيبــوا أو تاهــوا فــي البحــر«605. وأثنــاء مناقشــة 
هــذ الهجمــات، قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش إن التحالــف كان يبــدو أنــه تعمــد مهاجمــة القــوارب 
ــا ممــن كانــوا  والصياديــن الذيــن »يمكــن تعريفهــم بوضــوح بأنهــم مدنيــون«، وإنهــا لــم تجــد »أي دليــل علــى أن أيًّ

ا لقــوات التحالــف«606. علــى هــذه القــوارب يشــكل تهديــًدا عســكريًّ

وأفــاد مشــروع بيانــات اليمــن YDP عــن 55 هجمــة جويــة شــنتها قــوات التحالف بقيادة الســعودية واإلمارات 
علــى قــوارب خــالل الفتــرة مــن ســبتمبر/ أيلــول 2015 حتــى أكتوبــر/ تشــرين األول 2019، منهــا 34 هجمــة تــم 

598  فريق خبراء مجلس األمن )PoE( )2016(، الحاشية رقم 331 أعاله، الملحق 54، الفقرة 2.

599  فريق خبراء مجلس األمن )PoE( )2018(، الحاشية رقم 331 أعاله، الملحق 58.

600  فريق خبراء مجلس األمن )PoE( )2019(، الحاشية رقم 331 أعاله، الصفحة 47، الجدول 5.

601  فريق خبراء مجلس األمن )PoE( )2018(، الحاشية رقم 331 أعاله، الملحق 58.

602  مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان، الحاشــية رقــم 124 أعــاله، الفقــرة 16؛ »قتــل أكثــر مــن 100 مدني في شــهر 
واحــد، بمــن فيهــم صيــادون والجئــون، مــع بلــوغ الصــراع فــي اليمــن عامــان«، المفوضية الســامية لحقوق اإلنســان )24 مارس/ آذار 

.https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21444&LangID=E ،)2017

603  مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، الحاشية رقم 124 أعاله، الفقرة 16.

https:// ،)2019 604  »اليمــن: الســفن الحربيــة للتحالــف تهاجــم قــوارب الصيــد«، منظمــة هيومنــا رايتــس ووتــش )21 أغســطس/ آب
 .www.hrw.org/news/2019/08/21/yemen-coalition-warships-attack-fishing-boats

605  المرجع السابق. 

606  المرجع السابق. 
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تحديدهــا علــى أنهــا اســتهدفت قــوارب صياديــن607. ومــن بيــن الـــ55 هجمــة جويــة علــى القــوارب، وقــع 38 منهــا 
فــي محافظــة الحديــدة608. وتــم وصــف اثنتيــن مــن هــذه الوقائــع فــي دراســات الحالــة أعــاله؛ هجــوم فــي 30 

أغســطس/ آب 2018 علــى جزيــرة عقبــان، وهجــوم فــي 13 فبرايــر/ شــباط 2019 علــى جزيــرة البضيــع.

607  ال يقــدم مشــروع بيانــات اليمــن YDP ادعــاءات محــددة حــول مشــروعية الغــارات الجويــة الفرديــة المســجلة بموجــب القانــون 
اإلنســاني الدولــي، حيــث يتــم تســجيل فئــة كل هــدف بنــاًء علــى وضعــه قبــل الحــرب، وال يأخــذ فــي االعتبــار أي تغييــر فــي 

االســتخدام.

608  انظــر الملحــق أ.3. يتــم تضميــن الهجمــات التــي يكــون الهــدف مــن أجلهــا غيــر معــروف أو التــي كان هدفهــا ضــرب مخــازن/ وســائل 
نقــل المــواد الغذائيــة أو ســواق، بحيــث يمكــن أن تكــون الهجمــات قــد وقعــت أكثــر ممــا هــو مبيــن أعــاله. لتنزيــل جــدول محــدث 

.https://yemendataproject.org/data.html :عــن الوقائــع، اضغــط هنــا

طفل يعمل في مهنة الصيد.
مرسى القوارب، مدينة الحديدة.

26 فبراير 2021
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 انتهاكات التحالف 
 بقيادة السعودية 

واإلمارات للقانون الدولي

 اإلطار القانوني واجب التطبيق

تــم تنفيــذ الهجمــات الجويــة فــي محافظــات حجــة وصعــدة والحديــدة مــن قبــل التحالــف بقيــادة الســعودية 
واإلمــارات فــي اليمــن فــي ســياق النــزاع المســلح غيــر الدولــي بيــن الحكومــة اليمنيــة وجماعــة أنصــار اللــه. وكمــا 
تمــت مناقشــته فــي البــاب الخامــس، القســم 1، تدخــل التحالــف فــي تنفيــذ مثــل هــذه الهجمــات الجويــة دعًمــا 
ــا دوًرا نشــًطا  ــا. تلعــب القــوات المســلحة الحكوميــة المعتــرف بهــا دوليًّ للحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّ

الصورة: أعالف و خضار في ساحل السويداء. مديرية ذوباب، محافظة تعز 
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فــي عمليــات التحالــف العســكرية، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل المشــاركة فــي الهجمــات الجويــة. وفــي جميــع أجــزاء 
هــذا التقريــر، تشــمل اإلشــارات الدالــة علــى التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات إشــارة إلــى الحكومــة اليمنيــة 
ــا. وكمــا تمــت مناقشــته فــي البــاب الســادس، القســم 1.1، فــإن البروتوكــول اإلضافــي  المعتــرف بهــا دوليًّ
الثانــي AP II، المــادة 3 المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف األربــع )CA 3(، والقانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي 
تعتبــر واجبــة التطبيــق علــى ســلوك األعمــال العدائيــة وحمايــة أولئــك الذيــن ال يشــاركون بشــكل مباشــر فيهــا 

فــي ســياق النــزاع فــي اليمــن609.

باإلضافــة إلــى ذلــك، وكمــا هــو مبيــن فــي البــاب الســادس، القســم 3، ال تــزال الــدول ملزمــة بتطبيــق القانــون 
الدولــي لحقــوق اإلنســان أثنــاء النــزاع المســلح، مــع بعــض القيــود. وتظــل الــدول غيــر األطــراف فــي العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية ملزمــة بالتقيــد بالتزامــات القانــون الدولــي العرفــي الــواردة فــي العهديــن، حتــى فــي أوقــات النــزاع 
المســلح )مــع مراعــاة اســتثناءات محــدودة(. وعلــى الرغــم مــن عــدم مصادقــة المملكــة العربيــة الســعودية 
والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  علــى  المتحــدة  العربيــة  واإلمــارات 
والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، فإنهمــا )وكذلــك الــدول األخــرى التــي تدخلــت فــي 
النــزاع( ملزمــة باالمتثــال اللتزاماتهمــا بموجــب القانــون الدولــي العرفــي فيمــا يتعلــق بالحــق فــي الغــذاء والحــق 

فــي الحيــاة أثنــاء تنفيــذ عملياتهــا فــي اليمــن610.

وقــد تشــكل انتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان جرائــم بموجب القانون 
الجنائــي الدولــي، بمــا فــي ذلــك جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية. وباإلضافــة إلــى القانــون الجنائــي الدولي 
العرفــي، فــي ظــروف معينــة )تمــت مناقشــته بمزيــد مــن التفصيــل فــي البــاب الســادس، القســم 2(، قــد يكــون 

نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ICC واجــب التطبيــق علــى ســلوك األطــراف المتحاربــة.

 استخدام التجويع كأسلوب
 من أساليب الحرب

كمــا هــو مبيــن فــي البــاب الســادس، القســم 1.2، فإنــه مــن المحظــور اســتخدام التجويــع كأســلوب مــن 
أســاليب الحــرب بموجــب المــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي )PA II( والقانــون الدولــي اإلنســاني 

العرفــي. تنــص المــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي علــى أنــه

 »ُيحظــر ... مهاجمــة أو تدميــر أو إزالــة أو تعطيــل األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان 
المدنييــن علــى قيــد الحيــاة، لهــذا الغــرض، مثــل المــواد الغذائيــة، والمناطــق والمحاصيــل 
الزراعيــة المســتخدمة إلنتــاج المــواد الغذائيــة، والمواشــي ومرافــق وإمــدادات ميــاه الشــرب 

609  انظر الباب السادس، القسم 1.2.2.3.

610  انظر الباب السادس، القسم 3.2.2.
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وأعمــال الــري«611. 

ويشــمل الحظــر قائمــة غيــر شــاملة لألعيــان التــي ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، وقــد تكــون األعيــان 
اإلضافيــة غيــر المدرجــة فــي هــذه القائمــة ال غنــى عنهــا أيًضــا فــي الظــروف المعمــول بهــا. إن حظــر اســتخدام 
التجويــع كأســلوب مــن أســاليب الحــرب أثنــاء النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة معتــرف بــه بشــكل صــارم كجــزء 

مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي612.

فــي ســياق الهجمــات الجويــة علــى األعيــان الموثقــة فــي هــذا التقريــر، لتشــكل انتهــاًكا للحظــر المنصــوص 
عليــه فــي القانــون الدولــي اإلنســاني: 

)i( يجب أن تكون األعيان المستهدفة أعياًنا ال غنى عنها للبقاء على قيد الحياة ؛

)ii( يجب أن تكون األعيان قد تعرضت للهجوم أو التدمير أو اإلزالة أو التعطيل؛ 

)iii( يجب أن تحتفظ األعيان بوضعها المدني أو أن يتم استهدافها بطريقة غير مشروعة؛ 

ــاة قــد تعرضــت للهجــوم أو  ــد الحي ــى قي ــى عنهــا للبقــاء عل ــي ال غن ــان الت )iv( يجــب أن تكــون األعي
التدميــر أو اإلزالــة أو التعطيــل لغــرض تجويــع المدنييــن.

إن أركان جريمــة اســتخدام التجويــع كأســلوب مــن أســاليب الحــرب بموجــب القانــون الجنائي الدولي متشــابهة 
إلــى حــد كبيــر. وعندمــا يتــم اســتيفاء الثالثــة األركان األولــى المذكــورة أعــاله بموجب القانون الدولي اإلنســاني، 
فمــن المحتمــل أيًضــا اســتيفاء شــرط الفعــل اإلجرامــي بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي، حيــث يجــب علــى 
الجانــي أن يكــون »قــد حــرم المدنييــن مــن عيــن ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة ». وعــالوة علــى ذلــك، 
عندمــا يتــم مهاجمــة عيــن أو تدميرهــا أو إزالتهــا أو تعطيلهــا لغــرض تجويــع المدنييــن، فقــد يكــون الجانــي قــد 

)i( حرم المدنيين عمًدا من العين و

ــع المدنييــن كوســيلة مــن وســائل الحــرب أو كان علــى علــم شــبه مؤكــد  )ii( قصــد اســتخدام تجوي
أنــه ســيؤدي إلــى ذلــك فــي المســار العــادي لألحــداث. وتــم مناقشــة العاقــة بيــن أركان الحظــر 
القصــد  وأركان  اإلجرامــي  الفعــل  وأركان  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  فــي  عليــه  المنصــوص 
الجنائــي بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي فــي ســياق الهجمــات الجويــة، بمزيــد مــن التفصيــل 

أدنــاه.

باإلضافــة إلــى ذلــك، إلثبــات أن انتهــاك القانــون الدولــي اإلنســاني يشــكل جريمــة حــرب بموجــب القانــون 
الجنائــي الدولــي، يجــب اســتيفاء األركان االفتتاحيــة لجرائــم الحــرب: أي أن

611  البروتوكول اإلضافي الثاني AP II، المادة 14.

612  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، القاعدة 54 من القانون الدولي اإلنساني العرفي.
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)i( السلوك قد ُنفذ في سياق نزاع مسلح وكان مرتبًطا به بشكل كاٍف، و 

)ii( يجــب أن يكــون الجانــي المباشــر أو أي طــرف فاعــل آخــر علــى علــم بالظــروف الواقعيــة التــي 
تثبــت وجــود النــزاع المســلح613. 

وفيمــا يتعلــق بـــ )i(، فــإن الهجمــات الجويــة التــي نفذهــا التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى األعيــان 
ــة والحوثييــن،  ــر الدولــي بيــن الحكومــة اليمني ــزاع المســلح غي ــر، كانــت فــي ســياق الن الموثقــة فــي هــذا التقري
والــذي شــاركت فيــه المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة وأعضــاء آخــرون للتحالــف وكانــوا 
ــة الموثقــة، كانــت األعمــال  ــه الهجمــات الجوي ــزاع. وفــي الوقــت الــذي ُنفــذت في ــا بالن ــا وثيًق ــن ارتباًط مرتبطي
العدائيــة مســتمرة منــذ عــدة ســنوات، وكان مــن المقبــول علــى نطــاق واســع أنهــا تشــكل نزاًعــا مســلًحا ينطبــق 
عليــه إطــار القانــون الدولــي اإلنســاني. فيمــا يتعلــق بـــ )ii(، يجــب أن يكــون الجنــاة المباشــرون وغيــر المباشــرين 
)الذيــن تمــت مناقشــتهم فــي القســم 5.2.2.1 أدنــاه( علــى درايــة بــأن التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات 
كان منخرًطــا فــي أعمــال عدائيــة مــع أنصــار اللــه وأن هــذه األعمــال العدائيــة ارتقــت إلــى مســتوى النــزاع 
المســلح. فلمجــرد حقيقــة أنهــم كانــوا يشــاركون فــي تنفيــذ هجمــات جويــة، فــال بــد أن األشــخاص المنخرطيــن 
الســعودية  بقيــادة  التحالــف  أصــدر  العدائيــة. وقــد  فــي األعمــال  يشــاركون  بأنهــم  كانــوا علــى علــم  فيهــا 
ــا لذلــك، فقــد تــم اســتيفاء كال  ــزاع مســلح وبمشــاركتهم فيــه614. ووفًق ــّر بوجــود ن ــات تِق واإلمــارات عــدة بيان

الشــرطين االفتتاحييــن.

 الهجمات الجوية التي حرمت المدنيين من 
أعيان ال غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة

كمــا هــو مذكــور أدنــاه، شــن التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات هجمــات علــى أعيــان ال غنــى عنهــا 
لبقــاء المدنييــن علــى قيــد الحيــاة، وأضــر بهــا ودمرهــا، وتحديــًدا المــزارع والبنيــة التحتيــة الزراعيــة ومرافــق الميــاه 
وقــوارب ومعــدات الصيــد، مــن خــالل تنفيــذه لهجمــات جويــة عليهــا؛ ممــا أدى إلــى تعطيلهــا. وبالرغــم مــن أن 
هــذه األعيــان كانــت محتفظــة بوضعهــا المدنــي، فقــد تــم اســتهدافها بشــكل غيــر قانونــي. وعلــى هــذا النحــو، 
شــكلت هــذه الهجمــات الجويــة هجوًمــا و/ أو ضــرًرا و / أو تدميــًرا لألعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء المدنييــن 
علــى قيــد الحيــاة، وأعطبتهــا علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي 

613  انظــر البــاب الســادس، القســم 2.2.2. انظــر أيًضــا نظــام رومــا األساســي، المــادة 8 )2( )هـــ( )19(. ســتنطبق الشــروط نفســها علــى 
حظــر اســتخدام التجويــع كأســلوب حــرب فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة عندمــا يكــون ســارًيا بموجــب نظــام رومــا األساســي. 

614  »البيــان الختامــي لــوزراء الخارجيــة ورؤســاء أركان الــدول األعضــاء فــي تحالــف لدعــم الشــرعية فــي اليمــن«، وكالــة األنبــاء الســعودية 
)29 أكتوبــر/ تشــرين األول https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1682248 ،)2017؛ “قيــادة 
القــوات المشــتركة لتحالــف إعــادة الشــرعية فــي اليمــن: اعتــراض قــوات التحالــف المشــتركة وإســقاط طائــرة مســيرة محملــة 
بالقنابــل أطلقتهــا ميليشــيات الحوثــي اإلرهابيــة المدعومــة مــن إيــران مــن محافظــة )الحديــدة(، وكالــة األنبــاء الســعودية )6 
اليمنــي  »الرئيــس  آب https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=2118024 ،)2020؛  أغســطس/ 
األنبــاء  اليمنــي«، وكالــة  الجيــش  اليمــن ودعــم  الشــرعية فــي مواقــف  الســعودية الســتعادة  بقيــادة  التحالــف  يثمــن جهــود 

.https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=2228310  ،)2021 أيــار  مايــو/   14( الســعودية 
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والقانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي. ومــن خــالل ذلــك، حــرم التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات المدنييــن 
مــن هــذه األعيــان، بحيــث يتــم أيًضــا اســتيفاء ركــن الفعــل الجنائــي فــي جريمــة الحــرب المتمثلــة فــي التجويــع.

 الهجمات الجوية على األعيان التي ال غنى عنها 
للبقاء على قيد الحياة بموجب القانون الدولي اإلنساني 

األهــداف التــي شــكلت أعياًنــا ال غنــى عنهــا لبقــاء المدنييــن علــى قيــد الحيــاة وتــم 	 
اســتهدافها بشــكل غيــر قانونــي بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني 

حجة – المزارع والبنية التحتية الزراعية

تشــكل مزرعــة جلحــوف ومزرعــة الطويــل »مناطــق زراعيــة إلنتــاج المــواد الغذائيــة« محميــة صراحــًة بموجــب 
المــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي. تشــكل أعمــال الــري التــي دمرتهــا هجمــات التحالــف الجويــة علــى 
مــزارع جلحــوف والطويــل -وهــي مضخــة وبركــة ميــاه فــي مزرعــة جلحــوف وشــبكة الــري، بمــا فــي ذلــك مضخــة 
الميــاه فــي مزرعــة الطويــل- وكذلــك الماشــية التــي قتلــت فــي مزرعــة جلحــوف، أعياًنــا ال غنــى عنهــا )أعياًنــا ال 
غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة( تنــدرج ضمــن نطــاق حمايــة المــادة 14 مــن البروتوكــول 
اإلضافــي الثانــي. ويمكــن أيًضــا تصنيــف خاليــا النحــل فــي مزرعــة الطويــل علــى أنهــا مــواد غذائيــة و/ أو ثــروة 
حيوانيــة محميــة، وجــزء مــن المنطقــة الزراعيــة الخاصــة بإنتــاج المــواد الغذائيــة، وبالتالــي فهــي محميــة بموجــب 

المــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، كانــت المــزارع والثــروة الحيوانيــة/ الماشــية واألعيــان األخــرى ال غنــى عنهــا ألصحــاب 
ــا الحالتيــن، كانــت المــزارع  المــزارع والعامليــن فيهــا والســكان الذيــن كان هــؤالء يزودونهــم بالغــذاء. وفــي كلت
تشــكل مصــدر غــذاء أساســي ألصحــاب المــزارع والعامليــن فيهــا وأســرهم. وكانــت الخضــراوات والفاكهــة 
المزروعــة فــي هــذه المــزارع وكذلــك الماشــية والعســل، تكفــي لســد احتياجــات أصحــاب المــزارع والعامليــن 
فيهــا615 دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى المســاعدات اإلنســانية616. كمــا كانــت تســاهم فــي تلبيــة احتياجــات 
الســكان الذيــن كانــوا يشــترون المــواد الغذائيــة مــن ســوق شــفر بمديريــة عبــس بمحافظــة حجــة وســوق باجــل 
بمديريــة باجــل بمحافظــة الحديــدة ومدينــة الحديــدة )مزرعــة جلحــوف( وســوق عبــس بمحافظــة حجــة )مزرعــة 

615  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع أحمــد جلحــوف عبــر الهاتــف فــي 31 ينايــر/ كانــون الثانــي 2021 )مزرعــة جلحــوف: 
»المحاصيــل الزراعيــة تلبــي احتياجاتنــا واحتياجــات عمالنــا«(؛ مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع يوســف أشــرم فــي 14 
ديســمبر/ كانــون األول 2020 )مزرعــة الطويــل: “اعتدنــا أن نــأكل ونبيــع محاصيلهــا ونقــدم منهــا الهدايــا للــزوار والجيــران...، تــم 
تدميــر المزرعــة التــي كانــت مصــدر غذائنــا”(؛ مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع يوســف أشــرم فــي 14 ديســمبر/ كانــون 

األول 2020 )مزرعــة الطويــل: “العســل الــذي ينتجــه النحــل يلبــي احتياجاتنــا”(.

616  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع يوســف أشــرم فــي 14 ديســمبر/ كانــون األول 2020 )مزرعــة الطويــل: “لــم نكــن 
بحاجــة إلــى أي مســاعدة”(. 
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الطويــل(617، وكذلــك احتياجــات جيــران مزرعــة الطويــل618. وبعــد اســتهداف الهجمــات الجويــة لمزارعهــم، كان 
أصحــاب المــزارع والعاملــون فيهــا يواجهــون حالــة مــن انعــدام األمــن الغذائــي، وكانــوا يكافحــون للحصــول 
علــى المســاعدات اإلنســانية لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية، كمــا اضطــر البعــض إلــى الفــرار مــن المنطقــة نتيجــة 

لذلــك619. 

صعدة – البنية التحتية للمياه

يقــع مرفقــا مشــروع ميــاه النشــور ومشــروع ميــاه الحمــزات، اللــذان اســتهدفهما التحالــف بقيــادة الســعودية 
واإلمــارات، ضمــن نطــاق حمايــة المــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي، والتــي تشــير علــى وجــه التحديــد 

إلــى »مرافــق وإمــدادات ميــاه الشــرب« كأمثلــة علــى األعيــان التــي ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، كانــت هــذه المرافــق، فــي الواقــع، مرافــق ال غنــى عنهــا لبقــاء ســكان مديريــات ســحار 
والصفــراء وكتــاف والبقــع فــي محافظــة صعــدة، علــى قيــد الحيــاة. فقــد كان مشــروع ميــاه الحمــزات مصــدر 
ــا لعــدد 7000 شــخص مــن 600 أســرة فــي منطقــة الحمــزات بمديريــة ســحار. وبعــد تعــرض المرفــق  ميــاه ضروريًّ
للتدميــر، كان عليهــم شــراء الميــاه مــن عــدد محــدود مــن اآلبــار الســطحية المملوكــة للقطــاع الخــاص أو مــن 
الشــاحنات التــي تنقــل الميــاه مــن مناطــق مجــاورة، وكالهمــا مكلــف للغايــة620. أمــا أولئــك الذيــن ال يســتطيعون 

617  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع أحمــد جلحــوف عبــر الهاتــف فــي 31 ينايــر/ كانــون الثانــي 2021 )مزرعــة جلحــوف: 
»اعتدنــا علــى بيــع جــزء كبيــر مــن المحاصيــل فــي أســواق خــارج المنطقــة، مثــل ســوق شــفر والحديــدة وصنعــاء«(؛ مقابلــة منظمــة 
مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع عــادل الطويــل فــي 17 مــارس/ آذار 2021 )مزرعــة الطويــل: كانــت المزرعــة تبيــع مــا تنتجــه فــي 

ســوق عبــس(.

618  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع خلــدون )اســم مســتعار( فــي 14 ديســمبر/ كانــون األول 2020 )مزرعــة الطويــل: 
“اعتدنــا أن نــأكل ونبيــع محاصيلهــا ونقــدم منهــا الهدايــا للــزوار والجيــران«(.

619  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع أحمــد جلحــوف عبــر الهاتــف فــي 31 ينايــر/ كانــون الثانــي 2021 )مزرعــة جلحــوف: 
»بعــد القصــف، نزحنــا إلــى مناطــق مختلفــة. ال أعــرف أيــن يســكن باقــي المــالك والعمــال، وال أدري إن كانــوا أحيــاء أم أمــوات”(؛ 
مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع هــادي ثابــت أحمــد حكيمــي فــي 15 ديســمبر/ كانــون األول 2020 )مزرعــة 
جلحــوف: »فقدنــا مصــدر دخلنــا ونبحــث عــن مصــدر بديــل، لكننــا لــم نعثــر علــى أي شــخص يقــدم يــد العــون لنــا”(؛ مقابلــة منظمــة 
مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع خلــدون )اســم مســتعار( فــي 14 ديســمبر/ كانــون األول 2020 )مزرعــة الطويــل: “نحــن نســتهلك 
المــواد األساســية التــي تأتــي مــن خــارج المنطقــة بأســعار مرتفعــة. ولــم يســاعدنا أحــد علــى الفــرار مــن المنطقــة أو قــدم لنــا 
ــه يســتولون عليهــا”(؛  ــا ألن عناصــر أنصــار الل مســاعدات إنســانية. وحتــى المســاعدات التــي تقدمهــا المنظمــات اإلغاثيــة ال تصلن
مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع عامــل فــي مزرعــة الطويــل فــي 14 ديســمبر/ كانــون األول 2020 )مزرعــة الطويــل: 
“لقــد ســئمنا مــن تعبئــة االســتمارات! يزورنــا موظفــو المنظمــات اإلغاثيــة ويطلبــون منــا تعبئــة اســتمارات خاصــة بطلــب المســاعدة 

اإلنســانية، لكــن لــم يصــل شــيء«(.

620  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع ســعد بتاريــخ 16 ديســمبر/ كانــون األول 2020 )»خــالل هاتيــن الفترتيــن، كان 
الســكان يذهبــون للبحــث عــن الميــاه مــن المناطــق المجــاورة )البقــالت، وزور الوادعــة، والطويلــة(، أو أنهــم أجبــروا علــى ذلــك. 
وشــراء الميــاه المنقولــة بالشــاحنات تأتــي مــن مدينــة صعــدة بأســعار ال يســتطيع أصحــاب الدخــل المحــدود تحملهــا«(؛ قامــت 
منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان بإجــراء مقابــالت متابعــة مــع مــراد )اســم مســتعار( وخليــل )اســم مســتعار( عبــر الهاتــف فــي 14 
مــارس/ آذار 2021 )خــالل عاميــن مــن توقــف الخدمــة، اضطــر 7000 مســتفيد مــن مرفــق الميــاه إلــى الحصــول علــى الميــاه إمــا 
عــن طريــق القطــاع الخــاص- آبــار خاصــة فــي منطقــة الحمــزات )التــي ال تحتــوي علــى الكثيــر مــن الميــاه، وبالتالــي كانــت مبيعاتهــا 
مــن الميــاه محــدودة للغايــة( أو عــن طريــق شــراء الميــاه المنقولــة بواســطة الشــاحنات والتــي تنقــل الميــاه مــن مناطــق مجــاورة. 
كان كال الخياريــن مكلًفــا للغايــة بالنســبة للســكان؛ قبــل الغــارة الجويــة، كان الســكان يدفعــون قيمــة فاتــورة الميــاه الشــهرية مبلــغ 

يتــراوح بيــن 1000 و1500 ريــال يمنــي لــكل أســرة، بينمــا أصبحــوا بعــد الهجــوم يدفعــون حوالــي ســتة أضعــاف هــذا المبلــغ(.
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ــا621. كان يســتفيد مــن  تحمــل تكاليــف ذلــك، فقــد اضطــروا إلــى المشــي لمســافات طويلــة لجلــب المــاء يوميًّ
مرفــق ميــاه النشــور 10500 مدنــي فــي 26 قريــة فــي مديريــات ســحار والصفــراء وكتــاف والبقــع، وقــد واجهــوا 
صعوبــات كبيــرة فــي الوصــول إلــى مصــادر ميــاه بديلــة بعــد تدميــر هــذا المرفــق. واضطــر األهالــي إلــى البحــث 
عــن الميــاه فــي القــرى المجــاورة واالعتمــاد علــى اآلبــار الســطحية، التــي كان الكثيــر منهــا يحتــوي علــى ميــاه 
مالحــة، فيمــا اضطــر آخــرون إلــى مغــادرة المنطقــة بحًثــا عــن الميــاه622. ولــم يكــن بعــض الســكان قادريــن علــى 
شــراء الميــاه النظيفــة واضطــروا إلــى المشــي لمســافات طويلــة للحصــول عليهــا623. إن موقــع صعــدة فــي 
منطقــة جبليــة وشــبه قاحلــة واعتمادهــا علــى المنظمــات الدوليــة لتمويــل إنشــاء مرافــق للميــاه، يؤكــد اعتمــاد 
الســكان المدنييــن علــى البنيــة التحتيــة للميــاه التــي تــم تدميرهــا للحصــول علــى ميــاه نظيفــة وبأســعار معقولــة، 

ويؤكــد أيًضــا وضــع مرفقــي ميــاه النشــور والحمــزات كأعيــان ال غنــى عنهــا لبقــاء المدنييــن علــى قيــد الحيــاة.

الحديدة – قوارب ومعدات الصيد

اســتهدفت هجمــات التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات فــي الحديــدة قــوارب ومعــدات صيــد. وهــذه 
األهــداف »ذات أهميــة أساســية للســكان مــن وجهــة نظــر توفيرهــا لوســائل البقــاء«624؛ وبالتالــي يمكــن اعتبارها 

أعياًنــا ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة625.

فــي ســياق الحديــدة، تشــكل قــوارب ومعــدات الصيــد المســتهدفة أعياًنــا ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان 
المدنييــن علــى قيــد الحيــاة؛ ألنهــا كانــت ضروريــة مــن أجــل صيــد األســماك إلطعــام أصحــاب القــوارب واألفــراد 
العامليــن لديهــم وعائالتهــم وغيرهــم مــن الســكان المدنييــن. وكمــا تمــت مناقشــته فــي القســم 4.1، كان 

621  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع خالــد )اســم مســتعار( فــي 16 ديســمبر/ كانــون األول 2020 )»ال يمكننــي وصــف 
حالــة األطفــال والنســاء النازحيــن، الذيــن ال يســتطيعون شــراء الميــاه المنقولــة بواســطة الشــاحنات، وهــم يقومــون بجلــب الميــاه 

ــا مشــًيا علــى األقــدام لمســافات طويلــة”(. يوميًّ

ــر مرفــق  ــون األول 2020 )»يعتب ــة لحقــوق اإلنســان مــع عصــام )اســم مســتعار( فــي 14 ديســمبر/ كان ــة منظمــة مواطن 622  مقابل
مشــروع ميــاه النشــور ذا أهميــة كبيــرة، حيــث يضــخ الميــاه الصالحــة للشــرب مــن منطقــة غيــر مأهولــة وغنيــة بالميــاه إلــى مناطــق 
شاســعة تعانــي مــن نــدرة الميــاه...، وال توجــد مرافــق ميــاه فــي تلــك المناطــق، ويعتمــد ســكانها علــى اآلبــار الضحلــة ذات الطاقــة 
اإلنتاجيــة الضعيفــة وميــاه العديــد منهــا ميــاه مالحــة«(؛ مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع علــي )اســم مســتعار( فــي 
14 ديســمبر/ كانــون األول 2020 )»الميــاه فــي هــذه المناطــق الواقعــة غــرب مديريــة كتــاف والبقــع وشــرق مديريــة الصفــراء 
شــحيحة، والعديــد مــن اآلبــار هنــا مالحــة وغيــر آمنــة للشــرب. وتعتمــد هــذه المنطقــة علــى مرفقيــن فقــط للميــاه؛ وهمــا مرفــق 
ميــاه النشــور ومرفــق ميــاه العشــاش، ويغطــي كلٌّ منهمــا جــزًءا مــن هــذه المنطقــة”(؛ مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان 
مــع مــراد )اســم مســتعار( فــي 16 ديســمبر/ كانــون األول 2020 )»أصبــح مرفــق الميــاه مصدرنــا الرئيســي للحصــول علــى الميــاه 
بعــد جفــاف معظــم اآلبــار الضحلــة فــي المنطقــة«(؛ مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع علــي )اســم مســتعار( فــي 
ــاه الشــرب  14 ديســمبر/ كانــون األول 2020 )»اضطــر بعــض البــدو لمغــادرة المنطقــة؛ ألنهــم لــم يتمكنــوا مــن العثــور علــى مي

ألنفســهم وماشــيتهم«(.

623  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع علــي )اســم مســتعار( فــي 14 ديســمبر/ كانــون األول 2020 )»العديــد مــن 
المســتفيدين مــن المرفــق ليــس لديهــم مصــدر آخــر للميــاه، وحالتهــم الماليــة ســيئة وال يمكنهــم تحمــل تكلفــة شــراء الميــاه 

الشــاحنات”(. بواســطة  المنقولــة 

624  اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، الحاشــية رقــم 144 أعــاله، الفقــرات 4803-4802. انظــر أيًضــا يــورام دينشــتاين، ســلوك 
األعمــال العدائيــة بموجــب قانــون النــزاع الدولــي المســلح )كامبريــدج يونيفرســتي بــرس، 2004(، الصفحــة 132. 

625  المرجع السابق.
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الســكان، وخاصــة فــي المناطــق الســاحلية، يعتمــدون علــى األســماك كمصــدر غــذاء يومــي لهــم626. وبحســب 
إفــادة أحمــد علــي، وهــو أحــد ســكان المنطقــة، كان الصيــد »مــالًذا« للمجتمــع، و«البحــر يعنــي كل شــيء 
]لهــم[«627. وخــالل فتــرة النــزاع والهجمــات الناجمــة عنــه، علــى قطــاع صيــد األســماك، ارتفعــت تكلفــة الغــذاء 
فــي المنطقــة بشــكل كبيــر وارتفعــت أســعار األســماك إلــى الضعــف، ثــم إلــى ثالثــة أضعــاف628. كمــا أجبــر تأثيــر 
ــد األســماك، بعــَض الســكان علــى الفــرار مــن المنطقــة629. وفــي ظــروف  ــة علــى صناعــة صي الهجمــات الجوي
مماثلــة، قــام فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( بدراســة الهجمــات علــى الصياديــن فــي إطــار مــا ينــص عليــه القانــون 
الدولــي اإلنســاني بشــأن الهجمــات علــى األعيــان التــي ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، ووجــد أن 
»مجتمــع الصياديــن فــي الســاحل الغربــي لليمــن قــد تأثــر بشــدة بالنــزاع وتأثــرت معــه مصــادر رزق النــاس بشــكل 
كبيــر«، والتــي ]أي: الهجمــات[ »مــن الواضــح أنهــا ضاعفــت االحتياجــات المتعلقــة بالغــذاء فــي المنطقــة«630. 

 الهجمات الجوية التي شكلت هجوًما على أعيان ال غنى عنها للبقاء 	 
على قيد الحياة، ودّمرتها وأضّرت بها وعطلتها

شــّكلت الهجمــات الجويــة علــى مزرعَتــي جلحــوف والطويــل وعلــى مرفقــي ميــاه النشــور والحمــزات وعلــى 
قــوارب ومعــدات الصيــد بالقــرب مــن جزيرتــي البضيــع وعقبــان، اعتــداءات علــى أعيــان ال غنــى عنهــا لبقــاء 
المدنييــن علــى قيــد الحيــاة. كمــا أدت الهجمــات الجويــة إلــى التدميــر الكامــل لهــذه األعيــان أو اإلضــرار بهــا أو 

تعطيلهــا.

بالنســبة لمزرعَتــي جلحــوف والطويــل، فــإن مضخــة الميــاه والبركــة وأجــزاء مــن شــبكة الــري فــي مزرعــة 
جلحــوف وشــبكة الــري فــي مزرعــة الطويــل قــد تــم تدميرهــا، وأصبحــت المزرعتــان معطلتيــن وغيــر مجديتيــن 
ــا نحــل فــي  بســبب عــدم القــدرة علــى ري أراضيهــن. كمــا تــم قتــل أربعــة مواشــي فــي مزرعــة جلحــوف وخالي

626  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع ســالم عبــاس فــي 21 ديســمبر/ كانــون األول 2020 )جزيــرة البضيــع: الصيــد هــو 
ــا، والجميــع هنــا يعمــل  مصــدر غــذاء ومصــدر رزق لــكل فــرد فــي هــذه المنطقــة. ونحــن نــأكل الســمك كجــزء مــن كل وجبــة تقريًب
بطريقــة أو بأخــرى فــي مهنــة الصيــد. فهنــاك أصحــاب قــوارب صيــد، وصيــادون، وعمــال فــي ســوق الســمك، أو أولئــك الذيــن 
يعملــون فــي صناعــة أدوات الصيــد”(؛ مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع عبداللــه علــى اللــه فــي 16 ديســمبر/ كانــون 
األول 2020 )جزيــرة عقبــان: “تشــتهر قريتنــا )الخوبــة( بالصيــد. نحــن نعمــل فقــط فــي صيــد األســماك وال نعــرف عمــل أي شــيء 

آخــر. نحصــل علــى طعامنــا ومصــدر دخلنــا مــن الصيــد«(.

627  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحمد علي في 10 يناير/ كانون الثاني 2020.

628  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع أحمــد علــي فــي 10 ينايــر/ كانــون الثانــي 2020 )»أثــر اســتهداف قطــاع الصيــد 
بشــكل كبيــر علــى أســعار األســماك. فقــد ارتفعــت أســعار األســماك الضعــف، ثــم ارتفعــت لثالثــة أضعــاف مــا كانــت عليــه، والســبب 
هــو شــحة األســماك فــي الســوق وارتفــاع أســعار المشــتقات النفطيــة«(. ووجــد فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( أيًضــا أن زرع أنصــار 
اللــه لأللغــام األرضيــة فــي المناطــق الســاحلية منــع الصياديــن مــن ممارســة الصيــد، ال ســيما فــي الحديــدة، ممــا أثــر ســلًبا علــى 

توافــر األســماك وأســعارها فــي الســوق. انظــر تقريــر فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( 2020، الفقــرة 52.

629  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع عائشة أحمد في 11 يناير/ كانون الثاني 2020.

630  فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 88 أعــاله، الفقــرة 756. فــي ســياق الحــرب بيــن إســرائيل وحــزب اللــه فــي لبنــان عــام 
2006، دعــا المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي الغــذاء إلــى مزيــد مــن التحقيــق فــي االنتهــاكات المحتملــة للحــق فــي الغــذاء 
بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان بعــد مناقشــة تدميــر قــوارب الصيــد وكذلــك شــباك صيــد 
األســماك وأســواق األســماك والمرافــق ذات الصلــة بصيــد األســماك وفــرض حصــار بحــري يمنــع ممارســة صيــد األســماك. “تقريــر 
المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي الغــذاء، جــان زيجلــر، حــول بعثتــه إلــى لبنــان«، مجلــس حقــوق اإلنســان )29 ســبتمبر/ أيلــول 
 .https://www.refworld.org/docid/45c30b650.html ،31 الفقــرات 26 و ،A/HRC/2/8 2006(، مســتند أممــي رقــم
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مزرعــة الطويــل. 

كمــا أن التدميــر والضــرر اللذيــن لحقــا بالبنيــة التحتيــة لمرفقــي ميــاه النشــور والحمــزات631 عّطــال المرفقيــن 
وجعالهمــا عديمــي الفائــدة، بدليــل أن المرفقيــن لــم يتمكنــا مــن العمــل بكامــل طاقتيهمــا )النشــور(، أو علــى 
اإلطــالق )الحمــزات( بعــد وقــوع الهجمــات؛ وأن توقــف المرفقيــن عــن العمــل بشــكل كامــل أو بشــكل جزئــي 
لفتــرات زمنيــة632؛ وأن إصــالح أضرارهمــا يتطلــب مبالــغ كبيــرة مــن المــال633. وفيمــا يتعلــق بمرفــق مشــروع 
ــر أجــزاء مــن  ــة )الصــور 2 و 4( تدمي ــاه النشــور، فإضافــة إلــى إفــادات الشــهود، تؤكــد صــور األقمــار الصناعي مي
ــة فــي الصــورة التــي التقطــت  ــي. وفــي الصــورة 4، تظهــر األقمــار الصناعي المرفــق، خاصــة بعــد الهجــوم الثان
بعــد الهجــوم الثانــي فــي 23 يوليــو/ تمــوز 2018، تدميــر العديــد مــن األلــواح الشمســية، وكذلــك غرفــة مضخــة 
الميــاه المجــاورة لهــا. ومــن الممكــن أيًضــا تمييــز آثــار الحرائــق الناجمــة عــن الهجمــات الجويــة فــي جنــوب غــرب 
منطقــة المرفــق. وكمــا هــو مذكــور فــي القســم 3 أعــاله، تعتبــر البنيــة التحتيــة للميــاه ضروريــة إلنتــاج الغــذاء 
فــي المناطــق الزراعيــة، بحيــث إنــه فــي حالــة تدميــر البنيــة التحتيــة للميــاه يمكــن أيًضــا أن يؤثــر ذلــك ســلًبا علــى 

قــدرة المــزارع علــى إنتــاج الغــذاء، وبالتالــي تعطيلهــا أو جعلهــا عديمــة الفائــدة أيًضــا. 

الهجمــات الجويــة علــى قــوارب الصيــد قــرب جزيرتــي البضيــع وعقبــان دمــرت بشــكل كامــل قــوارب ومعــدات 
صيــد، بمــا فــي ذلــك محــركات قــوارب الصيــد وشــباك الصيــد والثالجــات والمراســي فــي الهجــوم الواقــع 
علــى جزيــرة البضيــع. وكانــت هــذه األهــداف ضروريــة مــن أجــل صيــد األســماك إلطعــام الصياديــن وعائالتهــم 
وغيرهــم مــن الســكان المدنييــن، وبالتالــي فقــد كانــت أعياًنــا ال غنــى عنهــا. ولــم تدمــر الهجمــات علــى قطــاع 
ــن وزرعــت الخــوف  ــان التــي ال غنــى عنهــا فحســب، بــل قتلــت صيادي ــاه الصيــد هــذه األعي صناعــة الصيــد ومي
فــي مجتمــع صيــادي األســماك؛ ممــا أعــاق قدرتهــم علــى العــودة إلــى البحــر لممارســة صيــد األســماك مــره 
أخــرى634، و”لــم تعطــل أعياًنــا ال غنــى عنهــا ذات صلــة بصيــد األســماك فحســب، ولكــن عطلــت أيًضــا دور 

631  أدى الهجــوم علــى مرفــق ميــاه الحمــزات إلــى تدميــر خــزان الميــاه األســمنتي فــي الهجــوم األول وألحــق أضــراًرا بخــزان الميــاه 
ــاه الرئيســية فــي الهجــوم الثانــي. وأدى الهجــوم األول  ــع المي األســمنتي ومنظومــة الطاقــة الشمســية وأجــزاء مــن شــبكة توزي
علــى مرفــق ميــاه النشــور إلــى تدميــر إحــدى مضخــات الميــاه وغرفــة الحراســة، وأســفر الهجــوم الثانــي عــن تدميــر إحــدى مضخــات 

ــاه ومنظومــة الطاقــة الشمســية. ــع المي ــار وألحــق أضــراًرا بشــبكة توزي ــاه وأحــد اآلب المي

632  فيمــا يتعلــق بمرفــق ميــاه الحمــزات، توقــف المرفــق لمــدة عاميــن بعــد الهجــوم األول ومــا ال يقــل عــن ثمانيــة أشــهر بعــد الهجــوم 
الثانــي. وفيمــا يتعلــق بمرفــق ميــاه النشــور، اســتغرق إصــالح المرفــق بعــد الهجــوم األول قرابــة 3 أشــهر، فــي حيــن أن إصالحــه 

عقــب الهجمــة الثانيــة اســتغرق مــا يقــرب مــن ثالثــة عشــر شــهًرا. 

633  بالنســبة لمرفــق ميــاه الحمــزات، قامــت منظمــة اليونيســف بإصــالح المرفــق بعــد الهجــوم األول بتكلفــة تعــادل 22000 دوالر 
أمريكــي. وبالنســبة لمرفــق ميــاه النشــور، اشــترت منظمــة اليونيســف مضخــة جديــدة للمرفــق بعــد الهجــوم األول بتكلفــة 20000 
دوالر أمريكــي. وبعــد الهجــوم الثانــي علــى المرفــق، قامــت منظمــة اليونيســف بالشــراكة مــع مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 

OCHA، بترميــم المرفــق وإصــالح مــا تضــرر منــه بتكلفــة 500000 دوالر.

634  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع ســالم عبــاس فــي 21 ديســمبر/ كانــون األول 2020 )جزيــرة البضيــع: »البحــر الــذي 
عملنــا فيــه منــذ طفولتنــا أصبــح مكاًنــا غيــر آمــن لنــا. كنــت أحــب رحــالت الصيــد، خاصــة الرحــالت الطويلــة، لكنــي أكــره الصيــد اآلن 
وال أشــعر باألمــان عنــد ممارســته... نشــعر أننــا أهــداف محتملــة للطائــرات لمجــرد أننــا صيــادون”(؛ مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق 
اإلنســان مــع صــدام )اســم مســتعار( فــي 9 ينايــر/ كانــون الثانــي 2020 )جزيــرة عقبــان: “أخبرنــي الصيــادون أنهــم يذهبــون للصيــد 
ــه خــارج نطــاق  ــد«(. وعلــى الرغــم مــن أن ــار آخــر؛ ألن البحــر هــو مصــدر رزقهــم الوحي وال يتوقعــون العــودة، لكــن ليــس لديهــم خي
هــذا التقريــر، إال أن هــذا يمكــن أن يشــكل إرهاًبــا للمدنييــن كجريمــة حــرب بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، القاعــدة 2 

)العنــف الهــادف إلــى بــث الرعــب بيــن الســكان المدنييــن(.
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ــا للهجــوم، فــإن هــذا أيًضــا  الصياديــن أنفســهم”635. ومــن البديهــي أنــه إذا كان الصيــادون هــم أنفســهم هدًف
يعتبــر مخالًفــا للحظــر األوســع للهجمــات علــى األعيــان التــي ال غنــى عنهــا، وكذلــك علــى تحليــل أوســع للتجويــع 
ــن علــى ممارســة  ــد األســماك إلــى عــدم قــدرة الصيادي ــر الهجمــات علــى صناعــة صي بشــكل عــام636. أدى تأثي
الصيــد فــي الحديــدة أو عــدم قدرتهــم علــى ممارســة الصيــد إال لفتــرات زمنيــة قصيــرة، ممــا تســبب فــي 
نقــص فــي توافــر األســماك؛ وبالتالــي نقــص فــي المــواد الغذائيــة، ليــس فقــط لهــؤالء الصياديــن وعائالتهــم 
ومجتمعاتهــم، ولكــن أيًضــا فــي جميــع أنحــاء اليمــن. اختــار بعــض الصياديــن العــودة إلــى ممارســة الصيــد فقــط 

ألنــه كان عليهــم االختيــار بيــن المــوت جوًعــا أو إمكانيــة مواجهــة هجــوم آخــر637. 

635  هوتــر، الحاشــية رقــم 224 أعــاله، الصفحــة 197 )“قــد يحــدث التجويــع أيًضــا مــن خــالل أعمــال العنــف أو التهديــد بالعنــف التــي 
تهــدد األمــن الغذائــي بشــكل غيــر مباشــر. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يــؤدي تقليــل عــدد المزارعيــن مــن خــالل الهجمــات أو اإلرهــاب 

إلــى نقــص حــاّد فــي الغــذاء مــع انخفــاض اإلنتــاج«(.

636  علــى ســبيل المثــال، إذا كان الصيــادون هــم األهــداف الوحيــدة ولكــن الخــوف مــن اســتهدافهم منعهــم مــن ممارســة الصيــد، 
فقــد يشــكل ذلــك أيًضــا اســتخدام التجويــع كوســيلة مــن وســائل الحــرب بموجــب الحظــر الــوارد فــي المــادة 14 مــن البروتوكــول 

ــد. ــان التــي ال غنــى عنهــا علــى وجــه التحدي ــي، دون الحاجــة إلــى شــن هجمــات علــى األعي اإلضافــي الثان

637  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع ســالم عبــاس فــي 21 ديســمبر/ كانــون األول 2020 )جزيــرة البضيــع: “ال توجــد 
طريقــة أخــرى للعيــش، نحــن لســنا بارعيــن فــي أي مهنــة أخــرى وليــس لدينــا أي مصــدر دخــل بخــالف الصيــد«(؛ مقابلــة منظمــة 
مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع عبداللــه علــى اللــه فــي 16 ديســمبر/ كانــون األول 2020 )جزيــرة عقبــان: “لكــن كالمعتــاد، بعــد كل 
هجــوم علــى الصياديــن، نتوقــف عــن ممارســة الصيــد لفتــرة مــن الوقــت ثــم نعــود إلــى الصيــد مــرة أخــرى ]لآلخريــن[، ألنــه ليــس لدينــا 
مصــدر غــذاء أو دخــل آخــر”(؛ مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع عائشــة أحمــد فــي 11 ينايــر/ كانــون الثانــي 2020 )»لــم 
ــا الفــرار مــن منطقــة ]الصليــف[  يعــد ابنــي قــادًرا علــى الصيــد، خوًفــا مــن طائــرات التحالــف. لــم يكــن لدينــا مصــدر دخــل آخــر. قررن

خشــية أن نمــوت جوًعــا أو أن تقتلنــا الطائــرات«(.

بحارة أطفال بجانب قواربهم. منطقة بئر علي، محافظة شبوه. 11 أبريل/نيسان 2021
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األعيان المدنية التي تم استهدافها بشكل غير قانوني	 

كمــا هــو مبيــن فــي البــاب الســادس، القســم 1.2.2.1، ال يوجــد فــي المــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي 
الثاني اســتثناٌء صريح للهجمات على األعيان التي ال غنى عنها التي قد تصنف أيًضا بأنها أهداف عســكرية638. 
ولكــن، وفًقــا لمبــدأ التمييــز، قــد يتــم تصنيــف عيــٍن مــا علــى أنهــا هــدف عســكري، وتفقــد الحمايــة مــن الهجــوم 
عليهــا أثنــاء النــزاع المســلح غيــر الدولــي، عندمــا تســاهم بطبيعتهــا أو موقعهــا أو غرضهــا أو اســتخدامها بشــكل 
فعــال فــي عمــل عســكري، وتدميرهــا أو االســتيالء عليهــا أو تحييدهــا ســيوفر ميــزة عســكرية محــددة فــي 
ظــل الظــروف الســائدة فــي ذلــك الوقــت639. وتشــير كلمــة »طبيعتهــا« إلــى الخصائــص العســكرية الجوهريــة 
لألعيــان. وتشــير كلمــة »موقعهــا« إلــى المــكان الــذي تكــون فيــه العيــن »موقًعــا لــه أهميــة خاصــة للعمليــات 
العســكرية«؛ إمــا بســبب »أنهــا موقــع يجــب االســتيالء عليــه أو مــن المهــم منــع العــدو مــن االســتيالء عليــه، أو 
بخــالف ذلــك، إجبــار العــدو علــى االنســحاب منــه«640. ويشــير »الغــرض« إلــى االســتخدام المســتقبلي المزمــع 

لعيــٍن مــا لدعــم العمليــات العســكرية641 واســتخدامها مــن خــالل االســتخدام الحالــي للَعيــن642.

يخضــع مبــدأ التمييــز لمبــدأ التناســب، الــذي ينــص علــى عــدم تنفيــذ هجــوم علــى هــدف عســكري مشــروع 
إذا كان ســينجم عنــه إلحــاق أضــرار بالســكان المدنييــن أو األعيــان المدنيــة بقــدر أكبــر مــن المكاســب العســكرية 
الملموســة والمباشــرة المتوقعــة643. كمــا أنــه يخضــع لمبــدأ الحــذر فــي تنفيــذ الهجــوم والــذي يتطلــب، مــن بيــن 
أمــور أخــرى، التحذيــر المســبق مــن الهجمــات علــى األهــداف العســكرية والتــي قــد تســبب أضــراًرا جانبيــة، واختيــار 

وســائل وأســاليب الحــرب التــي مــن شــأنها التقليــل مــن تلــك األضــرار644.

حجة – المزارع والبنية التحتية الزراعية

ــة  ــا مدني ــران أعياًن ــة عبــس تعتب ــة فــي مديري ــان فــي منطقــة زراعي ــل الواقعت ــا جلحــوف والطوي كانــت مزرعت
بطبيعتهــا. وكانتــا تبعــدان بمســافة كبيــرة عــن جبهــات القتــال، حيــث كانــت األهــداف العســكرية علــى بعــد 
حوالــي 30 و 35 كــم مــن المزرعتيــن علــى التوالــي. هــذا يحــد بشــكل كبيــر مــن احتمــال أن تكــون المزرعتــان، مــن 

638  المادة 14 من البروتوكول اإلضافي الثاني. 

https:// ،8-9 639  قاعــدة بيانــات القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي المعــد مــن قبــل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، القواعــد
.)i(  1.2.2.3 القســم  الســادس،  البــاب  أيًضــا  انظــر   .ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule8

640  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، الحاشية رقم 144 أعاله، الفقرة 2021.

641  دينشتاين، الحاشية رقم 624 أعاله، الصفحات 9-10.

642  “تعليــق اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC لعــام 1987: الحمايــة العامــة لألعيــان المدنيــة )البروتوكــول اإلضافــي األول، 
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ ،2022 الفقــرة ،ICRC المــادة 52(”، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر

 .Comment.xsp?action=openDocument&documentId=5F27276CE1BBB79DC12563CD00434969

643  انظــر البــاب الســادس، القســم ii( 1.2.3.3(. انظــر أيًضــا البروتوكــول اإلضافــي األول، المــادة 54 )3( )ب(، والتــي تنــص علــى أن 
حظــر الهجمــات علــى األعيــان التــي ال غنــى عنهــا ال يشــمل األعيــان التــي ُتســتخدم »فــي الدعــم المباشــر للعمــل العســكري« ولكــن 
»ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال تنفيــذ أعمــال ضــد هــذه األعيــان مــن شــأنها أن تتــرك الســكان المدنييــن يعانــون مــن نقــص فــي 

الغــذاء أو المــاء علــى النحــو الــذي يتســبب فــي تجويعهــم أو يجبرهــم علــى االنتقــال”.

.)iii( 1.2.3.3 644  انظر الباب السادس، القسم
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تلف محصول البطيخ في الحقول جراء حصار الحوثيين. مديرية ميدي محافظة حجة. 11 أكتوبر/تشرين األول 2020

خــالل موقعهمــا، قــد ســاهمتا فــي العمــل العســكري.

وتشــير المعلومــات المتوفــرة أيًضــا إلــى أن مزرعتــي جلحــوف والطويــل لــم تســاهما فــي العمــل العســكري 
مــن خــالل غرضهمــا أو اســتخدامهما. فقــد كانتــا تســتخدمان لزراعــة مــواد غذائيــة لســد احتياجــات أصحــاب 
المزرعتيــن والعامليــن فيهمــا، وكذلــك األســواق المحليــة واإلقليميــة، كمــا تمــت مناقشــته أعــاله645. وبالمثــل، 
كانــت مضخــات الميــاه وشــبكات الــري التــي اســتهدفتها الهجمــات الجويــة تســتخدم لدعــم األنشــطة الزراعيــة 

لهاتيــن المزرعتيــن، ولــم ُتســتخدم كأعيــان »ذات اســتخدام مــزدوج«646. 

كمــا تشــير المعلومــات المتوفــرة أيًضــا إلــى أنــه لــم تكــن هنــاك قــوات معاديــة فــي المزرعــة أو فــي المنطقــة 
وقــت وقــوع الهجــوم، التــي ربمــا كانــت تشــكل أهداًفــا قانونيــة. وبالتالــي، فــإن التدميــر الواقع لهاتيــن المزرعتين 

كأعيــان ال غنــى عنهــا ال يعتبــر أضــراًرا جانبيــة ناشــئة عــن االســتهداف القانونــي ألحــد األهــداف العســكرية.

وبنــاًء علــى مــا ســبق، كانــت المزرعتــان أعياًنــا مدنيــة؛ وبالتالــي كانتــا محميتيــن مــن الهجــوم وفًقــا لمبــدأ 
التمييــز. كمــا لــم يتــم تصنيفهمــا علــى أنهمــا أهــداف عســكرية بحكــم طبيعتهمــا أو موقعهمــا أو غرضهمــا أو 
اســتخدامهما، ولــم يوفــر تدميرهمــا أي ميــزة عســكرية قطعيــة فــي ظــل الظــروف الســائدة فــي ذلــك الوقــت. 

ووفًقــا لذلــك، ال يلــزم إجــراء مزيــد مــن التقييــم وفًقــا لمبــدأي التناســب والحــذر. 

645  انظر القسم i( 5.2.1.1( )أ(.

646  كمــا تمــت مناقشــته فــي البــاب الســادس، القســم ii( 1.2.2.3(، فــإن األعيــان ذات االســتخدام المــزدوج هــي أعيــان توصــف بأنهــا 
أهــداف عســكرية، ولكنهــا أيًضــا تــؤدي وظائــف مدنيــة فــي الوقــت نفســه. انظــر إم كوتــر، “الضــرورة العســكرية والتناســب واألعيــان 
ذات االســتخدام المــزدوج فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة ICTY: قــراءة عــن كثــب لقضيــة برليتــش وآخريــن. 

اإلجــراءات المتعلقــة بتدميــر جســر موســتار القديــم” ]2018[ 23 )2( مجلــة قانــون الصــراع واألمــن 283.
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صعدة – البنية التحتية للمياه

تشــير المعلومــات المتوفــرة بشــأن الهجمــات علــى مرفقــي ميــاه النشــور والحمــزات إلــى أن البنــى التحتيــة 
كانــت بطبيعتهــا مدنيــة، وبالتالــي فهــي تشــكل أعياًنــا مدنيــة محميــة مــن الهجــوم. يقــع مرفــق مشــروع ميــاه 
النشــور فــي منطقــة غيــر مأهولــة إلــى حــدٍّ كبيــر، باســتثناء بعــض تجمعــات ســكنية بالقــرب منــه تابعــة للبــدو. 
وبالمثــل، يقــع مرفــق مشــروع ميــاه الحمــزات علــى تــل يبعــد ســت كيلومتــرات شــمال شــرق مدينــة صعــدة فــي 
منطقــة يقطنهــا العديــد مــن النازحيــن. ولــم يكــن هــذان المرفقــان يــزودان مرافــق أو مواقــع عســكرية بالميــاه، 
ولــم تكــن هنــاك أي أهــداف عســكرية فــي هذيــن الموقعيــن فــي أيــام وقــوع الهجمــات عليهمــا. وعلــى هــذا 
األســاس، فــإن المرفقيــن كانــا مصنفيــن كأعيــاٍن مدنيــة محميــة مــن الهجــوم وفًقــا لمبــدأ التمييــز، بحيــث شــّكل 

اســتهدافهما هجمــات غيــر قانونيــة فــي حــد ذاتهــا بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني. 

عنــد إبالغــه عــن الهجــوم الــذي اســتهدف مرفــق ميــاه النشــور فــي عــام 2019، ذكــر فريــق خبــراء مجلــس 
األمــن )PoE( أن بئــر الميــاه واأللــواح الشمســية كانــت أعياًنــا مدنيــة محميــة مــن الهجــوم، وأن مشــروع إمــداد 
 )PoE( الميــاه كان مــن األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة647. وأشــار الفريــق
إلــى أنــه تــم مشــاركة إحداثيــات مرفــق مشــروع ميــاه النشــور مــع التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات ليتــم 
ــى المســاعدة فــي  ــًدا إل ــل الهجــوم، وهــي أداة تهــدف تحدي وضعهــا علــى )قائمــة الحظــر مــن الهجمــات( قب
التأكــد مــن أن األطــراف علــى علــم باألعيــان المدنيــة وتجنــب اســتهدافها. وأضــاف فريــق خبــراء مجلــس األمــن 
)PoE( أنــه »لــم يجــد أي ســبب يجعــل ]التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات[ يعتبــر بئــر ميــاه علــى أنــه هدًفــا 

ا«648. عســكريًّ

ومــع ذلــك، فــي حالــة وجــود أي شــك، ولتقديــم تحليــل قانونــي شــامل، فإننــا نقــوم بشــكل اســتباقي، 
أدنــاه، بتقييــم الموقــع المحتمــل لألهــداف العســكرية القريبــة مــن أو فــي الموقــع وقــت وقــوع الهجمــات أو 
فــي الوقــت المقــارب لوقوعهــا، واحتماليــة أنــه تــم اســتهداف مرفقــي الميــاه بســبب موقــع تلــك األهــداف 

العســكرية.

مرفق مشروع مياه النشور	 

تشــير المعلومــات الــواردة إلــى وجــود نقطــة تفتيــش عســكرية علــى بعــد 500 متــر مــن مرفــق ميــاه النشــور. 
ونظــًرا لبعــد المرفــق عــن نقطــة التفتيــش، فمــن غيــر المرجــح أن تدميــره كان يشــكل أضــراًرا جانبيــة فــي حــال أن 
التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات كان يســتهدف نقطــة التفتيــش. والجديــر بالذكــر أن الصــورة 4 ُتظهــر 
الرؤيــة الواضحــة التــي كانــت ســتتوفر للطائــرة إذا كانــت تحــاول اســتهداف نقطــة التفتيــش. وإذا كانــت نقطــة 
التفتيــش هــي الهــدف مــن الهجــوم، كان علــى التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات إجــراء تقييــم التناســب 

647  تقرير خبراء مجلس األمن )PoE( لعام 2019، الصفحة 185.

648  تقرير خبراء مجلس األمن )PoE( لعام 2019، الصفحة 185.
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لتحديــد مــا إذا كان الضــرر الــذي لحــق بمرفــق مشــروع الميــاه مفرًطــا مقارنــًة بالميــزة العســكرية المكتســبة. 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، ُطلــب مــن التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات اتخــاذ تدابيــر احترازيــة، بمــا فــي ذلــك 
المتعلقــة باختيــاره لألســلحة، لضمــان أن تكــون قدرتهــا علــى االســتهداف دقيقــة بمــا فيــه الكفايــة. وكمــا 
تمــت مناقشــته فــي القســمين 1 و 2.3، فــإن التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات يمتلــك ضمــن ترســانته 
أســلحة ذات دقــة عاليــة، األمــر الــذي يمّكــن التحالــف مــن ضــرب األهــداف المســتهدفة بدقــة. ونظــًرا ألن الضــرر 
والتدميــر الــذي لحــق بمرفــق الميــاه كان نتيجــة الســتخدام وســائل قتاليــة غيــر دقيقــة علــى نحــو كاٍف، تشــير 
الواقعــة إلــى أن التحالــف لــم يتخــذ التدابيــر االحترازيــة الالزمــة لتقليــل األضــرار الجانبيــة مــن الهجــوم، والتــي مــن 
شــأنها أن ترقــى إلــى مســتوى هجــوم عشــوائي ينتهــك القانــون الدولــي اإلنســاني649. وقــد أثــار فريــق الخبــراء 
البارزيــن GEE 650 مخــاوف حــول عــدم اتخــاذ التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات للتدابيــر االحترازيــة فعالــة، 

بمــا فــي ذلــك المتعلقــة باختيــاره لألســلحة الواجــب اســتخدامها فــي تنفيــذ الهجمــات.

وفــي أي حــال، نظــًرا الســتهداف مرفــق مشــروع ميــاه النشــور لثــالث مــرات؛ مرتيــن فــي عــام 2018، ومــرة 
أخــرى فــي عــام 2019، فمــن غيــر المرجــح أن نقطــة التفتيــش كانــت هــي الهــدف المقصــود.

كمــا أن المعلومــات المتاحــة تشــير إلــى أن أحــد المشــرفين المجتمعييــن لجماعــة أنصــار اللــه )»مشــرف«( ربمــا 
كان متواجــًدا فــي اليــوم الســابق للهجــوم الثانــي علــى مرفــق مشــروع ميــاه النشــور. والمشــرفون المجتمعيــون 
ــم يشــاركوا بشــكل مباشــر فــي  ــة وتتــم حمايتهــم مــن الهجــوم مــا ل يخدمــون بشــكل عــام فــي مناصــب إداري
أعمــال عدائيــة بنــاًء علــى الــدور الــذي كانــوا يقومــون بــه فــي ذلــك الوقــت651. وفــي الحالــة األخيــرة، كان مــن 
ــة فقــط إذا كان المشــرف موجــوًدا فــي المرفــق  الممكــن أن يشــكل الضــرر الــذي لحــق بالمرفــق أضــراًرا جانبي

وقــت الهجــوم، وهــو مــا لــم تتوصــل إليــه تحريــات منظمــة مواطنــة بشــكل قاطــع.

وحتــى لــو كان المشــرف حاضــًرا وقــت الهجــوم، كان ســيتعين علــى التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات 
إجــراء تقييــم التناســب الــذي تكــون فيــه الميــزة العســكرية الملموســة والمباشــرة المتمثلــة فــي اســتهداف 
المشــرف المجتمعــي مــن جهــة )علــى ســبيل المثــال، البيانــات الشــخصية للمشــرف المجتمعــي، وأهميتــه فــي 
الجماعــة، وتأثيــر موتــه علــى قــدرة الحوثييــن علــى االنخــراط فــي األعمــال العدائيــة(، يفــوق الضــرر المتوقــع 
مــن اســتهداف عيــن مــن ناحيــة أخــرى )بمــا فــي ذلــك تأثيــر تدميــر المرفــق علــى الســكان المدنييــن وقدرتهــم 
علــى البقــاء علــى قيــد الحيــاة بــدون مــاء(. وفــي هــذا الصــدد، ال بــد أن التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات 
كان علــى علــم بالضــرر المدنــي الكبيــر الــذي قــد ينجــم عــن اســتهدافه للبنيــة التحتيــة للميــاه، ال ســيما بالنظــر 
إلــى أن إحداثيــات المنشــأة قــد تمــت مشــاركتها مــع التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات إلدراجهــا فــي 
)قائمــة الحظــر مــن الهجمــات(. كمــا كان علــى التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات أيًضــا اتخــاذ جميــع التدابيــر 
االحترازيــة الممكنــة لتقليــل األضــرار الجانبيــة التــي قــد تنجــم عــن الهجــوم. وكان مــن الممكــن أن يشــمل ذلــك، 
علــى ســبيل المثــال، تنفيــذ الهجــوم بعــد مغــادرة المشــرف للمرفــق، وليــس أثنــاء وجــوده فــي أو بالقــرب مــن 

649  إذا كانــت نقطــة التفتيــش هــي الهــدف وقــرر التحالــف البــدء باســتهدافها باســتخدام أســلحة عشــوائية، فقــد كان مــن الواجــب 
إجــراء تحليــل التناســب لتحديــد مــا إذا كان الضــرر الــذي لحــق بمرفــق الميــاه مفرًطــا مقارنــًة بالميــزة العســكرية المكتســبة.

650  تقرير فريق الخبراء البارزين )GEE( لعام 2018، الفقرة 38 )ج(.

651  انظــر البــاب الســادس، القســم i( 1.2.2.3(، لمناقشــة المشــاركة المباشــرة فــي األعمــال العدائيــة بموجــب القانــون الدولــي 
اإلنســاني.
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العيــن التــي ال غنــى عنهــا، إذا كان المشــرف هــو الهــدف مــن الهجــوم. وكمــا هــو مذكــور أعــاله، أشــارت نتائــج 
تحريــات منظمــة مواطنــة إلــى أن المشــرف ربمــا كان متواجــًدا فــي اليــوم الســابق للهجــوم الثانــي علــى المرفــق، 
ــات.  ــه لــم يكــن متواجــًدا فــي وقــت الهجــوم. تــم تضميــن هــذا التحليــل القانونــي حرًصــا علــى كمــال البيان لكن
ــن )GEE( أيًضــا مخــاوَف بشــأن توقيــت هجمــات التحالــف فــي إطــار فعاليــة أي  ــراء البارزي ــار فريــق الخب وقــد أث

تدابيــر احترازيــة652. 

مرفق مشروع مياه الحمزات	 

فــي أعقــاب الهجمــة الجويــة الثانيــة علــى مرفــق مشــروع ميــاه الحمــزات، أصــدرت منظمــة اليونيســف بياًنــا 
دعــت فيــه أطــراف النــزاع إلــى االمتنــاع عــن شــن هجمــات علــى مرافــق الميــاه أو بالقــرب منهــا أو غيرهــا مــن 
البنــى التحتيــة الحيويــة. أمــا بالنســبة لمرفــق مشــروع ميــاه النشــور، فحتــى لــو كان التحالــف بقيــادة الســعودية 
واإلمــارات يحــاول اســتهداف أهــداف عســكرية قريبــة -وهــو أمــر غيــر مدعــوم باألدلــة الــواردة فــي هــذا التقريــر- 
ــا بإجــراء تقييــم التناســب. وبنــاًء علــى هــذا التقييــم، إذا  فقــد كان التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات ملزًم
قــرروا أن الميــزة العســكرية تفــوق بأهميتهــا تأثيــر الهجــوم علــى المدنييــن والبنيــة التحتيــة المدنيــة فــي الظــروف 
الخاصــة الســارية فــي ذلــك الوقــت، فــكان يجــب عليهــم اتخــاذ جميــع التدابيــر االحترازيــة الممكنــة لتقليــل األضــرار 
الجانبيــة الناجمــة عــن الهجــوم، بمــا فــي ذلــك اســتخدام أســلحة دقيقــة التوجيــه. وتشــير حقيقــة اســتهداف 
المرفــق مرتيــن إلــى أنــه مــن غيــر المحتمــل أن تكــون األهــداف العســكرية القريبــة هــي الهــدف المقصــود مــن 

تلــك الهجمــات.

الحديدة – قوارب ومعدات الصيد

كانــت قــوارب ومعــدات الصيــد بطبيعتهــا مدنيــة. وكان يتــم اســتخدامها فقــط مــن قبــل الســكان المدنييــن 
فــي مديريــة اللحّيــة مــن أجــل صيــد األســماك وضمــان وصولهــم إلــى مصــدر للغــذاء، وبالتالــي كانــت أعياًنــا 
مدنيــة محميــة مــن الهجــوم. وبنــاًء علــى المعلومــات التــي وثقتهــا مواطنــة، ال يمكــن أن يكــون تدميــر قــوارب 
ومعــدات الصيــد عبــارة عــن أضــراٍر جانبيــة؛ نظــًرا ألن جزيــرة البضيــع منطقــة غيــر مأهولــة وال توجــد بهــا أو بالقــرب 
منهــا أي مواقــع عســكرية. ولــم تكــن هنــاك زوارق عســكرية أو أهــداف عســكرية أخــرى بالقــرب مــن جــزر عقبــان 
ــا مــن الصياديــن أنفســهم كانــوا يشــّكلون أهداًفــا عســكرية. وقــت الهجــوم. كمــا ال يوجــد دليــل يشــير إلــى أن أيًّ

جزيرة البضيع	 

عــى فريــق التقييــم المشــترك )JIAT( أن الهجمــات علــى الصياديــن  كمــا تمــت مناقشــته فــي القســم 4.2، ادَّ
وقــوارب الصيــد ومعــدات الصيــد فــي جزيــرة البضيــع اســتهدفت )i( ثالثــة قــوارب لنقــل وتهريــب أســلحة كانــت 

652  تقرير فريق الخبراء البارزين )GEE( لعام 2018، الفقرة 38 )ج(.
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قــد وصلــت مــن غــرب البحــر األحمــر )مدعًيــا أنــه تــم اســتهدافها بقنبلتيــن( و )ii( »تجمــع لعناصــر ينتمــون لجماعــة 
الحوثــي المســلحة« كانــوا علــى متــن زورقيــن وصــال مــن الشــاطئ اليمنــي )مدعًيــا أنــه تــم اســتهدافهما بقنبلــة 
واحــدة(. وُيزعــم أن هــذا االســتنتاج كان بنــاًء علــى »مهمــة اســتطالعية« و »مصــادر اســتخباراتية موثوقــة« 
تشــير إلــى أن عمليــات تهريــب أســلحة كانــت وشــيكة الحــدوث فــي مديريــة اللحّيــة653. ويشــير بيــان الفريــق 
المشــترك )JIAT( إلــى أن الفريــق اعتبــر مجموعــة الصياديــن وقــوارب الصيــد أهداًفــا عســكرية، وأن الفريــق يجــزم 

بــأن هجــوم التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات امتثــل لمبــدأ التمييــز.

وفيمــا يتعلــق باالدعــاء األول )i( للفريــق المشــترك JIAT، والــذي كان يقتضــي بالضــرورة تــورط أشــخاص فــي 
تهريــب أســلحة إلــى أنصــار اللــه، فحتــى لــو كان هــؤالء األشــخاص يقومــون بتهريــب أســلحة كمــا يدعــي الفريــق 
المشــترك )ولكــن نتائــج تحريــات منظمــة مواطنــة لــم تتوصــل إلــى ذلــك(، فــإن هــؤالء األشــخاص لــم يكونــوا 
مشــاركين مباشــرة فــي أعمــال عدائيــة ولــم يفقــدوا الحمايــة مــن الهجــوم. فعلــى الرغــم مــن أن »المشــاركة 
المشــاركة  أفعــال  مــن  معيــن  فعــل  لتنفيــذ  تمهيديــة  »إجــراءات  تشــمل  عدائيــة«  أعمــال  فــي  المباشــرة 
المباشــرة«، فــإن تهريــب األســلحة فــي حــد ذاتــه ليــس مرتبًطــا بشــكل كاٍف بعمــل أو عمليــة محــددة متعلقــة 
بأعمــال عدائيــة654. إن توجيهــات اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC بشــأن مفهــوم المشــاركة المباشــرة 
فــي أعمــال عدائيــة، تســتبعد صراحــة تهريــب األســلحة وإخفائهــا655. وال يشــير أي شــيء آخــر فــي بيــان الفريــق 
المشــترك إلــى أن األشــخاص الذيــن يزعــم الفريــق أنهــم كانــوا علــى متــن القــوارب الثالثــة، كانــوا يشــاركون فــي 
أي أنشــطة أخــرى مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى اســتنتاج أنــه، بنــاًء علــى الظــروف الســائدة فــي ذلــك الوقــت، فقــَد 

هــؤالء األشــخاص حمايتهــم مــن الهجــوم.

وفيمــا يتعلــق باالدعــاء الثانــي )ii( للفريــق المشــترك JIAT، أن »العناصــر المســلحة المزعــوم إنمائهــا لجماعــة 
الحوثــي المســلحة« كانــت متواجــدة علــى الجزيــرة، فإنــه وفًقــا للمعلومــات التــي وّثقتهــا مواطنــة لــم يكــن 
ا  هنــاك أفــراد مــن جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســلحة. وحتــى لــو كانــوا متواجديــن وشــكلوا هدًفــا عســكريًّ
مشــروًعا بحكــم قيامهــم بمهــام قتاليــة مســتمرة، كان علــى التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات تطبيــق 
مبــدأي التناســب والحــذر. وفــي حالــة أن األســلحة كانــت مخزنــة فــي قــوارب الصيــد الراســية علــى شــاطئ جزيــرة 
البضيــع -وهــو مــا ال تدعمــه وثائــق منظمــة مواطنــة- فيمكــن أن تشــّكل األســلحة أهداًفــا عســكرية مشــروعة، 
لكــن كان يتعيــن علــى التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات تطبيــق مبــدأي التناســب والحــذر عنــد تنفيــذ أي 
هجــوم عليهــم. وبالمثــل، إذا كان يتــم اســتخدام القــوارب لتهريــب أســلحة -وهــو مــا ال تدعمــه وثائــق منظمــة 
مواطنــة أيًضــا- فيمكــن أن تشــكل القــوارب أيًضــا أعياًنــا »ذات اســتخدام مــزدوج« والتــي ال بــد مــن تطبيــق مثــل 

653  وكالــة األنبــاء الســعودية، الحاشــية رقــم 339 أعــاله. ادعــى التحالــف بشــكل عــام أن غــارات جويــة نفــذت علــى صياديــن فــي 
ســياق فــرض الحصــار البحــري ومنــع تهريــب األســلحة إلــى جماعــة أنصــار اللــه )الحوثــي( المســلحة عــن طريــق البحــر، مدعًيــا أن أنصــار 
اللــه جنــدت الصياديــن لتهريــب الســالح، بمــا فــي ذلــك مــن إيــران. انظــر »كشــف النقــاب عــن: كيــف تقــوم إيــران بتهريــب األســلحة 
 .https://www.arabnews.com/node/1742621/middle-east ،)2020 للحوثييــن” أراب نيــوز )1 أكتوبــر/ تشــرين األول

ــراء مجلــس األمــن )PoE( )2020(، الحاشــية رقــم 45 أعــاله، الصفحتيــن 2-3.  ــر خب انظــر أيًضــا تقري

654  ميلزر، الحاشية رقم 176 أعاله، الصفحة 65. 

655  مرجــع ســابق، الصفحــة 66. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن “تحميــل قنابــل علــى طائــرة لشــن هجــوم مباشــر علــى أهــداف عســكرية 
ــا لعمــل عدائــي محــدد، وبالتالــي فهــو مؤهــل للمشــاركة المباشــرة فــي األعمــال  فــي منطقــة أعمــال عدائيــة يشــكل إجــراًءا تمهيديًّ
العدائيــة«. انظــر الصفحــة 65. ومــن شــأن أي اســتنتاج بديــل أن يــؤدي إلــى النتيجــة المعاكســة المتمثلــة فــي أن يصبــح أعضــاء 

الــدول والشــركات التــي تقــدم األســلحة للتحالــف أهداًفــا مشــروعة.
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هــذه المبــادئ عليهــا.

وبشــكل أكثــر تحديــًدا، كان مــن الواجــب علــى التحالــف اتخــاذ تدابيــر احترازيــة لتقييــم حالــة جميــع األهــداف 
ــزة العســكرية الملموســة والمباشــرة الســتهداف عناصــر مــن جماعــة أنصــار  ــن المي ــة بي ــم الموازن المتوقعــة، ث
اللــه و/ أو األســلحة )علــى ســبيل المثــال، تأثيــر موتهــم وتدميرهــم علــى التوالــي علــى قــدرة أنصــار اللــه الكليــة 
علــى االنخــراط فــي أعمــال عدائيــة( مقابــل الضــرر المتوقــع علــى المدنييــن -ســواء كان تهريــب أســلحة أم 
ال- واألعيــان التــي ال غنــى عنهــا مــن ناحيــة أخــرى )بمــا فــي ذلــك مقتــل المدنييــن وتأثيــر تدميــر األعيــان التــي 
ال غنــى عنهــا علــى الســكان المدنييــن وقدرتهــم علــى البقــاء علــى قيــد الحيــاة(. ولــو قــرر التحالــف أن الميــزة 
العســكرية المتوقعــة تغلــب علــى الضــرر الالحــق بالمدنييــن واألعيــان التــي ال غنــى عنهــا، لــكان علــى التحالــف 
بقيــادة الســعودية واإلمــارات أيًضــا اتخــاذ جميــع التدابيــر االحترازيــة الممكنــة لتقليــل األضــرار الجانبيــة الناجمــة 
عــن الهجــوم، حيــث كانــت ســتلزمهم، علــى األقــل، االنتظــار حتــى يغــادر أيٌّ مــن عناصــر أنصــار اللــه الجزيــرَة 

ــر اليمنــي قبــل اســتهدافهم. بالســالح ليعــودوا إلــى الب

االستنتاج	 

بنــاًء علــى المعلومــات المتاحــة والتحليــل أعــاله، فــإن الهجمات الجوية التي شــنها التحالف بقيادة الســعودية 
واإلمــارات علــى المــزارع والبنيــة التحتيــة الزراعيــة ومرافــق الميــاه وقــوارب ومعــدات الصيــد تشــكل هجمــات 
ــون الدولــي  ــاة، بموجــب القان ــد الحي ــان ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قي ــة علــى أعي ــر قانوني غي
ــا لذلــك، فقــد انتهكــت الهجمــات الجويــة حظــر مهاجمــة وتدميــر األعيــان التــي ال غنــى عنهــا  اإلنســاني. وفًق
بموجــب المــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي والقاعــدة 54 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي.

الهجمات الجوية التي حرمت المدنيين من األعيان التي ال غنى عنها 
لبقائهم على قيد الحياة بموجب القانون الجنائي الدولي 

علــى النحــو المبيــن فــي البــاب الســادس، القســم 2.2.1، ركــن الفعــل الجنائــي الوحيــد المتمثــل بالتجويــع 
باعتبــاره جريمــة حــرب هــو حرمــان المدنييــن مــن األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة. وكمــا هــو 
موثــق فــي دراســات الحالــة والتحليــل أعــاله، تســببت الهجمــات الجويــة للتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات 
ــاه وقــوارب ومعــدات صيــد كانــت  ــر وإلحــاق أضــرار بمــزارع والبنيــة التحتيــة الزراعيــة والبنيــة التحتيــة للمي بتدمي
تشــكل أعياًنــا ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، وبالتالــي حرمــان المدنييــن منهــا. كمــا ســاهمت الهجمــات 
علــى الصياديــن، والتــي قللــت مــن قدرتهــم علــى ممارســةالصيد، فــي انخفــاض توريــد األســماك فــي اليمــن؛ 
وبالتالــي حرمــت المدنييــن مــن أعيــان ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة. وعليــه، فــإن أعضــاء التحالــف بقيــادة 

الســعودية واإلمــارات قــد ارتكبــوا شــرط الفعــل الجنائــي المتمثــل فــي التجويــع باعتبــاره جريمــة حــرب.
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 الهجمات الجوية التي تم تنفيذها 
مع توافر القصد الجنائي المطلوب

كمــا تمــت مناقشــته فــي البــاب الســادس، القســم 1.2.1، لتشــكل الهجمــات الجويــة انتهــاًكا للمــادة 14 
مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي، فيجــب أن تكــون قــد ُنفــذت علــى أعيــان ال غنــى عنهــا لبقــاء المدنييــن علــى 
قيــد الحيــاة بـ«غــرض« تجويــع الســكان المدنييــن. وفــي حيــن أن شــرط الغــرض ال يســتلزم وجــود دافــع، فإنــه 
يتطلــب توافــر القصــد، وهــو األمــر الــذي معاييــُر قياِســه غيــُر واضحــة فــي القانــون الدولــي اإلنســاني. وعلــى 
ــار القصــد الجنائــي فــي القانــون الجنائــي الدولــي ال ينبغــي لــه أن يكــون أقــل صعوبــة  أي حــال، نظــًرا ألن معي
ممــا هــو عليــه فــي القانــون الدولــي اإلنســاني، فــإن هــذا التقريــر يبحــث مــا إذا كان كلٌّ مــن االنتهــاك للحظــر 
الــوارد فــي القانــون الدولــي اإلنســاني بموجــب المــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي والقانــون الدولــي 
اإلنســاني العرفــي، وكذلــك التجويــع كجريمــة حــرب قــد تــم ارتكابــه فــي ســياق معيــار القصــد الــذي يطبــق 
بموجــب المــادة 30 مــن نظــام رومــا األساســي. وكمــا تمــت مناقشــته فــي البــاب الســادس، القســم 2.3، فــإن 
معيــار القصــد الــذي ينطبــق علــى الهجمــات غيــر المباشــرة علــى األعيــان المدنيــة فــي حــد ذاتهــا كجريمــة حــرب 
بموجــب القانــون الدولــي العرفــي، مماثــٌل للمعيــار المنصــوص عليــه فــي المــادة 30 مــن نظــام رومــا األساســي، 
بحيــث يمكــن أن يكــون معيــار القصــد فــي جريمــة الحــرب المتمثلــة بالتجويــع بموجــب القانــون الدولــي العرفــي 

مماثــاًل أيًضــا.

ويوضــح القســم 2.2.2 مــن البــاب الســادس مــن هــذا التقريــر بالتفصيــل معيــار القصــد الواجــب تطبيقــه علــى 
التجويــع كجريمــة حــرب بموجــب المــادة 30 مــن نظــام رومــا األساســي؛ أي أن يكــون الجانــي )الجنــاة( قــد حــرم 
المدنييــن عمــًدا مــن األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة أو أنــه كان علــى علــم شــبه مؤكــد 
أن أفعالــه ســتؤدي إلــى هــذا الحرمــان فــي المســار العــادي لألحــداث. ومــن خــالل القيــام بذلــك، فــال بــد أنــه 
قــد تعمــد تجويــع المدنييــن أو كان مــدرًكا بــأن التجويــع كان ســينتج بشــكل شــبه مؤكــد أثنــاء المســار العــادي 
لألحــداث. وليــس مــن الضــروري أن يكــون قصــد التجويــع هــو القصــد الوحيــد للجانــي )الجنــاة(، ولكــن قــد يكــون 

واحــًدا مــن عــدد مــن األهــداف المشــروعة أو غيــر المشــروعة األخــرى656.

ويمكــن إثبــات القصــد )النيــة( مــن خــالل األدلــة المباشــرة واألدلــة غيــر المباشــرة -أو الظرفيــة- علــى حــدٍّ 
ــة( علــى  ــة المباشــرة )الشــهود وصــور األقمــار الصناعي ــر مــن األدل ــاك الكثي ســواء657. فعلــى الرغــم مــن أن هن
أن أركان الفعــل الجنائــي لجريمــة التجويــع قــد تــم ارتكابهــا، إال أن هنــاك أدلــة مباشــرة محــدودة تتعلــق بــأركان 
القصــد الجنائــي. ومــن الصعــب الحصــول علــى أدلــة مباشــرة حــول النيــة بشــكل خــاص، وفــي ســياق المحاكمــات 
الدوليــة غالًبــا مــا كان يتطلــب األمــر تحقيقــات جنائيــة واســعة النطــاق تشــمل الوصــول إلــى شــهود مطلعيــن 

656  انظر الباب السادس، القسم 2.3.

657  انظر الباب السادس، القسم 2.6.
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)شــهود مــن الداخــل( ووثائــق ســرية فــي حــوزة أطــراف دوليــة أو غيــر دوليــة. وبالتالــي، يتــم تقييــم األدلــة غيــر 
المباشــرة القائمــة علــى المالبســات الضمنيــة، بمــا فــي ذلــك نمــط الهجمــات، لتحديــد مــا إذا كان الجانــي 
)الجنــاة( قــد كان لديهــم الرغبــة فــي ارتــكاب الســلوك المحظــور بقصــد تجويــع المدنييــن أو أنــه كان مــن 
ــا بالنســبة لهــم تصــور عــدم حــدوث النتيجــة )شــرط العلــم شــبه المؤكــد(658. يتــم مناقشــة كل  المســتحيل عمليًّ

ركــن مــن أركان القصــد الجنائــي أدنــاه.

 تحميل التحالف بقيادة السعودية 
واإلمارات المسؤولية عن الهجمات الجوية

كمســألة أوليــة، مــن الصعــب أن نحّمــل الجنــاة مســؤولية القصــد فــي التجويــع دون التفكيــر بشــكل دقيــق 
فيمــن قــد يحمــل هــذا القصــد أو العلــم بــه فــي قــرارة نفســه. فهــذا التقريــر ال يوثــق ســلوك أعضــاء محدديــن 
فــي التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات المســؤول عــن ارتــكاب االنتهــاكات، ولكنــه يشــير بشــكل عــام إلــى 

ســلوك التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات ككل.

وفــي ســياق االنتهــاكات الموثقــة فــي هــذا التقريــر وعالقــة نمــط الهجمــات فــي تقديــم اســتنتاجات حــول 
قصــد تجويــع الســكان، فإنــه مــن المرجــح أن يكــون مــن ضمــن الجنــاة المســؤولون عــن انتهــاكات القانــون 
الدولــي اإلنســاني والجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون الجنائــي الدولــي أعضــاء فــي التحالــف بقيــادة 
الســعودية واإلمــارات المســؤولتين عــن اتخــاذ قــرارات عامــة أو محــددة حــول االســتهداف المتعلــق بالهجمــات 
الجويــة واألمــر بتنفيذهــا. ويمكــن تحميــل هــؤالء األشــخاص المســؤولية بموجــب أنمــاط المســؤولية )التي تمت 
ــكاب  ــكاب الجريمــة أو االرت ــاب الســادس( التــي تشــمل المشــاركة فــي ارت مناقشــتها فــي القســم 2.5 مــن الب
ــا لخطــة  ــر المباشــرة فــي ارتــكاب الجريمــة )عندمــا يكــون التصــرف وفًق ــر المباشــر للجريمــة أو المشــاركة غي غي
جنائيــة مشــتركة( أو التواطــؤ فــي ارتــكاب الجريمــة أو األمــر بارتــكاب الجريمــة. وقــد يكــون الرؤســاء المدنيــون 
والعســكريون للجنــاة المســؤولين فــي إطــار أي نمــط مــن أنمــاط المســؤولية مســؤولين أيًضــا بصفتهــم رؤســاء 
لــم يقومــوا بمنــع وقــوع الجرائــم أو معاقبــة مرتكبيهــا مــن األشــخاص العامليــن تحــت قيادتهــم الفعليــة، حيــث 
كانــت لديهــم المعرفــة الالزمــة بهــا ولــم يتخــذوا أي إجــراء حيالهــا659. وسيشــمل ذلــك أعضــاء مــن الجيــش 
والحكومــة اليمنييــن بســبب دورهــم فــي إطــار عمليــات التحالــف العســكرية، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل أنمــاط 

المســؤولية التــي تتطلــب العمــل وفًقــا لخطــة جنائيــة مشــتركة.

658  انظر الباب السادس، األقسام 2.2.2.4 و 2.6.

659  راجع الباب السادس، القسم 2.5، لمزيد من التفاصيل حول العناصر الدقيقة لكل نمط من هذه األنماط.
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أعضاء التحالف بقيادة السعودية واإلمارات حرموا المدنيين عن قصد من 
أعيان ال غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة )الركن األول من أركان القصد 

الجنائي(

كمــا تمــت مناقشــته فــي القســم 5.2.1 أعــاله، قــام التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات بشــن هجمــات 
ــى اإلضــرار بهــا وتدميرهــا  ــاة، أدت إل ــد الحي ــن علــى قي ــان ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنيي ــة علــى أعي جوي
وتعطيلهــا، وبالتالــي حرمــان المدنييــن منهــا. وكمــا تمــت مناقشــته فــي القســم 2.2.2 مــن البــاب الســادس، 
يجــب أن تكــون األركان الماديــة لجرائــم الحــرب بموجــب نظــام رومــا األساســي قــد تــم ارتكابهــا عــن قصــد 
وعلــم660. وبنــاًء علــى ذلــك، يجــب أن يكــون الجانــي قــد حــرم المدنييــن مــن أعيــان ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى 
قيــد الحيــاة -مــن خــالل اإلضــرار بأعيــان أو تدميرهــا- عــن قصــد، مــع العلــم بــأن األعيــان التــي ُيحــرم الســكان 
المدنيــون منهــا هــي أعيــان ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة. وبالنظــر إلــى طبيعــة الهجمــات الجويــة، 
وكذلــك تكــرار الهجمــات فــي حالــة مرافــق الميــاه فــي صعــدة وعــدد القنابــل الملقــاة فــي حالــة الصيــد الحرفــي 
فــي الحديــدة، فإنــه يبــدو أن األشــخاص المســؤولين عــن تنفيذهــا -ســواء كانــوا جنــاة مباشــرين أو غيــر مباشــرين- 
تعمــدوا تنفيذهــا. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ال بــد أن األشــخاص المســؤولين كانــوا علــى علــم شــبه مؤكــد بأنهــم 
سيســتهدفون المــزارع والبنيــة التحتيــة الزراعيــة والبنيــة التحتيــة للميــاه وقــوارب ومعــدات الصيــد، وبالتالــي، 
ســيضرون أو يدمــرون أعياًنــا ال غنــى عنهــا لبقــاء المدنييــن علــى قيــد الحيــاة. وفــي حالــة الهجــوم علــى صناعــة 
الصيــد علــى وجــه الخصــوص، كان مــن المؤكــد أن القنابــل التــي أســقطت علــى قــوارب الصيــد الحرفيــة ومعدات 

الصيــد والصياديــن كان مــن شــأنها تدميــر هــذه األعيــان أو اإلضــرار بهــا وقتــل أو جــرح الصياديــن.

وال يبــدو أن الحرمــان مــن األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة كان ناتًجــا عــن 
االســتهداف الخاطــئ أو التوصيــف الخاطــئ لألعيــان علــى أنهــا أهــداف عســكرية أو أنهــا، فيمــا يتعلــق بمرافــق 
الميــاه، أضــرار جانبيــة لمحاولــة شــن هجــوم علــى أهــداف عســكرية. وفــي الواقــع، يشــير نمــط الهجمــات إلــى 
ــاه. وفيمــا يتعلــق بقــوارب ومعــدات الصيــد، فإنــه ال يوجــد دليــل، بحســب  عكــس ذلــك، كمــا هــو موضــح أدن
المعلومــات المتاحــة، علــى أن الصياديــن كانــوا يشــاركون فــي عمليــة تهريــب أســلحة أو أنهــم كانــوا يشــكلون 
ــا يتعلــق  بخــالف ذلــك أهداًفــا عســكرية يمكــن اســتهدافها بشــكل قانونــي. وحتــى لــو كان تدميرهــا ضــرًرا جانبيًّ
بالعناصــر المســلحة لجماعــة أنصــار اللــه الذيــن ادعــى الفريــق المشــترك )JIAT( أنهــم كانــوا حاضريــن )لــم تتوصــل 
تحريــات منظمــة مواطنــة إلــى أي مؤشــر موثــوق علــى أن هــذا هــو الحــال(، فقــد كان يتعيــن علــى األشــخاص 
المســؤولين عــن تنفيــذ الهجمــات أن يعرفــوا أنــه مــن خــالل تدميــر قــوارب صيــد الصياديــن ومعداتهــم لــن يكــون 
باســتطاعتهم ]أي: الصياديــن[ بعــد ذلــك صيــد األســماك الضروريــة إلطعــام أنفســهم ومجتمعاتهــم، وبالتالــي 
فإنهــم ]أي: منفــذي الهجمــات[ كانــوا يدمــرون أعياًنــا ال غنــى عنهــا لبقــاء المدنييــن علــى قيــد الحيــاة، ال ســيما 

أنهــم اتخــذوا االحتياطــات الالزمــة.

ــذت عــن قصــد لحرمــان المدنييــن مــن  وعليــه، وبنــاًء علــى المعلومــات المتاحــة، يبــدو أن الهجمــات الجويــة ُنفِّ
األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة.

660  نظام روما األساسي، المادة 30 )1(.
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أعضاء التحالف بقيادة السعودية واإلمارات كان لديهم النية لتجويع 
السكان المدنيين أو العلم بأن التجويع سيحدث بشكل مؤكد في المسار 

العادي لألحداث )الركن الثاني من أركان القصد الجنائي(

ــر، ونظــًرا لطبيعــة جريمــة اســتخدام التجويــع كأســلوب مــن  فــي ســياق الهجمــات الموثقــة فــي هــذا التقري
أســاليب الحــرب، وفــي ظــل غيــاب تحقيــق جنائــي كامــل، فإنــه مــن الصعــب، مــا لــم يكــن مــن المســتحيل، 
إثبــات أن هجوًمــا واحــًدا علــى إحــدى األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء المدنييــن علــى قيــد الحيــاة تــم تنفيــذه 
بقصــد تجويــع المدنييــن. فعلــى ســبيل المثــال، فيمــا يتعلــق بالهجــوم علــى مرفــق مشــروع ميــاه النشــور فــي 
محافظــة صعــدة، ال بــد أن األشــخاص المســؤولين عــن هــذا الهجــوم المتعمــد علــى البنيــة التحتيــة للميــاه 
كانــوا علــى درايــة بعــض الشــيء بــأن تدميرهــا ســيعني تجويــع األشــخاص الذيــن يعتمــدون علــى الميــاه التــي 
يوزعهــا المرفــق. ال ســيما فــي ســياق النقــص الحــاد والواســع فــي الميــاه الــذي كانــت تعانــي منــه اليمــن فــي 
ذلــك الوقــت، واعتمــاد المدنييــن علــى هــذه البنيــة التحتيــة. والســؤال هــو مــا إذا كانــوا يعتزمــون تجويــع هــؤالء 
المدنييــن أم أنهــم كانــوا علــى علــم بشــكل شــبه مؤكــد بأنهــم ســيتضورون جوًعــا فــي المســار العــادي لألحــداث.

وكمــا هــو موضــح فــي القســم 2.2.2.4 مــن البــاب الســادس مــن هــذا التقريــر، فــإن النمــط األوســع للهجمــات 
علــى البنيــة التحتيــة الزراعيــة وحدهــا، ثــم مــرة أخــرى علــى نطــاق أوســع علــى البنيــة التحتيــة للميــاه وغيرهــا مــن 
األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة فــي اليمــن، يبرهــن علــى أن المســؤولين 
عــن الهجمــات قامــوا بفعــل ذلــك بقصــد وعلــم. وفــي ســياقات أخــرى، ولكــن علــى وجــه التحديــد فيمــا يتعلــق 
باإلبــادة الجماعيــة )التــي تتطلــب توافــر نيــة محــددة(، اعتمــدت المحاكــم والهيئــات القضائيــة الدوليــة علــى 
نمــط ســلوك المتهــم لالســتدالل علــى النيــة )القصــد( فــي ظــل غيــاب دليــل مباشــر. ففــي قضيــة روتاغانــدا، 
علــى ســبيل المثــال، الحظــت دائــرة االســتئناف فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا أن »المظاهــر الصريحــة 
للمقاصــد الجنائيــة... غالًبــا مــا تكــون نــادرة فــي ســياق المحاكمــات الجنائيــة«، حيــث إن القصــد »يمكــن تحديــده، 
علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة، مــن خــالل االســتدالل المنطقــي المســتمد مــن األدلــة الماديــة المقدمــة 
إليهــا، والتــي تحــدد نمًطــا ثابًتــا مــن الســلوك مــن جانــب المتهــم«661. وهنــا، يمكــن أيًضــا االعتمــاد علــى نمــط 
المدنييــن  نيــة/ قصــد تجويــع  الســعودية واإلمــارات لالســتدالل علــى  بقيــادة  للتحالــف  الســلوك األوســع 

661  المدعــي العــام ضــد جــورج أندرســون نديروبومــوي روتاغانــدا، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا- حكــم اســتئناف رقــم 
ICTR-96-3-A، 26 مايــو/ أيــار 2003، الفقــرات 526-525، نقــاًل عــن جــورج أندرســون نديروبومــوي روتاغانــدا ضــد المدعــي العــام، 
حكــم ابتدائــي رقــم ICTR-96-3، 6 ديســمبر/ كانــون األول 1999، الفقــرة 63. وفــي قضيــة كارادزيتــش فــي المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، علــى ســبيل المثــال، ذكــرت الدائــرة االبتدائيــة: »نــادًرا مــا تكــون الدالئــل علــى نيــة ارتــكاب اإلبــادة 
الجماعيــة علنيــة، وبالتالــي يجــب فــي كثيــر مــن األحيــان االســتدالل علــى النيــة علــى أســاس مجمــل األدلــة، مــع مراعــاة عوامــل مثــل 
حجــم الفظائــع واالســتهداف المنظــم للضحايــا بســبب انتمائهــم لفئــة معينــة«. قضيــة المدعــي ضــد كارادزيتــش، الحاشــية رقــم 
226 أعــاله، الفقــرة 5669. انظــر أيًضــا قضيــة سيلفســتر غاكومبيتســى ضــد المدعــي العــام، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، 
حكــم اســتئناف رقــم ICTR-2001-64-A، 7 يوليــو/ تمــوز 2006، الفقــرات 41-40 )“االجتهــادات القضائيــة للهيئــة المحكمــة تؤكــد 
بشــكل قاطــع أن نيــة ارتــكاب اإلبــادة الجماعيــة يمكــن إثباتهــا مــن خــالل االســتدالل بوقائــع ومالبســات القضيــة. إن النيــة بطبيعتهــا 
ال تخضــع عــادًة إلثبــات مباشــر«(؛ قضيــة المدعــي ضــد بوبوفيتــش وآخريــن، الحاشــية رقــم 226 أعــاله، الفقــرة 1103؛ قضيــة 
المدعــي العــام ضــد عمــر حســن أحمــد البشــير، الحاشــية رقــم 233 أعــاله، الفقــرة 119. قــارن هــذا بالــرأي المنفصــل والمعــارض 
ــا للقاضيــة أنيتــا أوشــاكا، قضيــة المدعــي العــام ضــد البشــير، قضيــة رقــم ICC-02/05-01/09-3، الدائــرة التمهيديــة، قــرار  جزئيًّ
بشــأن طلــب النيابــة ألمــر اعتقــال ضــد عمــر حســن أحمــد البشــير، رأي مخالــف للقاضيــة أنيتــا أوشــاكا، 4 مــارس/ آذار 2009، الفقــرة 

19، الفقــرة 19، الحاشــية 26.
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اليمنييــن.

باإلضافــة إلــى نمــط الهجمــات، يمكــن النظــر فــي العديــد مــن العوامــل األخــرى، والتــي يعتبــر العديــد منهــا 
ذا صلــة بالهجمــات الجويــة للتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى أعيــان ال غنــى عنهــا لبقــاء المدنييــن 
علــى قيــد الحيــاة فــي محافظــات حجــة وصعــدة والحديــدة خــالل الفتــرة مــن عــام 2015 إلــى عــام 2019 علــى 
وجــه التحديــد، وتدميــر األعيــان التــي ال غنــى عنهــا علــى نطــاق أوســع فــي األراضــي التــي تســيطر عليهــا جماعــة 
أنصــار اللــه منــذ عــام 2015. وســيتم مناقشــة هــذه العوامــل أدنــاه. وعلــى الرغــم مــن أن هنــاك حاجــة إلــى إجــراء 
المزيــد مــن التحقيقــات والتحليــالت، بنــاًء علــى المعلومــات المتاحــة ومثــل هــذه العوامــل، إال إنــه مــن الممكــن 
اســتنتاج أن أعضــاء التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات نفــذوا عــن قصــد هجمــات جويــة لتجويــع المدنييــن 
كوســيلة مــن وســائل الحــرب، أو أنهــم كانــوا علــى علــم بــأن الهجمــات الجويــة ســتؤدي بشــكل شــبه مؤكــد إلــى 

تجويــع المدنييــن فــي المســار العــادي لألحــداث.

السياق العام الذي ارتكبت فيه األفعال الجنائية	 

قبــل القيــام بدراســة نمــط الهجمــات، مــن المهــم أن نأخــذ فــي االعتبــار الســياق العــام الــذي حدثــت فيــه 
هــذه الهجمــات، والــذي ال بــد أنــه كان معروًفــا لألشــخاص المســؤولين عــن الهجمــات الجويــة الموثقــة وفــي 
ــان التــي ال غنــى عنهــا فــي اليمــن. فكمــا تمــت  أذهانهــم، فضــاًل عــن النطــاق األوســع للهجمــات علــى األعي
ــر، واجــه اليمــن مســتويات عاليــة مــن انعــدام  مناقشــته فــي القســم 2.1 مــن البــاب الخامــس مــن هــذا التقري
األمــن الغذائــي فــي بدايــة النــزاع. وتــم اإلبــالغ علــى نطــاق واســع عــن شــحة الغــذاء والميــاه قبــل النــزاع 
وزيــادة هــذه الشــحة خــالل النــزاع، وهــو مــا أوضحتــه العديــد مــن التقاريــر الصــادرة عــن مكتــب تنســيق الشــؤون 
اإلنســانية OCHA وبرنامــج األغذيــة العالمــي WFP، وغيرهــا مــن الجهــات األخــرى، قبــل وأثنــاء النــزاع. وقــد 
شــاركت منظمــات إنســانية، باإلضافــة إلــى هيئــات تابعــة لألمــم المتحــدة، مثــل فريــق خبــراء مجلــس األمــن 
واإلمــارات  الســعودية  بقيــادة  التحالــف  أعضــاء  مــع  مباشــر  بشــكل   )GEE( البارزيــن  الخبــراء  وفريــق   )PoE(
والحكومــة اليمنيــة فــي القضايــا ذات العالقــة باألمــن الغذائــي والمائــي، بمــا فــي ذلــك الدعــوة إلــى الســماح 

بوصــول المســاعدات اإلنســانية للســكان، لتخفيــف آثــار الحــرب المدمــرة علــى الســكان المدنييــن662.

مــن المحتمــل أن أعضــاء التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات كانــوا يعلمــون أن شــرائح مــن الســكان 
ــا علــى منتجــات زراعيــة معينــة وعلــى صيــد األســماك واألســواق التــي توفرهــا،  المدنييــن كانــت تعتمــد كليًّ
وكذلــك علــى الميــاه التــي توفرهــا بعــض البنيــة التحتيــة للميــاه، وأن تدميــر مثــل هــذه األعيــان يعنــي جعــل 
هــؤالء المدنييــن قادريــن علــى الحصــول علــى الغــذاء والميــاه النظيفــة بتكاليــف منخفضــة. فمــن غيــر المتصــور 

662  مجلــس األمــن الدولــي، الحاشــية رقــم 331 أعــاله؛ »إحاطــة مجلــس األمــن بشــأن اليمــن، المبعــوث الخــاص يدعــو األطــراف إلــى 
https://www. ،)2020إنهــاء الحــرب والتصــدي لتهديــد فيــروس كورونــا«، بيــان صحفــي لمجلــس األمــن )16 أبريــل/ نيســان

.un.org/press/en/2020/sc14162.doc.htm

استخدام التجويع من قبل أطراف النزاع في اليمن

217



أن المملكــة العربيــة الســعودية فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2015 663، علــى ســبيل المثــال، لــم تكــن علــى 
علــم بأزمــة انعــدام األمــن الغذائــي الحــاد فــي اليمــن، والمجاعــة تلــوح فــي األفــق وتهــدد المناطــق التــي 
كانــت تنفــذ عليهــا هجماتهــا الجويــة. وكمثــال علــى هــذا الوعــي، التزمــت المملكــة العربيــة الســعودية فــي 
عــام 2015 بتلبيــة طلــب األمــم المتحــدة بالتبــرع بقيمــة 274 مليــون دوالر أمريكــي لتمويــل الجهــود اإلنســانية 
فــي اليمــن، لكنهــا تأخــرت فــي دفــع ذلــك التبــرع لمــدة خمســة أشــهر664. وفــي عــام 2018، أمــرت المملكــة 
العربيــة الســعودية »بإيــداع مبلــغ مليــاري دوالر كوديعــة فــي البنــك المركــزي اليمنــي ...، لدعــم العملــة اليمنيــة 
المنهــارة«، وذلــك »بعــد يــوم واحــد فقــط مــن إصــدار رئيــس الــوزراء اليمنــي مناشــدات عامــة للحصــول علــى 

أمــوال لدعــم الريــال والمســاعدة فــي درء غائلــة الجــوع«665.

أســلوب وتوقيــت ووتيــرة الهجمــات الجويــة الموثقــة علــى حجــة وصعــدة والحديــدة، 	 
فــي ســياق الهجمــات األوســع علــى األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن 

علــى قيــد الحيــاة 

إن أســلوب وتوقيــت ووتيــرة تنفيــذ الهجمــات، الموثقــة فــي هــذا التقريــر، علــى البنيــة التحتيــة الزراعيــة فــي 
حجــة والبنيــة التحتيــة للميــاه فــي صعــدة والصيــد الحرفــي فــي الحديــدة، عنــد النظــر إليهــا فــي ســياق الهجمــات 
األوســع علــى األعيــان التــي ال غنــى عنهــا فــي اليمــن طــوال مــدة النــزاع، تبرهــن علــى أن المســؤولين عــن 

الهجمــات الجويــة كان يتوافــر لديهــم شــرط القصــد أو العلــم عنــد تنفيذهــم للهجمــات. 

أ.    هجمات متكررة على البنية التحتية الزراعية

كمــا تمــت مناقشــته فــي القســم 2.3 أعــاله، فــإن الهجمــات علــى مزرَعتــي جلحــوف والطويــل فــي مديريــة 
عبــس، هــي جــزء مــن نمــط أوســع مــن الهجمــات التــي شــنها التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى 
البنيــة التحتيــة الزراعيــة فــي األراضــي التــي تســيطر عليهــا جماعــة أنصــار اللــه فــي اليمــن. وقــال أحمــد جلحــوف، 

663  الشــهر الــذي وقــع فيــه الهجــوم األول الموثــق فــي هــذا التقريــر. انظــر دراســة الحالــة الخاصــة بمرفــق ميــاه الحمــزات فــي القســم 
3.2، علــى الرغــم مــن إظهــار حســن النيــة هــذا، أخــرت المملكــة العربيــة الســعودية تبرعاتهــا خــالل خمســة أشــهر مــن المفاوضــات، 
قيــل إنهــا حاولــت خاللهــا تنســيق جهــود اإلغاثــة مــن خــالل مؤسســة خيريــة تديرهــا الحكومــة وكذلــك محاولــة منــع التبــرع بالســلع 
ــا: مــع اشــتداد الحــرب الجويــة، تشــن المملكــة العربيــة  للمناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون. راجــع كولــوم لينــش، »حصريًّ
https://foreignpolicy. ،)2015 الســعودية هجــوم الســحر أمــام قمــة األمــم المتحــدة«، فوريــن بوليســي )23 ســبتمبر/ أيلــول
com/2015/09/23/saudi-arabia-launches-charm-offensive-to-describe-yemen-assault-before-u-n-

./summit

664  »األمــم المتحــدة وشــركاؤها يناشــدون مــن أجــل توفيــر 274 مليــون دوالر لمواجهــة االحتياجــات اإلنســانية المتصاعــدة فــي 
https://reliefweb.int/report/yemen/ ،)2015نيســان أبريــل/   OCHA )17 اإلنســانية الشــؤون  تنســيق  اليمــن«، مكتــب 
un-and-partners-appeal-274-million-respond-escalating-humanitarian-needs-yemen-enar؛ أفــراح ناصــر، 
https://www.atlanticcouncil. ،)2018 مشــكلة المســاعدات اإلنســانية فــي اليمــن«، المجلــس األطلســي )1 مايــو/ أيــار«
org/blogs/menasource/the-problem-with-humanitarian-assistance-in-yemen/#:~:text=Earlier%20

.this%20year%2C%20the%20Saudi,to%20fund%20its%20humanitarian%20efforts

https:// ،)2018 665  “الســعودية تــودع مليــاري دوالر فــي البنــك المركــزي اليمنــي لدعــم العملــة«، رويتــرز )17 ينايــر/ كانــون الثانــي
www.reuters.com/article/us-yemen-security-saudi-currency/saudi-arabia-deposits-2-billion-in-

.yemen-central-bank-to-back-currency-idUSKBN1F610W
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وهــو أحــد مالكــي مزرعــة جلحــوف الذيــن قابلتهــم منظمــة مواطنــة، إن التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات 
»اســتهدف العديــد مــن المــزارع فــي منطقــة الجــر«666. كمــا قــال أحــد العامليــن فــي مزرعــة الطويــل إنــه »تــم 
قصــف العديــد مــن المــزارع أخــرى«، مشــيًرا إلــى أن »ثمانــي مــزارع فــي ]المنطقــة[ تعرضــت للقصــف مــن قبــل 
]التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات[«667. كمــا وثقــت منظمــة مواطنــة عــدد 90 هجمــة جويــة أخــرى شــنها 
التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى مــزارع وماشــية وأراٍض زراعيــة وأدوات ومعــدات زراعيــة ومــواد 
غذائيــة فــي متاجــر وعلــى مركبــات فــي اليمــن منــذ عــام 2015، وقعــت 31 هجمــة جويــة منهــا فــي محافظــة 
حجــة، حيــث وقعــت العديــد مــن الهجمــات الجويــة فــي حجــة علــى مديريــة عبــس بالتحديــد، وتركــزت بشــكل 
خــاص علــى قريــة الجــر، حيــث توجــد العديــد مــن المــزارع الكبيــرة نظــًرا لتمتعهــا باألراضــي الخصبــة وإمكانيــة 

الوصــول إلــى الميــاه الصالحــة للــري668. 

666  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحمد جلحوف، 15 ديسمبر/ كانون األول 2020.

667  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع خلدون )اسم مستعار(، 14 ديسمبر/ كانون األول 2020.

668  انظر الباب السابع، القسم 2.1.

هجمة جوية شنها التحالف 90
بقيادة السعودية واإلمارات

على مزارع وماشية وأراٍض زراعية وأدوات ومعدات زراعية 
ومواد غذائية في متاجر وعلى مركبات في اليمن
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أجــرى فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( تحقيًقــا فــي الهجمــات الجويــة غيــر المشــروعة علــى الزراعــة وأبلــغ عنهــا، 
بمــا فــي ذلــك »19 واقعــة مــن وقائــع الهجمــات الجويــة التــي اســتهدفت مــزارع أو عامليــن زراعييــن بيــن عامــي 
2015 و 2019«669. أفــادت منظمــة المجلــس النرويجــي لالجئيــن NRC، باالعتمــاد علــى بيانــات مشــروع رصــد 
األثــر المدنــي CIMP، أن الهجمــات الجويــة اســتهدفت الَمــزارع 348 مــرة خــالل الفتــرة بيــن ينايــر/ كانــون الثانــي 
2018 وســبتمبر/ أيلــول 2020 فقــط670. كمــا أبلــغ فريــق خبــراء مجلــس األمــن PoE، ومنظمــة العفــو الدوليــة، 
ومشــروع بيانــات اليمــن YDP عــن وقــوع هجمــات، بمــا فــي ذلــك هجمــات جويــة شــنها التحالــف بقيــادة 
الســعودية واإلمــارات علــى البنيــة التحتيــة الزراعيــة طــوال النــزاع671. وجــدت الدراســة التــي أجرتهــا مارثــا مونــدي، 
األســتاذة الفخريــة فــي علــم األنثروبولوجيــا فــي كليــة لنــدن لالقتصــاد، أن األراضــي الزراعيــة كانــت الهــدف 
األكثــر تواتــًرا للهجمــات الجويــة فــي جميــع المحافظــات الموثقــة مــن قبــل مشــروع بيانــات اليمــن YDP، بحيــث 
كان علــى التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات أن يســتهدف عــن قصــد األراضــي الزراعيــة لضربهــا بشــكل 

متكــرر كمــا فعــل خــالل الفتــرة بيــن مــارس/ آذار 2015 وأغســطس/ آب 2016 672.

ويشــير األســلوب الــذي تــم بــه تنفيــذ هــذه الهجمــات إلــى القصــد فــي تدميــر، ليــس فقــط مصــادر الغــذاء 
نفســها، مثــل المحاصيــل المزروعــة فــي األراضــي الزراعيــة والماشــية، بــل كل إمكانيــة لزراعــة األراضــي فــي 

669  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرة 755. انظر أيًضا الباب السابع القسم 2.2.

670  منظمة المجلس النرويجي لالجئين NRC، الحاشية رقم 86 أعاله.

671  انظر الباب السابع القسم 2.3.

672  موندي، الحاشية رقم 415 أعاله. 

هجمة جوية على مزرعة أبقار 
منطقة الكدن، مديرية باجل، محافظة الحديدة

2 يناير 2016
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المســتقبل دون إنفــاق الكثيــر مــن المــال إلصــالح األضــرار الواقعــة علــى البنيــة التحتيــة للمــزارع. وكمــا هــو موثــق 
فــي دراســات الحالــة لمزرعَتــي جلحــوف والطويــل، لــم يكــن ألصحــاب المزرعتيــن المــال المطلــوب لذلــك673، 
ومــن المرجــح أن يكــون هــذا هــو الوضــع بالنســبة لآلخريــن الذيــن دمــرت مزارعهــم فــي ظــل الفقــر النســبي فــي 
اليمــن674. وكمــا ذكــر أحمــد جلحــوف، »أصبحــت معظــم المــزارع ]فــي الجــر[ فارغــة«؛ بســبب الهجمــات الجويــة 

التــي شــنتها قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات عليهــا675.

ب.   هجمات متكررة على البنية التحتية للمياه

فيمــا يتعلــق بصعــدة، فــإن حقيقــة أن الهجمــات الجويــة للتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات قــد ضربــت 
مرفــق مشــروع ميــاه النشــور لثــالث مــرات )علــى الرغــم مــن أن الهجمــة الجويــة الثالثــة لــم تتســبب بوقــوع أضــرار( 
ومرفــق مشــروع ميــاه الحمــزات لمرتيــن تشــير إلــى أن المســؤولين عــن تلــك الهجمــات قصــدوا حرمــان الســكان 
ــة بعــد إصــالح المرفقيــن، فــي  ــة الثاني ــاه مــن تلــك المرافــق. توقيــت الهجمــات الجوي مــن الحصــول علــى المي
حالــة النشــور، بعــد أن عــاد للعمــل مــن جديــد676، يوضــح أيًضــا أن المســؤولين ســعوا إلــى حرمــان المســتفيدين 
مــن الحصــول علــى الميــاه. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا وحــده قــد ال يكــون كافًيــا إلثبــات نيــة التجويــع فــي حــد 
ذاتــه، إال أن علمهــم بــأن تدميــر المرفــق أو إلحــاق الضــرر بــه ســيؤدي بالتأكيــد إلــى حرمــان المســتفيدين مــن 
الميــاه، وبالتالــي قــد يتســبب فــي تجويعهــم فــي المســار العــادي لألحــداث؛ نظــًرا ألهميــة الميــاه فــي البقــاء 
علــى قيــد الحيــاة677، يســتوفي معيــار النيــة. وكمــا تمــت مناقشــته أعــاله، تشــير المعلومــات الموثقــة إلــى 
أن الهجمــات كانــت مباشــرة علــى مرفقــي الميــاه اللذيــن يخدمــان الســكان المدنييــن ويحتفظــان بوضعهمــا 
المدنــي، وانتهكــت مبــدأ التمييــز. ولكــن، حتــى لــو كانــت الهجمــات غيــر متناســبة أو عشــوائية وتــم تنفيذهــا 
ألغــراض عســكرية، فــإن العلــم شــبه المؤكــد بــأن الســكان المســتفيدين لــن يحصلــوا علــى الميــاه، وبالتالــي 

ســيتضورون جوًعــا نتيجــة األضــرار الناجمــة عــن الهجمــات، ال يــزال مــن شــأنه أن يفــي بمعيــار القصــد / النيــة.

عندمــا تقــع الهجمــات ضمــن النمــط األوســع لهجمــات التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى مصــادر 
الميــاه فــي اليمــن، والتــي كانــت منتشــرة فــي جميــع أنحــاء األراضــي وطــوال فتــرة النــزاع، يمكــن القــول إن هــذه 
الهجمــات كانــت تهــدف إلــى حرمــان المدنييــن مــن الميــاه الالزمــة لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة. وّثقــت منظمــة 
مواطنــة مــا ال يقــل عــن 25 هجمــة جويــة للتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى مواقــع الميــاه والبنيــة 
التحتيــة للميــاه ووســائل نقــل الميــاه فــي اليمــن منــذ عــام 2015. ومــن بيــن هــذه الهجمــات الجويــة، 17 هجمــة 

673  انظر الباب السابع، القسم 2.2، دراسة الحالة رقم )1(.

674  انظر الباب الخامس.

675  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحمد جلحوف، 15 ديسمبر/ كانون األول 2020.

676  فــي حالــة مرفــق مشــروع ميــاه النشــور، تــم تنفيــذ الهجــوم بعــد شــهرين مــن إصالحــه مــن قبــل منظمــة اليونيســف بالشــراكة مــع 
مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA. وفــي حالــة مرفــق مشــروع ميــاه الحمــزات، وقــع الهجــوم الثانــي فــي غضــون شــهر مــن 

شــراء منظمــة أوكســفام لمنظومــة الطاقــة الشمســية للمرفــق.

677  انظر الباب الخامس.
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فــي محافظــة صعــدة، 12 منهــا اســتهدفت مرافــق ميــاه678. وفًقــا لمشــروع بيانــات اليمــن YDP، فقــد نفــذ 
التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات عــدد 121 هجمــة جويــة علــى مرافــق الميــاه فــي جميــع أنحــاء اليمــن 

منــذ بــدء النــزاع679. 

باإلضافــة إلــى الهجمــات علــى مرافــق الميــاه، فقــد أبلــغ فريــق خبــراء مجلــس األمــن )PoE( وفريــق الخبــراء 
البارزيــن )GEE( وغيرهــم، عــن هجمــات علــى مصــادر ميــاه أخــرى أو أعيــان ضروريــة للحصــول علــى الميــاه، بمــا 
فــي ذلــك مصنــع مضخــات ميــاه ومصانــع تعبئــة ميــاه وخزانــات ميــاه وشــاحنة ميــاه وآبــار ميــاه وموقــع حفــر آبــار 
ميــاه ومحطــة لتحليــة ميــاه البحــر680. قــال عبدالســالم )اســم مســتعار(، وهــو مهنــدس يعمــل فــي مرافــق ميــاه 
فــي صعــدة، يبلــغ مــن العمــر 37 عاًمــا، إن »اســتهداف مصــادر الميــاه فــي صعــدة كان نمًطــا شــائًعا، خاصــة فــي 
ــر مــن ثمانيــة مرافــق للميــاه فــي صعــدة تــم اســتهدافها  ــاء عملــه، »وجــد أكث العاميــن 2015 و 2016«. فأثن

بهجمــات جويــة«681.

ج.    هجمات متكررة على الصيد الحرفي

فيمــا يتعلــق بالهجمــات التــي اســتهدفت قطــاع الصيــد الحرفــي، فــإن عــدد القنابــل الموثقــة فــي كل هجــوم 
-ثــالث قنابــل علــى األقــل فــي جزيــرة البضيــع وأربعــة علــى األقــل بالقــرب مــن جزيــرة عقبــان- يشــير إلــى أن 
المســؤولين عــن هــذه الهجمــات كانــوا يقصــدون التدميــر الكامــل ألي إمكانيــة للصياديــن فــي صيــد الســمك 
فيمــا بعــد. وكمــا هــو مبيــن فــي القســم ii( 5.2.1.1( أعــاله، فــإن الهجمــات التــي اســتهدفت قطــاع الصيــد 
لــم تــؤدِّ إلــى تدميــر قــوارب ومعــدات صيــد فحســب، بــل أدت إلــى مقتــل صياديــن وزرع الخــوف الــذي حــّد مــن 
اســتمرار الصياديــن ومنعهــم مــن ممارســة الصيــد، وهــو مــا أثــر علــى إمكانيــة حصــول أهالــي الحديــدة علــى 

مصدرهــم األساســي للغــذاء.

إن الهجمــات الجويــة المذكــورة أعــاله هــي جــزء مــن نمــط أوســع مــن هجمــات واســعة النطــاق علــى قطــاع 
الصيــد الحرفــي، وكذلــك علــى إمكانيــة الوصــول إلــى مصــادر األســماك فــي اليمــن. فقــد وثقــت منظمــة 
مواطنــة مــا ال يقــل عــن 16 هجمــة جويــة شــنتها قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى صياديــن 
وقــوارب صيــد وأســواق لبيــع األســماك خــالل الفتــرة مــن مــارس/ آذار 2015 إلــى ديســمبر/ كانــون األول 
2020، مــن بينهــا 13 غــارة فــي محافظــة الحديــدة، التــي كان نصيــب مديريــة اللحيــة منهــا ســبع هجمــات682. 
وســجل مشــروع بيانــات اليمــن YDP وقــوع 55 هجمــة جويــة شــنها التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات 

678  انظر الباب السابع، القسم 3.1.

679  انظر الباب السابع، القسم 3.3.

680  انظر الباب السابع، القسم 3.3.

681  مقابلة منظمة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع عبدالسالم )اسم مستعار(، 10 ديسمبر/ كانون األول 2020.

682  انظر الباب السابع، القسم 4.1.
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علــى قــوارب خــالل الفتــرة مــن ســبتمبر/ أيلــول 2015 وأكتوبــر/ تشــرين األول 2019 )38 هجمــة فــي محافظــة 
الحديــدة(، وتــم تحديــد 34 هجمــة منهــا علــى أنهــا اســتهدفت قــوارب صياديــن683. وقــد وثــق فريــق خبــراء 
مجلــس األمــن PoE، وفريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( وغيرهــم هجمــات اســتهدفت صياديــن فــي محافظــة 
ــا( والبحــر األحمــر، وكذلــك علــى أســواق  ــاب المنــدب )الخــط الفاصــل بيــن اليمــن وجيبوتــي/ إريتري الحديــدة وب

ــاء الحديــدة684.  لبيــع األســماك وعلــى مين

وقالت سمر )اسم مستعار(، وهي عاملة في المجال الصحي في مدينة اللحية، وتبلغ من العمر 40 عاًما، 
عند مقابلة منظمة مواطنة مقابلة لها: 

»إن الهجمــات التــي اســتهدفت صياديــن فــي البحــر تكــررت عــدة مــرات، وكذلــك الهجمــات 
الجويــة التــي اســتهدفت ســوق الســمك فــي المنطقــة، ومركــز إنــزال األســماك، ومصنــع الثلــج 

وشــركة اســتزراع الجمبــري«685. 

فــرض التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات لعوائــق أخــرى علــى إمكانيــة الحصــول 	 
علــى الغــذاء والمــاء، بمــا فــي ذلــك السياســات االقتصاديــة والحصــار البحــري والجويــة 

الفعلــي 

يجــب النظــر إلــى الهجمــات علــى األعيــان التــي ال غنــى عنهــا الموثقــة فــي هــذا التقريــر، فضــاًل عــن النمــط 
ــادة الســعودية واإلمــارات وكذلــك  ــة، فــي ســياق الســلوك اآلخــر للتحالــف بقي األوســع للهجمــات ذات الصل
ــا -التــي تقاتــل قواتهــا مــع التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات وتشــارك  الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّ
أثــرت علــى وضــع األمــن الغذائــي والمائــي لليمنييــن. وكمــا تمــت  التــي  فــي تنفيــذ الهجمــات الجويــة686- 
مناقشــته فــي القســم 3 مــن البــاب الخامــس، قــام التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات بفــرض حصــار بحــري 
وجــوي جزئــي فعلــي علــى اليمــن منــذ عــام 2015، األمــر الــذي أدى إلــى تقييــد تدفــق المســاعدات اإلنســانية 

683  مشــروع بيانــات اليمــن، https://yemendataproject.org/data.html )حيــث كان هــدف الهجمــات غيــر معــروف أو كان 
ا أن مزيــًدا مــن الهجمــات حدثــت بخــالف  الهــدف هــو مخــازن/ وســائل نقــل المــواد الغذائيــة، لــم يتــم إدراجــه؛ مــن المحتمــل جــدًّ

المذكــورة أعــاله(.

684  انظر القسم 4.3 أعاله.

685  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع سمر )اسم مستعار(، 11 يناير/ كانون الثاني 2020.

ــا. وبحســب إفــادة منظمــة هيومــن رايتــس  ــرف بهــا دوليًّ ــة المعت ــه فــي اليمــن بموافقــة الحكومــة اليمني 686  ينفــذ التحالــف عمليات
ووتــش، هنــاك مراكــز عمليــات للتحالــف فــي اليمــن، وتشــارك القــوات المســلحة اليمنيــة فــي العمليــات العســكرية للتحالــف الــذي 
تقــوده الســعودية واإلمــارات، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل توفيــر معلومــات اســتخبارية لقــوات التحالــف لتحديــد أهــداف الهجمــات 
الجويــة. وكثيــًرا مــا أشــارت آليــة التحقيــق التابعــة للتحالــف، الفريــق المشــترك JIAT، إلــى دور المعلومــات االســتخباراتية المقدمــة 
مــن القــوات اليمنيــة، وال ســيما فيمــا يخــص الغــارات الجويــة. وفــي عــام 2017، أخبــر وزيــر الخارجيــة األمريكــي آنــذاك الكونجــرس 
بمــا يلــي: لقــد أبلغنــا التحالــف بأنــه وضــع بروتوكــوالت أكثــر صرامــة للهجمــات التــي طلبتهــا القــوات الحكوميــة اليمنيــة، والتــي أدت 
إلــى مشــاكل فــي الماضــي؛ اآلن يجــب أن تمــر طلبــات القــوات الحكوميــة اليمنيــة لشــن هجمــات جويــة بعمليــة التدقيــق المذكــورة 

أعــاله بقيــادة قائــد القــوة المشــتركة للتحالــف«. انظــر بيكريــل، الحاشــية رقــم 24 أعــاله.
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والســلع التجاريــة التــي تشــمل المــواد الغذائيــة إلــى المناطــق التــي تســيطر عليهــا جماعــة أنصــار اللــه، حتــى فــي 
أوقــات انعــدام األمــن الغذائــي علــى وجــه الخصــوص. وعلــى الرغــم مــن ادعــاء التحالــف بقيــادة الســعودية 
واإلمــارات بضــرورة هــذا الحصــار لمنــع تدفــق األســلحة إلــى جماعــة أنصــار اللــه، إال أن عمليــات التفتيــش الدائمــة 
التــي يقــوم بهــا التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى الشــحنات، بمــا فــي ذلــك شــحنات المســاعدات 
ــق تابــع لألمــم المتحــدة لمنــع  اإلنســانية، قــد اســتمرت فــي إعاقــة حركــة البضائــع بالرغــم مــن فــرض نظــام تحقُّ
مــا قــد يترتــب علــى عمليــات التفتيــش مــن آثــار ســلبية علــى الوضــع اإلنســاني للســكان المدنييــن. ومثــل هــذا 

الســلوك يشــير إلــى أن منــع األســلحة ليــس هــو الهــدف الوحيــد للتحالــف مــن فــرض الحصــار.

وفي الوقت نفســه، أدت السياســات االقتصادية الموجهة التي فرضها كلٌّ من التحالف بقيادة الســعودية 
ــا والمدعومــة مــن قبــل التحالــف، )وكذلــك جماعــة أنصــار  واإلمــارات والحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّ
اللــه(، إلــى تفاقــم تأثيــر الهجمــات علــى األعيــان التــي ال غنــى عنهــا. ويشــمل ذلــك نقــل البنــك المركــزي مــن 
صنعــاء وعــدم دفــع رواتــب الموظفيــن الحكومييــن، ممــا أثــر علــى القــوة الشــرائية، والقيــود المفروضــة علــى 
واردات الوقــود، التــي أثــرت علــى عمليــات نقــل المــواد الغذائيــة وتشــغيل البنيــة التحتيــة للميــاه، وكذلــك قــدرة 

المدنييــن علــى الحركــة للوصــول إلــى األســواق687. 

الهجمــات المنهجيــة للتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى المدنييــن واألعيــان 	 
المدنيــة، بمــا فــي ذلــك األعيــان التــي ال غنــى عنهــا، األخــرى، طــوال فتــرة النــزاع

تشــير تقاريــر مســتمرة إلــى أن التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات اســتهدف بشــكل مســتمر مدنييــن 
ــا مدنيــة أخــرى طــوال فتــرة النــزاع. وكمــا تمــت مناقشــته فــي القســم 1 مــن الجــزء 3، ارتكــب التحالــف  وأعياًن
بقيــادة الســعودية واإلمــارات انتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي اإلنســاني وانتهــاكات وتجــاوزات للقانــون 
الدولــي لحقــوق اإلنســان تتعلــق بالنــزاع، بمــا فــي ذلــك الهجمــات المباشــرة والعشــوائية وغيــر المتناســبة علــى 
المدنييــن. وكمــا نوقــش فــي القســم 1 أعــاله، شــن التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات أيًضــا هجمــات علــى 
البنــى التحتيــة الحيويــة األخــرى ودمرهــا وأضــر بهــا، وقــد تشــكل بعــض هــذه البنــى التحتيــة أيًضــا أعياًنــا ال غنــى 
عنهــا فــي هــذه الظــروف، مثــل الطــرق والجســور وإمــدادات الكهربــاء واألســواق. كمــا اســتهدف التحالــف 
بقيــادة الســعودية واإلمــارات المرافــق الصحيــة الضروريــة لحصــول المدنييــن علــى العــالج المنقــذ للحيــاة، بمــا 
فــي ذلــك الوقايــة مــن اإلصابــة بالهــزال والوفــاة الناجميــن عــن ســوء التغذيــة. وكمــا ذكرنــا ســابًقا، ذكــر مشــروع 
ــذ  ــادة الســعودية واإلمــارات من ــة نفذهــا التحالــف بقي ــات اليمــن YDP أن 31% مــن 20،624 هجمــة جوي بيان
مــارس/ آذار 2015 اســتهدفت »مواقــع مدنيــة غيــر عســكرية«688، بمــا فــي ذلــك مــزارع، ومواقــع لتخزيــن 

687  انظر الباب الخامس، القسم 3.

688  كمــا يوضــح مشــروع بيانــات اليمــن YDP: “تحــدد مجموعــة البيانــات قائمــة لفئــة هــدف رئيســية وفرعيــة لــكل واقعــة، حيــث تكــون 
المعلومــات عــن الهــدف متاحــة. وعنــد إجــراء منشــآت قائمــة، تشــير فئــة الهــدف إلــى االســتخدام األصلــي للهــدف، علــى ســبيل 
المثــال، ُيشــار إلــى المدرســة التــي تعرضــت لهجمــة جويــة علــى أنهــا مبنــى مدرســة دون إجــراء مزيــد مــن التقييــم علــى اســتخدامها 
 ،YDP فــي وقــت وقــوع الهجمــة الجويــة، أو أي تغييــر محتمــل فــي االســتخدام علــى مــدار الصــراع”. انظــر، مشــروع بيانــات اليمــن

الحاشــية رقــم 336 أعــاله.
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المــواد الغذائيــة، والميــاه والكهربــاء، والنفــط والغــاز، ومناطــق ســكنية، ومســتوطنات للنازحيــن.

االستنتاج	 

أدت الهجمات الجوية للتحالف بقيادة السعودية واإلمارات باستمرار إلى: 

الزراعيــة علــى األراضــي  المزيــد مــن األنشــطة  )i( تدميــر المحاصيــل والماشــية ومنــع ممارســة 
المتضــررة مــن خــال تدميــر بنيتهــا التحتيــة، و

)ii( تدميــر قــوارب ومعــدات الصيــد وقتــل الصياديــن وزرع الخــوف فــي نفــوس الصياديــن؛ ممــا 
جعلهــم يحــّدون مــن أو يمتنعــون عــن ممارســة صيــد األســماك، رغــم أن اإلنتــاج الزراعــي وصيــد 
األســماك كانــا مصدريــن أساســيين أو وحيديــن للغــذاء فــي حجــة والحديــدة علــى التوالــي. كمــا 
أدت الهجمــات الجويــة وغيرهــا مــن الهجمــات إلــى تدميــر أو تعطيــل البنيــة التحتيــة للميــاه 
ومصــادر الميــاه األخــرى، فــي ســياق تعتبــر فيــه مصــادر الميــاه الصالحــة للشــرب محــدودة 
الــذي  المدنييــن. إن األســلوب  بالنســبة للعديــد مــن  الميــاه باهظــة  للغايــة وتكلفــة شــراء 
تــم بــه تنفيــذ هــذه الهجمــات لــم يتــرك مجــااًل للشــك فــي أنهــا كانــت ســتؤدي إلــى تدميــر 
هــذه األعيــان، وبالتالــي لــن تكــون قــادرة علــى تلبيــة احتياجــات الســكان المدنييــن مــن الغــذاء 
والمــاء. وفــي ســياق التقاريــر واســعة النطــاق حــول انعــدام األمــن الغذائــي والمائــي وعــن 
اآلثــار الســلبية لســلوك األطــراف المتحاربــة طــوال فتــرة النــزاع، بمــا فــي ذلــك الهجمــات الجويــة 
للتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات، ال بــد أن المســؤولين عــن الهجمــات كانــوا علــى علــم 
بــأن األشــخاص الذيــن يعتمــدون علــى المــزارع وعلــى صيــد األســماك للحصــول علــى الغــذاء 
ويعتمــدون علــى البنيــة التحتيــة للميــاه، للحصــول علــى الميــاه، ســيتضورون جوًعــا بــكل تأكيــد 
المســاعدة  خــال  مــن  خارجــي إلنقاذهــم  تدخــل  بــدون  أي  لألحــداث؛  العــادي  المســار  فــي 

اإلنســانية. 

واســتناًدا إلــى توقيــت وتواتــر ونمــط الهجمــات علــى األعيــان التــي ال غنــى عنهــا والهجمــات األوســع علــى 
المدنييــن واألعيــان المدنيــة، وأســلوبها الواســع النطــاق، والســياق الــذي ارتكبــت فيــه، بمــا فــي ذلــك حقيقــة 
ــا قامــوا بتقييــد وصــول  اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّ التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات والحكومــة  أن 
المســاعدة اإلنســانية للمدنييــن -مــن خــالل فــرض حصــار بحــري وجــوي فعلــي، بمــا فــي ذلــك فــي أوقــات 
الحاجــة الماســة، ومــن خــالل فــرض إجــراءات اقتصاديــة أثــرت ســلًبا علــى القــوة الشــرائية للمدنييــن وتوزيــع 
الغــذاء والوصــول إليــه، ومــن خــالل طــرق أخــرى لعرقلــة وصــول المســاعدات إنســانية- مــن الممكــن أن نســتنتج 
أن األشــخاص المســؤولين عــن الهجمــات الجويــة التــي اســتهدفت أعياًنــا ال غنــى عنهــا فــي محافظــات حجــة 
وصعــدة والحديــدة والموثقــة فــي هــذا التقريــر، كانــوا يهدفــون إلــى تجويــع المدنييــن المتضرريــن بالهجمــات، أو 
أنهــم كانــوا علــى علــم بــأن ســلوكهم ســيؤدي بشــكل شــبه مؤكــد إلــى تجويــع المدنييــن فــي المســار العــادي 
لألحــداث. وينطبــق هــذا بشــكل خــاص علــى مــن هــم فــي أعلــى مســتويات الســلطة الذيــن يســاهمون فــي 
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تطويــر وتنفيــذ اســتراتيجيات التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات فــي ســياق الحــرب فــي اليمــن. وبــدون 
تلقــي المدنييــن ألي مســاعدات، فإنهــم بــكل تأكيــد ســيعانون مــن الجــوع الشــديد فــي هــذا الســياق، وقــد 
مــات العديــد منهــم بالفعــل مــن الجــوع فــي اليمــن689. وحتــى لــو كان ألعضــاء التحالــف بقيــادة الســعودية 
واإلمــارات أهداًفــا متعــددة عنــد تنفيــذ الهجمــات علــى األعيــان التــي ال غنــى عنهــا الموثقــة فــي هــذا التقريــر، 
فــال يــزال مــن الممكــن تحميــل مســؤولية هــذه الهجمــات األشــخاص المســؤولين عنهــا شــريطة توافــر عنصــَري 

العلــم والقصــد لديهــم مــن تنفيــذ الهجمــات.

689  »اليمــن: يمــوت طفــل دون ســن الخامســة كل 10 دقائــق ألســباب يمكــن الوقايــة منهــا - منســق الشــؤون اإلنســانية لألمــم 
https://www.unocha.org/es/ ،)2017 ينايــر/ كانــون الثانــي OCHA )26 المتحــدة«، مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية
story/yemen-child-under-age-five-dies-every-10-minutes-preventable-causes-un-humanitarian-
https:// ،)2018 ؛ “قــد يكــون 85 ألــف طفــل فــي اليمــن ماتــوا مــن الجــوع”، نيويــورك تايمــز )21 نوفمبــر/ تشــرين الثانــيchief
www.nytimes.com/2018/11/21/world/middleeast/yemen-famine-children.html؛ »الحاجــة الملحــة للوصــول 
إلــى مئــات اآلالف مــن األطفــال المصابيــن بســوء التغذيــة الحــاد قبــل فــوات األوان”، منظمــة رعايــة األطفــال )21 نوفمبــر/ تشــرين 
https://www.savethechildren.org.uk/blogs/2018/starvation-in-yemen-85000-children-  ،)2018 الثانــي 
may-have-died-of-hunger. وكمــا نوقــش فــي القســم 2.2.2.1 مــن البــاب الســادس، فــإن التجويــع الفعلــي ليــس ركًنــا مــن 

أركان الجريمــة التــي يجــب إثباتهــا.
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انتهاكات أخرى للقانون الدولي 
اإلنساني والقانون الدولي 

لحقوق اإلنسان

يركــز هــذا التقريــر علــى توثيــق ســلوك األطــراف المتحاربــة، الــذي يمكــن أن يشــكل اســتخدام التجويــع أســلوًبا 
مــن أســاليب الحــرب باعتبــاره انتهــاًكا للقانــون الدولــي اإلنســاني أو جريمــة حــرب بموجــب القانــون الجنائــي 
الدولــي. ولكــن، وكمــا هــو موثــق فــي دراســات الحالــة فــي األقســام مــن 2 إلــى 4، فــإن ســلوك التحالــف بقيادة 
الســعودية واإلمــارات قــد يشــّكل أيًضــا انتهــاكات أخــرى للقانــون الدولــي اإلنســاني وجرائــم دوليــة أخــرى، بمــا 

فــي ذلــك جرائــم حــرب أخــرى، ويمكــن أن يشــّكل أيًضــا انتهــاكات للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان690. 

الهجمات الجوية للتحالف التي ربما انتهكت محظورات 
أخرى بموجب القانون الدولي اإلنساني، ويمكن أن 

تشكل جرائم بموجب القانون الجنائي الدولي 

عنــد التحقيــق فــي الهجمــات الجويــة للتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات، يمكــن للمحققيــن النظــر فــي 
المــدى الــذي يشــكل فيــه هــذا الســلوك انتهــاكات أخــرى للقانــون الدولــي اإلنســاني وجرائــم الحــرب ذات الصلــة 
بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي، وال ســيما الهجمــات المباشــرة علــى المدنييــن واألعيــان المدنيــة والعنــف 

الــذي يهــدف إلــى نشــر الرعــب بيــن الســكان المدنييــن.

عــن  الصياديــن  وعلــى  المــزارع  علــى  واإلمــارات  الســعودية  بقيــادة  للتحالــف  الجويــة  الهجمــات  أســفرت 
مقتــل691 وجــرح692 مدنييــن وتدميــر وإتــالف أعيــان مدنيــة693؛ األمــر الــذي يعتبــر انتهــاًكا للمــادة الثالثــة المشــتركة 

690  فــي حيــن لــم يتــم مناقشــته أدنــاه، إال أن مصــادرة أنصــار اللــه للمــزارع قــد يكــون انتهــاًكا لحقــوق الملكيــة ألشــخاص نازحيــن بموجــب 
القاعــدة 133 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي ولحــق النازحيــن مــن أصحــاب المــزارع والعامليــن فيهــا فــي العــودة إلــى 

منازلهــم أو مــكان إقامتهــم المعتــاد بموجــب القاعــدة 132 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي.

ــان عــن مقتــل ســبعة صياديــن  ــرة عقب ــرة البضيــع عــن مقتــل تســعة صياديــن. وأســفر الهجــوم علــى جزي 691  أســفر الهجــوم علــى جزي
بينهــم ثالثــة أطفــال، ومــا زال ســبعة صياديــن فــي عــداد المفقوديــن. انظــر القســم 4.2. 

692  أصيــب أربعــة مدنييــن بينهــم طفــل بجــروح فــي الغــارة الجويــة التــي اســتهدفت مزرعــة جلحــوف، وأصيــب شــخص يعمــل فــي تربيــة 
النحــل فــي مزرعــة الطويــل بحــروق خطيــرة، وإصابــات أخــرى نتيجــة الغــارة الجويــة علــى المزرعــة. انظــر القســم 2.2. وأســفر الهجــوم 
علــى جزيــرة البضيــع عــن إصابــة خمســة صياديــن ونجــا ســتة آخريــن، وفــي الهجــوم علــى جزيــرة عقبــان أصيــب صيــادان بجــروح ونجــا 

ســتة آخريــن. انظــر القســم 4.2.

693  تعتبــر األعيــان التــي ال غنــى عنهــا الفئــة أكثــر تحديــًدا مــن األعيــان المدنيــة. للحصــول علــى اســتعراض عــام حــول تدميــر األعيــان 
المدنيــة واألضــرار التــي لحقــت بهــا، انظــر القســم ii( 5.2.2.1( أعــاله. 
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فــي اتفاقيــات جنيــف والمــادة 13 )2( مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي والقواعــد 1 و 7 و 14 و 15 مــن 
القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي. وكمــا هــو موضــح أعــاله، وبنــاًء علــى المعلومــات التــي تــم الحصــول 
ــر، ليــس هنــاك شــكٌّ كبيــر فــي أن المــزارع والصياديــن قــد تــم  عليهــا فــي ســياق التحقيــق الخــاص بهــذا التقري
اســتهدافهم عــن عمــد، وال بــد أن المســؤولين عــن ذلــك كانــوا علــى علــم -بنــاًء علــى عــدم وجــود أهــداف 
عســكرية قريبــة- بــأن المدنييــن كانــوا فــي المواقــع المســتهدفة وأن المواقــع نفســها واألعيــان الموجــودة 
ــن علــى وجــه الخصــوص، وكمــا هــو مذكــور  ــة. وفيمــا يتعلــق بالصيادي ــا مدني فــي هــذه الموقــع تشــكل أعياًن
فــي القســم iii( 5.2.1.1( أعــاله، فقــد كان الصيــادون محتفظيــن بوضعهــم كمدنييــن حتــى لــو كانــوا يــزّودون 
جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســلحة، بالســالح كمــا يدعــي الفريــق المشــترك )JIAT( )وهــو األمــر الــذي 
ــا  لــم تتوصــل تحريــات منظمــة مواطنــة لدليــٍل بشــأنه(. وحتــى لــو كان مــن الممكــن اعتبــار قــوارب الصيــد أعياًن
»مزدوجــة االســتخدام«، وحتــى إذا كان مــن الممكــن اســتهدافها بموجــب مبــدأ التناســب، فــإن تطبيــق مبــدأ 
الحــذر يعنــي أن التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات كان ينبغــي عليــه منــع وقــوع األضــرار الجانبيــة مــن خــالل 

ــرَة بالســالح ليتــم اســتهدافهم. ــه المزعومــون الجزي االنتظــار حتــى يغــادر عناصــر جماعــة أنصــار الل

بقيــادة  التحالــف  التــي شــنها  الجويــة  الهجمــات  فــإن   ،)ii(  5.2.2.1 القســم  فــي  مناقشــته  تمــت  وكمــا 
الســعودية واإلمــارات علــى الصياديــن زرع الخــوف فــي مجتمــع الصياديــن، ممــا أعــاق قدرتهــم علــى ممارســة 
الصيــد فــي الميــاه اليمنيــة أو منعهــم مــن ممارســتها تماًمــا. والســبب الــذي دفــع أولئــك الذيــن اختــاروا العــودة 
إلــى ممارســة الصيــد، حتــى لــو لفتــرات محــدودة، هــو أنهــم كانــوا معتمديــن تماًمــا علــى صيــد األســماك فــي 
الحصــول علــى الغــذاء ومصــدر الدخــل، فكانــوا يقومــون بذلــك وفــي نفوســهم خــوف ومعرفــة دائميــن بأنهــم 
قــد يكونــوا ضحايــا لهجمــة مــن هجمــات التحالــف الجويــة. وبنــاًء علــى مــا ســبق، فــإن اســتهداف التحالــف بقيــادة 
الســعودية واإلمــارات للصياديــن يمكــن أن يرقــى إلــى مســتوى انتهــاك حظــر بــث الذعــر بيــن )ترويــع( الســكان 
المدنييــن بموجــب المــادة 13 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي والقاعــدة 82 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني 

العرفــي694.

كان مــن الواجــب إجــراء مزيــد مــن التحقيقــات لتحديــد مــا إذا كان )i( المدنيــون أو األعيــان المدنيــة هــم الهدف 
األساســي للهجــوم بموجــب المــادة 8 )2( )هـــ( )1( مــن نظــام رومــا األساســي فيمــا يتعلــق بالمدنييــن695 
وبموجــب القانــون الدولــي العرفــي فيمــا يتعلــق بــكلٍّ مــن المدنييــن واألعيــان المدنيــة696 و)ii( مــا إذا كان 
ــي  ــي الدول ــون الجنائ ــن )ترويعهــم(، بموجــب القان ــن الســكان المدنيي ــة محــددة لبــث الرعــب بي ــاة ني ــدى الجن ل

694  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، القاعدة 82 من القانون الدولي اإلنساني العرفي.

ــد توجيــه هجمــات ضــد الســكان المدنييــن بصفتهــم هــذه أو ضــد أفــراد مدنييــن ال يشــاركون بشــكل مباشــر  695  علــى ســبيل المثــال، تعمُّ
فــي األعمــال العدائيــة. انظــر أركان الجرائــم فــي نظــام رومــا األساســي، المــادة 8 )2( )هـــ( )1( األركان مــن 3-1. انظــر أيًضــا قضيــة 
المدعــي العــام ضــد كاتانغــا، قضيــة رقــم ICC-01/04-01/07، قــرار الدائــرة التمهيديــة األولــى بشــأن تأكيــد التهــم، 30 ســبتمبر/ 
أيلــول 2008، الفقــرات 270 و 393-392؛ قضيــة المدعــي العــام ضــد كاتانغــا، الحاشــية رقــم 249 أعــاله، الفقــرات 799 و 802 
و 805 و 807. وجــدت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة أيًضــا أنــه ال بــد أن مدنييــن كانــوا الهــدف مــن الهجــوم، 
ا. انظــر قضيــة المدعــي العــام ضــد جاليتــش، قضيــة رقــم IT-98-29-A، حكــم االســتئناف،  ســواء كان الهجــوم مباشــًرا أو عشــوائيًّ
30 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2006، الفقــرة 132. ال توجــد جريمــة حــرب عامــة تتمثــل فــي مهاجمــة األعيــان المدنيــة فــي النزاعــات 

المســلحة غيــر الدوليــة فــي حــد ذاتهــا بموجــب نظــام رومــا األساســي.

696  انظــر، علــى ســبيل المثــال، قضيــة المدعــي العــام ضــد كــوردي، الحاشــية رقــم 258 أعــاله، الفقــرات 57-47؛ قضيــة المدعــي العــام 
ضــد جاليتــش، الحاشــية رقــم 257 أعــاله، الفقــرة 132. 
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العرفــي697، وبالتالــي، اســتنتاج أن مثــل هــذه األعمــال تشــكل جرائــم حــرب متمثلــة بمهاجمــة المدنييــن و/ أو 
ترويــع الســكان المدنييــن. وقــد يكــون قصــد التجويــع واحــًدا مــن عــدد مــن األغــراض التــي يتــم مــن أجلهــا تنفيــذ 
الســلوك المرتبــط بالتجويــع، وبالتالــي فهــو ال يتعــارض مــع اســتنتاج أن األغــراض المتعــددة الكامنــة وراء تنفيــذ 

الســلوك قــد تتواجــد فــي الوقــت نفســه.

الهجمات الجوية التي ربما انتهكت التزامات التحالف 
والحكومة اليمنية بموجب القانون الدولي لحقوق 

اإلنسان

انتهكــت الهجمــات الجويــة التــي شــنها التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى المــزارع والبنيــة التحتيــة 
الزراعيــة والبنيــة التحتيــة للميــاه والصيــد الحرفــي، التزامــات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان باحتــرام الحــق 
فــي الغــذاء والمــاء698، وكذلــك الحــق فــي الحيــاة699، وربمــا حقــوق العمــل700، والصحــة )الجســدية والعقليــة(701 
والممتلــكات702، وجميعهــا تظــل ســارية أثنــاء النزاعــات المســلحة703، وإن كان هنــاك بعــض االســتثناءات فيمــا 

697  يتألــف القصــد الجنائــي لهــذه الجريمــة مــن نيــة محــددة لبــث الرعــب بيــن الســكان المدنييــن، ومــع ذلــك، فــإن الغــرض مــن األعمــال 
أو التهديــدات غيــر المشــروعة بارتــكاب مثــل هــذه األعمــال غيــر القانونيــة، يجــب أاّل يكــون الغــرض الوحيــد ألعمــال العنــف أو 
التهديــد بــه. وإن حقيقــة تواجــد أغــراض أخــرى فــي الوقــت نفســه مــع غــرض بــث الرعــب بيــن الســكان المدنييــن لــن تدحــض هــذه 
التهمــة، بشــرط أن تكــون نيــة بــث الذعــر بيــن الســكان المدنييــن مــن بيــن األهــداف الرئيســية. ويمكــن االســتدالل علــى هــذه النيــة 
مــن مالبســات األفعــال أو التهديــدات، أي مــن طبيعتهــا وطريقتهــا وتوقيتهــا ومدتهــا. قضيــة المدعــي العــام ضــد جاليتــش، 

الحاشــية رقــم 257 أعــاله، الفقــرة 104.

698  انظر الباب الخامس، القسم 3.

699  اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان UDHR، المــادة 3؛ الجمعيــة العموميــة لألمــم المتحــدة، الحاشــية رقــم 295 أعــاله، الفقــرة 
52؛ »لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة CESCR، الحاشــية رقــم 297 أعــاله، الفقــرة 14؛ »التعليــق العــام رقــم 3: 
 CESCR طبيعــة التزامــات الــدول األطــراف )المــادة 2، الفقــرة 1، مــن العهــد(«، لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
14( ديســمبر/ كانــون األول 1990(، الفقــرة 10. انظــر أيًضــا منظمــة األغذيــة والزراعــة FAO، الحاشــية رقــم 295 أعــاله، فــي الخــط 
التوجيهــي 16؛ هوتــر، الحاشــية رقــم 224 عــاله؛ هوتــر، الحاشــية رقــم 284 أعــاله. بالنظــر إلــى عــدد الوفيــات الناجمــة عــن األلغــام 
األرضيــة التــي أبلغــت عنهــا منظمــة مواطنــة وغيرهــا مــن المنظمــات، فــإن هــذا الحــق وثيــق الصلــة بشــكل خــاص، عــالوة علــى 

االرتبــاط الجوهــري بيــن الحــق فــي الغــذاء والحــق فــي الحيــاة.

ــان 6 و 11؛ “التعليــق العــام رقــم 18: الحــق فــي  ــة، المادت ــة والثقافي ــة واالجتماعي 700  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصادي
CESCR )6 فبرايــر/ شــباط 2006(. الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة  لجنــة  العمــل”، 

701  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة CESCR، المــادة 12؛ »الحــق فــي الصحــة: صحيفــة الوقائــع 
OHCHR، https://www.ohchr.org/documents/publications/ اإلنســان  لحقــوق  الســامية  المفوضيــة   ،”31 رقــم 

 .factsheet31.pdf

702  اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان UDHR، المــادة 17؛ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، 
المــادة 11؛ »مســودة التعليــق العــام رقــم 26 )2021( بشــأن األرض والحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة« لجنــة 
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة CESCR )3 مايــو/ أيــار 2021(، وثيقــة أمميــة رقــم E/C.12/69/R.2، الفقــرة 1 
)»الحصــول علــى األرض هــو شــرط مســبق مهــّم إلعمــال العديــد مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد، وال ســيما الحــق فــي 
الغــذاء والمــاء والســكن المالئــم كجــزء مــن الحــق فــي التمتــع بمســتوى معيشــي الئــق، فضــاًل عــن الحــق فــي الصحــة والحمايــة 

ضــد عــدم التمييــز الــواردة فــي العديــد مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد«(.

ــان عــن مقتــل ســبعة صياديــن  ــرة عقب ــرة البضيــع عــن مقتــل تســعة صياديــن. وأســفر الهجــوم علــى جزي 703  أســفر الهجــوم علــى جزي
بينهــم ثالثــة أطفــال، ومــا زال ســبعة صياديــن فــي عــداد المفقوديــن. انظــر القســم 4.2.
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يتعلــق بالمقاتليــن المعاديــن أو األشــخاص المشــاركين مباشــرة فــي األعمــال العدائيــة704. إن اليمــن طــرف 
فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
الســعودية  بقيــادة  التحالــف  فــإن  وبالتالــي  ــا،  بهــا دوليًّ المعتــرف  اليمنيــة  والحكومــة  والسياســية  المدنيــة 
واإلمــارات يعتبــر كذلــك705؛ ولذلــك فهــي ملزمــة ليــس فقــط باحتــرام هــذه الحقــوق، ولكــن بحمايتهــا والوفــاء 

بهــا أيًضــا.

أّدى تدميــر األعيــان التــي ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة إلــى تفاقــم حالــة األمــن الغذائــي والمائــي 
المترديــة أصــاًل للمدنييــن المتضرريــن، وانتهــك بشــكل مباشــر االلتــزام باالمتنــاع عــن اتخــاذ إجــراءات مــن شــأنها 
أيًضــا مــن خــالل تدميــر  الحقــوق  تنتهــك هــذه  الغــذاء والمــاء. ويمكــن أن  تتعــارض مــع حقوقهــم فــي  أن 
ســبل العيــش الالزمــة للحصــول علــى الغــذاء والمــاء706. وقــد أقــرت لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة )CESCR( أن أحــد المكونــات األساســية للحــق فــي الغــذاء هــو ليــس 
بــأن يكــون كافًيــا ومتاًحــا فحســب، بــل يمكــن الوصــول إليــه، وأن االلتــزام بهــذا الحــق يتطلــب مــن الــدول تعزيــز 
وصــول النــاس إلــى ســبل العيــش707. وفــي ســياق فحــص ســلوك حــزب اللــه وإســرائيل أثنــاء نزاعهمــا عــام 2006 
فــي لبنــان وإســرائيل ومرتفعــات الجــوالن، أقــر المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي الغــذاء أيًضــا بــأن هــذا الحــق 
»ال يتعلــق أساًســا بالمســاعدات الغذائيــة؛ إنــه الحــق فــي أن يكــون المــرء قــادًرا علــى إطعــام نفســه مــن خــالل 
تمتعــه بســبل العيــش المالئمــة«708. وبنــاًء علــى ذلــك، فــإن اآلثــار المدمــرة للهجمــات الجويــة علــى قــدرة 
المزارعيــن وعمــال المــزارع والصياديــن علــى كســب الدخــل يمكــن أن تشــكل انتهــاًكا لحقوقهــم فــي الغــذاء 
والمــاء، وبالتالــي انتهــاًكا مــن قبــل أعضــاء التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات اللتزامهــم باالمتنــاع عــن اتخــاذ 

إجــراءات مــن شــأنها أن تتعــارض مــع هــذه الحقــوق.

704  أصيــب أربعــة مدنييــن بينهــم طفــل بجــروح فــي الغــارة الجويــة التــي اســتهدفت مزرعــة جلحــوف، وأصيــب شــخص يعمــل فــي تربيــة 
النحــل فــي مزرعــة الطويــل بحــروق خطيــرة وجــروح أخــرى نتيجــة الغــارة الجويــة التــي اســتهدفت المزرعــة. انظــر القســم 2.2. وفــي 
الهجــوم علــى جزيــرة البضيــع، أصيــب خمســة صياديــن ونجــا ســتة آخريــن، وفــي الهجــوم علــى جزيــرة عقبــان، أصيــب صيــادان ونجــا 

ســتة آخريــن. انظــر القســم 3.2.

705  تعتبــر األعيــان التــي ال غنــى عنهــا الفئــة أكثــر تحديــًدا مــن األعيــان المدنيــة. للحصــول علــى اســتعراض عــام حــول تدميــر األعيــان 
المدنيــة واألضــرار التــي لحقــت بهــا.

706  انظــر أيًضــا لجنــة حقــوق اإلنســان HRC، الحاشــية رقــم 630 أعــاله، الصفحــة 2. انظــر أيًضــا الفقــرة 31 )ح(، التــي توصــي بــأن 
“علــى الحكومــة اللبنانيــة... أن تصمــم برامــج لدعــم كل مــن تــم تدميــر ســبل عيشــهم بســبب الحــرب، وخاصــة المزارعيــن والعامليــن 
ا مــن جهــود إعــادة اإلعمــار«. انظــر أيًضــا قــرار الجمعيــة  الزراعييــن والصياديــن. ويجــب أن يكــون الحــق فــي الغــذاء والمــاء جــزًءا أساســيًّ
العموميــة لألمــم المتحــدة UNGA رقــم 73/165 بتاريــخ 17 ديســمبر/ كانــون األول 2018، إعــالن األمــم المتحــدة بشــأن حقــوق 
الفالحيــن وغيرهــم مــن العامليــن فــي المناطــق الريفيــة، المــادة 21 )2( و )3( )»يحــق لألشــخاص العامليــن فــي المناطــق الريفيــة 
الوصــول إلــى نظــم إدارة الميــاه والميــاه لالســتخدامات اإلنتاجيــة والزراعــة وصيــد األســماك وتربيــة الماشــية وغيــر ذلــك مــن ســبل 

العيــش المرتبطــة بالميــاه«(.

707  لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة CESCR، الحاشــية رقــم 297 أعــاله، الفقرتيــن 8 و 15. كمــا تــم االعتــراف 
بــأن الحــق فــي العمــل بموجــب المــادة 6 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة كحــق 
أساســي إلعمــال الحــق فــي الغــذاء، وأن المــادة 11 التــي تحمــي الحــق فــي الغــذاء »تتضمــن مجموعــة واســعة مــن االهتمامــات 
المتعلقــة بحيــاة وســبل عيــش ســكان الــدول األعضــاء؛” انظــر »صحيفــة الوقائــع رقــم 16 )التعديــل 1(، لجنــة الحقــوق االقتصاديــة 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/  ،10 و   7 الصفحتيــن   ،CESCR والثقافيــة«،  واالجتماعيــة 

.FactSheet16rev.1en.pdf

708  لجنــة حقــوق اإلنســان HRC، الحاشــية رقــم 630 أعــاله، الصفحــة 2 )مناقشــة األضــرار التــي لحقــت بالنظــام اإليكولوجــي الســاحلي 
والتأثيــرات الســلبية ليــس فقــط علــى الوصــول إلــى الغــذاء ولكــن علــى ســبل عيــش الصياديــن(. انظــر أيًضــا الفقــرة 31 )ح(، التــي 
توصــي بــأن “علــى الحكومــة اللبنانيــة... أن تصمــم برامــج لدعــم كل مــن تــم تدميــر ســبل عيشــهم بســبب الحــرب، وخاصــة المزارعيــن 

ا مــن جهــود إعــادة اإلعمــار«. والعامليــن الزراعييــن والصياديــن. ويجــب أن يكــون الحــق فــي الغــذاء والمــاء جــزًءا أساســيًّ
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وفيمــا يتعلــق بمقتــل الصياديــن فــي الهجمــات علــى جزيــرة البضيــع، انتهــك التحالــف بقيــادة الســعودية 
واإلمــارات حــق الصياديــن فــي الحيــاة709. وكمــا هــو مذكــور فــي القســم 3 مــن البــاب الســادس، فقــد فــرض 
ــا فــي المنطقــة لمنــع تهريــب األســلحة إلــى جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(  ــا جزئيًّ ــا فعليًّ التحالــف حصــاًرا بحريًّ
المســلحة710. وعنــد تطبيــق حظــر األســلحة بموجــب قــرار مجلــس األمــن رقــم 2216 )2015(711، ال تــزال الــدول 
ملزمــة باالمتثــال اللتزاماتهــا بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والقانــون الدولــي 
العرفــي فيمــا يتعلــق بالحقــوق فــي الحيــاة والغــذاء والمــاء، والتــي ال تــزال ســارية أثنــاء النزاعــات المســلحة712. 
وعــالوة علــى ذلــك، عندمــا ُتدعــى الــدول المتدخلــة إلــى التدخــل فــي نــزاع مــا، فإنهــا تكــون ملزمــة باالمتثــال 

اللتزامــات القانــون الدولــي والمحلــي للدولــة المضيفــة باإلضافــة إلــى التزاماتهــا713.

فــي مثــل هــذه الســياقات، كان ينبغــي وصــف العمليــة التــي اســتهدفت الصياديــن المدنييــن، حتــى لــو أنهــم 
كانــوا يقومــون بتهريــب أســلحة )وهــو مــا لــم تتوصــل إليــه تحريــات منظمــة مواطنــة(، علــى أنهــا عمليــة إلنفــاذ 
القانــون ُتطبــق عليهــا قواعــد اســتخدام المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي714. وبموجــب هــذه القواعــد، 
يجــب أن يقتصــر اســتخدام األســلحة الناريــة ضــد األشــخاص علــى »الدفــاع عــن النفــس أو الدفــاع عــن اآلخريــن 
ضــد التهديــد الوشــيك بالمــوت أو اإلصابــة الخطيــرة، بهــدف منــع ارتــكاب جريمــة خطيــرة تنطــوي بشــكل خــاص 
علــى تهديــد كبيــر للحيــاة، أو إلقــاء القبــض علــى شــخص يمثــل مثــل هــذا الخطــر ويقــاوم الســلطة، أو لمنعــه 
أو منعهــا مــن الهــرب، وفقــط عندمــا تكــون الوســائل األقــل حجًمــا غيــر كافيــة لتحقيــق هــذه األهــداف«715. 
أمــا بالنســبة لاللتــزام باتخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة للتقليــل مــن آثــار األضــرار الجانبيــة، فــإن اســتخدام القــوة فــي 
هــذا الســياق -أي قصــف الصياديــن بالقنابــل- لــم يكــن هــو الســبيل األخيــر. وحتــى لــو كان التحالــف يطبــق حظــر 
األســلحة الــذي فرضــه مجلــس األمــن الدولــي، فــإن الهجمــات علــى الصياديــن انتهكــت حــق الصياديــن فــي 

709  انظــر لجنــة حقــوق اإلنســان، الحاشــية رقــم 305 أعــاله، الفقــرة 64 )“الممارســات غيــر المتوافقــة مــع القانــون الدولــي اإلنســاني، 
والتــي تنطــوي علــى خطــر علــى أرواح المدنييــن وغيرهــم مــن األشــخاص المحمييــن بموجــب القانــون اإلنســاني الدولــي، بمــا فــي 
ذلــك اســتهداف المدنييــن واألعيــان المدنيــة واألعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة، والهجمــات 

العشــوائية، وعــدم تطبيــق مبدَئــي الحــذر والتناســب، ]...[ ]...[ الــذي يعتبــر انتهــاًكا للمــادة 6 مــن العهــد«(. 

710  فرضــت الحكومــة اليمنيــة حظــًرا علــى المــرور البــريء للســفن األجنبيــة فــي البحــر اإلقليمــي، وهــو مــا ســمح للتحالــف الــذي 
ــا للمعلومــات المتاحــة للجمهــور،  تقــوده الســعودية واإلمــارات بتطبيقــه. وورلــد ماريتايمــز نيــوز، الحاشــية رقــم 99 أعــاله. ووفًق
ا لتنفيــذ هــذا الحظــر. انظــر اتفاقيــة األمــم المتحــدة لقانــون البحــار، المــادة 45؛ تعليــق المــرور البــريء،  لــم يصــدر اليمــن إعالًنــا رســميًّ
DOALOS(، https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/( البحــار المحيطــات وقانــون  قســم شــؤون 

innocent_passages_suspension.htm؛ فينــك، الحاشــية رقــم 98 أعــاله، الصفحــة 301.

711  قــرار مجلــس األمــن رقــم 2216 )2015(، مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، S/RES/2216 )14 أبريــل/ نيســان2015(، 
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-  ،14-17 الفقــرات 

.CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2216.pdf

712  انظر الباب السادس، القسم 3.

713  انظر الباب السادس، القسم 3.2.2.

714  »مدونــة قواعــد الســلوك للمســؤولين المكلفيــن بإنفــاذ القانــون«، المعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة العموميــة فــي قرارهــا رقــم 
34/169 )1979( )مدونــة قواعــد الســلوك للمســؤولين المكلفيــن بإنفــاذ القانــون(؛ »المبــادئ األساســية بشــأن اســتخدام القــوة 
ــة لألمــم  ــة العمومي ــل المؤتمــر الثامــن للجمعي ــون«، المعتمــدة مــن قب ــل المســؤولين عــن إنفــاذ القان ــة مــن قب واألســلحة الناري
ــا )1990( )المبــادئ األساســية الســتخدام القــوة(. راجــع أيًضــا »مبــادئ  المتحــدة بشــأن منــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن، كوب
ا وبإجــراءات موجــزة«، قــرار المجلــس االقتصــادي  المنــع والتحقيــق الفعاليــن لعمليــات اإلعــدام خــارج نطــاق القانــون وتعســفيًّ

واالجتماعــي رقــم 1989/65 )24 مايــو/ أيــار 1989(.

715  »المبــادئ األساســية الســتخدام القــوة«، الحاشــية رقــم 714 أعــاله؛ »مدونــة قواعــد الســلوك للمســؤولين المكلفيــن بإنفــاذ 
القانــون«، الحاشــية رقــم 714 أعــاله، الفقــرة )ج( مــن التعليــق علــى المبــدأ 3.
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الحيــاة.

االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  ببنــود  ملزمــة  ــا  بهــا دوليًّ المعتــرف  اليمنيــة  الحكومــة  إن 
باحتــرام وحمايــة  قانونيــة دوليــة  التزامــات  المعاهــدة، وعليهــا  فــي  والثقافيــة؛ كونهــا طرًفــا  واالجتماعيــة 
ــا ملزمــة بحمايــة  وإعمــال حقــوق اإلنســان لمــن هــم علــى أراضيهــا. كمــا أن الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّ
هــذه الحقــوق مــن تدخــل األطــراف الثالثــة، بمــا فــي ذلــك أعضــاء التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات. 
وقــد أشــارت منظمــة مواطنــة وكليــة كولومبيــا للحقــوق فــي مذكــرة مقدمــة إلــى لجنــة الحقــوق االقتصاديــة 

:CESCR والثقافيــة  واالجتماعيــة 

يطالــب القانــون الدولــي اليمــن بتوفيــر الحمايــة ضــد التجــاوزات التــي يرتكبهــا ]أعضــاء 
التحالــف الــذي ينفــذ عمليــات عســكرية فــي اليمــن بموافقــة الحكومــة اليمنيــة[. وال 
يحــق للحكومــة اليمنيــة الموافقــة علــى تنفيــذ أفعــال علــى أراضيهــا قــد تكــون غيــر 
ــا  ــذ مثــل هــذه األفعــال. وال يحــق لليمــن أيًض ــة إذا اليمــن بنفســها قامــت بتنفي قانوني
تقديــم المســاعدة أو الدعــم للــدول األخــرى، بمــا فــي ذلــك التحالــف بقيــادة الســعودية 
واإلمارات، إذا كانت هذه المســاعدة تســاهم في انتهاكات قانون حقوق اإلنســان. كما 
يجــب علــى اليمــن اتخــاذ التدابيــر المناســبة لحمايــة األفــراد مــن االنتهــاكات التــي ترتكبهــا 
األطــراف الفاعلــة الدوليــة أو غيــر الدوليــة األخــرى العاملــة فــي اليمــن، بمــا فــي ذلــك 
عــن طريــق إجــراء تحقيقــات كافيــة فــي االنتهــاكات، ووضــع ضمانــات كافيــة لضمــان أن 

يكــون تنفيــذ مثــل هــذه األفعــال علــى أراضيهــا ممتثــاًل لقانــون حقــوق اإلنســان716.

ــة التــي ينفذهــا التحالــف  ــا مســؤولة عــن الهجمــات الجوي ــة المعتــرف بهــا دوليًّ وطالمــا أن الحكومــة اليمني
بقيــادة الســعودية واإلمــارات، باإلضافــة إلــى اإلجــراءات األخــرى المنســوبة إلــى التحالــف )مثــل الحصــار البحــري 

والجــوي(، فهــذا أيًضــا يعــد انتهــاًكا اللتزاماتهــم فــي مجــال حقــوق اإلنســان.

ــا ملزمــة باتخــاذ  وفيمــا يتعلــق بالتزامهــا بالوفــاء بهــذه الحقــوق، فــإن الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّ
خطــوات اســتباقية لتعزيــز الحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة للســكان، بمــا فــي ذلــك الوصــول إلــى الغــذاء 
والمــاء واســتخدامهما، ووســائل ضمــان ســبل العيــش لهــم، والتــي تشــمل اتخــاذ خطــوات مــن أجــل ضمــان مــرور 
المســاعدات اإلنســانية. وحتــى لــو تحمــل جماعــة أنصــار اللــه التزاماتــه بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 

بحكــم ســيطرتها الفعليــة علــى األرض، فــإن هــذا ال يعنــي أن الســلطات القانونيــة معفــاة مــن التزاماتهــا717. 

716  منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان وعيادة حقوق اإلنسان في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، الحاشية رقم 90 أعاله.

717  انظر الباب السادس، القسم 3.3.
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المقدمة
ركــزت الكثيــر مــن التقاريــر الدوليــة بشــأن الحــرب فــي اليمــن، ال ســيما فــي الســنوات األولــى مــن النــزاع، علــى 
االنتهــاكات التــي ارتكبهــا التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات، وال ســيما مــن خــالل حملتــه الجويــة المدمــرة. 
والتزاًمــا بمهمتهــا، قامــت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان بتوثيــق ســلوك جميــع أطــراف النــزاع علــى نطــاق 
ــار التدريجيــة للتكتيــكات العســكرية التــي تســتخدمها جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(  واســع، بمــا فــي ذلــك اآلث
المســلحة718. وكمــا وثقــت هيئــات تابعــة لألمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المنظمــات ذات المصداقيــة مجموعــة 
 )ANSA( ــر الحكومــي ــه، وهــي الطــرف الرئيســي المســلح غي مــن االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا جماعــة أنصــار الل

فــي اليمــن719.

718  للحصــول علــى أحــدث التقاريــر، انظــر، علــى ســبيل المثــال، »بــدون مســاءلة: حقــوق اإلنســان فــي اليمــن”، منظمــة مواطنــة لحقــوق 
https://mwatana.org/wp-content/uploads/2020/10/2019-Human-  ،)2020 األول  تشــرين  )أكتوبــر/  اإلنســان 
اإلنســان  لحقــوق  مواطنــة  منظمــة  اليمــن”،  فــي  المــدارس  علــى  الهجمــات  المســتقبل:  تقويــض  Rights-in-Yemen.pdf؛ 
https://mwatana.org/wp-content/uploads/2020/08/Undermining-The-Future-  ،)2020 آب  )أغســطس/ 
En_6.pdf؛ منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان، الحاشــية رقــم 45 أعــاله؛ منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان، الحاشــية رقــم 333 

أعــاله.

 )GEE( ــن ــراء البارزي ــراء مجلــس األمــن )PoE( التابــع لألمــم المتحــدة فــي اليمــن؛ فريــق الخب ــال، فريــق خب 719  انظــر، علــى ســبيل المث
التابــع لألمــم المتحــدة؛ منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش؛ مشــروع بيانــات اليمــن YDP؛ اإلرشــيف اليمنــي؛ منظمــة العفــو الدوليــة.

الصورة: ألغام أرضية تم نزعها من مديرية ذوباب، محافظة تعز. يونيو/حزيران 2018
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وكمــا هــو الحــال مــع التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات، أثــرت جماعــة أنصــار اللــه بشــكل مباشــر وغيــر 
مباشــر علــى األمــن الغذائــي فــي اليمــن. فقــد كان هنــاك توثيــق واســع النطــاق لمجموعــة مــن أنمــاط هجمــات 
أنصــار اللــه وممارســاتهم التــي أثــرت علــى األمــن الغذائــي والمائــي فــي اليمــن720، بمــا فــي ذلــك القصــف 
البــري الــذي كان لــه تأثيــر علــى إمكانيــة الوصــول إلــى الغــذاء؛ وقصــف مركبــات نقــل الغــذاء؛ وإطــالق النــار 
علــى المدنييــن مــن قبــل القناصيــن التابعيــن للجماعــة أثنــاء بحثهــم عــن الغــذاء أو األمــان721؛ والحصــار المســتمر 
والمميــت علــى مدينــة تعــز والــذي أعــاق إمكانيــة الوصــول إلــى الميــاه وعمــل األســواق التــي يعتمــد عليهــا مــا 
ــة، مــع الســماح فقــط بدخــول الحــد األدنــى مــن  ــة احتياجاتهــم الغذائي ــة لتلبي نســبته 90% مــن ســكان المدين
الغــذاء، ممــا أّدى إلــى ارتفــاع حــاّد فــي ســوء التغذيــة الحــاد ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن وفيــات722؛ وفــرض المزيــد 
مــن األوضــاع الشــبيهة بالحصــار فــي منطقــة حجــور بمحافظــة حجــة فــي عــام 2018، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل 
اســتخدام نقــاط التفتيــش؛ وفــرض قيــود علــى وصــول المســاعدات اإلنســانية، بمــا فــي ذلــك علــى الغــذاء 

ــاه والمســاعدات723.  والمي

يصــف القســمان التاليــان ســلوك جماعــة أنصــار اللــه فيمــا يتعلــق بالعوائــق اإلنســانية المتعمــدة، وزرع األلغام 
األرضيــة فــي محافظتيــن مــن محافظــات اليمن.

فــي القســم 2، نناقــش القيــود التــي فرضتهــا جماعــة أنصــار اللــه علــى أعمــال اإلغاثــة اإلنســانية، مــع التركيــز 
علــى محافظــة صعــدة. إن إحــدى ركائــز القانــون الدولــي اإلنســاني وحمايــة المدنييــن هــو الســماح بمــرور 
المســاعدات اإلنســانية دون عوائــق والحظــر المطلــق لإلعاقــة المتعمــدة ألعمــال اإلغاثــة. وبالنســبة لبلــد مثــل 
اليمــن، كان يعانــي أصــاًل مــن انعــدام األمــن الغذائــي قبــل النــزاع األخيــر724، كانــت المســاعدات اإلنســانية بمثابــة 

شــريان حيــاة أساســي للعديــد مــن المجتمعــات.

وتؤكــد التقاريــر الموثوقــة والمتســقة نتائــج أبحــاث منظمــة مواطنــة، أنــه فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة 
جماعــة أنصــار اللــه، قامــت الجماعــة بـــ: منــع حركــة نقــل المــواد الضروريــة داخــل اليمــن؛ ونهــب المســاعدات 

720  فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 23 أعــاله، الفقــرات 116 و 118 و 138؛ فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 
22 أعــاله، الفقــرة 4؛ فريــق خبــراء مجلــس األمــن )PoE( )2016(، الحاشــية رقــم 331 أعــاله، الفقــرات 132 و 134 و 184 )نهــب 

المســاعدات الغذائيــة(، الملحــق 47.

721  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرتان 173 و 305.

https://www.npr. ،)2020 ديســمبر/ كانــون األول( NPR ،”قصــة عبداللــه البالــغ مــن العمــر ســنة واحــدة هــي قصــة اليمــن“  722
org/sections/goatsandsoda/2020/12/23/946756089/hope-and-hopelessness-in-the-hunger-wards-
of-yemen?t=1622449866700؛ يشــير االســتعراض العالمــي لالحتياجــات اإلنســانية لعــام 2021 إلــى وقــوع 131000 حالــة 
ــر مباشــرة بمــا فــي ذلــك بســبب الجــوع فــي جميــع أنحــاء اليمــن. مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA، الحاشــية  وفــاة غي
رقــم 41 أعــاله؛ ذكــرت منظمــة رعايــة األطفــال SC أن مــا يقــدر بنحــو 85000 طفــل دون ســن الخامســة ماتــوا مــن الجــوع وفًقــا 
للتحليــل الــذي أجرتــه فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2018 »اليمــن: مــن المرجــح أن يكــون 85000 طفــل قــد ماتــوا مــن الجــوع منــذ 
https://www.savethechildren.net/news/ ،)2018 بدايــة الحــرب”، منظمــة رعايــة األطفــال )21 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي
yemen-85000-children-may-have-died-starvation-start-war؛ منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، الحاشــية رقــم 113 

أعــاله؛ مؤسســة االمتثــال للحقــوق العالميــة والســالم العالمــي، الحاشــية رقــم 87 أعــاله، الصفحــة 3.

723  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرة 775.

724  “الدراســة االســتقصائية الشــاملة عــن األمــن الغذائــي )CFSS(: اليمــن”، برنامــج الغــذاء العالمــي WFP )نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wfp269771.pdf  ،)2014
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وتغييــر مســارها؛ وفــرض لوائــح تقيــد بشــكل مفــرط عمــل وكاالت اإلغاثــة؛ ومنــع إجــراء تقييمــات االحتياجــات 
والتدخــل فــي قوائــم المســتفيدين؛ ومنــع تحــركات فــرق المســاعدات؛ وترهيــب العامليــن فــي مجــال اإلغاثــة 
واعتقالهــم والتعامــل معهــم بعنــف725. وقــد أّدى تكــرار مثــل هــذه العوائــق واســتمرارها إلــى قيــام برنامــج 
ــه خــالل عامــي  ــة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة أنصــار الل ــات اإلغاث ــة العالمــي WFP بتعليــق عملي األغذي

2019 و2020 726. وال تــزال هنــاك عوائــق بهــذا الشــأن وتســتمر هــذه التكتيــكات فــي عــام 2021 727.

فــي ظــل ســيطرة ســلطة األمــر الواقــع ألنصــار اللــه علــى محافظــة صعــدة، تــم اإلبــالغ عــن ممارســات عرقلــة 
وصــول المســاعدات اإلنســانية مــن قبــل فــرق المجلــس األعلــى للشــؤون اإلنســانية الــذي أنشــأته وتديــره 
جماعــة أنصــار اللــه، فمــن غيــر المتصــور أن جماعــة أنصــار اللــه لــم تكــن علــى علــم بحجــم االحتيــاج وبعواقــب منــع 

وصــول المســاعدات اإلنســانية وتحويلهــا عــن مســارها ونهبهــا، وبخــالف ذلــك إعاقــة مرورهــا بُحريــة.

فــي القســم 3، نقــوم بتحليــل الوثائــق الشــاملة التــي جمعتهــا منظمــة مواطنــة عــن األســلوب واســع النطــاق 
ــان التــي ال غنــى عنهــا  ــر المترتــب علــى ذلــك علــى األعي ــة واألث ــه األلغــام األرضي ــه أنصــار الل الــذي اســتخدم ب
ــاة واألمــن الغذائــي فــي محافظــة تعــز. وقــد تــم توثيــق اســتخدام أنصــار اللــه لأللغــام  للبقــاء علــى قيــد الحي
األرضيــة فــي اليمــن منــذ بدايــة هــذا النــزاع. وفــي حيــن ال يوجــد رقــم شــامل لعــدد األلغــام التــي زرعتهــا جماعــة 

أنصــار اللــه فــي جميــع أنحــاء اليمــن منــذ 2014، فــإن التقديــرات تقــدر بمئــات اآلالف728.

725  مقابــالت منظمــة مواطنــة مــع 31 فــرًدا بخصــوص وقائــع محــددة لعرقلــة العمــل اإلنســاني فــي محافظــة صعــدة، بينهــم 
المســاعدات  مــن  ومســتفيدون  صحيــون  وعاملــون   )MEAL( والتعلــم  والمســاءلة  والتقييــم  الرقابــة  مجــال  فــي  موظفــون 
اإلنســانية ومنســقو مشــاريع وعاملــون فــي مجــال اإلغاثــة اإلنســانية وغيرهــم خــالل الفتــرة مــن يونيــو/ حزيــران 2018 إلــى أبريــل/ 
ــن  ــراء البارزي ــق الخب ــراء مجلــس األمــن )PoE( )2018(، الحاشــية رقــم 331 أعــاله، الصفحــة 2، الفقــرة 192؛ فري نيســان2021؛ خب
GEE، الحاشــية رقــم 88 أعــاله، الفقــرات مــن 775-773؛ فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 23 أعــاله، الفقــرات مــن -127
135؛ مرجــع ســابق، الحاشــية رقــم 95 أعــاله؛ مؤسســة االمتثــال للحقــوق العالميــة والســالم عالمــي، الحاشــية رقــم 87 أعــاله.

فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 23 أعــاله، الفقــرة 128، نقــاًل عــن »برنامــج الغــذاء العالمــي يبــدأ التعليــق الجزئــي   726
https://www.wfp.org/news/world- ،)2019 يونيــو/ حزيــران WFP )20 للمســاعدات فــي اليمــن«، برنامــج الغــذاء العالمــي
food-programme-begins-partial-suspension-aid-yemen؛ راجــع أيًضــا »اليمــن: إعاقــة المســاعدات يعــرض المالييــن 
https://www.hrw.org/news/2020/09/14/  ،)2020 أيلــول  ســبتمبر/   14( ووتــش  رايتــس  هيومــن  منظمــة  للخطــر«، 
الحوثيــون فــي 14 يوليــو/ تمــوز و 13 أغســطس/ آب علــى رســالة  yemen-aid-obstruction-puts-millions-risk )“رد 
عرضــت نتائــج منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، قائليــن إن مزاعــم عرقلــة المســاعدات ال أســاس لهــا وأن وكاالت اإلغاثــة التــي 
ادعــت وجــود عراقيــل كانــت تتبــع »أوامــر سياســية« مــن الواليــات المتحــدة. ولــم تتلــقَّ منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش أي ردود 

مــن الحكومــة اليمنيــة أو المجلــس االنتقالــي الجنوبــي«(.

727  وثــق فريــق خبــراء مجلــس األمــن )PoE( التابــع لألمــم المتحــدة حتــى أواخــر يوليــو/ تمــوز 2020، أن أنصــار اللــه مــا زالــوا يعرقلــون 
المــرور اآلمــن والســريع للمســاعدات اإلنســانية؛ مشــيًرا إلــى بعــض التقــدم، ولكــن أيًضــا ال تــزال هنــاك عقبــات كبيــرة. فريــق مجلــس 
األمــن التابــع لألمــم المتحــدة PoE، الحاشــية رقــم 35 أعــاله، الفقــرة 156. ودعــت األمــم المتحــدة فــي مايــو/ أيــار 2021 جماعــة 
أنصــار اللــه إلــى ضمــان ســرعة مــرور المســاعدات، معربــة عــن قلقهــا إزاء العوائــق الهجوميــة والبيروقراطيــة فــي مــأرب، والتــي كان 
لهــا تأثيــر مدمــر علــى المدنيين. “حــث الفريــق األطــراف فــي اليمــن علــى تقديــم تنــازالت، وإبــرام اتفــاق ســالم، مقدمــي اإلحاطــات 
يحــذرون مجلــس األمــن مــن الكــوارث اإلنســانية والبيئيــة الوشــيكة ]بيــان صحفــي[”، مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة )12 

.https://www.un.org/press/en/2021/sc14520.doc.htm ،)2021 مايــو/ أيــار

728  تشــكل األلغــام األرضيــة التــي زرعهــا الحوثيــون تهديــًدا مســتمًرا علــى المدنييــن فــي اليمــن. »الحوثيــون واســتخدام األلغــام األرضيــة 
https://acleddata.com/2018/06/06/the-houthis-and-the- ،)2018 فــي اليمــن«، منظمــة أكتــد )6 يونيــو/ حزيــران
use-of-landmines-in-yemen/؛ إيالنــا ديلوزيــر، »مشــكلة انتشــار األلغــام األرضيــة فــي اليمــن«، معهــد واشــنطن )3 يوليــو/ 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/problem-landmine-proliferation-  ،)2018 تمــوز 
https://mwatana.org/ )2017انظــر أيًضــا، »قاتــل مســتتر«، منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان، )5 أبريــل/ نيســان .yemen
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فقــد قــام أنصــار اللــه بــزرع األلغــام علــى نطــاق واســع فــي المناطــق الزراعيــة، وأماكــن االحتطــاب، وأراضــي 
الرعــي ومصــادر الميــاه؛ ممــا أدى إلــى منــع وصــول المدنييــن إلــى منازلهــم ومزارعهــم، وتســبب فــي نــزوح 
الكثيــر وفقدانهــم الكارثــي لســبل عيشــهم واألعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة729. ووّثقــت 
منظمــة مواطنــة مــراًرا وتكــراًرا انفجــارات أللغــام أرضيــة أدت إلــى مقتــل وإصابــة مزارعيــن ورعــاة أغنــام )غالًبــا مــن 

األطفــال( وصياديــن أثنــاء تأديتهــم ألعمالهــم.

إن الطبيعــة الماكــرة لأللغــام األرضيــة بشــكل خــاص تكمــن فــي طابعهــا الخفــي؛ ممــا يغــرس الرعــب والخــوف 
ــم  ــرات أو تقدي ــم زرع األلغــام األرضيــة علــى نطــاق واســع دون توجيــه تحذي فــي نفــوس المجتمعــات. فقــد ت
خرائــط توضيحيــة لمواقــع األلغــام؛ وتــم تشــكيلها علــى هيئــة صخــور وجــذوع أشــجار أو تــم إخفاؤهــا بطرائــق 
أخــرى730. إن عــدم توجيــه التحذيــرات أو عــدم محاولــة التقليــل مــن اآلثــار العشــوائية لهــذه األلغــام األرضيــة علــى 
المدنييــن، يعــد انتهــاًكا للقانــون الدولــي اإلنســانّي731، ويشــير إلــى اســتنتاج أن األعيــان التــي ال غنــى عنهــا للبقــاء 

علــى قيــد الحيــاة والمدنييــن كانــوا مســتهدفين بشــكل عشــوائي.

وكان تأثيــر األلغــام األرضيــة -التــي اســتهدفت األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد 
الحيــاة فــي إحــدى المحافظــات، التــي تصنــف بأنهــا فــي مرحلــة األزمــة مــن مراحــل انعــدام األمــن الغذائــي، 
ــًرا، وإذا لــم يتــم  وتعانــي مــن ارتفــاع معــدالت ســوء التغذيــة الحــاد بيــن 20-15% مــن الســكان األطفــال732- مدمِّ

إزالــة هــذه األلغــام، ســتترك إرًثــا قاتــاًل سيســتمر فــي تقويــض المصالحــة واالســتقرار فــي المســتقبل.

إن األســلوبين اللذيــن اســتخدمتهما جماعــة أنصــار اللــه مرتبطــان ببعضهمــا؛ فقــد أدى اســتخدام األلغــام 
األرضيــة فــي تعــز إلــى حرمــان العديــد مــن المناطــق والمجتمعــات مــن المســاعدات والخدمــات اإلنســانية، 
بســبب عــدم القــدرة علــى الوصــول بشــكل آمــن إلــى المناطــق التــي يشــتبه بأنهــا خطــرة )SHA( والمؤكــدة 

بأنهــا حقــول ألغــام733. 

729  »طلــب تمديــد الموعــد النهائــي إلكمــال تدميــر األلغــام المضــادة لألفــراد فــي المناطــق الملغومــة وفًقــا للمــادة 1-5 مــن 
اتفاقيــة حظــر اســتعمال وتكديــس وإنتــاج ونقــل األلغــام المضــادة لألفــراد وتدميــر تلــك األلغــام، الجمهوريــة اليمنيــة )2019(، 
https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/clearing-mined-areas/art5_  ،10 الصفحــة 
ــة لحقــوق اإلنســان مــع 26 فــرًدا  extensions/2019-Extension-Request-Yemen-Final.pdf؛ مقابــالت منظمــة مواطن

فــي محافظــة تعــز، أجريــت بيــن عامــي 2016 و 2020. يتضمــن الملحــق 2.5. علــى قائمــة مفصلــة بهــذه المقابــالت.

فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 88 أعــاله، الفقــرة 209؛ »اليمــن: ألغــام الحوثييــن تقتــل مدنييــن، وتمنــع وصــول   730
https://www.hrw.org/news/2019/04/22/ ،)2019المســاعدات«، منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش )22 أبريــل/ نيســان

.yemen-houthi-landmines-kill-civilians-block-aid

731  كما تم مالحظته أيًضا من قبل فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرتان 344 و 576.

732  التصنيــف المتكامــل لمراحــل انعــدام األمــن الغذائــي IPC، الحاشــية رقــم 65 أعــاله، الصفحتــان 3 و 11؛ »التقريــر القطــري 
WFP، https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000113902/ الســنوي لليمــن 2019”، برنامــج األغذيــة العالمــي

 ./download

733  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع 26 فــرًدا فــي محافظــة تعــز، أجريــت بيــن عامــي 2016 و 2020. يتضمــن الملحــق 
2.5. قائمــة مفصلــة بهــذه المقابــالت؛ فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 88 أعــاله، الفقــرات مــن 341-336؛ منظمــة 

هيومــن رايتــس ووتــش، الحاشــية رقــم 730 أعــاله.
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وفــي القســمين 2 و 3 أدنــاه، يتــم تحليــل مــا قامــت بــه جماعــة أنصــار اللــه مــن قيــود علــى أعمــال اإلغاثــة 
اإلنســانية وزرع األلغــام األرضيــة وآثارهــا مــن خــالل تقييــم طبيعــة األعيــان المدمــرة أو التــي أصبحــت عديمــة 
الفائــدة أو تقييــم طبيعــة الســلوك الــذي منــع الوصــول إلــى األعيــان التــي ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة؛ 
ومــن خــالل تقييــم الطابــع العشــوائي الســتخدام األلغــام األرضيــة؛ ومــن خــالل تقييــم كيــف يمكــن اســتخدام 
ــه األخــرى- لالســتدالل علــى نيــة أعضــاء جماعــة أنصــار  ــة، فــي ســياق ســلوكيات أنصــار الل ــة نمطيــة مماثل أدل
اللــه734. وفــي كلتــا الحالتيــن، مــن الممكــن أن نســتنتج أن أعضــاء جماعــة أنصــار اللــه المســؤولين عــن الســلوك 
الموثــق تعّمــدوا اســتخدام التجويــع كأســلوب مــن أســاليب الحــرب، مــن حيــث إنهــم قامــوا بحرمــان المدنييــن 
مــن األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة مــع علمهــم شــبه المؤكــد بــأن مثــل هــذا الحرمــان 
والســلوك مــن شــأنه، فــي المســار العــادي لألحــداث، أن يــؤدي إلــى التجويــع735. كمــا نناقــش بإيجــاز أدنــاه 
احتماليــة أن ُتنســب مســؤولية ســلوك أنصــار اللــه إلــى أفــراد مــن الجماعــة. ويختتــم القســم بتحليــل موجــز 
ــا بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق  اللتزامــات الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّ

اإلنســان والمعاهــدات األخــرى المتعلقــة باأللغــام األرضيــة.

فــي المقــام األول، إلثبــات أن ســلوك أنصــار اللــه الموثــق أدنــاه يشــكل انتهــاًكا للقانــون الدولــي اإلنســاني 
وجريمــة حــرب بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي، فإنــه يجــب اســتيفاء األركان االفتتاحيــة؛ أي: )i( أن يصــدر 
الســلوك المعنــي فــي ســياق نــزاع مســلح ويكــون مرتبًطــا بــه علــى نحــو كاٍف، و)ii( أن يكــون الجانــي المباشــر 
أو الفاعــل اآلخــر ذو الصلــة علــى علــم بظــروف واقعيــة تثبــت وجــود النــزاع المســلح736. ففيمــا يتعلــق بالركــن 
)i(، فــإن العوائــق التــي فرضتهــا جماعــة أنصــار اللــه علــى وصــول المســاعدات اإلنســانية والتــي وثقتهــا منظمــة 
مواطنــة، حدثــت بيــن عامــي 2015 و 2021 عندمــا كانــت األعمــال العدائيــة مســتمرة، كمــا أنهــا ُنفــذت فــي 
ســياق نــزاع الجماعــة مــع الحكومــة اليمنيــة )المدعومــة مــن التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات(، وكانــت 
الجماعــة مرتبطــة بهــذا النــزاع ارتباًطــا وثيًقــا. وكان مــن المعلــوم علــى نطــاق واســع أن األعمــال العدائيــة 
تشــكل نزاًعــا مســلًحا ينطبــق عليــه القانــون الدولــي اإلنســاني. وبالمثــل، فــإن قيــام جماعــة أنصــار اللــه بــزرع 
األلغــام األرضيــة كان فــي ســياق نــزاع مســلح وكان مرتبًطــا بــه بدرجــة كافيــة. وفيمــا يتعلــق بالركــن )ii(، ال بــد 
ــاه(  ــر المباشــرين )تمــت مناقشــة ذلــك فــي القســمين i( 2.4.1.3( و 2.4.2.2 )i( أدن ــاة المباشــرين وغي أن الجن
كانــوا علــى علــم بــأن جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســلحة كانــت منخرطــة فــي أعمــال عدائيــة مــع الحكومــة 
اليمنيــة والتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات، وأن مثــل هــذه األعمــال العدائيــة ارتفعــت إلــى مســتوى 
النــزاع المســلح. وأصــدرت جماعــة أنصــار اللــه تصريحــات تؤكــد تورطهــا فــي النــزاع المســلح وحقهــا المزعــوم فــي 

734  انظر الباب السادس، القسم 2.6.

735  انظر الباب السادس، القسم 2.2.

736  انظــر البــاب الســادس، القســم 2.1. انظــر أيًضــا نظــام رومــا األساســي، المــادة 8 )2( )هـــ( )19(، وتنطبــق المتطلبــات نفســها علــى 
حظــر اســتخدام التجويــع كأســلوب مــن أســاليب الحــرب فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة حيــث يتــم تطبيــق ذلــك بموجــب نظــام 

رومــا األساســي.
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ا علــى فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( بشــأن مــا إذا  االنخــراط فــي األعمــال القتاليــة737، بمــا فــي ذلــك مــا جــاء ردًّ
كان »أي فــرد تابــع للحوثييــن قــد ثبــت مســؤوليته عــن انتهــاكات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان أو القانــون 
اإلنســاني الدولــي«، حيــث صــرح أنصــار اللــه أنهــم يحترمــون التزاماتهــم بموجــب القانــون الدولــي اإلنســانّي738. 

وفًقــا لذلــك، تــم اســتيفاء كلٍّ مــن المتطلبــات االفتتاحيــة.

737  فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 23 أعــاله، الفقــرة 46 )أعلنــت جماعــة أنصــار اللــه مســؤوليتها عــن هجــوم اســتهدف 
منشــآت تابعــة لشــركة أرامكــو الســعودية(؛ »يقــول زعيــم الحوثييــن إن الجماعــة تطــور قدراتهــا العســكرية«، رويتــرز )13 أبريــل/ 

.https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-idUSKBN1HK2D1  ،)2018 نيســان 

“قائمــة القضايــا الموجهــة إلــى الحوثييــن/ أنصــار اللــه مــن قبــل فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( بشــأن اليمــن والصــادرة بموجــب قــرار   738
https:// 4 مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة )2018(، الصفحــة ،”A/HRC/RES/36/31 مجلــس حقــوق اإلنســان رقــم
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/List_of_issues_2019_TO_houthis_
https://www.ohchr.org/ ،)2019 أنصــار اللــه )5 مايــو/ أيــار ،GEE ؛ ردود أنصــار اللــه علــى فريــق الخبــراء البارزيــنEN.pdf

.Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/2019_Houthis_Response_list_of_issues_AR.pdf

استخدام التجويع من قبل أطراف النزاع في اليمن
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القيود المفوضة من قبل 
جماعة أنصار الله )الحوثيين( 

على وصول المساعدات 
اإلنسانية 

االعتماد على المساعدات اإلنسانية في 
اليمن والقيود المفروضة على وصولها

ال يمكــن للمســاعدات اإلنســانية وحدهــا أن تحــل أو تعالــج مشــكلة انعــدام األمــن الغذائــي والمائــي، التــي 
يواجههــا النــاس فــي جميــع أنحــاء اليمــن، ولكنهــا ذات أهميــة لتلبيــة االحتياجــات األساســية للســكان. 

صورة لفتاة تدفع أسطوانة غاز بحثًا عنه في المحالت التجارية بسبب انعدام الغاز في المدينة
مدينة عتق، محافظة شبوه. 28 يونيو/حزيران 2021
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المتحــدة  األمــم  مكتــب  أجــراه  تقييــم  أحــدث  فبحســب 
لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )OCHA(، يعتمــد 20.7 مليــون 
مــن ســكان اليمــن البالــغ عددهــم 29 مليــون نســمة علــى 

المســاعدات اإلنســانية للبقــاء علــى قيــد الحيــاة739. 

قامــت األطــراف المتحاربــة فــي اليمــن بشــكل متكــرر بمنــع وصــول المســاعدات اإلنســانية ومرورهــا بســرعة 
وبــدون عوائــق، إلــى داخــل البــالد والمناطــق ذات االحتيــاج فيهــا، طــوال فتــرة النــزاع. وقــام فريــق الخبــراء 
البارزيــن )GEE( وفريــق خبــراء مجلــس األمــن )PoE( وغيرهــم مــن جهــات أخــرى بالتحقــق مــن معظــم تلــك 
الوقائــع، بمــا فــي ذلــك اآلثــار الخطيــرة الناجمــة عــن الحصــار البحــري والجــوي الفعلــي المفــروض مــن قبــل 
التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات، والنــزاع المســتمر علــى واردات المشــتقات النفطيــة، واســتخدام أنصــار 

ــه ألســاليب حــرب شــبيهة بالحصــار740.  الل

ذلــك،  فــي  بمــا  طــرق،  بعــدة  اليمــن  فــي  اإلنســانية  المســاعدات  المتحاربــة وصــول  األطــراف  وأعاقــت 
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: فــرض قيــود علــى واردات المــواد الغذائيــة والوقــود وغيرهــا مــن الــواردات؛ 
عرقلــة نقــل المــواد األساســية داخــل اليمــن؛ االســتيالء علــى المســاعدات؛ تحويــل مســار المســاعدات؛ إصــدار 
التشــريعات التــي تقيــد عمــل المنظمــات اإلنســانية بشــكل مفــرط؛ تأخيــر أو منــع توزيــع المســاعدات؛ منــع 
إجــراء تقييمــات االحتيــاج والتدخــل فــي قوائــم المســتفيدين؛ منــع تنقــل فــرق المســاعدات؛ وترهيــب واعتقــال 
العامليــن فــي مجــال اإلغاثــة والتعامــل معهــم بعنــف741. وكان لهــذه األشــكال المتنوعــة لعرقلــة وصــول 
المســاعدات اإلنســانية تأثيــر خطيــر علــى حالــة األمــن الغذائــي والمائــي للمدنييــن742. وكمــا هــو موضــح فــي 
التحليــل القانونــي لأللغــام األرضيــة فــي القســم 3.4 أدنــاه، أدت هــذه العوائــق إلــى تعليــق العمليــات اإلنســانية 
فــي منطقــة واحــدة فــي عامــي 2019 و 2020، األمــر الــذي أثــر علــى مــا يقــدر بنحــو 8.5 مليــون مســتفيد مــن 

هــذه المســاعدات743.

ا القيــام بحصــر شــامل لآلثــار الناجمــة عــن العــدد الهائــل مــن األشــكال المتكــررة والخطيــرة  مــن الصعــب جــدًّ
لعرقــالت وصــول المســاعدات اإلنســانية. وقــد نوهــت منظمــات إغاثيــة بشــكل متكــرر إلــى أن هــذه الممارســات 

https:// ،)2021 آخــر تحديــث فــي 8 مايــو/ أيــار( OCHA 739  »اليمــن: تقريــر بشــأن الوضــع«، مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية
.reports.unocha.org/en/country/yemen

740  انظــر البــاب الخامــس، القســم 3. انظــر أيًضــا فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 88 أعــاله، الفقــرات مــن 776-768؛ 
منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، الحاشــية رقــم 726 أعــاله؛ »اليمــن: منــع التحالــف للمســاعدات، والوقــود يهــدد المدنييــن«، 
https://www.hrw.org/news/2017/09/27/yemen-  ،)2020 أيلــول  ســبتمبر/   14( ووتــش  رايتــس  هيومــن  منظمــة 

 .coalitions-blocking-aid-fuel-endangers-civilians

741  مقابــالت منظمــة مواطنــة مــع 31 فــرًدا خــالل الفتــرة مــن يونيــو/ حزيــران 2018 إلــى أبريــل/ نيســان2021. فريــق خبــراء مجلــس 
األمــن )PoE( )2018(، الحاشــية رقــم 331 أعــاله، الفقــرة 192؛ فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 88 أعــاله، الفقــرة 772؛ 

فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 23 أعــاله، الفقــرات مــن 127-135.

742  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرتان 772 و 786.

743  أديتيــا ســركار وســماء الحمدانــي: “”بمجــرد أن نســيطر عليهــم ســنطعمهم«: التجويــع الجماعــي فــي اليمــن”، فــي طبعــات 
ألوكســفورد  القادمــة  )الطبقــة  الجماعــي  التجويــع  ممارســو  العالمــي،  والســالم  العالميــة  للحقــوق  االمتثــال  مؤسســتي 

.)OUP 2021 بــرس  يونيفيرســتي 
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المتنوعــة تقــوض بشــدة قدرتهــا علــى ضمــان وصــول الغــذاء والمــاء والمــواد اإلغاثيــة األساســية األخــرى إلــى 
المدنييــن المحتاجيــن.

 وفــي عــام 2021، وجــد مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 
ــى  ــون شــخص بحاجــة إل OCHA أن »مــا يقــرب مــن 16.5 ملي
المســاعدات ]من إجمالي 20.7 مليون شــخص محتاج[ ُقدروا 
بأنهــم يعيشــون فــي مناطــق تعتبرهــا المنظمــات اإلنســانية 
صعبــة الوصــول إليهــا، أي فــي المناطــق التــي كان الوصــول 
اإلنســاني األمــن والمســتدام والقائــم علــى المبــادئ مــن 
أجــل تقديــم المســاعدة والخدمــات علــى نطــاق يتناســب مــع 
االحتياجــات التــي تــم تقييمهــا، يواجــه فيهــا تحديــات بســبب 
ــزاع المســلح وانعــدام األمــن  ــة والن المعوقــات البيروقراطي
إغاثيــة  منظمــات  وقالــت  اللوجســتية«744.  والمعوقــات 
ــر مــن  لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش إنهــا »أمضــت الكثي
علــى  الحصــول  أجــل  مــن  تكافــح  وهــي  وطاقتهــا  وقتهــا 
أنحــاء  جميــع  فــي  اإلنســانية  عملياتهــا  لتنفيــذ  موافقــات 
البــالد وتقديــم المســاعدة وفًقــا للمبــادئ اإلنســانية ودون 

تدخــل ]الحوثييــن[ والســلطات األخــرى«745. 

القيود المفروضة من قبل جماعة 
أنصار الله )الحوثيين( المسلحة 

على المساعدات اإلنسانية

قامــت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســلحة بشــكل كبيــر بعرقلــة وصــول المســاعدات اإلنســانية وتوزيعهــا 
فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الجماعــة746. وقــد وثقــت منظمــة مواطنــة وقائــع قــام فيهــا أنصــار اللــه 

744  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية OCHA، الحاشية رقم 118 أعاله، الصفحة 22. 

745  منظمة هيومن رايتس ووتش، الحاشية رقم 95 أعاله. 

746  فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 23 أعــاله، الفقــرات مــن 135-133؛ فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 88 
أعــاله، الفقــرات مــن 775-774 ومــن 784-782؛ فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 98 أعــاله، الفقــرات مــن 64-61؛ 
 ،)PoE( )2018( الحاشــية رقــم 35 أعــاله، الفقــرات مــن 157-156؛ فريــق خبــراء مجلــس األمــن ،PoE فريــق خبــراء مجلــس األمــن
الحاشــية رقــم 331 أعــاله، الفقــرة 193؛ فريــق خبــراء مجلــس األمــن )PoE( )2016(، الحاشــية رقــم 331 أعــاله، الملحــق 50. 
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بارتــكاب أعمــال عنــف ضــد العامليــن فــي المجــال اإلنســاني، وتأخيــر توزيــع المســاعدات، والتدخــل فــي تنفيــذ 
العمليــات اإلنســانية، ومنــع العامليــن فــي المجــال اإلنســاني مــن الوصــول إلــى المدنيين المحتاجين، واالســتيالء 
علــى المــواد اإلنســانية وتقديمهــا لمقاتليهــم ومناصريهــم، وتحويــل مســار المســاعدات لتصــل إلــى مقاتليهــم 

ومناصريهــم747. 

ــراء البارزيــن )GEE( التابــع لألمــم المتحــدة تحقيقــات فــي حــاالت عديــدة قــام فيهــا  وقــد أجــرى فريــق الخب
أنصــار اللــه باعتقــال و/ أو احتجــاز عامليــن فــي مجــال اإلغاثــة اإلنســانية748، أو نفــذوا فيهــا مداهمــات علــى 
منظمــات بغــرض عرقلــة عمليــات توزيــع المســاعدات749. وفًقــا لفريــق الخبــراء البارزيــن GEE، قــام برنامــج الغــذاء 
ــع المســاعدات اإلنســانية  ــات توزي العالمــي WFP »باالحتجــاج بشــكل متكــرر علــى تدخــل الحوثييــن فــي عملي
ــا عملياتــه  وتحويــل مســارها« منــذ عــام 2017 750. وفــي عــام 2019، علــق برنامــج األغذيــة العالمــي WFP جزئيًّ
اإلغاثيــة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة أنصــار اللــه فــي البــالد بســبب »رفــض الحوثييــن التفــاوض معــه 

للوصــول إلــى اتفــاق« بشــأن تحويــل مســار المســاعدات751.

كمــا أبلــغ فريــق خبــراء مجلــس األمــن )PoE( عــن العديــد مــن أشــكال عرقلــة ومنــع وصــول المســاعدات 
اإلنســانية مــن قبــل أنصــار اللــه752، وأشــار الفريــق إلــى أن بعــض هــذه األفعــال قــد ترقــى إلــى مســتوى انتهــاكات 
للقانــون الدولــي اإلنســاني753. ففــي بدايــة النــزاع، وجــد فريــق خبــراء مجلــس األمــن )PoE( أن عرقلــة وصــول 
المســاعدات كانــت »جــزًءا مــن اســتراتيجية جماعــة الحوثــي لتوســيع ســلطتها وســيطرتهم علــى جميــع المــوارد 

747  مقابــالت منظمــة مواطنــة مــع 31 فــرًدا بشــأن وقائــع محــددة لعرقلــة العمــل اإلنســاني فــي محافظــة صعــدة، بمــا فــي 
ذلــك موظفــون فــي مجــال الرصــد والتقييــم والمســاءلة والتعلــم )MEAL( وعاملــون صحيــون ومســتفيدون مــن المســاعدات 
اإلنســانية ومنســقو مشــاريع وعاملــون فــي مجــال اإلغاثــة اإلنســانية وآخــرون، خــالل الفتــرة مــن يونيــو/ حزيــران 2018 إلــى أبريــل/ 

نيســان2021. 

748  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 23 أعاله، الفقرة 134.

749  مرجع سابق، الفقرة 133. 

750  مرجع سابق، الفقرة 128.

751  مرجــع ســابق، نقــاًل عــن برنامــج األغذيــة العالمــي WFP، الحاشــية رقــم 726 أعــاله؛ انظــر أيًضــا منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، 
الحاشــية رقــم 726 أعــاله )“رد الحوثيــون فــي 14 يوليــو/ تمــوز و 13 أغســطس/ آب علــى رســالة توضــح نتائــج تحقيقــات منظمــة 
هيومــن رايتــس ووتــش، قائليــن إن مزاعــم عرقلــة المســاعدات ال أســاس لهــا وأن الــوكاالت اإلغاثيــة التــي تدعــي هــذه العراقيــل 
تتبــع ’أوامــر سياســية‘من الواليــات المتحــدة”. ولــم تتلــقَّ منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش أي ردود مــن الحكومــة اليمنيــة أو 

المجلــس االنتقالــي الجنوبــي«(.

752  فريــق خبــراء مجلــس األمــن )PoE( )2018(، الحاشــية رقــم 331 أعــاله، الفقــرة 192 )»فــي عــام 2017، واصلــت قــوات الحوثــي 
وصالــح المتحالفــة عرقلــة توزيــع المســاعدات اإلنســانية ومنــع الوصــول اإلنســاني. وأجــرى الفريــق تحقيقــات بشــأن العراقيــل 
ــر  التــي شــملت: )أ( تحويــل مســار المســاعدات اإلنســانية؛ )ب( إجــراءات تأخيــر أو رفــض وصــول المســاعدات اإلنســانية والتــي تؤث
علــى توزيعهــا للمحتاجيــن فــي الوقــت المناســب؛ )ج( اعتقــال العامليــن فــي المجــال اإلنســاني واحتجازهــم وترهيبهــم وتعذيبهــم 
ومصــادرة معداتهــم؛ )د( التدخــل فــي اختيــار المســتفيدين ومناطــق تنفيــذ العمليــات اإلنســانية والشــركاء المنفذيــن؛ )هـــ( إعــالن 
بعــض المناطــق علــى إنهــا مناطــق عســكرية، ممــا يجعــل وصــول العامليــن فــي المجــال اإلنســاني إليهــا غيــر مســموح؛ )و( االبتــزاز 
والمطالبــة بدفــع مبالــغ ماليــة تحــت التهديــد بالعنــف؛ )ز( إعاقــة توصيــل مــواد اســتجابة مكافحــة الكوليــرا؛ )ح( القضايــا المتعلقــة 
 ،PoE بالتخليــص الجمركــي؛ و )ط( إجــراءات تأخيــر تخليــص واردات األدويــة مــن مطــار صنعــاء الدولــي«(. فريــق خبــراء مجلــس األمــن

الحاشــية رقــم 45 أعــاله، الفقــرة 126.

753  فريق خبراء مجلس األمن )PoE( )2016(، الحاشية رقم 331 أعاله، الفقرات من 167-166 والمالحقين 48 و 50.
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والمؤسســات فــي منطقــة ]عمــران[، بمــا فــي ذلــك المســاعدات اإلنســانية«754. وقامــت منظمــة العفــو 
ــار الناجمــة عــن قيــام أنصــار اللــه بعرقلــة وصــول  الدوليــة ومنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش أيًضــا بتفصيــل اآلث
المســاعدات اإلنســانية، والتــي مــن بينهــا قيــام بعــض المنظمــات اإلغاثيــة بإيقــاف برامج المســاعدات اإلنســانية 

الخاصــة بهــا755.

عرقلة جماعة أنصار الله للمساعدات 
اإلنسانية في محافظة صعدة

إن عرقلــة جماعــة أنصــار اللــه للمســاعدات اإلنســانية الحــادة بشــكل خــاص فــي محافظــة صعــدة، وهــي 
إحــدى المناطــق التــي تفــرض عليهــا الجماعــة ســيطرة شــديدة. 

وثقــت منظمــة مواطنــة خــالل الفتــرة بيــن مــارس/ آذار 2015 ومــارس/ آذار 2021، مــا ال يقــل عــن 216 
واقعــة عرقلــة للمســاعدات اإلنســانية ارتكبتهــا جماعــة أنصــار اللــه فــي جميــع أنحــاء اليمــن. ومــن بيــن هــذه 
الوقائــع الـــ216، حدثــت 118 واقعــة فــي محافظــة صعــدة، حيــث بــدت هــذه العراقيــل للمســاعدات اإلنســانية 
حــادة بشــكل خــاص فــي مديريتيــن محددتيــن -مديرتــي صعــدة وســحار- التــي حدثــت فيهمــا 84 واقعــة مــن 

وقائــع عرقلــة جماعــة أنصــار اللــه للمســاعدات اإلنســانية، والتــي وثقتهــا منظمــة مواطنــة.

754  »رســالة بتاريــخ 20 فبرايــر/ شــباط 2015 موجهــة مــن فريــق الخبــراء المعنــي باليمــن )PoE( المكلــف بموجــب قــرار مجلــس األمــن 
رقــم 2140 )2014( إلــى رئيــس مجلــس األمــن”، مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة )20 فبرايــر/ شــباط 2015(، وثيقــة أمميــة 

.https://www.undocs.org/S/2015/125 ،127 الفقــرة ،S/2015/125 رقــم

755  منظمــة العفــو الدوليــة، الحاشــية رقــم 108 أعــاله، الصفحــة 5؛ منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، الحاشــية رقــم 95 أعــاله )أفــادت 
منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش أنــه بحلــول شــهر أغســطس/ آب مــن عــام 2020، كانــت المنظمــات اإلغاثيــة العاملــة فــي اليمــن 

قــد تلقــت فقــط حوالــي ربــع المبلــغ 3.4 مليــار دوالر الــذي طلبتــه “بشــكل جزئــي اســتجابًة لعراقيــل وصــول المســاعدات«(.
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وألغــراض هــذا التقريــر، أجــرت منظمــة مواطنــة مقابــالت إضافيــة مــع 31 شــخًصا بشــأن وقائــع محــددة 
لعرقلــة وصــول المســاعدات اإلنســانية فــي محافظــة صعــدة، مــن بينهــم موظفــون فــي مجــال المراقبــة 
والتقييــم والمســاءلة والتعلــم وعاملــون صحيــون ومســتفيدون مــن المســاعدات اإلنســانية ومنســقو مشــاريع 
وآخــرون مــن العامليــن فــي مجــال اإلغاثــة اإلنســانية. وتمكنــت منظمــة مواطنــة، فــي حــاالت قليلــة، مــن تحديــد 
المســتفيدين المســتهدفين مــن المشــاريع التــي تــم إيقافهــا أو تعليقهــا. ونظــًرا للمخــاوف األمنيــة الكبيــرة 
والخــوف مــن األعمــال االنتقاميــة ضــد األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم وكذلــك الــوكاالت اإلغاثيــة العاملــة 
ــر نظــرة عامــة علــى المخــاوف الرئيســية التــي أشــارت إليهــا  فــي اليمــن علــى نطــاق أوســع، يقــدم هــذا التقري
المقابــالت، إلــى جانــب أوصــاف -مــع تحفــظ شــديد للُهويــة- وقائــع معينــة. وعليــه، فــإن أوصــاف وقائــع عرقلــة 
المســاعدات اإلنســانية تختلــف عــن تلــك التــي فــي األجــزاء األخــرى مــن هــذا التقريــر، والتــي تقــّدم أوصاًفــا أكثــر 

تفصيــاًل لوقائــع محــددة ناجمــة عــن ســلوك أطــراف النــزاع. 

ــر، تقــع محافظــة صعــدة فــي أقصــى  وكمــا هــو موضــح فــي القســم 3 مــن البــاب الســابع مــن هــذا التقري
شــمال اليمــن، علــى بعــد حوالــي 250 كيلومتــًرا شــمال العاصمــة صنعــاء. وتعتبــر صعــدة مــن أكثــر محافظــات 
اليمــن فقــًرا؛ حيــث كان يبلــغ معــدل الفقــر فيهــا 84.5% قبــل انــدالع الحــرب756. وفــي آخــر تعــداد ســكاني فــي 
عــام 2004، بلــغ عــدد ســكان محافظــة صعــدة حوالــي 695،033 نســمة، بينمــا بلــغ عــدد ســكان مديريتــي 

صعــدة وســحار حوالــي 58،695 و 133،764 علــى التوالــي757. 

أدت الهجمــات الجويــة التــي شــنها التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى محافظــة صعــدة إلــى إتــالف 
وتدميــر متكــرر ألعيــان ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة، مــن بينهــا مصــادر الميــاه )كمــا 
هــو مفصــل فــي القســم 3.2 مــن البــاب الســابع(، ومصــادر الغــذاء واألســواق. وقــال عاملــون فــي المجــال 
اإلنســاني لمنظمــة مواطنــة إن هجمــات التحالــف الجويــة التــي اســتهدفت األعيــان المدنيــة ســاهمت فــي 
زيــادة االحتياجــات اإلنســانية فــي المحافظــة، بمــا فــي ذلــك التدخــالت العاجلــة لتوفيــر الميــاه الصالحــة للشــرب 

فــي مناطــق مختلفــة758.

وصــف مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA صعــدة علــى أنهــا واحــدة مــن المحافظــات التــي تضــم 
أعلــى تركيــز لألشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى المســاعدات اإلنســانية، حيــث يوجــد فيهــا أكثــر مــن 800,000 
شــخص -مــا ال يقــل عــن 83% مــن ســكان المحافظــة- بحاجــة إلــى المســاعدات فــي عــام 2019 759. وفًقــا 
لمكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA، فــإن شــمال اليمــن، حيــث تقــع محافظــة صعــدة، هــو الجــزء الــذي 
توجــد فيــه معظــم المناطــق »التــي يصعــب الوصــول إليهــا« بالنســبة للمنظمــات اإلنســانية، وأيًضــا »الجــزء 

756  مؤسسة بيرغوف، الحاشية رقم 435 أعاله، الصفحة 63.

http://www.cso-yemen.com/content. لإلحصــاء،  المركــزي  الجهــاز   ،»2004 لعــام  الســكاني  التعــداد  »نتائــج    757
.php?lng=arabic&cid=234

758  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع ســتة عامليــن فــي المجــال اإلنســاني فــي صعــدة بتاريــخ 13 و 15 و 16 و 19 
ديســمبر/ كانــون األول 2021.

759  مؤسســة بيرغــوف، الحاشــية رقــم 435 أعــاله، الصفحــة 63، نقــاًل عــن مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA، الحاشــية رقــم 
426 أعــاله، الصفحــة 8؛ مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية OCAH “خطــة االســتجابة اإلنســانية”، الحاشــية رقــم 436 أعــاله، 

الصفحــة 13.
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الــذي فيــه معظــم األشــخاص فــي أمــس الحاجــة إلــى المســاعدات اإلنســانية«760.

فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2017، أصــدرت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســلحة قــراًرا بإنشــاء الهيئــة 
الوطنيــة إلدارة وتنســيق الشــؤون اإلنســانية واالســتجابة للكــوارث )NAMCHA(761. وكان للهيئــة الوطنيــة 
 )MOPIC( مهــام تشــبه مهــام قطــاع التعــاون الدولــي فــي وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي NAMCHA
التــي تســيطر عليهــا جماعــة أنصــار اللــه، بمــا فــي ذلــك اإلشــراف علــى عمــل المنظمــات غيــر الربحيــة وتنســيقه 
فيمــا يتعلــق بالمســاعدات اإلنســانية، وتــرأس عمليــة منــح التراخيــص لجميــع المنظمــات المحليــة والدوليــة 
فــي مناطــق ســيطرة جماعــة أنصــار اللــه. وســرعان مــا أصبــح مــن الواضــح أن أنصــار اللــه كانــت تســتخدم الهيئــة 
الوطنيــة )NAMCHA( كأداة لتعزيــز مصالحهــا األخــرى، بمــا فــي ذلــك التدخــل فــي تنفيــذ المشــاريع والســعي 

للوصــول إلــى معلومــات المنظمــات وبياناتهــا.

ــة NAMCHA بالمجلــس  ــة الوطني ــه الهيئ ــر/ تشــرين الثانــي 2019، اســتبدلت جماعــة أنصــار الل وفــي نوفمب
األعلــى  المجلــس  وأصبــح   .SCMCHA762 الدولــي  والتعــاون  اإلنســانية  الشــؤون  وتنســيق  إلدارة  األعلــى 
SCMCHA هــو الســلطة اإلداريــة ألنصــار اللــه المســؤولة عــن إدارة وتنســيق الشــؤون اإلنســانية والتعــاون 
الدولــي763. وفــي ظــل المجلــس األعلــى SCMCHA، اســتمرت العوائــق التــي تحــول دون تقديــم المســاعدات 
اإلنســانية، بــل وزادت فــي بعــض الحــاالت. وفــي عــام 2020، ذكــر فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( أنهــم حققــوا 
فــي حــاالت قــام فيهــا المجلــس األعلــى SCMCHA »بوضــع شــروط وقيــود لمنــح تصاريــح تنفيــذ عمليــات 

مشــاريع المســاعدات اإلنســانية«764.

قامــت جماعــة أنصــار اللــه بعرقلــة وتقييــد وصــول المســاعدات اإلنســانية إلــى المدنييــن والتدخــل فيهــا فــي 
جميــع المناطــق الخاضعــة لســيطرتها، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل هاتيــن الهيئتيــن. وكان لهــذه العرقلــة تأثيــر 
خطيــر بشــكل خــاص فــي محافظــة صعــدة. وعلــى وجــه الخصــوص، فرضــت جماعــة أنصــار اللــه قيــوًدا مفرطــة 
وتعســفية علــى قــدرة المنظمــات علــى العمــل فــي صعــدة وكانــت تتدخــل فــي عملهــا، بمــا فــي ذلــك مــن 
خــالل فــرض قوائــم مســتفيدين765. وأّدت هــذه القيــود إلــى الحــد مــن وصــول المدنييــن إلــى الغــذاء والمــاء، 

وغيرهــا الســلع الضروريــة األخــرى المنقــذة للحيــاة.

760  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية OCHA، الحاشية رقم 118 أعاله، الصفحة 22.

761  “عــن المجلــس األعلــى إلدارة وتنســيق الشــؤون اإلنســانية SCMCHA”، المجلــس األعلــى إلدارة وتنســيق الشــؤون اإلنســانية 
والتعــاون الدولــي، https://www.scmcha.org/en/about-namcha؛ قــرار رئاســي رقــم )87( لســنة 2017 )25 نوفمبــر/ 

.https://www.saba.ye/ar/news480424.htm  )2017 الثانــي  تشــرين 

762  قرار رئاســي رقم )201( لســنة 2019 بإنشــاء المجلس األعلى إلدارة وتنســيق الشــؤون اإلنســانية SCMCHA )9 نوفمبر/ تشــرين 
.https://www.saba.ye/en/news3078116.htm ،)2019 الثانــي

763  المجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون الدولي، الحاشية رقم 761 أعاله. 

764  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 23 أعاله، الفقرة 132. 

765  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع أربعــة عامليــن فــي المجــال اإلنســاني فــي صعــدة بتاريــخ 13 و 14 و 19 أبريــل/ 
نيســان2021.
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 القيود المفروضة على عمليات 
المناقصات والشراء، وإغالق المكاتب

قال عاملون في المجال اإلنســاني لمنظمة مواطنة، إن الهيئة الوطنية إلدارة وتنســيق الشــؤون اإلنســانية 
NAMCHA و المجلــس األعلــى إلدارة وتنســيق الشــؤون اإلنســانية SCMCHA كانــا يتدخــالن فــي مناقصــات 
المنظمــات وعمليــات الشــراء فيهــا فــي صعــدة766، بمــا فــي ذلــك قيــام المجلــس األعلــى SCMCHA بفــرض 
مقدمــي خدمــات وشــركاء محلييــن علــى المنظمــات - غالًبــا منظمــات مملوكــة لعناصــر تابعيــن لجماعــة أنصــار 
اللــه767. وأوضــح العاملــون فــي مجــال اإلغاثــة أن جماعــة أنصــار اللــه كانــت تشــترط علــى المنظمــات االســتعانة 
بالمنظمــات المحليــة المرتبطــة بأنصــار اللــه فــي إيصــال المــواد اإلغاثيــة وتنفيــذ المشــاريع اإلغاثيــة768. كمــا 
كانــت جماعــة أنصــار اللــه تتدخــل فــي عمليــات التوظيــف فــي المنظمــات فــي صعــدة. ففــي إحــدى الحــاالت 
التــي وثقتهــا منظمــة مواطنــة، قامــت جماعــة أنصــار اللــه بإجبــار إحــدى المنظمــات الدوليــة علــى تعييــن مديــر 

مــن اختيارهــم فــي مكتبهــم فــي صعــدة769. 

لقــد أثــر هــذا النــوع مــن التدخــل بشــكل مباشــر علــى األمــن الغذائي. فعلى ســبيل المثال، فــي الربع األول من 
عــام 2021، علــق المجلــس األعلــى SCMCHA تنفيــذ أحــد مشــاريع األمــن الغذائــي التابــع إلحــدى المنظمــات 
الدوليــة، والــذي كان يهــدف إلــى توزيــع ســالل غذائيــة علــى أكثــر مــن 4000 مســتفيد، مــن بينهــم عائــالت 
نازحــة وأســر محــدودة الدخــل للغايــة وأســر يعيلهــا أطفــال وأشــخاص ذوو احتياجــات خاصــة فــي العديــد مــن 
المديريــات، بمــا فــي ذلــك مديريتــا صعــدة وســحار. قــام المجلــس األعلــى SCMCHA بتعليــق هــذا المشــروع 
بســبب رفــض المنظمــة توظيــف أفــراد ينتمــون إلــى جماعــة أنصــار اللــه ورفضهــا شــراء مــواد إغاثيــة مــن تاجــر 
حــاول أنصــار اللــه فرضــه علــى المنظمــة770. وقــد كان المســتفيدون مــن المشــروع يعتمــدون علــى المســاعدات 

مــن أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة. 

قال أحد المستفيدين، طالل )46 عاًما(: 

ــا علــى أي طعــام يقدمــه لنــا جيراننــا.  »ليــس لــدى عائلتــي أي مصــدر دخــل. ونحــن نعتمــد حاليًّ
إذا اســتمر تعليــق المشــروع لفتــرة أطــول، فقــد نفقــد قوتنا الضــروري »771.

766  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع خمســة عامليــن فــي المجــال اإلنســاني فــي صعــدة بتاريــخ 2 مــارس/ آذار 2021 
و 22 و 19 أبريــل/ نيســان2021.

767  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع أربعــة عامليــن فــي المجــال اإلنســاني فــي صعــدة بتاريــخ 13 و 14 و 19 أبريــل/ 
نيســان2021.

768  المرجع السابق.

769  مقابالت منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع عاملين في المجال اإلنساني في صعدة بتاريخ 21 و 22 أبريل/ نيسان2021.

770  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع عامليــن فــي المجــال اإلنســاني وأحــد المســتفيدين بتاريــخ 21 و 22 أبريــل/ 
نيســان2021.

771  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد المستفيدين )طالل- اسم مستعار( بتاريخ 22 أبريل/ نيسان2021.
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ووصــف اثنــان مــن العامليــن فــي مجــال المســاعدات اإلنســانية حالــة أخــرى وقعــت فــي عــام 2021، وكانــت 
لديهمــا معرفــة مباشــرة بهــا، حيــث فرضــت جماعــة أنصــار اللــه منظمــة شــريكة محليــة -تابعــة لشــخصية بــارزة 
فــي جماعــة أنصــار اللــه- علــى إحــدى المنظمــات الدوليــة العاملــة فــي مجــال اإلغاثــة اإلنســانية، وذلــك إلدارة 
نقــل وتخزيــن المســاعدات لصالــح المنظمــة الدوليــة فــي صعــدة772. وقــال أحــد هــؤالء العامليــن فــي مجــال 
اإلغاثــة لمنظمــة مواطنــة، إنــه فــي إحــدى الوقائــع التــي حدثــت عــام 2021 طلبــت جماعــة أنصــار اللــه مــن 
المســتفيدين تســليم حوالــي 70% مــن المــواد التــي حصلــوا عليهــا. فــكان الشــريك المحلــي يقــوم بعــد ذلــك 
بإعــادة المــواد إلــى مســتودعات تابعــة لجماعــة أنصــار اللــه ليتــم اســتخدامها كمــا يريــدون773. وأضــاف أن أنصــار 
اللــه قامــوا بأخــذ أحــد الســلع الغذائيــة التــي كانــت المنظمــة الدوليــة تعتــزم إدراجهــا ضمــن مكونــات الســالل 
اإلغاثيــة، حيــث قــال أعضــاء فــي أنصــار اللــه إنهــم بحاجــة إلــى هــذه الســلعة إلطعــام المقاتليــن فــي الجبهــات774. 

وعبــرت منظمــات اإلغاثــة اإلنســانية التــي تحدثــت إلــى منظمــة مواطنــة عــن مخاوفهــا الكبيــرة مــن األعمــال 
االنتقاميــة لجماعــة أنصــار اللــه، بمــا فــي ذلــك إغــالق مشــاريعها، إذا لــم تقبــل بمطالــب جماعــة أنصــار اللــه 
التــي ُقدمــت إليهــا عبــر المجلــس األعلــى إلدارة وتنســيق الشــؤون اإلنســانية SCMCHA وعبــر وســائل أخــرى. 
فمنــذ عــام 2016، وثقــت منظمــة مواطنــة وقائــع قــام فيهــا أنصــار اللــه بإغــالق مــا ال يقــل عــن ثالثــة مكاتــب 
لمنظمــات دوليــة فــي صعــدة كانــت تعمــل فــي مجــال األمــن الغذائــي والنــزوح والصحــة775. كمــا أوقفــت 
جماعــة أنصــار اللــه عمليــات خمــس منظمــات إنســانية محليــة علــى األقــل، وقامــت بطــرد مــدراء مكاتبهــا، 
ومنعــت تنفيــذ مشــاريعها وأنشــطتها، بمــا فــي ذلــك المذكــورة فــي الحــاالت الموثقــة أدنــاه، باإلضافــة إلــى 
ــاه والتعليــم والصحــة وتمكيــن المــرأة776. وقــد أدى  ــز الوصــول إلــى المي مشــاريع أخــرى كانــت تركــز علــى تعزي

ذلــك إلــى حرمــان المســتفيدين مــن الحصــول علــى المســاعدات اإلنســانية التــي هــم بأمــس الحاجــة إليهــا.

وأفــاد المســتفيدون أيًضــا بشــعورهم بالقلــق مــن مشــاركة بياناتهــم مــع أنصــار اللــه مــن خــالل الــوكاالت 
اإلنســانية. قــال أحــد المســتفيدين لمنظمــة مواطنــة إنهــم كانــوا يخشــون االتصــال بأرقــام الهواتــف المجانيــة 
التــي كانــت تســتخدم لتقديــم شــكاوى حــول توزيــع المســاعدات، بمــا فــي ذلــك االســتغالل المحتمــل لهــم، ألن 

مســؤولي أنصــار اللــه حذروهــم مــن أن مكالماتهــم ســتخضع للمراقبــة777. 

وذكــر األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم، ثالثــَة أشــكال معينــة مــن عراقيــل وصــول المســاعدات اإلنســانية 
ــر بشــكل خــاص علــى األمــن الغذائــي والمائــي للمدنييــن،  فــي محافظــة صعــدة، والتــي قالــوا إنهــا كانــت تؤث
وهــي: منــع المنظمــات مــن إجــراء تقييمــات لالحتياجــات اإلنســانية؛ ومنــع مشــاريع »المســاعدات النقديــة« 
اإلنســانية التــي تهــدف إلــى مســاعدة المســتفيدين علــى شــراء الســلع الضروريــة، بمــا فــي ذلك المــواد الغذائية؛ 

772  مقابالت منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع عاملين في المجال اإلنساني بتاريخ 2 مارس/ آذار 2021. 

773  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد العاملين في المجال اإلنساني بتاريخ 2 مارس/ آذار 2021. 

774  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد العاملين في المجال اإلنساني بتاريخ 2 مارس/ آذار 2021.

775  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع أربعــة عامليــن فــي المجــال اإلنســاني فــي صعــدة بتاريــخ 13 و 14 و 19 أبريــل/ 
نيســان2021.

776  المرجع السابق.

777  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد المستفيدين من المساعدات اإلنسانية في صعدة بتاريخ 2 مارس/ آذار 2021.
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وتحويــل المســاعدات إلــى المواليــن لجماعــة أنصــار اللــه، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل فــرض قوائــم خاصــة بهــم 
للمســتفيدين مــن مشــاريع المســاعدات اإلنســانية.

 تحويل مسار المساعدات 
لتصل إلى الموالين لجماعة أنصار الله

عملــت جماعــة أنصــار اللــه علــى الســيطرة قــدر اإلمــكان علــى األماكــن المســتخدمة لتوزيــع المســاعدات 
أســرهم.  وأفــراد  وأنصارهــا  مقاتليهــا  إلــى  المســاعدات  لتحويــل  أســاليب مختلفــة  واســتخدمت  اإلنســانية، 
وتشــمل هــذه األســاليب منــع إجــراء تقييمــات مســتقلة لالحتياجــات، ومنــع تقديــم المســاعدات النقديــة، 
وفــرض قوائــم مســتفيدين علــى المنظمــات بشــكل مباشــر تتألــف مــن أســماء ألشــخاص مواِليــن ألنصــار اللــه. 
وقــد وثقــت مواطنــة حــاالت متكــررة فــي محافظــة صعــدة اســتخدم فيهــا أنصــار اللــه مثــل هــذه األســاليب 

وقاومــوا بتحويــل مســار المســاعدات اإلنســانية بعيــًدا عــن المســتفيدين المعنييــن منهــا.

منع إجراء التقييمات المستقلة لالحتياجات

فــي محافظــة صعــدة، قامــت جماعــة أنصــار اللــه بإجــراء عراقيــل شــديدة لقــدرة المنظمــات علــى تقييــم 
االحتياجــات بشــكل مســتقل. إن المنظمــات تعتمــد علــى تقييمــات االحتياجــات وأدوات أخــرى لجمــع البيانــات، 
مــن بيــن أمــور أخــرى، لتحديــد األشــخاص الذيــن هــم فــي أمــس الحاجــة إلــى المســاعدات وأماكــن توزيعهــا، 

وللتخطيــط واالســتجابة الحتياجــات األمــن الغذائــي والمائــي.

بــأن المســؤولين فــي صعــدة والهيئــة الوطنيــة  أخبــر عاملــون فــي المجــال اإلنســاني منظمــة مواطنــة 
NAMCHA والمجلــس األعلــى SCHMCHA، رفضــوا الســماح للمنظمــات، بمــا فــي ذلــك العامليــن فــي مجــال 
األمــن الغذائــي، بإجــراء تقييمــات االحتياجــات واالســتطالعات وغيرهــا مــن أشــكال جمــع البيانــات الخاصــة 
بقيــاس مســتويات الجــوع فــي المحافظــة. كمــا منــع أنصــار اللــه المنظمــات مــن إجــراء تقييمــات تهــدف إلــى 
تحديــد األشــخاص الذيــن هــم فــي أمــس الحاجــة إلــى المســاعدات اإلغاثيــة، وأنــواع المســاعدات اإلغاثــة التــي 
يحتاجــون إليهــا. وقــال أحــد العامليــن فــي المجــال اإلنســاني إن جماعــة أنصــار اللــه منعــت أيًضــا منظمتهــم مــن 
اإلعــالن عــن أرقــام الهواتــف المجانيــة المســتخدمة لتقديــم شــكاوى بشــأن عمليــات توزيــع المســاعدات علــى 
المســتفيدين فــي صعــدة778. وغالًبــا مــا اتهمــت جماعــة أنصــار اللــه المنظمــات التــي تقــوم بإجــراء تقييمــات 
الســعودية واإلمــارات،  بقيــادة  التحالــف  لــدول  بالــوالء  البيانــات  واســتطالعات وغيرهــا مــن وســائل جمــع 

وزعمــت بــأن مشــاريع هــذه المنظمــات تشــّكل أعمــااًل اســتخباراتية عســكرية779.

778  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد العاملين في المجال اإلنساني في صعدة، 2 مارس/ آذار 2021.

779  مقابــالت مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع ســبعة عامليــن فــي المجــال اإلنســاني فــي 25 يونيــو/ حزيــران / حزيــران 2018، وفــي 14 
و 15 و 16 و 21 أبريــل/ نيســان/ نيســان 2021.
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وقــال العديــد مــن العامليــن فــي المجــال اإلنســاني لمنظمــة مواطنــة، إن المنظمــات العاملــة فــي صعدة إما 
اضطــرت لقبــول قيــود الجماعــة علــى أنشــطة التقييــم الخاصــة بهــا، أو ُأجبــرت علــى إعــادة تخطيــط مشــاريعها 

وتنفيذهــا فــي محافظــات أخــرى780. 

فــي إحــدى الحــاالت الواقعــة فــي عــام 2017، قامــت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســلحة بمنــع وكالــة 
دوليــة مــن إجــراء اســتطالع لدراســة احتياجــات الســكان مــن الغــذاء والمــأوى والميــاه فــي عــدة مديريــات، بمــا 
فــي ذلــك مديريتــا صعــدة وســحار فــي محافظــة صعــدة. وطالبــت جماعــة أنصــار اللــه بإجــراء التقييــم مــن خــالل 
الجهــات الحكوميــة التــي تســيطر عليهــا الجماعــة781. فبــدون إجــراء تقييمــات لالحتياجــات، لــم تســتطع الوكالــة 

تحديــد أولئــك الذيــن هــم فــي أمــس الحاجــة إلــى المســاعدات، فاضطــرت إلــى تأجيــل المشــروع. 

وقال أيمن )اسم مستعار( الذي كان يعمل في هذه الوكالة في ذلك الوقت:

»إن عرقلــة إجــراء االســتطالع أدت إلــى تأجيــل المشــروع لمــدة ســتة أشــهر، ُحــرم خاللهــا 
المســتفيدون مــن الحصــول علــى المســاعدات«782.

إلــى جانــب منعهــا للمنظمــات اإلنســانية مــن إجــراء تقييمات لالحتياجات، جعلــت جماعة أنصار الله المنظمات 
اإلنســانية تعتمــد علــى المعلومــات التــي كانــت تقــدم لهــا مــن الجماعــة، بمــا فــي ذلــك المعلومــات التــي 
تحــدد أماكــن توزيــع المســاعدات783. فعلــى ســبيل المثــال، قــال مســؤول مشــروع فــي مجــال األمــن الغذائــي 
إن منظمتــه ليــس لديهــا بيانــات فعليــة عــن المســتفيدين، وال حتــى إجمالــي عــدد المســتفيدين الحقيقييــن 
الذيــن يقدمــون لهــم المســاعدات، حيــث قــام أنصــار اللــه بإجبــار المنظمــة علــى االعتمــاد فقــط علــى تقييمــات 

االحتياجــات التــي أجراهــا قيــادات مجتمعيــة مواليــن للجماعــة784.

كمــا قامــت جماعــة أنصــار اللــه فــي محافظــة صعــدة، برفــض تواجــد شــركات رقابــة وتقييــم »كطــرف ثالــث« 
التــي تقــوم بإجــراء تقييمــات للمشــاريع المنجــزة، بمــا فــي ذلــك التأكــد مــن إكمــال الشــركاء المنفذيــن للمهــام 
ــق عشــوائية لمعرفــة مــا إذا كانــت المســاعدات قــد وصلــت بالفعــل إلــى  الموكلــة إليهــم، وإجــراء أنشــطة تحقُّ

المســتفيدين785.

780  المرجع السابق.

781  مقابالت منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع عامل صحي وعامل في المجال اإلنساني بتاريخ 3 و 4 سبتمبر/ أيلول 2018. 

782  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع أحــد العامليــن فــي المجــال اإلنســاني )أيمــن - اســم مســتعار( بتاريــخ 4 ســبتمبر/ 
أيلــول 2018. 

783  المرجع السابق. 

784  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد العاملين في المجال اإلنساني في صعدة، 2 مارس/ آذار 2021.

785  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد العاملين في المجال اإلنساني في صعدة، 2 مارس/ آذار 2021.
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منع تقديم المساعدات النقدية

كانــت المســاعدات النقديــة وســيلة مهمــة تقدمهــا المنظمــات فــي اليمــن لدعــم المســتفيدين لتلبيــة 
احتياجاتهــم المختلفــة فــي مجــال الغــذاء والميــاه والمــأوى والصحــة.

وقــد وثقــت منظمــة مواطنــة حــاالت محــددة منعــت فيهــا جماعــة أنصــار اللــه تنفيــذ مشــاريع المســاعدات 
النقديــة. ففــي محافظــة صعــدة، منعــت جماعــة أنصــار اللــه عــدًدا مــن المنظمــات مــن تقديــم اإلغاثــة اإلنســانية 
مــن خــالل المدفوعــات النقديــة786. وقــال عاملــون فــي المجــال اإلنســاني لمنظمــة مواطنــة إن أنصــار اللــه 
تصــوروا أن توزيــع المعونــات النقديــة اإلنســانية يحــد مــن قدرتهــم علــى تجنيــد المقاتليــن787، حيــث اســتفاد أنصــار 
اللــه مــن الوضــع االقتصــادي المــزري، بمــا فــي ذلــك توقــف رواتــب الموظفيــن الحكومييــن، لتجنيــد المقاتليــن 
)بمــا فــي ذلــك األطفــال( مــن خــالل تقديــم مدفوعــات نقديــة بســيطة أو مــواد أساســية مثــل الطعــام لعائــالت 
األشــخاص الذيــن تقــوم الجماعــة بتجنيدهــم. والمســاعدات النقديــة التــي تقدمهــا المنظمــات اإلنســانية لهــذه 

العائــالت تثبــط عمليــة التجنيــد هــذه788.

وقــال أولئــك الذيــن كانــوا يعملــون فــي مشــاريع المســاعدات النقديــة اإلنســانية فــي المحافظــة، إن أنصــار 
اللــه اتهمــوا المنظمــات اإلنســانية بالفســاد، وطالبــوا بــأن يكــون تنفيــذ مشــاريع المســاعدات النقديــة فــي 

ــر المنظمــات التــي يديرهــا أفــراد تابعــون ألنصــار اللــه فقــط789. صعــدة عب

وفــي حالتيــن وقعتــا فــي أوائــل عــام 2021، قامــت جماعــة أنصــار اللــه بتعليــق مشــاريع المســاعدات النقديــة 
لرفــض الــوكاالت اإلنســانية اســتخدام قوائــم المســتفيدين المقدمــة مــن قبــل الجماعــة.

ــة ممــول مــن إحــدى  ففــي إحــدى الحــاالت، علــق المجلــس األعلــى SCMCHA، مشــروَع مســاعدات نقدي
الــوكاالت إنســانية، والــذي مــن خاللــه كان مــن المقــرر تقديــم معونــات نقديــة آلالف المســتفيدين، بمــا فــي 
ذلــك العائــالت النازحــة واألســر واألفــراد الذيــن يعانــون مــن مشــاكل صحيــة. وأفــاد المجلــس األعلــى بــأن ســبب 
التعليــق هــو أن قوائــم المســتفيدين لــم تعــد مــن قبــل المجلــس790. وفــي نهايــة المطــاف، أدى ذلــك إلــى 
حرمــان العديــد مــن األشــخاص الذيــن حددتهــم المنظمــة علــى أنهــم بحاجــة إلــى المســاعدة مــن المعونــات 

النقديــة المهمــة.

786  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع اثنــي عشــر عامــاًل فــي المجــال اإلنســاني فــي صعــدة بتاريــخ 3 و 4 و 25 يونيــو/ 
حزيــران 2018 و 13 و 14 و 15 و 16 أبريــل/ نيســان2021.

787  المرجع السابق.

788  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع عاملين في المجال اإلنساني بتاريخ 14 أبريل/ نيسان2021.

789  مقابالت منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع عاملين في المجال اإلنساني بتاريخ 14 و 15 أبريل/ نيسان2021.

790  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع مســتفيدين وأحــد العامليــن فــي المجــال اإلنســاني بتاريــخ 13 و 14 أبريــل/ 
نيســان2021.
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 وقال أحد العاملين بالمشروع، سيف )اسم مستعار(، ويبلغ من العمر 40 عاًما:

المســتفيدين  إلــى  النقديــة  للمعونــات  المخصصــة  األمــوال  تحويــل  مّنــا  ُطلــب  »لقــد   
ــا  ــم المحتاجيــن للمســاعدة التــي قمن ــوا مــن ضمــن قوائ ــم يكون ــن فرضتهــم الجماعــة ول الذي

بتحديدهــا«791.

وفــي الحالــة الموثقــة األخــرى، قامــت جماعــة أنصــار اللــه بتوقيــف مشــروع كان يهــدف إلــى تمكيــن مئــات 
ــا مــن خــالل تقديــم التدريــب المهنــي والمنــح النقديــة، وذلــك بســبب رفــض المنظمــة  األســر الفقيــرة اقتصاديًّ
لقوائــم المســتفيدين المفروضــة مــن قبــل الجماعــة792، ممــا أدى إلــى تحطيــم آمــال األفــراد الذيــن كانــوا يأملــون 

فــي أن توفــر لهــم هــذه المســاعدات وســيلة لكســب الدخــل. 

وقالت تقوى )اسم مستعار(، البالغة من العمر 30 عاًما، وهي أحد المستفيدين المستهدفين من 
المشروع:

»التقــت بــي إحــدى العامــالت فــي المنظمــة بعــد حــدوث ذلــك، وكانــت تبكــي، وقالــت لــي 
إن اســمي لــم يعــد فــي قائمــة المســتفيدين. كنــت أحلــم بالحصــول علــى ماكينــة خياطــة وأن 

أتمكــن مــن إعالــة أســرتي بــداًل مــن التســول«793.

ــة إلدارة  ــة الوطني ــة أخــرى حدثــت فــي عــام 2018، حيــث قامــت فيهــا الهيئ ــة حال ووثقــت منظمــة مواطن
وتنســيق الشــؤون اإلنســانية NAMCHA بتعليــق أحــد المشــاريع فــي صعــدة والــذي كان يهــدف إلــى مســاعدة 
المصابيــن بســوء التغذيــة. وكان مــن المفتــرض أن تتضمــن أنشــطة المشــروع تقديــم مســاعدات نقديــة لنحــو 
2000 مســتفيد بغــرض مســاعدتهم علــى شــراء الطعــام والســلع األساســية األخــرى. وســعت الهيئــة الوطنيــة 
NAMCHA إلــى تبريــر ذلــك باالدعــاء بــأن أســماء المســتفيدين يجــب أن تقــدم مــن قبــل مكتــب الهيئــة الوطنيــة 
NAMCHA وليــس مــن قبــل المراكــز الصحيــة، وطالبــت بــأن يتــم توزيــع المســاعدات النقديــة عبــر الهيئــة الوطنيــة 
NAMCHA، بــداًل مــن مؤسســات ماليــة. واضطــرت المنظمــة المســؤولة عــن المشــروع إلــى تعليــق المشــروع؛ 
األمــر الــذي أّدى إلــى حرمــان جميــع المســتفيدين -بمــا فــي ذلــك مئــات األســر التــي لديهــا أطفــال يعانــون مــن 

791  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع أحــد العامليــن فــي المجــال اإلنســاني )ســيف- اســم مســتعار( بتاريــخ 13 أبريــل/ 
نيســان2021. 

792  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع مســتفيد وأربعــة عامليــن فــي المجــال اإلنســاني بتاريــخ 1 و 2 مــارس/ آذار 2021 
و 14 و 15 و 16 أبريــل/ نيســان2021. 

793  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع إحدى المستفيدات )تقوى- اسم مستعار( بتاريخ 15 أبريل/ نيسان2021.
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ســوء التغذيــة- مــن المســاعدات المقصــودة794. 

وقال خير الله )اسم مستعار(، يبلغ من العمر 57 عاًما، وهو أحد المستفيدين المستهدفين من المشروع:

»أطفالــي يعانــون مــن ســوء التغذيــة؛ ألننــي لــم أســتطع توفيــر طعــام متنــوع وصحــي لهــم، 
حيــث إن رواتــب القطــاع العــام ومدفوعــات الضمــان االجتماعــي توقفــت وتعطلــت العديــد 
مــن القطاعــات األخــرى بســبب الحــرب. وليــس مــن الســهل الحصــول علــى وظيفــة، وكنــا فــي 

أمــس الحاجــة إلــى تلــك المســاعدة«795. 

فرض قوائم مستفيدين تتألف من أشخاص مواِلين لجماعة أنصار الله

فــي محافظــة صعــدة، فرضــت جماعــة أنصــار اللــه بشــكل متكــرر علــى المنظمــات اإلغاثية قوائم مســتفيدين، 
تحــدد أشــخاص تقديــم المســاعدات لهــم. وتشــمل هــذه القوائــم أســر مقاتليــن تابعيــن لجماعــة أنصــار اللــه وأســر 

المقاتليــن المتوفين796. 

وتحدثــت منظمــة مواطنــة إلــى أشــخاص تلقــوا، أو كان مــن المفتــرض أن يتلقــوا، مســاعدات إنســانية فــي 
محافظــة صعــدة. 

قــال أحدهــم إنــه بعــد حرمانهــم مــن المســاعدات اإلنســانية، ذهبــوا ليســألوا إحــدى الشــخصيات المجتمعيــة، 
الــذي كان مســؤواًل عــن إعــداد قوائــم المســتفيدين، عمــا حــدث. فأخبــر القيــادي المجتمعــي هــذا الشــخص بأنــه 

غيــر مــدرج فــي القائمــة ألنــه لــم يكــن مخلًصــا لجماعــة أنصــار اللــه. 

ــم تــم حذفــه مــن قائمــة المســتفيدين  ــة ث ــر شــخص آخــر فــي صعــدة، كان قــد تلقــى مســاعدات نقدي وأخب
فــي عــام 2021، منظمــة مواطنــة أنــه مــن الصعــب علــى األســر التــي لــم يقاتــل أفرادهــا فــي صفــوف جماعــة 
أنصــار اللــه، أو أســر األشــخاص الــذي لــم ُيقتلــوا فــي الجبهــات مــن أجــل الجماعــة، الحصــوُل علــى المســاعدة797.

794  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع ســبعة عامليــن فــي المجــال اإلنســاني وأحــد المســتفيدين بتاريــخ 3 و 4 و 25 
يونيــو/ حزيــران 2019 و 20 و 21 فبرايــر/ شــباط 2019 و 14 و 15 أبريــل/ نيســان2021.

795  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد المستفيدين )خير الله - اسم مستعار( في 15 أبريل/ نيسان2021.

796  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع أحــد عشــر عامــاًل فــي المجــال اإلنســاني بتاريــخ 14 و 15 و 16 و 18 و 21 و 22 
أبريــل/ نيســان2021. 

797  مقابالت منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد المستفيدين بتاريخ 1 مارس/ آذار 2021. 
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اللــه بتوزيــع  التابعــة لجماعــة أنصــار  ففــي إحــدى الحــاالت، قامــت إحــدى المنظمــات المحليــة الشــريكة 
أن  المانحــة  للجهــات  لتثبــت  للمســاعدات  تلقيهــم  بتصويــر  علــى عشــرة مســتفيدين وقامــت  المســاعدات 
المنظمــة قــد ســلمت المســاعدات بالفعــل لمحتاجيهــا798. ومــن ثــم طلبــت جماعــة أنصــار اللــه مــن المنظمــة 
للمســتفيدين  أنهــم ممثلــون  زعمــوا  الذيــن  لألفــراد  المســاعدات  مــن  تبقــى  مــا  تســليم  الشــريكة  المحليــة 

المســتهدفين799. 

وقال أحد العاملين في المجال اإلنساني: 

»ال أعتقد أن هذه المساعدات ستصل إلى المستفيدين«800. 

وقال آخر: 

»يضــم المجتمــع ]فــي محافظــة صعــدة[ بعــض الفئــات األكثــر احتياًجــا، مثــل النازحيــن وذوي 
االحتياجــات الخاصةوغيــر القادريــن علــى إعالــة أنفســهم. وعلــى الرغــم مــن ذلــك تــم صــرف 

المســاعدات ألنــاس ال يحتاجونهــا، ولكنهــم ينتمــون لجماعــة ]أنصــار اللــه[«801.

كمــا أجبــرت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســلحة المنظمــات علــى نقــل المســاعدات اإلنســانية إلــى 
مناطــق مختلفــة تماًمــا عــن تلــك التــي كانــت مســتهدفة فــي األصــل فــي خطــط التوزيــع الخاصــة بهــا، بمــا فــي 

ذلــك ضمــان وصــول المســاعدات إلــى األشــخاص المواليــن للجماعــة802. 

وفــي إحــدى الحــاالت التــي وقعــت فــي منتصــف عــام 2020، علــى ســبيل المثــال، أجبــر المجلــس األعلــى 
إلدارة وتنســيق الشــؤون اإلنســانية SCMCHA، إحــدى المنظمــات الدوليــة علــى نقــل مشــروع إغاثــة تابــع لهــا 
مــن مديريتــي صعــدة وســحار فــي محافظــة صعــدة إلــى مديريــات أخــرى فــي المحافظــة. وحــاول أنصــار اللــه بعــد 

ذلــك فــرض قائمــة بالمســتفيدين مــن المشــروع، شــملت أســر القتلــى التابعيــن لجماعــة أنصــار اللــه803. 

798  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد العاملين في المجال اإلنساني بتاريخ 20 أبريل/ نيسان2021. 

799  المرجع السابق.

800  المرجع السابق.

801  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد العاملين في المجال اإلنساني بتاريخ 17 مايو/ أيار 2020. 

802  مقابالت منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع خمسة عاملين في المجال اإلنساني بتاريخ 14 و 15 و 21 أبريل/ نيسان2021.

803  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع أربعــة عامليــن فــي المجــال اإلنســاني بتاريــخ 17 و 18 مايــو/ أيــار 2020 و 19/20 
أبريــل/ نيســان2020. 
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وقال عمران )اسم مستعار(، وهو أحد العاملين في المشروع:

»كانــت هــذه المســاعدات مخصصــة ألكثــر مــن 1000 مســتفيد مــن األســر التــي تعانــي مــن 
مشــاكل صحيــة. ورفضنــا بشــكل قاطــع إيصــال المســاعدات إلــى قائمــة المســتفيدين التــي 
فرضتهــا علينــا جماعــة ]أنصــار اللــه[، لكــن هــذا أدى إلــى قيــام الجماعــة بعرقلــة المشــروع، 
إلــى تكبــد المنظمــة غيــر الحكوميــة نفقــات عاليــة لتخزيــن هــذه  بــدوره  الــذي أدى  األمــر 

المســاعدات«. 

وفــي األخيــر، وبســبب تكاليــف التخزيــن والخــوف مــن تلــف المــواد الغذائيــة، امتثلــت المنظمــة لمطالــب 
جماعــة أنصــار اللــه علــى أمــل أن يتمكنــوا علــى األقل بعد ذلك من مســاعدة بعض المســتفيدين المســتهدفين. 

ولكــن، قــال عمــران إن هــذا يعنــي أنهــم »اضطــروا لتقديــم المســاعدات لمــن ال يســتحقها«804.

804  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد العاملين في المجال اإلنساني )عمران- اسم مستعار( في 20 أبريل/ نيسان2021.
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 انتهاكات جماعة 
أنصار الله للقانون الدولي

اإلطار القانوني الواجب تطبيقه

جــاء فــرض جماعــة أنصــار اللــه للقيــود والعراقيــل علــى وصــول المســاعدات اإلنســانية فــي محافظــة صعــدة 
فــي ســياق النــزاع المســلح غيــر الدولــي NIAC بيــن الحكومــة اليمنيــة والحوثييــن، حيــث تدخــل التحالــف بقيــادة 
ــا. وكمــا هــو مفصــل فــي البــاب الســادس،  الســعودية واإلمــارات لدعــم الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّ
 )CA 3( القســم 1.1، فــإن القواعــد واجبــة التطبيــق فــي القانــون الدولــي اإلنســاني هــي المــادة 3 المشــتركة

والبروتوكــول اإلضافــي الثانــي )AP II( والقانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي.

باإلضافــة إلــى ذلــك، وكمــا هــو مبيــن فــي البــاب الســادس، القســم 3.3، فــإن االلتزامــات المنصــوص عليهــا 
ــة وإعمــال حقــوق  ــرام وحماي ــة باحت ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــي الخــاص بالحقــوق االقتصادي فــي العهــد الدول
اإلنســان تعتبــر واجبــة التطبيــق، بدرجــات متفاوتــة، علــى جماعــة أنصــار اللــه805. وينطبــق التزامهــا »باحتــرام« 
الحــق فــي الغــذاء والمــاء مــن خــالل عــدم إعاقــة وصــول النــاس إليهمــا بغــض النظــر عــن مســتوى ســيطرتها 
علــى المناطــق806. وإضافــة إلــى ذلــك، باعتبــار أن جماعــة أنصــار اللــه تشــكل ســلطة أمــر واقــع فــي شــمال غــرب 
اليمــن807، فإنــه يقــع علــى عاتــق الطــرف المســلح غيــر الدولــي )ANSA( االلتــزام -إلــى أقصــى حــدٍّ ممكــن- 

بـ«تســهيل« تمتــع األفــراد الخاضعيــن لســيطرته بالحــق فــي الغــذاء والمــاء808.

ويمكــن النتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان أن تشــكل جرائــم بموجــب 
القانــون الجنائــي الدولــي، بمــا فــي ذلــك جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية، بشــرط إثبــات المســؤولية 
الفرديــة. وباإلضافــة إلــى القانــون الجنائــي الدولــي العرفــي، وفــي ظــروف معينــة )تمــت مناقشــته بمزيــد مــن 
التفصيــل فــي البــاب الســادس، القســم 2(، فإنــه مــن الممكــن أن يطبــق نظــام رومــا األساســي للمحكمــة 

ــة.  الجنائيــة الدوليــة علــى ســلوك األطــراف المتحارب

805  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 23 أعاله، الفقرة 29.

806  هوتر، الحاشية رقم 284 أعاله، الصفحة 750.

807  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 23 أعاله، الفقرة 29.

808  فورتيــن، الحاشــية رقــم 321 أعــاله، الصفحــة 166؛ رودنهاوســر، الحاشــية رقــم 318 أعــاله، الصفحــة مــن 193-192؛ هوتــر، 
.750 الصفحــة  أعــاله،   284 رقــم  الحاشــية 

258

صناع الجــوع



 استخدام التجويع كأسلوب من أساليب 
الحرب من خالل إعاقة وصول المساعدات اإلنسانية

التداخل بين المحظورات في القانون الدولي اإلنساني وجريمة الحرب 
المتمثلة بالتجويع في القانون الجنائي الدولي 

مــن أجــل تقييــم مــا إذا كانــت القيــود التــي فرضتهــا جماعــة أنصــار اللــه علــى أعمــال اإلغاثــة اإلنســانية تشــّكل 
انتهــاًكا لحظــر اســتخدام التجويــع كأســلوب مــن أســاليب الحــرب بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني وجريمــة 
الحــرب الناتجــة عنــه بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي، فإنــه مــن الضــروري فهــم العالقــة بيــن المحظــورات 
المفروضــة علــى إعاقــة أعمــال اإلغاثــة مــن ناحيــة وحظــر اســتخدام التجويــع كأســلوب مــن أســاليب الحــرب 
بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني وجريمــة الحــرب المتمثلــة فــي التجويــع بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي 
مــن ناحيــة أخــرى. وســيتم أدنــاه مناقشــة كل مــن هــذه األمــور بالترتيــب قبــل االنتقــال إلــى تحليــل ســلوك 

جماعــة أنصــار اللــه الموضــح أعــاله.

إعاقة العمل اإلغاثي اإلنساني المحايد	 

كمــا تمــت مناقشــته فــي البــاب الســادس، القســم 1.1.1، فــإن المــادة 3 المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف 
األربــع والمــادة 55 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، تنصــان علــى أنــه يحــق للهيئــات اإلنســانية تقديــم 
أعمــال اإلغاثــة اإلنســانية »غيــر المتحيــزة فــي طبيعتهــا والتــي يتــم إجراؤهــا بــدون أي تمييــز ســلبي، مــع مراعــاة 
حقهــا فــي الســيطرة«809 ألطــراف النــزاع، ويحــق لهــا الَبــدء بالعمــل اإلنســاني بنــاًء علــى موافقــة الطــرف 
المعنــي810. وفــي حيــن تســمح هــذه األحــكام للــدول بتقديــم موافقتهــا علــى عمليــات اإلغاثــة اإلنســانية، 
فإنهــا تفــرض علــى العكــس مــن ذلــك التزاًمــا بالســماح بأعمــال اإلغاثــة غيــر المتحيــزة بطبيعتهــا وتتــم دون أي 
تمييــز ســلبي811. وعلــى الرغــم مــن أن المــادة 18 )2( مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي تتبنــى »نهًجــا يرتكــز علــى 
الــدول«812، »إذا كانــت الدولــة الطــرف فــي النــزاع غيــر قــادرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا أو بطريقــة أخــرى لــم تــِف 

809  اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، القاعــدة 55 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي. إن االلتــزام بـ”الســماح وتســهيل« 
عمليــات اإلغاثــة غيــر منصــوص عليــه صراحــة فــي البروتوكــول اإلضافــي الثانــي أو المــادة 3 المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف األربــع. 

انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، تعليــق علــى البروتوكــول اإلضافــي الثانــي، المــادة 18، الفقــرة 4888.

810  اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، تعليــق علــى المــادة 3 المشــتركة )2016(، الفقــرة 827؛ ساســولي وناجلــر، الحاشــية رقــم 
173 أعــاله، الصفحــة 578.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/ ،55 811  انظــر دراســة القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، القاعــدة
.docs/v1_rul_rule55

812  فالفيــا التانــزي، »المســاعدات اإلنســانية«، فــي طبعــات أنــدرو كالفــام، وبــاوال جايتــا، وماركــو ساســولي، اتفاقيــات جنيــف لعــام 
1949: تعليــق )أوكســفورد يونيفرســيتي بــرس، 2015(، الصفحــة 250.
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بالتزاماتهــا« فــي تســهيل وصــول المســاعدات اإلنســانية813، بمــا فــي ذلــك بســبب تولــي أطــراف فاعلــة غيــر 
ــزم أيًضــا بالموافقــة علــى الســماح بعمليــات  ــر الحكومــي يتل حكوميــة الســيطرة علــى األرض، فــإن الطــرف غي

اإلغاثــة هــذه814. 

ووفًقــا لذلــك، يمكــن اعتبــار أطــراٍف فــي نــزاٍع مــا قــد انتهكــت هــذه االلتزامــات التــي تفرضهــا المــادة 3 
المشــتركة والمــادة 18 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي والقانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، حيــن هــذه 

األطــراف: 

)i( تمتنع بشكل تعسفي عن الموافقة المطلوبة لتنفيذ عمليات اإلغاثة815؛ أو 

)ii( ال تمتثــل اللتــزام »الســماح بالمــرور الســريع وغيــر المعيــق لإلغاثــة اإلنســانية وتســهيله، وهــو 
أمــر محايــد فــي طبيعتــه ويتــم تنفيــذه دون أي تمييــز ســلبي«816. 

الدولــي 	  القانــون  بموجــب  الحــرب  أســاليب  مــن  كأســلوب  التجويــع  اســتخدام  حظــر 
اإلنســاني

ــع كأســلوب مــن أســاليب الحــرب  ــاب الســادس، القســم 1.2، فــإن اســتخدام التجوي ــن فــي الب كمــا هــو مبي
يعتبــر محظــوًرا بموجــب المــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي والقانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي817. 
وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الحظــر فــي المــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي )والقانــون الدولــي اإلنســاني 
العرفــي( ال يشــير صراحــًة إلــى إعاقــة وصــول المســاعدات اإلنســانية كســلوك يــؤدي إلــى انتهــاك القاعــدة، فــإن 
مثــل هــذا الســلوك قــد يعتبــر أنــه اســتخدام التجويــع كأســلوب مــن أســاليب الحــرب بموجــب المــادة 14 مــن 
البروتوكــول اإلضافــي الثانــي والقاعــدة 54 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، حيــث يتــم تنفيــذه بغــرض 

تجويــع الســكان المدنييــن.

وكمــا هــو مبيــن فــي البــاب الســادس، القســم 1.2.1.1، فــإن الجملــة األولــى مــن الحظــر الــوارد فــي المــادة 
14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي هــي القانــون العــام lex generalis، والتــي بموجبهــا يمكــن أن تقــع 
مجموعــة مــن الســلوكيات التــي ال تشــكل هجمــات علــى األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء المدنييــن علــى قيــد 
الحيــاة. وبالفعــل، فــإن تعليــق اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC علــى المــادة 18 مــن البروتوكــول اإلضافــي 
الثانــي، الــذي يفــرض التزاًمــا علــى الــدول األطــراف بالموافقــة علــى أعمــال اإلغاثــة )التــي ســتتم مناقشــتها 

أكاندي وجيالرد، الحاشية رقم 195 أعاله، الصفحة 13.  813

814  انظر الباب السادس، القسم 1.1.1. 

815  أكاندي وجيالرد، الحاشية رقم 195 أعاله، الصفحة 48.

816  دراسة القانون الدولي اإلنساني العرفي، الحاشية رقم 811 أعاله؛ أكاندي وجيالرد، الحاشية رقم 195 أعاله، الصفحة 48.

817  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، القاعدة 53 من القانون الدولي اإلنساني العرفي.
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بمزيــد مــن التفصيــل أدنــاه( ينــص صراحــًة علــى أن رفــض أعمــال اإلغاثــة، فــي المناطــق التــي يكــون فيهــا تهديــد 
علــى بقــاء الســكان علــى قيــد الحيــاة، »بــدون أســباب جيــدة... يعــادل انتهــاًكا للقاعــدة التــي تحظــر اســتخدام 

التجويــع كأســلوب مــن أســاليب الحــرب... ]بموجــب[ المــادة 14 مــن ]البروتوكــول اإلضافــي الثانــي[«818. 

جريمة الحرب المتمثلة باستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب بموجب 	 
القانون الجنائي الدولي 

تشــكل عرقلــة اإلمــدادات اإلغاثيــة بشــكل متعمــد جــزًءا مــن الفعــل الجنائــي لجريمــة الحــرب المتمثلــة فــي 
اســتخدام التجويــع كأســلوب مــن أســاليب الحــرب بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي. وكمــا تمــت مناقشــته فــي 
القســم 2.2.1 مــن البــاب الســادس، فــإن ركــن الفعــل الجنائــي لجريمــة الحــرب المتمثلــة بالتجويــع هــو حرمــان 
المدنييــن مــن األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء المدنييــن علــى قيــد الحيــاة. فــإن عرقلــة اإلمــدادات اإلغاثيــة 

بشــكل متعمــد هــو مثــال واضــح علــى كيفيــة تنفيــذ هــذا الحرمــان819.

وكمــا هــو مبيــن فــي القســم 2.2.2 مــن البــاب الســادس، ففيمــا يتعلــق بركــن القصــد الجنائــي، يجــب أن يكــون 
الجانــي قــد قــام عمــًدا بحرمــان المدنييــن مــن أعيــان ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة؛ ويجــب أن يكــون 
الجانــي قــد قصــد اســتخدام تجويــع المدنييــن كأســلوب مــن أســاليب الحــرب أو أنــه كان علــى علــم بــأن التجويــع 

ســيحدث بشــكل شــبه مؤكــد فــي المســار العــادي لألحــداث )اختبــار اليقيــن الفعلــي(. 

عراقيل العمل اإلغاثي اإلنساني التي أدت إلى حرمان المدنيين من أعيان 
ال غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة 

فرضــت جماعــة أنصــار اللــه عراقيــل أمــام تنفيــذ عمليــات اإلغاثــة اإلنســانية. وكمــا هــو مذكــور بالتفصيــل 
المكاتــب، وكانــت  إنســانية محليــة وطــرد مــدراء  بإغــالق مكاتــب منظمــات  الجماعــة  أعــاله، فقــد قامــت 
تتدخــل فــي مناقصــات المنظمــات اإلنســانية وعمليــات الشــراء والتوظيــف فيهــا، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق 
فــرض شــركاء منفذيــن وإجبــار المنظمــات علــى تعييــن موظفيــن أو توزيــع مــواد اإلغاثــة ألشــخاص منتســبين 
للجماعــة. كمــا أن أنصــار اللــه كانــوا يحاولــون تحويــل مســار المســاعدات وإعــادة توجيههــا إلــى مســتفيدين 
مواليــن لجماعــة أنصــار اللــه، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق: رفــض الســماح للمنظمــات اإلنســانية بإجــراء تقييمــات 
مســتقلة لالحتياجــات؛ ومنعهــا مــن الســفر إلــى مناطــق المعينــة؛ وإجبــار المنظمــات اإلنســانية علــى اســتخدام 

818  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، تعليق على البروتوكول اإلضافي الثاني، المادة 18، 
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment. ،4885 الفقرة

.xsp?action=openDocument&documentId=086657E594BB4CC2C12563CD0043ADD0

819  انظــر المــادة 8 )2( )ب( )25( مــن نظــام رومــا األساســي، التــي تعاقــب علــى جريمــة الحــرب المتمثلــة فــي التجويــع النزاعــات 
المســلحة غيــر الدوليــة IAC. والمــادة 8 )2( )هـــ( )19( مــن نظــام رومــا األساســي، التــي ســتعاقب علــى جريمــة الحــرب المتمثلــة 
فــي التجويــع فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة NIAC، عندمــا تنشــأ، تكــون صــورة مطابقــة للمــادة 8 )2( )ب( )25(. انظــر أيًضــا 
»جريمــة التجويــع وأســاليب المقاضــاة والمســاءلة«، مؤسســتي االمتثــال للحقــوق العالميــة والســالم العالمــي )2019(، الصفحــات 

 .https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Legal Paper Starvation.pdf  ،7-8 مــن 
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المعلومــات والتقييمــات التــي تقدمهــا جماعــة أنصــار اللــه أو األشــخاص المواليــن لهــا واالعتمــاد عليهــا؛ وتعليق 
وعرقلــة مشــاريع المســاعدات النقديــة؛ وفــرض قوائــم مســتفيدين علــى المنظمــات اإلنســانية. وقــد أدت هــذه 
اإلجــراءات إلــى تعليــق العديــد مــن مشــاريع المســاعدات النقديــة، والتــي كانــت أساســية لدعــم ومســاعدة 

الســكان المحلييــن فــي تلبيــة احتياجاتهــم األساســية.

ومــن الموثــق جيــًدا أن هــذه اإلجــراءات أدت إلــى حرمــان المدنييــن مــن أعيــان ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى 
ا مباشــًرا للســماح بتنفيــذ أعمــال اإلغاثــة اإلنســانية  قيــد الحيــاة. فقــد شــكلت هــذه العراقيــل رفًضــا تعســفيًّ
وأعاقــت المــرور الســريع وغيــر المعــوق لإلغاثــة اإلنســانية المحايــدة بطبيعتهــا، والتــي يتــم تقديمهــا دون أي 
تمييــز ســلبي، فــي انتهــاك للحظــر المنصــوص عليــه فــي المعاهــدة والقانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي. ومــن 
خــالل ذلــك، كانــت إجــراءات جماعــة أنصــار اللــه التــي عرقلــت تنفيــذ أنشــطة اإلغاثــة شــكاًل مــن أشــكال حرمــان 
ــاة، وهــذا يلبــي ركــن الفعــل الجنائــي فــي جريمــة  ــد الحي ــان ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قي ــن مــن أعي المدنيي

الحــرب المتمثلــة فــي تجويــع المدنييــن. 

امتناع جماعة أنصار الله تعسًفا عن الموافقة على تنفيذ أعمال اإلغاثة اإلنسانية	 

مــن   18 المــادة  بموجــب  اإلنســانية  اإلغاثــة  أعمــال  تنفيــذ  علــى  بالموافقــة  الطــرف  التــزام  تفعيــل  يتــم 
البروتوكــول اإلضافــي الثانــي عندمــا يعانــي الســكان المدنيــون مــن مشــقة غيــر مبــررة820. وعند تقييم »المشــقة 
غيــر المبــررة... مــن المناســب مراعــاة المســتوى المعيشــي المعتــاد للســكان المعنييــن واالحتياجــات التــي تثيرهــا 
األعمــال العدائيــة«821. ويتعيــن علــى الطــرف المعنــي النظــر فيمــا تقدمــه المنظمــات مــن أنشــطة اإلغاثــة 
اإلنســانية بحســن نيــة822. ال يجــوز رفــض منــح الموافقــة إال »ألســباب وجيهــة ومقنعــة«823، وال يمكــن االمتنــاع 
النــزاع  عــن منحهــا تعســًفا824. فوفًقــا للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، »عندمــا يكــون أحــد أطــراف 
غيــر قــادر أو غيــر راغــب فــي الوفــاء بالتزاماتــه األساســية لتلبيــة احتياجــات ســكانه، وعندمــا تقــدم منظمــات 
إنســانية محايــدة عروًضــا لتنفيــذ خدمــات إنســانية، فــال يوجــد أســباب وجيهــة/ قانونيــة المتناعــه أو رفضــه منــح 
الموافقــة علــى القيــام بهــذه األنشــطة اإلنســانية«825. وبنــاًء علــى ذلــك، تــم تفســير مصطلــح »تعســفّي« علــى 
ــا لتقديــم الخدمــات الناتجــة  أنــه يشــير إلــى »الحالــة التــي يرفــض فيهــا أحــد أطــراف نــزاٍع مســلٍح مــا عرًضــا قانونيًّ
عــن وجــود احتياجــات يتعيــن الوفــاء بهــا«826. وعندمــا يــؤدي رفــض منــح الموافقــة علــى تنفيــذ أعمــال اإلغاثــة 

820  البروتوكول اإلضافي الثاني، المادة 18 )2(.

821  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، الحاشية رقم 818 أعاله، الفقرة 4881.

822  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، الحاشية رقم 810 أعاله، الفقرة 834.

823  بوث وآخرون، الحاشية رقم 5 أعاله، الصفحة 485.

824  اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، الحاشــية رقــم 818 أعــاله، الفقرتــان 4876 و 4885؛ جــان مــاري هنكرتــس، لويــز دوزوالــد 
بيــك، القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي )كامبريــدج يونيفرســيتي بــرس 2005(، الصفحــة 197.

825  المجلة الدولية للصليب األحمر، الحاشية رقم 132 أعاله، الصفحتان 359 و 369.

المرجــع الســابق. انظــر أيًضــا: أكانــدي وجيــالرد، الحاشــية رقــم 195 أعــاله، الصفحــة 23 )تقديــم أمثلــة عــن الظــروف التــي قــد   826
الدولــي لحقــوق اإلنســان(. الدولــي اإلنســاني والقانــون  للقانــون  انتهــاًكا  الموافقــة  يشــكل فيهــا االمتنــاع عــن منــح 
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اإلنســانية إلــى تجويــع المدنييــن، علــى النحــو المحظــور فــي المعاهــدة والقانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي827، 
ا. فــإن ذلــك يعتبــر رفًضــا تعســفيًّ

ــا عــن منــح الموافقــة علــى تنفيــذ عمليــات اإلغاثــة اإلنســانية عندمــا قامــت  امتنعــت جماعــة أنصــار اللــه فعليًّ
بإغــالق مكاتــب تابعــة لمنظمــات إنســانية محليــة وطــرد مدرائهــا، وهــي منظمــات كانــت تقــدم خدمــات إغاثيــة 
محايــدة، وعندمــا أوقفــت مشــاريع المســاعدات النقديــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، امتنعــت جماعــة أنصــار اللــه 
أيًضــا بشــكل فعــال، مــن خــالل رفــض الســماح للمنظمــات اإلنســانية بإجــراء تقييمــات لالحتياجــات وتوقيــف 
مشــاريع المســاعدات النقديــة وفــرض قوائــم المســتفيدين، عــن منــح الموافقــة لهــذه المنظمــات لتنفيــذ 
أعمــال اإلغاثــة اإلنســانية الالزمــة فــي محافظــة صعــدة. وعلــى الرغــم مــن حقيقــة وجــود مثــل هــذه المنظمــات 
اإلنســانية فــي البــالد، فــإن نطــاق القيــود والرفــض التعســفي للعمــل كان واســًعا لدرجــة أنهــا شــكلت رفًضــا 
ــا لمنــح الموافقــة. وعلــى هــذا النحــو، امتنعــت جماعــة أنصــار اللــه بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر عــن منــح  فعليًّ
الموافقــة لتنفيــذ أعمــال اإلغاثــة اإلنســانية التــي كانــت ضروريــة للكثيريــن فــي محافظــة صعــدة ليتمكنــوا مــن 

تلبيــة احتياجاتهــم األساســية.

ا لألسباب التالية: كان امتناع جماعة أنصار الله عن منح الموافقة تعسفيًّ

 18 المــادة  المبــررة« بموجــب  تــم علــى نحــو غيــر مشــكوك فيــه اســتيفاء شــرط »المشــقة غيــر   أواًل، 
 OCHA مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي. فقــد صنــف مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية
محافظــة صعــدة علــى أنهــا واحــدة مــن المحافظــات التــي تضــم أعلــى تركيــز لألشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى 
المســاعدة اإلنســانية، حيــث تــم تحديــد مــا ال يقــل عــن 675،915 شــخًصا فــي المحافظــة علــى أنهــم بحاجــة 
إلــى المســاعدة فــي عــام 2021 828. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تعــد صعــدة مــن بيــن المناطــق »التــي يتواجــد فيهــا 
معظــم األشــخاص الذيــن هــم فــي أمــس الحاجــة إلــى المســاعدة اإلنســانية«829. وكمــا هــو مبيــن فــي القســم 
3 مــن البــاب الســابع، فــإن الهجمــات الجويــة للتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات فــي محافظــة صعــدة قــد 
ألحقــت أضــراًرا وتدميــًرا متكــرًرا ألعيــان ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة830؛ األمــر الــذي 

زاد مــن اعتمــاد المدنييــن علــى المســاعدات اإلنســانية فــي المحافظــة831. 

ثانًيــا، نظــًرا لســيطرتها علــى األراضــي ووضعهــا كســلطة أمــر واقــع فــي محافظــة صعــدة طــوال فتــرة النــزاع، 
فقــد تحملــت جماعــة أنصــار اللــه مســؤوليات، ليــس فقــط بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني، ولكــن أيًضــا 
بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، عــن حمايــة وإعمــال حــق المدنييــن فــي الغذاء والماء، وكذلك ســبل 

827  المرجع السابق.

828  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية OCHA، الحاشية رقم 118 أعاله، الصفحة 89.

829  مرجع سابق، الصفحة 22.

.)ii( 5.2.1.1.5 830  انظر الباب السادس، القسم

831  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع ســتة عامليــن فــي المجــال اإلنســاني فــي صعــدة بتاريــخ 13 و 15 و 16 و 19 
ديســمبر/ كانــون األول 2021. 
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العيــش832. وبالنظــر إلــى أن الســكان المدنييــن لــم يتلقــوا إمــداًدا كافًيــا833، وأن جماعــة أنصــار اللــه لــم تتمكــن مــن 
تقديــم المســاعدة الالزمــة أو لــم تقــم بمســاعدة الســكان فــي تلبيــة احتياجاتهــم حيثمــا كان باســتطاعتها ذلــك، 
وأن عمليــات اإلغاثــة اإلنســانية كانــت بالتالــي هــي شــريان الحيــاة الوحيــد للســكان المدنييــن834، فــإن االمتنــاع 

ا.  عــن منــح الموافقــة وعرقلــة تنفيــذ أنشــطة اإلغاثــة كان تعســفيًّ

ثالًثــا، إن عرقلــة وصــول المســاعدات اإلنســانية مــن قبــل أنصــار اللــه، والتــي هــي بمثابــة االمتنــاع عــن منــح 
الموافقــة علــى تنفيــذ أعمــال اإلغاثــة اإلنســانية -أي مــن خــالل اإلجــراءات الموضحــة أعــاله- كانــت مدفوعــة 
باعتبــارات سياســية وكانــت تمييزيــة مــن حيــث ســعيها إلــى إعــادة توجيــه المســاعدات إلــى )علــى مــا يبــدو( 
األشــخاص المواِليــن لجماعــة أنصــار اللــه وأســرهم. ولذلــك فــإن االمتنــاع عــن الموافقــة كان يقــوم علــى التمييــز 

ا836.  المجحــف وليــس الحاجــة835، والــذي نجــم عنــه آثــار تمييزيــة، وبالتالــي فقــد كان تعســفيًّ

وعلــى ضــوء التحليــل أعــاله، فــإن إعاقــة وصــول المســاعدة اإلنســانية مــن قبــل أنصــار اللــه تشــّكل رفًضــا 
ا للموافقــة علــى تنفيــذ عمليــات اإلغاثــة اإلنســانية فــي انتهــاك للمــادة 3 المشــتركة بيــن اتفاقيــات  تعســفيًّ

جنيــف األربــع، والمــادة 18 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي، والقانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي.

عرقلة أنصار الله للمرور السريع وغير المعاق للمساعدات اإلنسانية	 

كمــا تمــت مناقشــته فــي القســم 1.1.2 مــن البــاب الســادس أعــاله، بمجــرد الســماح بأعمــال اإلغاثــة، بموجب 
المــادة 3 المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف األربــع والمــادة 18 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي والقانــون 
الدولــي اإلنســاني العرفــي، يجــب علــى أطــراف النــزاع »الســماح بـــ -وتســهيل- المــرور الســريع وغيــر المعــوق 
لإلغاثــة اإلنســانية المحايــدة بطبيعتهــا والمنفــذة دون أي تمييــز ســلبي«837. ومــن خــالل القيــام باألفعــال 
المذكــورة أعــاله، فقــد حــاول أنصــار اللــه الســيطرة علــى األشــخاص الذيــن تلقــوا المســاعدات اإلنســانية فــي 
ــا للموافقــة علــى اإلغاثــة اإلنســانية،  محافظــة صعــدة. وحتــى لــو لــم تشــكل مثــل هــذه األفعــال رفًضــا فعليًّ

أكانــدي وجيــالرد، الحاشــية رقــم 195 أعــاله، الصفحــة 23. انظــر أيًضــا، المجلــة الدوليــة للصليــب األحمــر، الحاشــية رقــم 132 أعــاله،   832
ــر، الحاشــية رقــم 173 أعــاله، الصفحــة 579.  الصفحتــان 359 و 369؛ ساســولي وناجل

833  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية OCHA، الحاشية رقم 118 أعاله، الصفحتان 22 و 89.

834  »شــريان حيــاة المســاعدات فــي اليمــن علــى وشــك »االنهيــار«: وكالــة األمــم المتحــدة للغــذاء«، أخبــار األمــم المتحــدة )26 
مايــو/ أيــار https://news.un.org/en/story/2020/05/1064892 ،)2020؛ »التحويــالت النقديــة الطارئــة هــي شــريان الحيــاة 
https://www.unicef.org/stories/ ،)2018 لألســر اليمنيــة التــي تعانــي مــن الحــرب والفقــر«، اليونيســف )23 يوليــو/ تمــوز

.emergency-cash-transfers-are-lifeline-yemeni-families-living-war-and-poverty

835  اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، الحاشــية رقــم 810 أعــاله، الفقــرة 837؛ انظــر أيًضــا، أكانــدي وإمانويــال جيــالرد، »انعــدام 
األمــن الغذائــي الناجــم عــن النــزاع وجريمــة الحــرب المتمثلــة فــي اســتخدام تجويــع المدنييــن كأســلوب حــرب، القواعــد األساســية 

للقانــون اإلنســاني الدولــي«، )2019( 17 مجلــة العدالــة الجنائيــة الدوليــة JICJ الصفحتــان 753 و 775.

836  اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، الحاشــية رقــم 810 أعــاله، الفقــرة 837؛ أكانــدي وجيــالرد، الحاشــية رقــم 195 أعــاله، 
الصفحتــان 24 و 29؛ إيمانويــال كيــارا جيــالرد، »القانــون المنظــم لعمليــات اإلغاثــة عبــر الحــدود«، المجلــة الدوليــة للصليــب األحمــر 

)2013( الصفحــات 95 و 351 و 361. انظــر أيًضــا، شــوينديمان، الحاشــية رقــم 197 أعــاله، الصفحتــان 993 و 997.

837  اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، القاعــدة 55 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي؛ أكانــدي وجيــالرد، الحاشــية رقــم 195 
أعــاله، الصفحــة 48. 
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ــا- إلــى  مــن خــالل التدخــل فــي عمــل المنظمــات اإلنســانية ومحاولــة تحويــل المســاعدات -وتحويلهــا فعليًّ
األشــخاص المواليــن لجماعــة أنصــار اللــه، فــإن جماعــة أنصــار اللــه بذلــك قــد فرضــت عراقيــل أمــام عمليــات 

اإلغاثــة اإلنســانية المحايــدة فــي انتهــاك للقانــون الدولــي اإلنســاني.

إن ســلوك جماعــة أنصــار اللــه لــم يحتــرم مهمــة وطرائــق عمــل المنظمــات اإلنســانية المســؤولة عــن إيصــال 
المســاعدات838، وبشــكٍل أعــّم المبــادَئ التــي تقــوم عليهــا المســاعدة اإلنســانية839. وعلــى الرغــم مــن أن إســناد 
عمليــة اإلشــراف علــى إيصــال المســاعدات اإلنســانية إلــى منظمــة محليــة هــو مــن بيــن الشــروط التــي يمكــن 
أن تفرضهــا جماعــة أنصــار اللــه، فيجــب أن تكــون المنظمــة المحليــة التــي يتــم اختيارهــا محايــدة840 - وهــو 
شــرط مســبق لــم يتــم اســتيفاؤه فــي هــذه القضيــة. وبنــاًء علــى المعلومــات التــي وثقتهــا منظمــة مواطنــة، 
فــإن الشــركاء والموظفيــن المحلييــن المفروضيــن علــى المنظمــات اإلنســانية ينتمــون إلــى أحــد أطــراف النــزاع. 
وعليــه، فــإن اإلجــراءات التــي فرضتهــا جماعــة أنصــار اللــه لــم تكــن تهــدف إلــى ضمــان الطابــع الحيادي واإلنســاني 
لعمليــات اإلغاثــة841. وعــالوة علــى ذلــك، إن فــرض قوائــم المســتفيدين مــن قبــل جماعــة أنصــار اللــه، فضــاًل عــن 
رفــض الســماح بإجــراء تقييمــات االحتياجــات، أدى بشــكل فعــال إلــى منــع وصــول المســاعدات إلــى شــريحة مــن 

الســكان المدنييــن المحتاجيــن. 

وعلــى ضــوء مــا ســبق، فــإن عرقلــة وصــول المســاعدات اإلنســانية مــن قبــل أنصــار اللــه تشــكل إعاقــة غيــر 
قانونيــة لعمليــات اإلغاثــة اإلنســانية تنتهــك المــادة 3 المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف األربــع والمــادة 18 مــن 

البروتوكــول الثانــي والقانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي.

القيود المفروضة على أعمال اإلغاثة اإلنسانية والتي أدت إلى حرمان المدنيين من 	 
األعيان التي ال غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بموجب القانون الجنائي الدولي 

كمــا هــو مبيــن فــي القســم 2.2.1 مــن البــاب الســادس، إن ركــن الفعــل الجنائــي الوحيــد فــي جريمــة الحــرب 
المتمثلــة بالتجويــع هــو حرمــان المدنييــن مــن األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة. وكمــا هــو 
موثــق فــي التحليــل أعــاله، فــإن رفــض جماعــة أنصــار اللــه الفعــال للســماح بأعمــال اإلغاثــة اإلنســانية وعراقيلهــا 
التــي تحــول دون توزيــع المســاعدات اإلنســانية علــى شــريحة مــن الســكان المدنييــن، قــد حــرم المدنييــن مــن 
الغــذاء والمــاء، باإلضافــة إلــى األمــوال النقديــة المخصصــة لشــراء الغــذاء والمــاء أو لبنــاء أو الحفــاظ علــى ســبل 
العيــش التــي يمكنهــم مــن خاللهــا القيــام بذلــك. وبالتالــي، فــإن شــرط الفعــل الجنائــي فــي جريمــة الحــرب 

المتمثلــة بالتجويــع تــم اســتيفاؤه.

838  المجلة الدولية للصليب األحمر، الحاشية 132 أعاله، ص 359، 374.

839  جيريمــي البــي وباســكال داوديــن، “تطبيــق المبــادئ اإلنســانية: النظــر فــي تجربــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر”، المجلــة الدوليــة 
ــان 183 و 184. للصليــب األحمــر )IRRC 97 ،)2016، الصفحت

أكاندي وجيالرد، الحاشية رقم 195 أعاله، الصفحة 29.  840

841  المرجع السابق. انظر أيًضا، مولر، الحاشية رقم 203 أعاله، الصفحة من 264-265.
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قصد أنصار الله تجويع السكان المدنيين أو علمهم بأن التجويع كان 
سيحدث بشكل شبه مؤكد في المسار العادي لألحداث

كمــا تمــت مناقشــته فــي القســم 1.2.1 مــن البــاب الســادس، لتشــكل القيــود المفروضــة علــى أعمــال اإلغاثة 
ــان التــي ال غنــى عنهــا، انتهــاًكا للمــادة 14 مــن البروتوكــول  اإلنســانية ومــا ينجــم عنهــا مــن حرمــان مــن األعي
اإلضافــي الثانــي، فإنهــا يجــب أن تكــون منفــذة »لغــرض« تجويــع الســكان المدنييــن. وفــي حيــن أن شــرط 
تحديــد الغــرض ال يســتلزم وجــود دافــع، وأنــه يتطلــب وجــود نيــة )القصــد(، التــي معيــار تحديدهــا غيــر واضــح فــي 
القانــون الدولــي اإلنســاني. وعلــى أي حــال، نظــًرا ألن معيــار القصــد الجنائــي فــي القانــون الجنائــي الدولــي ال 
ينبغــي أن يكــون أقــل تعقيــًدا مــن معيــار تحديــده بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني842، فــإن هــذا التقريــر يدرس 
مــا إذا كان قــد تــم ارتــكاب انتهــاك للحظــر المنصــوص عليــه فــي القانــون الدولــي اإلنســاني بموجــب المــادة 
14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي والقانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، وكذلــك جريمــة الحــرب المتمثلــة 

بالتجويــع، فــي إطــار معيــار النيــة الــذي ينطبــق فــي إطــار المــادة 30 مــن نظــام رومــا األساســي843. 

ففــي المقــام األول، ال يقــدم اســتخدام عبــارة »إعاقــة وصــول إمــدادات اإلغاثــة بشــكل متعمــد« بموجــب 
ــًة بالقصــد الجنائــي المطلــوب  ــا أدنــى مقارن ــاًرا معنويًّ المــادة 8 )2( )هـــ( )19( مــن نظــام رومــا األساســي معي
عنــد حرمــان المدنييــن مــن األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة844. وبــداًل مــن ذلــك، يجــب 
تفســير إعاقــة إمــدادات اإلغاثــة علــى أنــه »توضيــح صريــح للحرمــان ذي الصلــة مــن األعيــان التــي ال غنــى عنهــا 
للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، بــداًل مــن الركــن المــادي للجريمــة التــي يمكــن تنفيذهــا مــن خــالل االســتهتار، بــداًل مــن 

النيــة«845.

ويمكــن إثبــات النيــة مــن خــالل كلٍّ مــن األدلــة المباشــرة واألدلــة غيــر المباشــرة أو الظرفيــة846. ومــن الصعــب 
الحصــول علــى دليــل مباشــر حــول وجــود النيــة، علــى وجــه الخصــوص، وبالتالــي، يتــم تقييــم األدلــة غيــر المباشــرة 
بنــاًء علــى الظــروف األساســية لتحديــد مــا إذا كان الجانــي/ الجنــاة قــد رغبــوا فــي ارتــكاب الســلوك المحظــور 
ــا بالنســبة لهــم توقــع أن النتيجــة )التجويــع( لــن  بنيــة تجويــع المدنييــن أو حيــث ســيكون مــن المســتحيل عمليًّ

تحــدث )شــرط اليقيــن الفعلــي(847. 

842  أوهلين، الحاشية رقم 154 أعاله.

843  يوضــح القســم 2.2.2 مــن البــاب الســادس بالتفصيــل معيــار القصــد الواجــب تطبيقــه علــى التجويــع كجريمــة حــرب بموجــب المــادة 
30 مــن نظــام رومــا األساســي.

844  مؤسستا االمتثال للحقوق العالمية والسالم العالمي، الحاشية رقم 819 أعاله، الصفحة 7.

845  مرجع سابق، الصفحة من 8-7؛ جورداش وآخرون، الحاشية رقم 6 أعاله.

846  انظر الباب السادس، القسم 2.6.

847  انظر الباب السادس، القسم 2.2.2.2.
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تحميــل جماعــة أنصــار اللــه المســؤولية عــن القيــود المفروضــة على وصول المســاعدات 	 
اإلنسانية

بالنســبة للســلوك اآلخــر غيــر القانونــي الموثــق فــي هــذا التقريــر، فلــم يتــم ذكــر ســلوك أفــراد معينيــن فــي 
جماعــة أنصــار اللــه المســؤولة عــن االنتهــاكات. يشــير هــذا التقريــر بشــكل عــام إلــى ســلوك الطــرف المســلح غيــر 

الحكومــي ككل. 

فــي ســياق االنتهــاكات الموثقــة فــي هــذا التقريــر وأهميــة نمــط عرقلــة وصــول المســاعدات اإلنســانية، مــن 
المرجــح أن يشــمل الجنــاة المســؤولون عــن ارتــكاب انتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني والجرائــم بموجــب 
القانــون الجنائــي الدولــي أعضــاًء مــن جماعــة أنصــار اللــه المســؤولين عــن منــح الموافقــة علــى تنفيــذ أنشــطة 
اإلغاثــة والســماح بهــا وتســهيلها؛ علــى وجــه الخصــوص، أعضــاء الهيئــة الوطنيــة إلدارة وتنســيق الشــؤون 
اإلنســانية MAMCHA والمجلــس األعلــى إلدارة وتنســيق الشــؤون اإلنســانية SCMCHA. ويمكــن أن يكــون 
هــؤالء األشــخاص مســؤولين فــي إطــار أنمــاط مختلفــة مــن المســؤولية، بمــا فــي ذلــك المشــاركة فــي ارتــكاب 
الجريمــة، واالرتــكاب غيــر المباشــر والمشــاركة غيــر المباشــرة فــي الجريمــة )عنــد العمــل وفًقــا لخطــة جنائيــة 
مشــتركة(، أو التواطــؤ أو األمــر بارتــكاب الجريمــة. وقــد يكــون الرؤســاء المدنيــون و«العســكريون« للجنــاة 
المســؤولين تحــت أي شــكل مــن أشــكال المســؤولية مســؤولين أيًضــا بصفتهــم رؤســاء لعــدم منعهــم ارتــكاب 
الجرائــم أو معاقبتهــم علــى الجرائــم التــي ارتكبهــا أشــخاص تحــت قيادتهــم الفعليــة، حيــث كانــت لديهــم العلــم 

الــالزم ولــم يتخــذوا أي إجــراء848. 

حرمــان جماعــة أنصــار اللــه المدنييــن عــن قصــد مــن أعيــان ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى 	 
قيــد الحيــاة 

كمــا تمــت مناقشــته فــي القســم 2.2.2 مــن البــاب الســادس، يجــب أن تكــون األركان الماديــة بموجــب 
نظــام رومــا األساســي قــد تــم ارتكابهــا عــن قصــد وعلــم849. وبنــاًء علــى ذلــك، يجــب أن يكــون الجانــي قــد 
قــام بحرمــان المدنييــن مــن أعيــان ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة -هنــا مــن خــالل القيــود المفروضــة 
علــى أعمــال اإلغاثــة اإلنســانية- عــن قصــد، مــع علمــه بــأن األعيــان التــي ُيحــرم الســكان المدنيــون منهــا هــي 
أعيــان ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة. وكمــا تمــت مناقشــته أعــاله، امتنــع أعضــاء فــي جماعــة أنصــار 
اللــه بشــكل فعــال وتعســفي عــن منــح الموافقــة علــى تنفيــذ أعمــال اإلغاثــة اإلنســانية، وأعاقــوا بشــكل غيــر 
قانونــي تنفيــذ عمليــات اإلغاثــة. وبالنظــر إلــى الطابــع الحاســم والمتكــرر للقيــود التــي يفرضهــا أعضــاء أنصــار 
ــذت عــن قصــد. وعــالوة علــى ذلــك،  اللــه، يمكــن االســتدالل علــى أن مثــل هــذه األعمــال يجــب أن تكــون قــد ُنفِّ
نظــًرا لطبيعــة المســاعدات المقيــدة وســياق الوضــع اإلنســاني المــزري، فضــاًل عــن اعتمــاد الســكان المدنييــن 
علــى المســاعدات اإلنســانية، فإنــه ال بــد أن األشــخاص المســؤولين عــن تقييــد أعمــال اإلغاثــة اإلنســانية كانــوا 

848  راجع الباب السادس، القسم 2.5، لمزيد من التفاصيل حول األركان الدقيقة لكلٍّ من هذه األنماط.

849  نظام روما األساسي، المادة 30 )1(.
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علــى علــم باليقيــن الفعلــي مــن أن العراقيــل المفروضــة علــى وصــول المســاعدات اإلنســانية مــن شــأنها حرمــان 
المدنييــن مــن أعيــان ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة، ال ســيما عنــد النظــر إلــى أن الســكان المدنييــن 
ــاًء علــى المعلومــات المتاحــة، يبــدو أن القيــود  ســعوا لتلقيهــا مــن خــالل المســاعدات اإلنســانية. بالتالــي، وبن
المفروضــة علــى العمــل اإلنســاني قــد تــم تنفيذهــا عــن قصــد لحرمــان المدنييــن مــن األعيــان التــي ال غنــى عنهــا 

لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة، مــع علمهــم بالظــروف التــي كانــت موجــودة فــي ذلــك الوقــت.

احتمالية تعمد أعضاء في جماعة أنصار الله تجويع المدنيين	 

بالنظــر إلــى طابــع جريمــة اســتخدام التجويــع كأســلوب مــن أســاليب الحــرب، وفــي غيــاب تحقيــق جنائــي 
كامــل، مــن الصعــب، مــا لــم يكــن مــن المســتحيل، إثبــات أن أي عمليــة إعاقــة ألعمــال اإلغاثــة قــد تــم تنفيذهــا 
بقصــد تجويــع المدنييــن. فعلــى ســبيل المثــال، منــع منظمــة إنســانية مــن إجــراء تقييــم لالحتياجــات قــد ال يــؤدي 
بالضــرورة إلــى معرفــة أن المدنييــن ُيحرمــون بذلــك مــن الوصــول إلــى أعيــان ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد 
الحياة، وأنه من شــبه المؤكد أنهم ســيتضورون جوًعا في المســار العادي لألحداث، دون فرض عراقيل أخرى، 
وبالتالــي لــن يفضــي ذلــك إلــى اســتنتاج أن الشــخص المســؤول كان يقصــد تجويعهــم. ومــع ذلــك، فــإن فــرض 
قيــوٍد علــى واحــدة أو أكثــر مــن المنظمــات اإلنســانية التــي ضمنــت، فــي الواقــع، حصــول األشــخاص المواليــن 
لجماعــة أنصــار اللــه علــى المســاعدات فــي منطقــة معينــة بــداًل مــن المســتفيدين األصلييــن المســتهدفين 
لهــذه المســاعدات قــد يــؤدي إلــى اســتنتاج أن األشــخاص المســؤولين كانــوا علــى علــم باليقيــن الفعلــي مــن 
أن تجويــع شــريحة مــن الســكان )المســتفيدين األصلييــن المســتهدفين مــن المســاعدة( ســينتج عــن ذلــك فــي 
المســار العــادي لألحــداث. ويعتبــر نمــط فــرض القيــود وثيــق الصلــة بشــكل خــاص بتقييــم هــذه المعرفــة ]العلم[، 

وبالتالــي أيًضــا تقييــم مــا إذا كان يمكــن االســتدالل عــن قصــد التجويــع.

ــر، فــإن النمــط األوســع لفــرض  ــاب الســادس مــن هــذا التقري وكمــا هــو مبيــن فــي القســم 2.2.2.4 مــن الب
القيــود علــى وصــول المســاعدات اإلنســانية يوفــر دليــاًل علــى أن المســؤولين عــن مثــل هــذه األعمــال قــد 
ارتكبوهــا عــن قصــد أو علــم بنتائجهــا. وكمــا تمــت مناقشــته فــي القســم 5.2.2.3 مــن البــاب الســابع، اعتمــدت 
المحاكــم الدوليــة علــى نمــط ســلوك المتهــم لالســتدالل علــى القصــد الجنائــي عنــد غيــاب األدلــة المباشــرة850. 
وهنــا، يمكــن أن يــؤدي النمــط األوســع لســلوك جماعــة أنصــار اللــه، باإلضافــة إلــى عوامــل أخــرى -بمــا فــي ذلــك 
الســياق العــام الــذي ُفرضــت فيــه القيــود، والطابــع التمييــزي للقيــود المفروضــة وفــرض تدابيــر أخــرى تؤثــر علــى 
الوصــول إلــى الغــذاء والمــاء فــي محافظــة صعــدة، واليمــن علــى نطــاق أوســع- إلــى االســتدالل بــأن أعضــاء فــي 

جماعــة أنصــار اللــه كانــوا يقصــدون تجويــع المدنييــن اليمنييــن.

850  قضيــة المدعــي العــام ضــد روتاغانــدا، الحاشــية رقــم 661 أعــاله، الفقــرات مــن 526-525. انظــر أيًضــا قضيــة المدعــي العــام ضــد 
غاكومبتســي، قضيــة رقــم ICTR-01-64، حكــم االســتئناف، 7 يوليــو/ تمــوز 2006، الفقــرة 40 )“االجتهــاد القضائــي للمحكمــة 
يؤكــد بشــكل قاطــع أن نيــة اإلبــادة الجماعيــة يمكــن إثباتهــا مــن خــالل االســتدالل مــن وقائــع ومالبســات القضيــة. إن النيــة، 

بطبيعتهــا، ال تخضــع عــادًة إلثبــات مباشــر«(.
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أ.    السياق العام الذي فرضت فيه القيود

كمــا تــم مناقشــته فــي القســم 3 مــن البــاب الســابع أعــاله، عانــى الســكان المدنيــون فــي محافظــة صعــدة 
ــوا يعتمــدون علــى المســاعدات اإلنســانية لتلبيــة  ــزاع، وكان ــرة الن مــن انعــدام األمــن الغذائــي الحــاد طــوال فت
احتياجاتهــم مــن الغــذاء والميــاه. وتــم اإلبــالغ علــى نطــاق واســع عــن حالــة انعــدام األمــن الغذائــي والمائــي 
الحــاد فــي محافظــة صعــدة، واليمــن ككل، بحســب مــا وضحتــه العديــد مــن التقاريــر الصــادرة عــن مكتــب تنســيق 
الشــؤون اإلنســانية OCHA وبرنامــج األغذيــة العالمــي WFP، وغيرهــا مــن الجهــات. وكمــا هــو موثــق فــي 
القســمين 2.2 و 2.3 أعــاله، فــإن المنظمــات اإلنســانية، وكذلــك هيئــات األمــم المتحــدة مثــل برنامــج األغذيــة 
العالمــي WFP، فريــق خبــراء مجلــس األمــن PoE، و فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( قــد عملــت بشــكل مباشــر مــع 
جماعــة أنصــار اللــه فــي القضايــا المتعلقــة باألمــن الغذائــي والمائــي، بمــا فــي ذلــك مناصــرة وصــول المســاعدات 

اإلنســانية لتحســين اآلثــار المدمــرة للحــرب علــى الســكان المدنييــن851.

 NAMCHA ال بــد أن أعضــاء جماعــة أنصــار اللــه، وتحديــًدا الهيئــة الوطنيــة إلدارة وتنســيق الشــؤون اإلنســانية
والمجلــس األعلــى إلدارة وتنســيق الشــؤون اإلنســانية SCMCHA  -الســلطتان المســؤولتان عــن اإلشــراف 
المــزري،  اإلنســاني  بالوضــع  درايــة  علــى  كانــوا  وإدارتهــا وتنســيقها-  اإلنســانية  المســاعدات  علــى مشــاريع 
وباعتمــاد الســكان المدنييــن علــى المســاعدات اإلنســانية والعــروض المقدمــة مــن قبــل المنظمــات والــوكاالت 
اإلنســانية، مــن أجــل التخفيــف مــن حالــة انعــدام األمــن الغذائــي الســائد فــي المنطقــة، وضمــان بقــاء المدنييــن 

المتأثريــن علــى قيــد الحيــاة.

ب.   نطاق وطبيعة ونمط التدابير التقييدية المفروضة من قبل جماعة أنصار الله

كانــت القيــود التــي فرضتهــا جماعــة أنصــار اللــه لحرمــان المدنييــن مــن األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقائهــم 
علــى قيــد الحيــاة، كمــا هــو مذكــور أعــاله، واســعة النطــاق؛ حيــث شــملت إغــالق مكاتــب المنظمــات اإلنســانية، 
العمليــات اإلنســانية، وكذلــك  التشــغيلية، وتعليــق  للمنظمــات وإجراءاتهــا  البشــرية  المــوارد  والتدخــل فــي 
التدابيــر التــي منعــت المنظمــات اإلنســانية مــن تقييــم احتياجــات الســكان للمســاعدات وتوزيــع المســاعدات 
علــى المدنييــن المحتاجيــن. وكان القصــد مــن هــذه التدابيــر -أو فعــاًل- تحويــل مســار المســاعدات مــن المدنييــن 
المحتاجيــن إلــى األشــخاص المواليــن لجماعــة أنصــار اللــه وأســرهم، وبالتالــي فقــد تــم تنفيذهــا بمبــدأ التمييــز 

الســلبي. 

ــم اإلبــالغ عــن مثــل هــذا الســلوك  ــر، فقــد ت ــود الموثقــة فــي هــذا التقري باإلضافــة إلــى حــاالت فــرض القي
علــى نطــاق واســع فــي محافظــة صعــدة وأماكــن أخــرى مــن قبــل فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، وفريــق خبــراء 
مجلــس األمــن PoE، وبرنامــج األغذيــة العالمــي WFP، ومكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA وجهــات 
أخــرى، كمــا هــو موضــح فــي القســم 2.2، ممــا يشــير إلــى نمــط الســلوك المقصــود لتقييــد حصــول المدنييــن 

علــى المســاعدات اإلنســانية، بمــا فــي ذلــك الغــذاء والمــاء. 

851  انظر، على سبيل المثال، فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 23 أعاله، الفقرة 128.
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ج.  فــرض العوائــق األخــرى أمــام وصــول الغــذاء والميــاه، بمــا فــي ذلــك السياســات االقتصاديــة 
وأســلوب الحــرب المتمثــل بالحصــار

يجــب النظــر إلــى القيــود المفروضــة مــن قبــل جماعــة أنصــار اللــه علــى وصــول المســاعدات اإلنســانية فــي 
إطــار أعمالهــا األخــرى. فكمــا تمــت مناقشــته فــي القســم 3 مــن البــاب الخامــس، فــإن قيــام جماعــة أنصــار اللــه 
بحظــر اســتخدام العمــالت النقديــة الجديــدة التــي يصدرهــا البنــك المركــزي اليمنــي فــي عــدن ومــا نجــم عــن 
ذلــك مــن تضخــم، باإلضافــة إلــى فــرض ضرائــب عاليــة ورســوم جمركيــة أخــرى علــى البضائــع )مثــل الوقــود( ومــا 
نتــج عــن ذلــك مــن ارتفــاع فــي األســعار، أّثــر ســلًبا علــى نقــل المــواد الغذائيــة وتشــغيل البنيــة التحتيــة للميــاه، 
وكذلــك علــى القــوة الشــرائية للمدنييــن. ففــي تعــز، عملــت جماعــة أنصــار اللــه أيًضــا علــى اســتخدام أســلوب 
الحــرب المتمثــل بالحصــار، ومصــادرة المــواد الغذائيــة الضروريــة لتلبيــة احتياجــات الســكان المحاصريــن، ومنــع 
ــال شــك  ــد نقــاط التفتيــش، ممــا ســيؤثر ب ــرة مــن المــال عن ــغ كبي ــن وأجبرتهــم علــى تســليم مبال حركــة المدنيي
علــى إمكانيــة وصولهــم إلــى االحتياجــات األساســية852. وســاهمت أيًضــا الظــروف الشــبيهة بالحصــار فــي أماكــن 
أخــرى، كمــا هــو الحــال علــى مداخــل منطقــة حجــور بمحافظــة حجــة853، باإلضافــة إلــى نقــاط التفتيــش األخــرى، 

فــي انعــدام األمــن الغذائــي854.

د.   انتهاكات أخرى للقانون الدولي اإلنساني ارتكبتها جماعة أنصار الله

تشــير التقاريــر الصــادرة عــن منظمــات موثوقــة، بمــا فــي ذلــك فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( وخبــراء مجلــس 
األمــن PoE، إلــى أن أنصــار اللــه اســتهدفوا المدنييــن واألعيــان المدنيــة بشــكل مباشــر أو نفــذوا هجمــات 
ــر أو إلحــاق الضــرر بأعيــان مدنيــة855. وكمــا هــو مذكــور  عشــوائية أســفرت عــن مقتــل أو إصابــة مدنييــن وتدمي
فــي القســم iii( 3.4.2.2(، قامــت جماعــة أنصــار اللــه بقصــف المناطــق المؤثــرة علــى إمكانيــة حصــول المدنييــن 
علــى الغــذاء -بمــا فــي ذلــك مركبــة مدنيــة محملــة بالمــواد الغذائيــة- واســتخدام قناصيهــا لقتــل المدنييــن فــي 
تعــز، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن خرجــوا للبحــث عــن الطعــام أو األمــان856. كمــا قامــت جماعــة أنصــار اللــه بــزرع 

852  انظــر منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، الحاشــية رقــم 113 أعــاله )ذكــرت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش أن حصــار تعــز جعــل 
ســكانها يعانــون مــن ســوء تغذيــة حــاد ووخيــم(. 

853  فريق الخبراء البارزين، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرة 775.

854  إميلــي ثورنبيــري، »المجاعــة التــي تواجــه اليمــن هــي جريمــة حــرب - يجــب التحقيــق فيهــا«، الجارديــان )22 نوفمبــر/ تشــرين 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/nov/22/famine-yemen-war-crime-  ،)2018 الثانــي 

 .civilians-saudi-coalition

 PoE(( ؛ فريــق مجلــس األمــن)الحاشــية رقــم 23 أعــاله، الصفحــة 2، الفقــرات 87 و 420 )د( و )هـــ ،GEE 855  فريــق الخبــراء البارزيــن
2019((، الحاشــية رقــم 331 أعــاله، الملحــق 35؛ فريــق مجلــس األمــن PoE، الحاشــية رقــم 35 أعــاله، الفقــرة 135؛ منظمــة 
هيومــن رايتــس ووتــش، الحاشــية رقــم 46 أعــاله؛ »اليمــن: ال يــزال النــاس ُيقتلــون ويشــوهون فــي كل يــوم منــذ عاميــن علــى 
https://www.nrc.no/news/2020/ ،)2020 اتفاقيــة ســتوكهولم«، المجلــس النرويجــي لالجئيــن )10 ديســمبر/ كانــون األول

./december/yemen-people-still-killed-and-maimed-daily-two-years-since-stockholm-agreement

856  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرتان 173 و 305.
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ألغــام أرضيــة فــي مناطــق مدنيــة بالكامــل، ممــا أدى إلــى قتــل وتشــويه مدنييــن، وحرمانهــم مــن األعيــان التــي 
ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة، تحديــًدا األراضــي الزراعيــة والحطــب الضــروري إلعــداد الطعــام. ونحــدد 
فــي القســم 3.4.2.2 ســبب وجــود أســس ســليمة الســتنتاج أن أعضــاء جماعــة أنصــار اللــه كان لديهــم النيــة 
المطلوبــة الرتــكاب التجويــع باعتبــاره انتهــاًكا للقانــون الدولــي اإلنســاني وجريمــة حــرب، أو كانــوا علــى علــم بــأن 
التجويــع ســيحدث بشــكل شــبه مؤكــد فــي المســار العــادي لألحــداث عندمــا قامــوا بــزرع هــذه األلغــام األرضيــة.

االستنتاج	 

تشــكل القيــود المفروضــة مــن قبــل أفــراد فــي جماعــة أنصــار اللــه علــى وصــول المســاعدات اإلنســانية رفًضــا 
ا للموافقــة علــى تنفيــذ أعمــال اإلغاثــة اإلنســانية وعرقلــة غيــر قانونيــة لهــا؛ األمــر الــذي أدى فــي نهايــة  تعســفيًّ
المطــاف إلــى حرمــان المدنييــن مــن األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء المدنييــن علــى قيــد الحيــاة857. فــال بــد أن 
أعضــاء أنصــار اللــه، والهيئــة الوطنيــة إلدارة وتنســيق الشــؤون اإلنســانية NMACH والمجلــس األعلــى إلدارة 
وتنســيق الشــؤون اإلنســانية SCMCHA علــى وجــه الخصــوص، المشــاركين فــي تنفيــذ اإلجــراءات التقييديــة 

أكاندي وجيالرد، الحاشية رقم 195 أعاله، الصفحات 23 و 24 و 48.  857

ورشة قديمة لصيانة القوارب.
 مرسى القوارب، مدينة الحديدة.

26 فبراير/شباط 2021

استخدام التجويع من قبل أطراف النزاع في اليمن

271



المذكــورة أعــاله، كانــوا علــى علــم بــأن احتياجــات المدنييــن لــن يتــم تلبيتهــا، وأنــه ال توجــد خيــارات أخــرى متاحــة 
للمدنييــن لتغطيــة احتياجاتهــم. وبنــاًء علــى ذلــك، ال بــد أنهــم كانــوا علــى علــم بــأن بعــض هــؤالء األفــراد 
علــى األقــل ســيتضورون جوًعــا فــي المســار العــادي لألحــداث، لكنهــم مــع ذلــك قامــوا بفــرض، ومــا زالــوا 
يفرضــون858، مثــل هــذه القيــود. وبنــاًء علــى نمــط الســلوك والســياق الــذي ارتكبــت فيــه هــذه القيــود، بمــا فــي 
ذلــك السياســات االقتصاديــة والنمــط األوســع لجماعــة أنصــار اللــه فــي انتهاكاتهــا للقانــون الدولــي اإلنســاني، 
قــد يكــون مــن الممكــن اســتنتاج أن بعــض أعضــاء جماعــة أنصــار اللــه كانــوا قــد قصــدوا تجويــع المدنييــن غيــر 
المواليــن لهــم أو الذيــن لــم يكونــوا مــن أفــراد عائالتهــم أو التابعيــن لهــم. وحتــى لــو كان ألعضــاء جماعــة أنصــار 
اللــه أهداًفــا متعــددة عنــد قيامهــم بإعاقــة عمليــات اإلغاثــة الموثقــة فــي هــذا التقريــر، فــال يــزال مــن الممكــن 

تحميــل المســؤولين عنهــا المســؤولية بشــرط أنــه كان لديهــم القصــد والعلــم المطلوبيــن بذلــك.

وعليــه، مــن الممكــن أن نســتنتج أن قيــود جماعــة أنصــار اللــه المفروضــة علــى وصــول المســاعدات اإلنســانية 
قــد انتهكــت الحظــر المفــروض علــى اســتخدام التجويــع كأســلوب حــرب بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني، 

وشــكلت جريمــة حــرب بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي859. 

القيود المفروضة من قبل جماعة أنصار الله على أعمال اإلغاثة 
اإلنسانية، والتي انتهكت القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

كمــا هــو مبيــن فــي القســم 3.3 مــن البــاب الســادس، فــإن االلتزامــات باحتــرام وحمايــة وإعمــال حقــوق 
اإلنســان المنصــوص عليهــا فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، واجبــُة 
التطبيــق، بدرجــات متفاوتــة، علــى جماعــة أنصــار اللــه860. والعراقيــل التــي تعتــرض أنشــطة اإلغاثــة اإلنســانية مــن 
قبــل الطــرف المســلح غيــر الحكومــي، تنتهــك التزاماتــه بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وتحديــًدا 

االلتزامــات الخاصــة باحتــرام وإعمــال الحــق فــي الغــذاء والمــاء861. 

وعمــاًل بالتعليــق العــام رقــم 12 بشــأن الحــق فــي الحصــول علــى الغــذاء الكافــي، فــإن »منــع الوصــول إلــى 
المســاعدات اإلنســانية فــي النزاعــات الداخليــة« يشــّكل انتهــاًكا للحــق فــي الغــذاء. وقــد قامــت جماعــة أنصــار 
اللــه، مــن خــالل إعــادة توجيــه المســاعدات اإلنســانية إلــى مناطــق أخــرى داخــل محافظــة صعــدة، وبعيــًدا 
عــن المســتفيدين المســتهدفين لتصــل إلــى األشــخاص المواليــن لجماعــة أنصــار اللــه ومقاتليهــا فــي الجبهــات 
وأســرهم، بعرقلــة وصــول النــاس إلــى اإلمــدادات األساســية، وبالتالــي انتهكــت واجبهــا فــي احتــرام حقــوق 

858  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرات من 467-466، و من 782-791.

859  المــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، القاعــدة 53 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني 
العرفــي.

فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 23 أعاله، الفقرة 29.  860

861  المــادة 11 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة؛ مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق 
اإلنســان OHCHR، الحاشــية رقــم 317 أعــاله. 
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الســكان المدنييــن فــي الغــذاء والمــاء862.

إلــى ذلــك، إن جماعــة أنصــار اللــه كان لديهــا القــدرة، مــن خــالل ممارســتها لوظائــف شــبيهة  باإلضافــة 
بوظائــف الحكومــة فــي محافظــة صعــدة وإنشــاء الهيئــة الوطنيــة إلدارة وتنســيق الشــؤون اإلنســانيةين 
لجماعــة أنصــار اللــه  واليــاةه  NAMCHA 863 )ثــم اســتبدالها الحًقــا بالمجلــس األعلــى إلدارة وتنســيق الشــؤون 
اإلنســانية والتعــاون الدولــي SCMCHA 864(، علــى الوفــاء، أو علــى األقــل تســهيل، حــق الســكان فــي الغــذاء 
ــام بذلــك. ونظــًرا  ــزام بالقي ــة وتنفيذهــا865، وبالتالــي كان عليهــا االلت ــات اإلغاث مــن خــالل الســماح بإجــراء عملي
ألن المعلومــات المحــددة حــول كيفيــة تجســيد هــذه الســيطرة الفعليــة فيمــا يتعلــق قيــام الجماعــة بوظائــف 
ــا، فــال يمكــن التوصــل إلــى اســتنتاجات قاطعــة حــول مــا إذا كانــت  شــبيهة بوظائــف الحكومــة غيــر متوفــرة حاليًّ
جماعــة أنصــار اللــه قــد فشــلت أيًضــا فــي احتــرام االلتــزام اإليجابــي بتســهيل إمكانيــة حصــول النــاس علــى الغــذاء. 
ومــع ذلــك، يمكــن االســتنتاج بنــاًء علــى المعلومــات التــي تفيــد بــأن جماعــة أنصــار اللــه لــم تحتــرم االلتــزام 
بتســهيل وصــول النــاس إلــى الغــذاء، وذلــك مــن خــالل امتناعهــا عــن منــح الموافقــة علــى تنفيــذ المشــاريع 
واألنشــطة اإلنســانية وعرقلتهــا، علــى الرغــم مــن حقيقــة أن هــذا الجــزء مــن الســكان المحلييــن لــم يتــم تزويــده 
باإلمــدادات اإلنســانية الكافيــة، وأن عمليــات اإلغاثــة كانــت هــي الوســيلة الوحيــدة المتاحــة للتخفيــف مــن 

معاناتهــم وضمــان عــدم تعــرض حياتهــم للخطــر.

وعلــى هــذا النحــو، فــإن امتنــاع جماعــة أنصــار اللــه عــن منــح الموافقــة علــى تنفيــذ أعمــال اإلغاثــة اإلنســانية 
وعرقلتهــا، يعــد انتهــاًكا للحــق فــي الغــذاء والمــاء بموجــب المــادة 11 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

ــة واالجتماعيــة والثقافيــة866. االقتصادي

 

https://www.ohchr. ،18 الحاشــية رقــم 701 أعــاله، الصفحــة ،OHCHR 862  مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان
org/Documents/Publications/FactSheet34en.pdf. انظــر أيًضــا، حالــة حقــوق اإلنســان فــي فلســطين واألراضــي العربيــة 
المحتلــة األخــرى، مســتند رقــم A/HRC/10/22 )29 مايــو/ أيــار 2009(، الفقــرة 50. ذكــر المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي 
الغــذاء، عنــد تقديــم تقريــر عــن حالــة حقــوق اإلنســان فــي فلســطين وغيرهــا مــن األراضــي العربيــة المحتلــة، أن العراقيــل التــي 
تعتــرض إيصــال المعونــة الغذائيــة إلــى الســكان المدنييــن فــي غــزة »تفاقمــت بســبب وقائــع مصــادرة أفــراد شــرطة حمــاس للســلل 
الغذائيــة المخصــص توزيعهــا علــى األســر المســتفيدة«، وذّكــر األطــراف المعنيــة باالمتنــاع عــن اإلجــراءات التــي تعيــق وصــول 

النــاس إلــى الغــذاء بمــا يتماشــى مــع التزامهــم باحتــرام الحــق فــي الغــذاء.

863  »صــدور قــرار جمهــوري بإنشــاء الهيئــة الوطنيــة إلدارة وتنســيق الشــؤون اإلنســانية«، وكالــة األنبــاء اليمنيــة )نوفمبــر/ تشــرين 
.https://www.saba.ye/en/news3078116.htm  ،)2017 الثانــي 

.https://www.scmcha.org/en/about-namcha ،864  المجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون الدولي

865  هوتر، الحاشية رقم 284 أعاله، الصفحة 750؛ رودنهاوسر، الحاشية رقم 318 أعاله، الصفحة 191.

866  لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة CESCR، الحاشــية رقــم 297 أعــاله، الفقــرة 17؛ جيــالرد، الحاشــية رقــم 836 
أعــاله، الصفحــة 361. انظــر أيًضــا، أكانــدي وجيــالرد، الحاشــية رقــم 195 أعــاله، الصفحتــان 23 و 48.
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زرع األلغام األرضية من قبل 
جماعة أنصار الله )الحوثيين( 

المسلحة

 األلغام األرضية التي أثرت 
على وصول الغذاء إلى تعز

كمــا هــو موضــح فــي األقســام الســابقة مــن هــذا التقريــر، يعانــي اليمــن مــن انعــدام األمــن الغذائــي والمائــي 
منــذ عقــود867، وقــد أدى النــزاع الحالــي إلــى تفاقــم انعــدام األمــن الغذائــي والمائــي بشــكل خطيــر.

867  برنامج األغذية العالمي WFP، الحاشية رقم 725 أعاله؛ منظمة أوكسفام، الحاشية رقم 421 أعاله.

الصورة: ألغام أرضية تم نزعها من مديرية ذوباب، محافظة تعز. يونيو/حزيران 2018
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يتنــاول البابــان الســابع والثامــن مــن هــذا التقريــر تأثيــر الهجمــات الجويــة التــي شــنها التحالــف علــى المرافــق 
الزراعيــة فــي محافظــة حجــة وعلــى مرافــق الميــاه فــي محافظــة صعــدة. كمــا أثــرت أشــكال الهجــوم األخــرى 
واألطــراف المتحاربــة األخــرى بشــكل كبيــر علــى األمــن الغذائــي والمائــي أثنــاء النــزاع. ويعــد اســتخدام جماعــة 
أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســلحة لأللغــام األرضيــة مثــااًل علــى ذلــك868، والتــي أبرزناهــا أدنــاه باســتخدام دراســتي 

حالــة.

المتفجــرة  الذخائــر  إلــى  واســع  بشــكل  لإلشــارة  األرضيــة  األلغــام  يســتخدم مصطلــح  التقريــر،  هــذا  فــي 
ا للمدنييــن واألعيــان المدنيــة. وهــذا يشــمل  الموضوعــة فــي األرض، والتــي، عنــد تفجيرهــا، تســبب ضــرًرا عشــوائيًّ
الذخائــر التــي يتــم إطالقهــا عــن بعــد والتــي تنفجــر عنــد تفعيــل الضحيــة لهــا، مثــل األلغــام المضــادة لألفــراد، 
وكذلــك العبــوات الناســفة المرتجلــة )IEDs(، والذخائــر غيــر المنفجــرة )UXOs(، والفخــاخ المتفجــرة، واأللغــام 

المضــادة للمركبــات.

تســبب اســتخدام جماعــة أنصــار اللــه الواســع 
لأللغــام األرضيــة، فــي وقــوع عشــرات القتلــى 
أنحــاء  جميــع  فــي  المدنييــن  مــن  والجرحــى 
أمــام  الخطيــرة  العراقيــل  إحــدى  وهــي  اليمــن، 
إلــى مجموعــة  الوصــول  علــى  المدنييــن  قــدرة 
مــن األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى 
والمــاء  الغــذاء  ذلــك،  فــي  بمــا  الحيــاة،  قيــد 
واإلنســانية.  الطبيــة  والخدمــات  واإلمــدادات 
وقــد قــام فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( بشــكل 
اللــه  أنصــار  جماعــة  اســتخدام  بتوثيــق  متكــرر 
لأللغــام األرضيــة869. فوفًقــا لتقريــر فريــق الخبــراء 
اســتخدام  »أدى   ،2019 لعــام   )GEE( البارزيــن 
الحوثييــن علــى نطــاق واســع لأللغــام األرضيــة 
منــذ  لليمــن  الغربــي  الســاحل  طــول  علــى 
منتصــف عــام 2017، إلــى مقتــل وإصابــة مئــات 
الوصــول  مــن  اإلغاثــة  فــرق  ومنــع  المدنييــن 
إلــى المجتمعــات الضعيفــة«870، مشــيًرا إلــى أن 
العــام لوحــده وثــق 728 ضحيــة مــن  »األميــن 
األطفــال )149 قتيــل و 579 جريــح، معظمهــم 

الصبيــان(  مــن 

868  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع 26 شــخًصا فــي محافظــة تعــز بيــن عامــي 2016 و 2020. يتضمــن الملحــق 2.5. 
قائمــة مفصلــة بهــذه المقابــالت؛ منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، الحاشــية رقــم 869 أعــاله. 

869  فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 88 أعــاله، الفقرتــان 344 و 576؛ فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 23 أعــاله، 
الفقــرات مــن 90-96.

870  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرة 344.

المصدر : األمين العام لفريق الخبراء البارزين

2013

2018 
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بيــن عامــي 2013 و 2018، بســبب األلغــام األرضيــة«871. ووجــد فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( أن جماعــة أنصــار 
اللــه قــد اســتخدمت كالًّ مــن األلغــام األرضيــة المضــادة لألفــراد واأللغــام المضــادة للمركبــات فــي انتهــاك 
للقانــون الدولــي اإلنســاني، وزرعــت ألغاًمــا أرضيــة فــي مواقــع غيــر مميــزة داخــل مناطــق مدنيــة، ولــم تقــم 

ــر المدنييــن منهــا872. بتحذي

إن الخــوف مــن األلغــام األرضيــة منتشــٌر بيــن النــاس هنــاك، ويحــول دون الوصــول إلــى المناطــق الزراعيــة 
وزراعتهــا. فالســكان يعيشــون وهــم يعلمــون أن مجــرد مغادرتهــم لمنازلهــم، مشــًيا علــى األقــدام أو تنقــاًل 

بالمركبــات، هــو أمــر خطيــر قــد يــودي بحياتهــم.

قال أحد الشهود في مقابلة أجريت معه: 

»وقعــت عــدة حــوادث النفجــارات ألغــام أرضيــة أودت بحيــاة العديد من الســكان والماشــية. 
لقــد تأثرنــا كثيــًرا باأللغــام األرضيــة وعانينــا فــي كســب رزقنا«873.

زرعــت جماعــة أنصــار اللــه األلغــام األرضيــة فــي عــدة محافظــات، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، 
ا بشــكل  محافظــات عــدن والحديــدة ولحــج وتعــز874. وكان تأثيــر األلغــام األرضيــة علــى األمــن الغذائــي حــادًّ
خــاص فــي مناطــق الســاحل الغربــي لليمــن. وفــي محافظــة تعــز، علــى ســبيل المثــال، وصــف الشــهود األلغــام 
ــا مــا تتركــز فــي األراضــي الزراعيــة التــي تســتخدم للزراعــة  األرضيــة بأنهــا »فــي كل مــكان«875، ذاكريــن أنهــا غالًب
والرعــي؛ هــذه المهــن شــائعة وأساســية لكثيــر مــن اليمنييــن876. ولقــد أدت األلغــام األرضيــة التــي زرعتهــا جماعــة 

أنصــار اللــه إلــى عــزل المجتمعــات عــن مصــادر رزقهــا وفاقمــت مــن حالــة األمــن الغذائــي. 

كانــت تعــز واحــدة مــن بــؤر النــزاع، حيــث ذكــرت منظمــة أوكســفام فــي عــام 2020، أن »هنــاك عــدد قليــل 
مــن األماكــن األخــرى فــي اليمــن أثــر فيهــا النــزاع بشــكل كبيــر علــى حيــاة اليمنييــن العادييــن أكثــر مــن محافظــة 

871  فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 88 أعــاله، الفقــرة 669، نقــاًل عــن األميــن العــام، “األطفــال والنــزاع المســلح فــي 
https://undocs.org/ ،38 الفقــرة ،S/2019/453 اليمــن: تقريــر األميــن العــام، )3 يونيــو/ حزيــران 2019(، مســتند أممــي رقــم

 .en/S/2019/453

872  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرة 344. 

873  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع زيد أحمد بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون األول 2020. 

874  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 110 أعاله، الفقرة 45.

875  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع حيــدري إبراهيــم بتاريــخ 22 ديســمبر/ كانــون األول 2020؛ مقابلــة منظمــة مواطنــة 
لحقــوق اإلنســان مــع عبــده صالــح بتاريــخ 20 ديســمبر/ كانــون األول 2020؛ مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع محمــد 

علــي بتاريــخ 20 ديســمبر/ كانــون األول 2020.

876  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع 26 شــخًصا فــي محافظــة تعــز بيــن عامــي 2016 و 2020. يتضمــن الملحــق.2.5 
قائمــة مفصلــة عــن هــذه المقابــالت. 
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تعــز«877. وكمــا ذكــرت منظمــة أوكســفام أن أكبــر عــدد مــن األلغــام األرضيــة كان فــي تعــز، ممــا أســفر عــن 
ــة أو إعاقــة حوالــي 1040 شــخًصا بيــن عامــي 2015-2019 878.  مقتــل حوالــي 160 شــخًصا وإصاب

كان وضــع األمــن الغذائــي والمائــي مزرًيــا فــي تعــز. ففــي عــام 2020، وجــد تقييــم نظــام التصنيــف المتكامــل 
لمرحــل انعــدام األمــن الغذائــي IPC فــي جميــع أنحــاء اليمــن أن تعــز يوجــد فيهــا مــا يقــرب مــن 600،000 فــرد 

877  أزمــة بــال نهايــة تلــوح فــي األفــق: كيــف تســتمر األزمــة المســتمرة فــي محافظــة تعــز فــي تعريــض المدنييــن للخطــر«، منظمــة 
https://reliefweb.int/report/yemen/crisis-no-end-  ،4 الصفحــة   ،)2020 األول  كانــون  ديســمبر/   22( أوكســفام 

 .sight-how-ongoing-crisis-taiz-governorate-continues-put-civilians-risk

مرجــع ســابق، الصفحــة 6، نقــاًل عــن بيانــات مــن »اليمــن: حدائــق المــوت. تقريــر حقــوق اإلنســان عــن ضحايــا األلغــام”، رايتــس رادار   878
 .https://rightsradar.org/media/pdf/reports/Yemen- Gardens of Death.pdf  ،)2020(

مدنيون فقدوا أطرافهم بسبب انفجار األلغام 
مديرية ذوباب، محافظة تعز. يونيو/حزيران 2018
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يواجهــون مرحلــة »األزمــة« )المرحلــة 3 مــن مراحــل انعــدام األمــن الغذائــي IPC(879 أو »الطــوارئ« )المرحلــة 
4 مــن مراحــل انعــدام األمــن الغذائــي IPC(880 مــن بيــن ســكان يبلــغ عددهــم حوالــي 1.5 مليــون نســمة881. 
ووجــد تحليــل منفصــل للنظــام المتكامــل لتصنيــف مراحــل انعــدام األمــن الغذائــي IPC ُأجــري فــي فبرايــر/ 
شــباط 2021، وركــز علــى ســوء التغذيــة أنــه فــي جميــع أنحــاء تعــز، كان مــا يقــرب مــن 200،000 طفــل دون ســن 
الخامســة بحاجــة إلــى عــالج لســوء التغذيــة الحــاد الشــامل )GAM( -المعــروف أيًضــا باســم الهــزال- وهــذا العــدد 
يشــكل أكثــر مــن ربــع األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن )5-0( ســنوات فــي المنطقــة882. وتشــير قيمــة مؤشــر 
ســوء التغذيــة الحــاد الشــامل GAM التــي تزيــد عــن 10 بالمئــة إلــى وجــود حالــة )طــوارئ(883. وتوقعــت هيئــات 
األمــم المتحــدة التــي أجــرت التحليــل أن تعــز كانــت واحــدة مــن المناطــق فــي اليمــن التــي يتوقــع أن يكــون فيهــا 

»أكبــر عــدد مــن حــاالت ســوء التغذيــة الحــاد الشــامل خــالل عــام 2021«884. 

فــي  المزروعــة  األرضيــة  لأللغــام  كان 
جميــع أنحــاء المحافظــة تأثيــر كارثــي علــى 
الغــذاء،  إلــى  المدنييــن  وصــول  إمكانيــة 
وكذلــك علــى ســبل عيشــهم. فقــد تــم زرع 
الحقــول  فــي  لألفــراد  المضــادة  األلغــام 
وعلــى طــول الطــرق فــي كثيــر مــن األحيــان 
دون وجــود عالمــات، ممــا يعيــق الوصــول 
والمنــازل  الحضريــة  التحتيــة  البنيــة  إلــى 
يعتمــد  الميــاه885.  ومصــادر  والمراعــي 
الكثيــر مــن النــاس فــي المحافظــة، وخاصــة 
الزراعــة  الغربــي منهــا، علــى  الجانــب  فــي 
للدخــل  األســماك كمصــدر  والرعــي وصيــد 

“مرحلــة أزمــة« بحســب التصنيــف المتكامــل لمراحــل انعــدام األمــن الغذائــي IPC هــي المرحلــة 3 فــي نظــام التصنيــف المكــون   879
مــن 5 مراحــل، »وتعنــي أن األســر تعانــي مــن فجــوات فــي اســتهالك الغــذاء مــع وجــود ســوء تغذيــة حــاد بنســبة مرتفعــة أو 
فــوق المعتــاد، أو أنهــا تكــون قــادرة بشــكل هامشــي علــى تلبيــة الحــد األدنــى مــن االحتياجــات الغذائيــة فقــط مــع االســتنزاف 
المتســارع ألصــول ســبل العيــش التــي ســتؤدي إلــى ثغــرات فــي االســتهالك الغذائــي”. “تحــذر منظمــة كيــر فــي يــوم األغذيــة 
https://www. ،)2020 العالمــي مــن تفاقــم الجــوع لــدى اليمنييــن المســتضعفين«، منظمــة كيــر )14 أكتوبــر/ تشــرين األول
care.org/news-and-stories/press-releases/on-world-food-day-care-warns-of-worsening-hunger-for-

./vulnerable-yemenis

“مرحلــة اإلغاثــة الطارئــة” بحســب التصنيــف المتكامــل لمراحــل انعــدام األمــن الغذائــي IPC هــي المرحلــة 4 فــي نظــام التصنيــف   880
المكــون مــن 5 مراحــل، “وتعنــي أنــه حتــى تلقــى المســاعدات اإلنســانية، تعانــي أســرة واحــدة علــى األقــل مــن كل خمــس أســر فــي 
المنطقــة مــن فجــوات كبيــرة فــي اســتهالك الغــذاء تــؤدي إلــى ســوء تغذيــة حــاّد مرتفــع للغايــة ومعــدالت وفيــات مفرطــة، أو 
خســارة كبيــرة فــي األصــول المعيشــية التــي ســتؤدي إلــى فجــوات فــي اســتهالك الغــذاء علــى المــدى القصيــر«. المرجــع الســابق.

881  التصنيف المتكامل لمراحل انعدام األمن الغذائي )يوليو/ تموز 2020(، الحاشية رقم 75 أعاله، الصفحة 2.

882  التصنيف المتكامل لمراحل انعدام األمن الغذائي، الحاشية رقم 75 أعاله.

UNHCR، https://emergency. 883  “الحــد األعلــى لســوء التغذيــة الحــاد«، المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن
 .unhcr.org/entry/32604/acute-malnutrition-threshold

التصنيف المتكامل لمراحل انعدام األمن الغذائي، الحاشية رقم 75 أعاله.  884

885  الجمهورية اليمن، الحاشية رقم 729 أعاله، الصفحة 10.

ألغام أرضية تم نزعها من مديرية ذوباب، 
محافظة تعز. يونيو/حزيران 2018

278

صناع الجــوع



وكمصــدر للغــذاء. لكــن األلغــام األرضيــة أعاقــت قــدرة المجتمعــات المحليــة علــى مواصلــة هــذه األنشــطة، 
وتركــت الكثيريــن منهــم بــدون مصــادر رئيســية لكســب الــرزق والغــذاء886. ومنــذ عــام 2019، أجــرى العاملــون فــي 
مجــال مكافحــة األلغــام التابعــون للهيئــة الوطنيــة لمكافحــة األلغــام فــي اليمــن، حوالــي 45 دراســة اســتقصائية 
غيــر فنيــة )NTS( فــي مديريتــي المخــا ومــوزع بمحافظــة تعــز. وفــي مقابلــة لهــم مــع مؤسســة االمتثــال للحقــوق 

العالميــة، قــدروا أنــه:

يمكــن اعتبــار أهالــي العديــد مــن قــرى محافظــة تعــز بأنهــم محبوســون؛ نتيجــة عوائق التنقــل والقيود 
المفروضــة علــى حركتهــم، بســبب خوفهــم مــن أن يجــدوا أنفســهم فــي أحضــان منطقــة مــن المناطــق 
الخطــرة )منطقــة يشــتبه بوجــود مخاطــر فيهــا )SHA(، ومنطقــة مــن المؤكــد وجــود مخاطــر فيهــا 
)CHA(. أظهــرت 90% مــن تقاريــر الدراســات االســتقصائية غيــر الفنيــة )NTS( أن هــذه المجتمعــات قــد 
عبــرت عــن وجــود قيــود أو معوقــات للوصــول إلــى المناطــق الرئيســية حيــث اعتــادت القيــام بأنشــطة 
لقوتهــم  الوحيــد  بالمصــدر  تزودهــم[  ]األنشــطة  الماشــية. وهــذه  وتربيــة  والرعــي  والصيــد  الزراعــة 
اليومــي ]مــن خــالل الطعــام الــذي ينتجونــه ومــن خــالل ســبل العيــش التــي يوفرونهــا[؛ وبالتالــي هــذه 
القيــود والمعوقــات تؤثــر علــى أمنهــم الغذائــي. وبالمثــل، فــإن الوصــول إلــى مصــادر الميــاه ومناطــق 
.887)EO( جمــع الحطــب هــي مناطــق مقيــدة ومحــدودة الوصــول بســبب احتوائهــا علــى ذخائــر متفجــرة

كان لأللغــام األرضّيــة تأثيــر فــي زيــادة تقليــص عــدد األراضــي الصالحــة للزراعــة المحــدودة أصــاًل فــي اليمــن )2.6 
فــي المئــة مــن األراضــي فقــط مــن البــالد(، وكثيــًرا مــا أّدت إلــى وفــاة أو إعاقــة المزارعيــن والرعــاة )والذيــن هــم 
فــي الغالــب مــن األطفــال( والماشــية الضروريــة لإلنتــاج الزراعــي واســتئناف األنشــطة االقتصاديــة األساســية. 
وقــد تــؤدي العــودة إلــى هــذه المناطــق إلــى حــدوث انفجــار ألحــد األلغــام األرضيــة الموجــودة هنــاك، ممــا قــد 
يــؤدي إلــى قتــل أو إصابــة أو تشــويه أولئــك الذيــن يعملــون فــي هــذه األنشــطة أو ماشــيتهم. وهــذا مــا دفــع 
الكثيريــن مــن الســكان إلــى البقــاء كنازحيــن بــداًل مــن العــودة والمخاطــرة بحياتهــم بســبب األلغــام األرضيــة. وقــد 
وّثقــت منظمــة مواطنــة بشــكل متكــرر تعــرض مزارعيــن ورعــاة وصياديــن للقتــل أو اإلصابــة نتيجــة انفجــار ألغــام 
أرضيــة بهــم أثنــاء محاولتهــم ممارســة أعمالهــم؛ ممــا يــدل علــى أن األلغــام األرضيــة المنتشــرة فــي األراضــي 

الزراعيــة والمراعــي وبالقــرب مــن مناطــق الصيــد، فاقمــت الوضــع المتــردي أصــاًل فــي المنطقــة888.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن األلغــام األرضيــة المنتشــرة فــي محافظــة تعــز أعاقــت أيًضــا قــدرة فــرق المســاعدات 
اإلنســانية علــى توفيــر الغــذاء واإلمــدادات والرعايــة الطبيــة الالزمــة لليمنييــن الذيــن يعيشــون فــي أجــزاء مختلفــة 
مــن المحافظــة؛ ممــا زاد مــن عوامــل اآلثــار المدمــرة لأللغــام األرضيــة علــى األمــن الغذائــي والمائــي للســكان889.

886  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع 26 شــخًصا فــي محافظــة تعــز بيــن عامــي 2016 و 2020. يتضمــن الملحــق 2.5. 
ــة عــن هــذه المقابــالت. قائمــة مفصل

887  مقابلــة مؤسســة االمتثــال للحقــوق العالميــة مــع عامليــن فــي مكافحــة األلغــام التابعيــن للهيئــة الوطنيــة لمكافحــة األلغــام فــي 
اليمــن فــي مايــو/ أيــار 2021.

888  منظمة هيومن رايتس ووتش، الحاشية رقم 730 أعاله.

889  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع 26 شــخًصا فــي محافظــة تعــز بيــن عامــي 2016 و 2020. يتضمــن الملحــق 2.5. 
قائمــة مفصلــة عــن هــذه المقابــالت؛ منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، الحاشــية رقــم 730 أعــاله.  
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استخدام األلغام قبل عام 2014

ــع، مــن الضــروري  ــل بالتجوي ــة مــن منظــور أســلوب الحــرب المتمث ــر اســتخدام األلغــام األرضي مــن أجــل تقدي
فهــم مــدى انتشــار األلغــام قبــل َبــدء النــزاع الحالــي. ومــن خــالل َفهــم المناطــق الملغومــة الموجــودة مســبًقا 
والمناطــق المشــتبه بجــود مخاطــر فيهــا )SHA(، يمكننــا محاولــة الوصــول إلــى اســتنتاجات حــول مــا إذا كانــت 
ــد اســتخدمته جماعــة أنصــار اللــه منــذ عــام 2014. وباإلضافــة إلــى  األلغــام األرضيــة هــي أســلوب حربــي جدي
تقديــر مــدى انتشــارها قبــل عــام 2014، فهنــاك حاجــة إلــى إجــراء مزيــد مــن التحقيقــات لتقييــم االســتخدام 
المحتمــل لأللغــام األرضيــة مــن قبــل عــدد مــن األطــراف الفاعلــة المختلفــة، بمــا فــي ذلــك التنظيمات المســلحة 
غيــر الحكوميــة مثــل تنظيــم القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة )AQAP(، والمعــروف بأنهــا تتواجــد فــي أجــزاء 

مختلفــة مــن اليمــن890. 

صادقــت اليمــن علــى اتفاقيــة حظــر اســتخدام وتخزيــن وإنتــاج ونقــل األلغــام المضــادة لألفــراد وتدميــر تلــك 
األلغــام )اتفاقيــة أوتــاوا( فــي 1 ســبتمبر/ أيلــول 1998، ودخلــت االتفاقيــة حّيــز التنفيــذ فــي 1 مــارس/ آذار 
1999 891. وتحــت رعايــة اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة األلغــام )NMAC(، تــم إنشــاء المركــز اليمنــي التنفيــذي 

لمكافحــة األلغــام )YEMAC( بهــدف تنســيق جميــع األنشــطة المتعلقــة باأللغــام فــي البــالد.

وفــي التقريــر الــذي طلــب فيــه المركــز اليمنــي التنفيــذي لمكافحــة األلغــام )YEMAC( تمديــد فتــرة امتثــال 
اليمــن اللتزامــات إزالــة األلغــام بموجــب اتفاقيــة أوتــاوا فــي ديســمبر/ كانــون األول 2013892، أوضــح المركــز 
اليمنــي التنفيــذي لمكافحــة األلغــام )YEMAC( كيــف كان لأللغــام األرضيــة والمتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب 
)ERW(، قبــل عــام 2014، »تأثيــر خطيــر علــى الوصــول إلــى المــوارد الحيويــة، وإعاقــة الوصــول إلــى أراضــي 
الرعــي واألراضــي الزراعيــة ومــوارد الميــاه المســتخدمة فــي الشــرب والــري. كمــا أنهــا أعاقــت تطويــر البنيــة 
التحتيــة وتنفيــذ مشــاريع التنميــة االجتماعيــة فــي المجتمعــات المتضــررة«893. ومــع ذلــك، أفــاد المركــز اليمنــي 
ــرة بيــن  ــة مــن تعــز خــالل الفت ــة األلغــام األرضي ــا فــي إزال ــه كان قــد أحــرز تقدًم التنفيــذي لمكافحــة األلغــام بأن
عامــي 2000 و 2013. ومــن خــالل الدراســات االســتقصائية عــن آثــار األلغــام األرضيــة )LIS( وجمــع التقاريــر مــن 
الســكان والســلطات المحليــة، حــدد المركــز اليمنــي التنفيــذي لمكافحــة األلغــام وجــود مــا مجموعــه 1،398 
ــا و 115 منطقــة مشــتبهة بوجــود مخاطــر فيهــا SHA فــي تعــز خــالل تلــك الفتــرة894، وقــام بمســح  ُلغًمــا أرضيًّ
وإلغــاء أو تخفيــض عــدد 102 مــن هــذه الـــ115 منطقــة المشــتبه بوجــود مخاطــر فيهــا SHA فــي محافظــة تعز. 

890  “تقريــر اليمــن لعــام 2019 بشــأن الشــفافية بموجــب المــادة 7 فــي اتفاقيــة حظــر اســتخدام وتخزيــن وإنتــاج ونقــل األلغــام المضــادة 
https://www.apminebanconvention.org/ ،12 لألفــراد وتدميــر تلــك األلغــام«، الجمهوريــة اليمنيــة )2019(، الصفحــة

 .fileadmin/APMBC/clearing-mined-areas/2019-Yemen-Article7Report.pdf

891  اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام.

892  كان الموعــد النهائــي األصلــي إلعــالن اليمــن بلــًدا خاليــة مــن األلغــام هــو عــام 2015. تقدمــت اليمــن بثالثــة طلبــات تمديــد )فــي 
2008 و 2014 و 2019( وفًقــا لمتطلبــات المــادة 7 )الشــفافية(.

893  الجمهورية اليمنية، الحاشية رقم 729 أعاله، الصفحة 2.

894  مرجع سابق، الصفحة من 4-6.
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ومــن خــالل هــذه الدراســات االســتقصائية الفنيــة، فــي عــام 2013، تــم تحديــد 55 حقــاًل مــن حقــول األلغــام 
فــي تعــز، حيــث تمــت معالجــة أو تطهيــر الجــزء األكبــر مــن المنطقــة، بينمــا ال يــزال هنــاك حقــال ألغــام بحاجــة إلــى 
معالجــة895. ولــم يتــم إدراج مديريــة ذو بــاب -المذكــورة فــي دراســات الحالــة أدنــاه- ضمــن المنطقتيــن اللتيــن 
يوجــد فيهمــا حقــال األلغــام المتبقيــان، الواجــب معالجتهمــا فــي محافظــة تعــز، كمــا أنهــا لــم تكــن واحــدة مــن 
المناطــق الـــ13 المشــتبه بوجــود مخاطــر فيهــا والتــي كانــت ال تــزال بحاجــة إلــى المســح فــي وقــت إصــدار تقريــر 
الحكومــة اليمنيــة لعــام 2013. ويبــدو أن تقريــر الشــفافية لعــام 2019، الصــادر عــن اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة 
األلغــام بشــأن اتفاقيــة حظــر األلغــام، والــذي نــص علــى أنــه قبــل النــزاع الحالــي، »كانــت اليمــن شــبه خاليــة مــن 
األلغــام المضــادة لألفــراد مــن المناطــق المتأثــرة بشــكل كبيــر«896، يدعــم االســتنتاج القائــل بــأن منطقــة تعــز 
-التــي كانــت إحــدى المناطــق المتأثــرة باأللغــام أثنــاء النــزاع األخيــر- كان قــد تــم تطهيرهــا إلــى حــد كبيــر قبــل 

َبــدء النــزاع.

يتــم مناقشــة التزامــات جماعــة أنصــار اللــه باحتــرام القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق 
اإلنســان بمزيــد مــن التفصيــل فــي القســم 3.3 مــن البــاب الســادس والقســم 3.4.3.2 مــن البــاب الثامــن. 
وإجمــااًل، تعتبــر جماعــة أنصــار اللــه ملزمــة بموجــب المــادة 3 المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــول 
اإلضافــي الثانــي؛ كونهــا طرًفــا مــن أطــراف النــزاع. وفًقــا للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، يجــب علــى جماعــة 
أنصــار اللــه احتــرام التزامــات حقــوق اإلنســان المنصــوص عليهــا فــي العهــد الدولــي الخاص بالحقــوق االقتصادية 
واالجتماعيــة والثقافيــة، والتــي يجــب تطبيقهــا بدرجــات متفاوتــة؛ وبالقــدر الــذي تمــارس فيــه جماعــة أنصــار اللــه 
ســيطرتها علــى األراضــي، يجــب عليهــا أيًضــا حمايــة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والوفــاء بهــا897. وهــذا هــو الحــال فيمــا يتعلــق بااللتــزام الســلبي 

المتمثــل فــي »احتــرام« الحــق فــي الغــذاء مــن خــالل عــدم إعاقــة إمكانيــة وصــول النــاس إليــه898.

 األلغام األرضية في مديرية 
ذو باب بمحافظة تعز

يقــدم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي منــذ بدايــة النــزاع فــي عــام 2014، الدعــَم للمركــز اليمنــي التنفيــذي 
لمكافحــة األلغــام YEMAC 899. وقــد واصــل المركــز اليمنــي التنفيــذي لمكافحــة األلغــام فــي تنفيــذ عملياتــه 

895  مرجع سابق، الصفحتان 6 و 13.

896  مرجع سابق، الصفحة 12.

 ،OHCHR الحاشــية رقــم 23 أعــاله، الفقــرة 29؛ مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان ،GEE 897  فريــق الخبــراء البارزيــن
الحاشــية رقــم 317 أعــاله. للحصــول علــى نظــرة عامــة حــول ممارســة مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة فيمــا يتعلــق 
ــر الحكوميــة، انظــر أكاديميــة  بااللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان علــى األطــراف المســلحة غي

جنيــف، الحاشــية رقــم 316 أعــاله؛ انظــر أيًضــا، هوتــر، الحاشــية رقــم 284 أعــاله، الصفحــة 750.

898  رودنهاوسر، الحاشية رقم 318 أعاله، الصفحة من 193-192؛ هوتر، الحاشية رقم 284 أعاله، الصفحة 750.

899  الجمهورية اليمنية، الحاشية رقم 890 أعاله، الصفحة 2.
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لتطهيــر المناطــق مــن األلغــام، إال أنــه أشــار إلــى أن النــزاع قــد »نتــج عنــه انتشــار جديــد لكميــة كبيــرة مــن 
األلغــام« وأن »مواقــع وحجــم انتشــار هــذه األلغــام بالتحديــد غيــر معروفــة بســبب عــدم القــدرة علــى الوصــول 
إلــى هــذه المناطــق إلجــراء عمليــات المســح فيهــا، فــي حيــن أن بيانــات المســح القديــم تعتبــر قديمــة«900. 
وتتفاقــم الحالــة األخيــرة نتيجــة إعــادة انتشــار األلغــام فــي المناطــق التــي تــم تطهيرهــا ســابًقا901. وفــي تقريــر 
الشــفافية لعــام 2018، بشــأن اتفاقيــة حظــر األلغــام، أشــارت الحكومــة اليمنيــة إلــى أنــه ال توجــد صــورة واضحــة 
لمســتوى انتشــار األلغــام فــي أنحــاء البــالد، بينمــا حــددت ســت مناطــق يشــتبه بوجــود مخاطــر فيهــا SHA منــذ 

عــام 2014 فــي تعــز، وتقــع فــي مديريتــي مقبنــة وشــرعب الســالم902. 

تعتبــر مديريــة ذو بــاب المديريــة األكبــر فــي محافظــة تعــز، وتقــع فــي أقصــى جنــوب غــرب اليمــن. 
تبلــغ مســاحة المديريــة حوالــي 1557 كيلومتــًرا مربًعــا، ووفًقــا آلخــر تعــداد ســكاني أجــري فــي عــام 
2004، كان عــدد ســكانها يبلــغ حوالــي 18115 نســمة903. ويعمــل ســكان المديريــة بشــكل رئيســي 
فــي مجــال الرعــي وجمــع الحطــب والزراعــة وصيــد األســماك904. وتــم إدراج مديريــة ذو بــاب فــي تقريــر 

الشــفافية لعــام 2019 ضمــن قائمــة المناطــق الملوثــة باأللغــام905.

ــًرا مــن الســاحل الغربــي  ــاب الجغرافــي -فهــي تضــم مــا يقــرب مــن 78 كيلومت وبســبب موقــع مديريــة ذو ب
لليمــن، بمــا فــي ذلــك مضيــق بــاب المنــدب، الــذي يعــد حلقــة وصــل اســتراتيجية بيــن المحيــط الهنــدي والبحــر 
األبيــض المتوســط عبــر البحــر األحمــر وقنــاة الســويس- فــإن مختلــف األطــراف المتحاربــة اليمنيــة تصارعــت 
للســيطرة عليهــا، حيــث ســيطرت جماعــة أنصــار اللــه علــى ذو بــاب فــي عــام 2015. وفــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 
2015، بــدأ القتــال بيــن جماعــة أنصــار اللــه والقــوات المشــتركة المدعومــة مــن اإلمــارات فــي الســاحل الغربــي 
)»القــوات المشــتركة«( للســيطرة علــى المديريــة. وســيطرت القــوات المشــتركة علــى المديريــة فــي مايــو/ أيــار 

 .906 2018

900  مرجع سابق، الصفحة 3.

901  الجمهورية اليمنية، الحاشية رقم 729 أعاله، الصفحة 9.

902  الجمهوريــة اليمنيــة، الحاشــية رقــم 890 أعــاله، الصفحــة 21. يمكــن العثــور علــى نفــس البيانــات بشــأن ســت مناطــق يشــتبه بوجــود 
مخاطــر فيهــا SHA فــي جمهوريــة اليمــن، الحاشــية رقــم 729 أعــاله، الصفحــات مــن 53-54.

903  فــي وقــت إجــراء التعــداد الســكاني، كان معــدل النمــو الســكاني مقــدر بنحــو 2.47%، ممــا يعنــي أن عــدد ســكان المديريــة المقــدر 
فــي عــام 2021 هــو حوالــي 27.427 نســمة. ولكــن، إن تحديــد مــدى دقــة هــذه التقديــرات غيــر واضــح نتيجــة تأثيــر الصــراع علــى 

المنطقــة.

904  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع ســتة مــن ســكان ذو بــاب وضحايــا لغــم أرضــي وأربعــة أقــارب لضحايــا األلغــام 
وســتة رعــاة ومزارعيــن وحطــاب فــي مديريــة ذو بــاب وعامــل صحــي وعامــل فــي المجــال اإلنســاني بتاريــخ 20/21/22 ديســمبر/ 

كانــون األول 2020.

905  الجمهورية اليمنية، الحاشية رقم 890 أعاله، الصفحة 14.

906  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع ســتة مــن ســكان ذو بــاب، وضحيتيــن انفجــر بهمــا لغــم أرضــي، وأربعــة أقــارب 
للضحيتيــن، وســتة رعــاة، ومزارعيــن وحطابيــن فــي مديريــة ذو بــاب، وعامــل صحــي وعامــل فــي المجــال اإلنســاني بتاريــخ 20 و 21 

و 22 ديســمبر/ كانــون األول 2020.
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عندمــا بــدأت القــوات المشــتركة فــي دخــول أجــزاء مــن المديريــة فــي عــام 2015، بــدأت جماعــة أنصــار اللــه 
بــزرع األلغــام األرضيــة فــي أراضيهــا. ثــم قامــت بــزرع العديــد مــن األلغــام اإلضافيــة خــالل الفتــرة بيــن ينايــر/ كانــون 
ــة907. كانــت القــوات المشــتركة  ــدأت الجماعــة بالخــروج مــن المديري ــار 2018 عندمــا ب ــو/ أي الثانــي 2017 وماي
تتمركــز علــى ســاحل مديريــة ذو بــاب عندمــا زرعــت جماعــة أنصــار اللــه ألغاًمــا فــي جميع أنحاء المناطــق المذكورة 
فــي دراســات الحالــة أدنــاه، لكنهــا كانــت علــى بعــد مــا ال يزيــد عــن ســبعة واثنــي عشــر كيلومتــًرا علــى التوالــي 
مــن مــكان انفجــار األلغــام األرضيــة. لــم تقــدم جماعــة أنصــار اللــه أي خرائــط لمواقــع األلغــام، ولــم تقــم بعمــل 

الفتــات علــى المناطــق الملغمــة أو باإلشــارة لهــا بــأي طريقــة أخــرى لتحذيــر المدنييــن.

ــا  وّثقــت منظمــة مواطنــة 269 انفجــاًرا أللغــام أرضيــة فــي اليمــن منــذ 2014، أســفرت عــن مقتــل 214 مدنيًّ
وإصابــة 282 آخــر. وخلصــت التحقيقــات والمقابــالت التــي أجرتهــا منظمــة مواطنــة إلــى أن جماعــة أنصــار اللــه 
هــي مــن زرعــت هــذه األلغــام. ومــن بيــن هــذه الحــاالت، وّثقــت منظمــة مواطنــة مــا ال يقــل عــن 83 انفجــاًرا 
أللغــام أرضيــة زرعتهــا جماعــة أنصــار اللــه فــي جميــع أنحــاء اليمــن والتــي أثــرت بشــكل خــاص علــى مدنييــن كانــوا 

يحاولــون الوصــول إلــى مصــادر الغــذاء أو الميــاه أو المراعــي. 

907  المرجع السابق.

المصدر: مواطنة

2014 269

قتيل
214

جريح
282

إنفجارًا لأللغام
منذ

83
انفجاًرا أللغام أرضية زرعتها جماعة 

أنصار الله في جميع أنحاء اليمن
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تشــكل األلغــام األرضيــة التــي زرعتهــا جماعــة أنصــار اللــه تهديــًدا لحيــاة المدنييــن فــي منطقــة ذو بــاب، بمــا 
فــي ذلــك عــن طريــق الحــد مــن إمكانيــة وصولهــم إلــى الغــذاء بشــكل مباشــر )بســبب المخاطــر التــي تشــكلها 
األلغــام األرضيــة الموجــودة فــي مناطــق تمثــل مصــادًرا للغــذاء والميــاه العذبــة( وبشــكل غيــر مباشــر )بســبب 
المخاطــر التــي تشــكلها األلغــام األرضيــة فــي الحقــول والمراعــي التــي تمثــل األســس لســبل عيــش الســكان(. 

قال زيد أحمد، أحد الرعاة في المنطقة، ويبلغ من العمر 50 عاًما: 

»كان الحوثيــون يزرعــون األلغــام األرضيــة فــي جميــع أنحــاء أراضينــا طــوال الوقــت الــذي 
كانــوا يســيطرون فيــه علــى ذو بــاب. وأصبحــت جميــع المناطــق غيــر آمنــة. نخــرج مــن منازلنــا 

ونعلــم أننــا قــد نكــون ضحيــة لهــذه األلغــام األرضيــة فــي أي لحظــة«908.

وال تــزال األلغــام األرضيــة منتشــرة علــى نطــاق واســع فــي المنطقــة، ال ســيما فــي المناطــق التــي تحتــوي 
علــى ميــاه عذبــة ومــراٍع وحطــب وأراٍض زراعيــة فــي المديريــة. وطبًقــا لمقابــالت أجرتهــا منظمــة مواطنــة 
مــع ســتة مــن ســكان ذو بــاب، وضحيتيــن لُلغــم أرضــي، وأربعــة مــن أقــارب الضحيتيــن، وســتة رعــاة، ومزارعيــن 
وحطابيــن فــي مديريــة ذو بــاب، وعامــل صحــي وعامــل فــي المجــال اإلنســاني، مــن مناطــق العمــري والــدوش 

ــر وكهبــوب909.  والغيب

لــم يتمكــن ســكان المديريــة، الذيــن ترتبــط حياتهــم وســبل عيشــهم إلــى حــد كبيــر بــاألرض ويعتمــدون عليهــا 
فــي الحصــول علــى غذائهــم، مــن االســتمرار فــي ممارســة أعمالهــم كرعــاة ومزارعيــن بســبب األلغــام األرضيــة. 

قال الراعي منصور أحمد )27 عاًما(، أحد ساكني مديرية ذو باب:

 »األلغــام األرضيــة منتشــرة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. وال توجــد مناطــق خاليــة مــن 
األلغــام التــي تتركــز معظمهــا فــي أماكــن تواجــد الميــاه والمراعــي والحطــب«910. كمــا تشــكل 

األلغــام األرضيــة أيًضــا تهديــًدا دائًمــا للماشــية911.

منــذ أن ســيطرت القــوات المشــتركة علــى مديريــة ذو بــاب قبــل أكثــر مــن ثــالث ســنوات، قامــت بإزالــة األلغــام 

908  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع زيد أحمد بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون األول 2020. 

909  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع ســتة مــن ســكان ذو بــاب، وضحيتيــن لُلغــم أرضــي، وأربعــة أقــارب للضحايــا، وســتة 
رعــاة، ومزارعيــن وحطابيــن فــي منطقــة ذو بــاب، وعامــل صحــي وعامــل فــي المجــال اإلنســاني بتاريــخ 20 و 21 و 22 ديســمبر/ 

كانــون األول 2020.

910  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع منصور أحمد بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون األول 2020.

911  المرجع السابق.
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مــن الطــرق الرئيســية فــي المديريــة التــي تمــر عبرهــا والمناطــق التــي تتمركــز فيهــا القــوات، لكنهــا لــم تقــم بإزالــة 
األلغــام األرضيــة مــن المناطــق التــي يتأثــر فيهــا المدنييــن مــن هــذه األلغــام، بحســب إفــادة ســكان مــن المديريــة 
لمنظمــة مواطنــة912. وحتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر، ال تــزال مناطــق شاســعة مــن المديريــة ملوثــة بشــكل 

كبيــر باأللغــام913.

إحــدى المناطــق التــي تنتشــر فيهــا األلغــام األرضيــة فــي مديريــة ذو بــاب، هــي منطقــة الُعمــري التــي تعتبــر 
مــن أهــم مناطــق المديريــة بالنســبة لســكان المديريــة؛ بســبب أراضيهــا الزراعيــة والحطــب والمراعــي المتوافــرة 

فيهــا.

تــم تهجيــر جميــع الســكان تقريًبــا مــن منازلهــم فــي هــذه المنطقــة. ففــي ينايــر/ كانــون الثانــي 2017، قامــت 
جماعــة أنصــار اللــه بتهجيــر ســكان منطقــة الُعمــري قســًرا، وزرعــت ألغاًمــا أرضيــة فيهــا؛ ممــا منــع الســكان مــن 

العــودة إلــى أراضيهــم والوصــول إلــى مصــادر الغــذاء والمــاء وســبل عيشــهم914. 

وانتقــل العديــد مــن ســكان منطقــة العمــري للعيــش فــي منطقــة الماجليــة، علــى بعــد حوالــي 20 كيلومتــًرا 
ا مــن منطقــة الُعمــري915. أصبحــت الماجليــة موطًنــا لمخيمــات النازحيــن،  جنوًبــا؛ ألنهــا منطقــة آمنــة وقريبــة نســبيًّ
ــا، وهــو مــن  ــا مــا يقــرب مــن 1800 شــخص مــن 300 أســرة نازحــة916. قــال ســعيد حســن، 50 عاًم وتضــم حاليًّ
ــا فــي مخيــم الماجليــة للنازحيــن: »مــا حــدث لســكان الُعمــري لــم يكــن  ســكان منطقــة العمــري ســابًقا ويقيــم حاليًّ
ا. لقــد قامــوا ]أنصــار اللــه[ بترحيلنــا مــن منازلنــا ولــم يوفــروا لنــا أي  ــا، بــل كان ترحيــاًل قســريًّ إخــالء أو نزوًحــا طوعيًّ

مــكان بديــل للعيــش فيــه أو إمــدادات بديلــة مــن الغــذاء والمــاء«917.

خــالل الفتــرة مــن عــام 2017 إلــى عــام 2019، لــم تتمكــن المنظمــات اإلنســانية مــن تقديــم المســاعدة 
ــج عــن  ــارة هــذه المناطــق الملغمــة بشــكل كثيــف، ومــا نت للمنطقــة بســبب المخاطــر التــي تنطــوي عليهــا زي
ذلــك مــن افتقــار هــذه المنظمــات للمعلومــات والتقييمــات المتعلقــة باالحتياجــات اإلنســانية المطلوبــة918. 
وتمّكنــت بعــض المنظمــات اإلغاثيــة أخيــًرا مــن الوصــول إلــى منطقــة الماجليــة فــي بدايــة عــام 2019 وقدمــت 
م  المســاعدات اإلغاثيــة لألســر النازحــة إلــى مخيــم النازحيــن هنــاك919. إال أن هــذه المســاعدات اإلغاثيــة لــم تقــدَّ
لألســر بشــكل منتظــم، كمــا أن المخيــم يقــع فــي منطقــة شــبه قاحلــة ال تدعــم عمــل الســكان فــي رعــي 
الماشــية وجمــع الحطــب والزراعــة. لهــذا الســبب، انتقــل ســكان ســابقون آخــرون فــي منطقــة العمــري فــي 

912  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع ســتة مــن ســكان ذو بــاب، وضحيتيــن لُلغــم أرضــي، وأربعــة أقــارب للضحايــا، وســتة 
رعــاة، ومزارعيــن وحطابيــن فــي منطقــة ذو بــاب، وعامــل صحــي وعامــل فــي المجــال اإلنســاني بتاريــخ 20 و 21 و 22 ديســمبر/ 

كانــون األول 2020؛ مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع علــي محمــد بتاريــخ 21 ديســمبر/ كانــون األول 2020.

913  المرجع السابق.

914  مقابالت منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع سبعة نازحين من منطقة العمري بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون األول 2020. 

915  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع خمســة رعــاة مــن مناطــق مختلفــة فــي ذو بــاب بتاريــخ 20 و 21 و 22 ديســمبر/ 
كانــون األول 2020.

916  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد العاملين في المجال اإلنساني بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون األول 2020.

917  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع سعيد حسن بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون األول 2020.

918  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد العاملين في المجال اإلنساني بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون األول 2020.

919  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد العاملين في المجال اإلنساني بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون األول 2020.
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ــا عــن الميــاه والمرعــى920. النهايــة إلــى مناطــق أخــرى فــي المديريــة أو فــي المديريــات المجــاورة لهــا بحًث

فــي أكتوبــر/ تشــرين األول 2019، اســتأجرت خمــس أســر مــن منطقــة الُعمــري فريــق إزالــة ألغــام لتطهيــر 
مزارعهــا والطــرق المؤديــة إليهــا مــن األلغــام المزروعــة فيهــا. تعتبــر عمليــة إزالــة األلغــام عمليــة مكلفــة للغايــة 
-فالفريــق يتقاضــى حوالــي 350 دوالًرا عــن كل يــوم عمــل، ويمكــن أن تســتغرق إزالــة اللغــم الواحــد مــا بيــن 
عشــر دقائــق وســاعة واحــدة. وقــد وجــد الفريــق الكثيــر مــن األلغــام األرضيــة منتشــرة فــي جميــع أنحــاء األرض، 
بمــا فــي ذلــك األلغــام المضــادة للمركبــات واأللغــام المضــادة لألفــراد وكذلــك العبــوات الناســفة. وبعــد أن تــم 
تطهيــر المنطقــة مــن األلغــام األرضيــة، تمكنــت األســر الخمــس مــن العــودة إلــى منازلهــا ومزارعهــا، وتمكنــت 
أيًضــا مــن إعــادة تشــغيل أحــد مرافــق الميــاه وضــخ الميــاه إلــى مزارعهــا مــرة أخــرى وإلــى بعــض مناطــق محــدودة 
شــمال منطقــة الُعمــري921. ومــا زالــت بقيــة أجــزاء المنطقــة مليئــة باأللغــام بشــكل كثيــف، ولــم تتمكــن األســر 

األخــرى مــن العــودة إلــى المنطقــة.

والحًقــا، فــي عــام 2020، تمكنــت المنظمــات اإلغاثيــة مــن الوصــول إلــى مناطــق أخــرى مــن مديريــة ذو 
بــاب، بمــا فــي ذلــك منطقتــا الماجليــة والحجاريــة، لتقديــم المســاعدات اإلنســانية للنازحيــن المتواجديــن داخــل 
المديريــة. ولكــن، قــال الســكان النازحــون المتواجــدون فــي مخيمــات النازحيــن هنــاك، إن المســاعدات اإلنســانية 
التــي تصــل إلــى ســكان المخيمــات غيــر كافيــة وال تلبــي احتياجاتهــم األساســية922. وعلــى الرغــم مــن أن منظمات 
اإلغاثــة شــرعت فــي تقديــم ســالل غذائيــة شــهرية للســكان، تحتــوي علــى القمــح والزيــت والفاصوليــا والســكر 
والملــح واألرز، إال أنــه غالًبــا مــا يتــم توزيــع هــذه الســالل مــرة كل شــهرين أو كل ثالثــة أشــهر، أو أقــل فــي بعــض 
الحــاالت923. وقــال أحمــد بــن أحمــد، وهــو نــازح يبلــغ مــن العمــر 35 عاًمــا مــن منظمــة الُعمــري: »منــذ نزوحنــا 
ــا األساســية للبقــاء علــى قيــد الحيــاة.  ــر/ كانــون الثانــي 2017، ونحــن نكافــح مــن أجــل تلبيــة احتياجاتن فــي يناي
وفــي العــام الماضــي، أصبــح لدينــا القليــل مــن المنظمــات التــي تقــدم لنــا بعــض المســاعدات، ولكــن هــذه 
المســاعدات غيــر كافيــة«924. وجــد النازحــون فــي مناطــق أخــرى مــن المديريــة أن الحصــول علــى المســاعدات 

اإلنســانية محفــوف بالمصاعــب، إن لــم يكــن مســتحياًل925.

920  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع خمســة رعــاة مــن مناطــق مختلفــة فــي ذو بــاب بتاريــخ 20 و 21 و 22 ديســمبر/ 
كانــون األول 2020.

921  مقابالت منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع ثالثة مزارعين في منطقة الُعمري بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون األول 2020.

922  مقابالت منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع سبعة نازحين من منطقة العمري بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون األول 2020. 

923  مقابلة متابعة لمنظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد العاملين في المجال اإلنساني بتاريخ 19 مايو/ أيار 2021.

ــون األول 2020. كمــا ردد ذلــك فــي  ــخ 20 ديســمبر/ كان ــن أحمــد بتاري ــة لحقــوق اإلنســان مــع أحمــد ب ــة منظمــة مواطن 924  مقابل
مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع محمــد علــي بتاريــخ 20 ديســمبر/ كانــون األول 2020.

925  مقابالت منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع ثالثة نازحين من منطقة الُعمري بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون األول 2020. 
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صور لبقايا أسلحة متفجرة مديرية القريشية، 
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دراسة حالة رقم )1( 
انفجار لغم في منطقة جبل المثلث

انفجار لغم زرعته جماعة أنصار الله بأحد الرعيان،

بتاريــخ 11 أبريــل/ نيســان 2019، فــي منطقــة جبــل المثلــث، التابعــة لمديريــة ذو 
ــاب بمحافظــة تعــز  ب

فــي حوالــي الســاعة 3:30 مســاًء مــن يــوم الخميــس 11 أبريــل/ نيســان 2019، انفجــر 
ُلغــم أرضــّي عندمــا كان أحــد الرعيــان يقــوم برعــي األغنــام فــي منطقــة جبــل المثلــث 
بمنطقــة الُعمــري التابعــة لمديريــة ذو بــاب بمحافظــة تعــز. ونتيجــة لذلــك، ُبِتــَرت الســاق 
الُيمَنــى للراعــي926. تقــع منطقــة جبــل المثلــث فــي جنــوب منطقــة العمــري، وهــي 
منطقــة مهمــة ألهالــي منطقــة الُعمــري، حيــث تتوافــر فيهــا المراعــي والميــاه والمــزارع 

والحطــب.

وصف صالح أحمد، شقيق الراعي، ويبلغ من العمر 35 عاًما، كيف قامت جماعة أنصار الله بزرع ألغاٍم 
أرضية في مناطق كانت ضرورية لحصول السكان على الغذاء والماء، بما في ذلك أسرته، قائاًل: 

»إن األلغــام األرضيــة المضــادة لألفــراد والمضــادة للمركبــات منتشــرة فــي كل مكان، وتتركز 
فــي مناطــق تحتــوي علــى الميــاه والمراعــي. كان أنصــار اللــه مســيطرين علــى هــذه المناطــق 
لســنوات، وهــم يعرفــون أهميتهــا بالنســبة للســكان، لكنهــم ال يكترثــون بأرواحنــا«927. وأضــاف 
أحــد الرعــاة فــي المنطقــة، واســمه محمــد علــي )28 عاًمــا(: »أنصــار اللــه زرعــوا األلغــام األرضيــة 
فــي كل مــكان، وتركــزت زراعتهــم لهــذه األلغــام فــي مناطــق الرعــي وبالقــرب مــن األماكــن 

التــي تتوفــر فيهــا مــوارد الميــاه«928.

926  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع صالح أحمد بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون األول 2020.

927  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع صالح أحمد بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون األول 2020.

928  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع محمد علي بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون األول 2020.
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األلغــام األرضيــة منتشــرة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، وال توجــد الفتــات أو خرائــط توضــح أماكــن تواجدهــا 
لمســاعدة المدنييــن علــى تجنــب هــذه األماكــن. 

وقال وحيد زيد، وهو صديق عوض ]الراعي الضحية[ الذي قام بإسعافه: 

»لقــد أصبحــت األلغــام األرضيــة تشــكل تهديــًدا لنــا جميًعــا؛ فهــي موجــودة فــي كل مــكان، وال 
توجــد عالمــات أو خرائــط توضــح أماكــن تواجدهــا. علينــا القيــام بأعمالنــا، ورعــي األغنــام وجلــب 
الميــاه واالنتقــال مــن مــكان آلخــر، لكــن هــذه األلغــام األرضيــة تتســبب بقتلنــا أو إصابتنــا أو قتــل 

أو إصابــة ماشــيتنا كل يــوم«929. 

وأضاف صالح: 

ــاح.  ــة، وال يمكــن اكتشــافها مــا لــم تكشــفها الســيول أو الري ــز األلغــام األرضي »ال يمكــن تميي
ليــس هنــاك مــن يحرســها أو يراقبهــا، وهــي غيــر محاطــة بأســوار مرئيــة. حتــى إنهــم ]أنصــار اللــه[ 

لــم يخبرونــا أن المنطقــة ملغمــة«930.

وقال صالح

 إن األلغــام األرضيــة أثــرت بشــكل كبيــر علــى وصــول عائلتــه إلــى الغــذاء والمــاء وســبل العيــش. 
فأضــاف: »لــم نعــاِن مــن الجــوع أو نــدرة الميــاه قبــل أن يتــم زراعــة هــذه األلغــام، وكانــت حالتنــا 
المعيشــية جيــدة. إن منطقــة الُعمــري تعنــي كل شــيء بالنســبة لنــا، فــال توجــد أماكــن بديلــة 
يمكننــا فيهــا رعــي األغنــام وجمــع الحطــب وجلــب الميــاه. لقــد توقفنــا عــن الرعــي واالحتطــاب 

والزراعــة، وانقطعــت الميــاه عنــا. نحــن اآلن نفتقــر إلــى أدنــى مســتويات كســب العيــش«931.

ــه مــع  ــح وأخي ــر صال ــم تهجي ــد مــن ســكان المنطقــة. فقــد ت ــزوح العدي ــة فــي ن كمــا تســببت األلغــام األرضي
أســرتهما مــن منطقــة الُعمــري علــى يــد جماعــة أنصــار اللــه عندمــا قامــت الجماعــة بــزرع األلغــام فــي المنطقــة. 
وأثنــاء قيامهــم بزراعــة األلغــام، كانــت أقــرب جبهــات القتــال فــي المناطــق الواقعــة علــى الســاحل، علــى بعــد 

929  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع وحيد زيد بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين األول 2019.

930  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع صالح أحمد بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون األول 2020.

931  المرجع السابق. 
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ســبع كيلومتــرات علــى األقــل مــن المنطقــة التــي انفجــر فيهــا اللغــم األرضــي بعــوض.

 وقال صالح: 

»أجبرتنــا جماعــة أنصــار اللــه علــى تــرك منازلنــا وقامــوا بزراعــة األلغــام األرضيــة فــي كل مــكان 
فــي منطقتنــا. ولــم يقدمــوا لنــا أي طعــام أو مــاء أو مــأوى أو دواء. ومــع ذلــك، فــإن األماكــن 
األخــرى ليســت آمنــة أيًضــا. ال توجــد منطقــة خاليــة مــن األلغــام األرضيــة«932. وأضــاف: »لــم 
لكنهــا  المدنييــن،  أجــل ســالمة  مــن  لأللغــام  تطهيــر  بــأي عمليــة  المشــتركة  القــوات  تقــم 
قامــت فقــط بإزالــة األلغــام مــن الطــرق التــي كانــت تمــر بهــا للوصــول إلــى الحديــدة فــي جهــة 

الشــمال«933. 

وفــي حيــن أن الســكان النازحيــن قــد يكونــون أكثــر أماًنــا مــن األلغــام األرضيــة، إال أنهــم يعانــون مــن أجــل 
الحصــول علــى الغــذاء والمــاء، وال ســيما مــن أجــل االســتمرار فــي أعمالهــم. 

قال صالح: 

»انتقلنــا مــن منطقــة الُعمــري إلــى منطقــة قريبــة تعتبــر أقــل خطــورة، لكننــا نعانــي مــن نــدرة 
المراعــي ووجــود األلغــام األرضيــة أيًضــا«934. وأضــاف: »انفجــرت العديــد مــن األلغــام األرضيــة 
فــي هــذه المنطقــة، وأصــاب أحدهــم أخــي، لكــن ال خيــار أمامنــا ســوى المجازفــة والخــروج 

لرعــي األغنــام. فهــذا هــو مــا نقــوم بــه مــن أجــل كســب لقمــة العيــش«935.

932  المرجع السابق.

933  المرجع السابق. 

934  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع صالح أحمد بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون األول 2020.

935  المرجع السابق.
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دراسة حالة رقم )2( 
انفجار لغم في منطقة جبل المدية

انفجــار لغــم أرضــي زرعتــه جماعــة أنصــار اللــه، أســفر عــن إصابــة طفــل مــن األطفــال 
الرعــاة بجــروح بالغــة،

بتاريــخ 20 أبريــل/ نيســان 2019 فــي جبــل المديــة التابعــة لمديرية ذو بــاب بمحافظة 
تعز 

فــي حوالــي الســاعة العاشــرة صباًحــا مــن يــوم الســبت 20 أبريــل/ نيســان 2019، انفجــر 
ُلغــم أرضــّي بطفــل يبلــغ مــن العمــر 14 عاًمــا عندمــا كان يقــوم برعــي األغنــام فــي جبــل 
المديــة التابعــة لمديريــة ذو بــاب بمحافظــة تعــز -وهــي منطقــة قريبــة مــن منطقــة 
الُعمــري، التــي يعتمــد ســكانها علــى هــذه المنطقــة، مــن حيــث الرعــي والمــاء والحطــب- 

ونتيجــة لهــذا االنفجــار، فقــد الطفــل كلتــا ســاقيه936.

ووصف الطفل حيدري إبراهيم البالغ من العمر 14 عاًما يوم االنفجار وأثره على حياته، قائاًل:

 »كنــت بصحبــة ابــن خالتــي، وهــو يرعــى األغنــام. وعندمــا كنــت أمشــي وقعــت قدمــي 
اليســرى علــى لغــم أرضــي، فقــدت بســببه كلتــا قدمــاي، أصبحــت معاًقــا. فــال يمكننــي اللعــب 

ــى المدرســة بعــد اآلن«937. أو الرعــي أو الذهــاب إل

وحتــى بعــد الواقعــة، قــال حيــدري إن عائلتــه ال تــزال تذهــب إلــى المناطــق الملغمــة، بمــا فــي ذلــك منطقــة 
الُعمــري وكهبــوب، لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية؛ ألنهــم لــم يتمكنــوا مــن العثــور علــى مناطــق أخــرى يمكنهــم 

فيهــا إطعــام ماشــيتهم، بالرغــم مــن خطــر عــدم معرفتهــم متــى قــد ينفجــر بهــم لغــم أرضــي آخــر. 

وقال حيدري في مقابلة الحقة:

 »ليــس لدينــا خيــار ســوى المجازفــة والخــروج بحًثــا عــن لقمــة العيــش. لقــد خاطــرت وفقــدُت 
، واليــوم خــرج والــدي بحًثــا عــن الحطــب«938. قدَمــيَّ

936  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع حيــدري إبراهيــم وســلمى قاســم بتاريــخ 17 أكتوبــر/ تشــرين األول 2019، ومقابلــة 
منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع حيــدري إبراهيــم وســلمى قاســم بتاريــخ 22 ديســمبر/ كانــون األول 2020.

937  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع حيدري إبراهيم بتاريخ 17 أكتوبر/ تشرين األول 2019.

938  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع حيدري إبراهيم بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون األول 2020.
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وبعــد نزوحهــا مــن األرض التــي كانــت تســتخدمها لرعــي أغنامهــا، كانــت أســرة حيــدري تعانــي مــن أجــل 
الحصــول علــى الغــذاء والميــاه الصالحــة للشــرب، أو مــن أجــل مواصلــة كســب العيــش. 

قالت والدة حيدري، سلمى قاسم )50 عاًما(: 

ــدواء  ــا الطعــام والمــاء وال ــم يقدمــوا لن ــا قســًرا مــن منطقــة الُعمــري، ول ــه طردون »أنصــار الل
وال حتــى الخيــام. نحــن نعمــل فــي رعــي األغنــام وجمــع الحطــب، وال يوجــد لدينــا مصــدر آخــر 
للغــذاء. وال توجــد ميــاه صالحــة للشــرب فــي مناطــق غيــر الُعمــري، كمــا أن الحطــب والمراعــي 

نــادرة للغايــة«939.

قال حيدري إنه ال توجد منطقة آمنة من األلغام في مديرية ذو باب:

إلــى منطقــة الســيمن لقلــة األلغــام األرضيــة فــي منطقــة   »نزحنــا مــن منطقــة الُعمــري 
الســيمن، ولكــن ال يوجــد مــكان آمــن فــي ذو بــاب. فقــد قامــت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( 

بــزرع األلغــام األرضيــة فــي كل مــكان«.

ال تــزال األلغــام األرضيــة منتشــرة فــي جميــع أنحــاء المديريــة، وليــس لــدى المدنييــن أي وســيلة لمعرفــة 
أماكــن وجــود األلغــام بالضبــط.

 قال حيدري: 

»ليــس هنــاك مــن يحــرس األلغــام األرضيــة، وال توجــد الفتــات تــدل علــى أماكــن وجودهــا، ولــم 
يتــم بــذل أي جهــود إلزالتهــا«.

 وأوضحت سلمى الخطر الذي يمثله هذا الوضع، قائلًة: 

»األلغــام األرضيــة تنفجــر باســتمرار، األمــر الــذي يعــرض حياتنــا وحيــاة مــا شــيتنا للخطــر. كمــا أنــه 
ال توجــد خرائــط لمواقــع هــذه األلغــام، وال توجــد عالمــات تميزهــا. وال نكتشــف مكانهــا إال 

عندمــا تنفجــر أو عندمــا تكشــفها الســيول أو الريــاح«940.

939  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع سلمى قاسم بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون األول 2020.

940  المرجع السابق. 
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ال يعتبــر المــكان الــذي انفجــر فيــه اللغــم منطقــة عســكرية، وكان يبعــد عــن موقــع تمركــز القــوات المشــتركة 
فــي الوقــت الــذي تــم فيــه زراعــة األلغــام فــي المنطقــة بحوالــي 12 كيلومتــًرا علــى األقــل. 

وقالت سلمى، في وصفها للتأثير الكلي لأللغام األرضية على حياتهم: 

»بــدأت معاناتنــا مــع األلغــام األرضيــة منــذ عــام 2015، وال تــزال معاناتنــا معهــا مســتمرة حتــى 
اآلن. لــم يعــد بإمكاننــا الزراعــة أو رعــي الماشــية أو جمــع الحطــب«941.

941  المرجع السابق.
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 انتهاكات جماعة 
أنصار الله للقانون الدولي

اإلطار القانوني الواجب تطبيقه

تحــدث وقائــع األلغــام األرضيــة المزروعــة فــي منطقــة تعــز وآثارهــا علــى األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء 
ــا  المدنييــن علــى قيــد الحيــاة، فــي ســياق النــزاع المســلح غيــر الدولــي بيــن الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّ
وبيــن جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، حيــث تدخــل التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات لدعــم الحكومــة 
اليمنيــة. وكمــا هــو مذكــور بالتفصيــل فــي القســم 1.1 مــن البــاب الســادس، فــإن قواعــد القانــون الدولــي 
اإلنســاني الواجــب تطبيقهــا هــي المــادة 3 المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف األربــع والبروتوكــول اإلضافــي 
الثانــي والقانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، ُيحظــر اســتخدام األلغــام المضــادة لألفــراد 
التــي ال يمكــن اكتشــافها، وكذلــك األلغــام غيــر المــزودة بآليــة التدميــر الذاتــي والتعطيــل الذاتــي خــارج المناطــق 
المســيجة والمراقبــة والمعلمــة، فــي كلٍّ مــن النزاعــات المســلحة الدوليــة والنزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة942. 
وبصفتهــا طرًفــا فــي اتفاقيــة أوتــاوا، فــإن اليمــن ملــزم بعــدم اســتخدام أو إنتــاج أو تخزيــن أو نقــل األلغــام 
األرضيــة المضــادة لألفــراد. وقــد أقــرت جماعــة أنصــار اللــه بتطبيــق هــذه االتفاقيــة943، وذكرتهــا عندمــا أشــارت 

إلــى التزاماتهــم بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني944. 

وباإلضافــة إلــى ذلــك، وكمــا هــو مبيــن فــي القســم 3.3 مــن البــاب الســادس، فــإن االلتزامــات باحتــرام 
وحمايــة والوفــاء بالتزامــات حقــوق اإلنســان المنصــوص عليهــا فــي العهــد الدولــي الخاص بالحقــوق االقتصادية 
واالجتماعيــة والثقافيــة واجبــة التطبيــق، بدرجــات متفاوتــة، علــى جماعــة أنصــار اللــه945. وهــذا هــو الحــال بــكل 
تأكيــد فيمــا يتعلــق بااللتــزام الســلبي »باحتــرام« الحــق فــي الغــذاء مــن خــالل عــدم إعاقــة وصــول النــاس إليــه946.

قــد تشــكل انتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان جرائــم بموجــب القانــون 
ــة.  الجنائــي الدولــي، بمــا فــي ذلــك جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية، شــريطة إثبــات المســؤولية الفردي
وباإلضافــة إلــى القانــون الجنائــي الدولــي العرفــي، فــي ظــروف معينــة )تمــت مناقشــته بمزيــد مــن التفصيــل 
 ICC فــي القســم 2 مــن البــاب الســادس(، قــد يتــم تطبيــق نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة

أيًضــا علــى ســلوك األطــراف المتحاربــة.

942  البروتوكول الثاني المعدل التفاقية حظر أو تقييد أسلحة تقليدية معينة، المادتان 4 و 5.

943  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرة 343.

944  مرجع سابق، الفقرة 344.

945  مرجع سابق، الفقرة 29.

946  رودنهاوسر، الحاشية رقم 318 أعاله، الصفحات من 193-192؛ هوتر، الحاشية رقم 284 أعاله، الصفحة 750.
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 األلغام األرضية واالستخدام المتعمد 
للتجويع كأسلوب من أساليب الحرب

كمــا هــو مبيــن فــي القســم 1.2 مــن البــاب الســادس، فــإن اســتخدام التجويــع كأســلوب حــرب محظــور 
بموجــب المــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي والقانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي. وتنــص المــادة 
أنــه »ُيحظــر ... مهاجمــة أو تدميــر أو إزالــة أو تعطيــل األعيــان  14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي علــى 
والمــواد التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة، لذلــك الغــرض، مثــل المــواد الغذائيــة، 
والمناطــق الزراعيــة المســتخدمة إلنتــاج المــواد والمحاصيــل الغذائيــة، والمواشــي ومنشــآت وإمــدادات ميــاه 
الشــرب وأعمــال الــري«947. ينــص الحظــر علــى قائمــة غيــر شــاملة باألعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان 
المدنييــن علــى قيــد الحيــاة، وقــد تكــون األعيــان اإلضافيــة غيــر المدرجــة فــي القائمــة أعياًنــا ال غنــى عنهــا فــي 
ظــروف قابلــة للتطبيــق. فــإن حظــر اســتخدام التجويــع كأســلوب مــن أســاليب الحــرب أثنــاء النزاعــات المســلحة 

ــر الدوليــة مقبــول بشــدة كجــزء مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي948.  غي

وفــي ســياق األلغــام األرضيــة المزروعــة فــي المناطــق الزراعيــة الموثقــة فــي هــذا التقريــر، لتشــكل انتهــاًكا 
للحظــر المفــروض بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني: 

)i( يجــب أن تشــكل األعيــان المســتهدفة أعياًنــا ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد 
الحيــاة ؛ 

)ii( يجب أن تكون األعيان قد تعرضت للهجوم أو التدمير أو اإلزالة أو التعطيل؛ 

)iii( يجب أن تحتفظ األعيان بوضعها المدني أو أن يتم استهدافها بطريقة غير مشروعة؛ 

)iv( يجــب أن تكــون األعيــان التــي ال غنــى عنــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة قــد تعرضــت 
للهجــوم أو التدميــر أو اإلزالــة أو التعطيــل لغــرض تجويــع المدنييــن.

تتشــابه أركان جريمــة اســتخدام التجويــع كأســلوب حــرب بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي إلــى حــدٍّ كبيــر. 
وفــي حالــة اســتيفاء األركان الثالثــة األولــى المذكــورة أعــاله بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني، فإنــه قــد 
يتــم أيًضــا اســتيفاء شــرط الفعــل الجنائــي بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي والــذي ينــص علــى أن يكــون الجانــي 
قــد »يحــرم المدنييــن مــن أعيــان ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة ». وعــالوة علــى ذلــك، عندمــا يتــم 
ــاة لغــرض  ــاٍن ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحي ــة أو تعطيــل أعي ــر أو إزال مهاجمــة أو تدمي

تجويــع المدنييــن، فــإن الجانــي قــد يكــون

 )i( حرم المدنيين عن قصد من أعيان ال غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، و

947  البروتوكول اإلضافي الثاني، المادة 14.

948  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، القواعد 54-53 من القانون الدولي اإلنساني العرفي.
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ــك  ــأن ذل ــم ب ــن كأســلوب مــن أســاليب الحــرب أو كان علــى عل ــع المدنيي  )ii( تعمــد اســتخدام تجوي
ســيحدث بشــكل شــبه مؤكــد فــي المســار العــادي لألحــداث )مــن خــال معاييــر القصــد أو العلــم 

التــي تمــت مناقشــتها فــي القســم 2.2.2 مــن البــاب الســادس، والمزيــد أدنــاه(.

 وســيتم مناقشــة العالقــة بيــن أركان الحظــر المنصــوص عليــه فــي القانــون الدولــي اإلنســاني وأركان الفعــل 
الجنائــي والقصــد الجنائــي فــي القانــون الجنائــي الدولــي فــي ســياق األلغــام األرضيــة بمزيــد مــن التفصيــل أدنــاه.

 األلغام األرضية التي حرمت المدنيين 
من أعيان ال غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة 

ــا ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد 	  األلغــام األرضيــة التــي عطلــت أعياًن
الحيــاة منصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي اإلنســاني

كمــا تمــت مناقشــته أدنــاه، فــإن اســتخدام جماعــة أنصــار اللــه لأللغــام األرضيــة يعتبــر هجوًمــا وإتالًفــا وتدميــًرا 
ألعيــان ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة، تحديــًدا المناطــق الزراعيــة )الحقــول والمراعــي 
المســتخدمة لرعــي الماشــية، وجلــب الحطــب، وجمــع الميــاه( والثــروة الحيوانيــة. وعــالوة علــى ذلــك، أّدى 
زرع األلغــام األرضيــة فــي هــذه المناطــق إلــى منــع الســكان المدنييــن مــن اســتخدام األرض بشــكل مناســب، 
وبالتالــي الوصــول إليهــا ألغراضهــا العاديــة دون المســاس بالســالمة البدنيــة للمزارعيــن المدنييــن، ممــا جعــل 
هــذه المناطــق معطلــة مــن حيــث الممارســة العمليــة. كانــت هــذه األعيــان محتفظــة بوضعهــا المدنــي وتــم 
اســتهدافها بطريقــة غيــر مشــروعة. وعلــى هــذا النحــو، شــّكل اســتخدام األلغــام األرضيــة هجوًمــا و/ أو إتالًفــا 
و/ أو تدميــًرا وتعطيــاًل لألعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة بموجــب المــادة 
14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي والقانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي. ومــن خــالل قيامهــا بذلــك، فقــد 
حرمــت جماعــة أنصــار اللــه المدنييــن مــن أعيــان ال غنــى عنهــا، بحيــث تــم أيًضــا اســتيفاء ركــن الفعــل الجنائــي فــي 

جريمــة الحــرب المتمثلــة بالتجويــع.

ل أعياًنا ال غنى عنها، محمية بموجب القانون اإلنساني الدولي أ. األعيان التي تم تعطيلها وتشكِّ

كلتــا دراســَتي الحالــة فــي منطقــة جبــل المثلــث التابعــة لمنطقــة الُعمــري وجبــل الُمديــة، ضمــن مديريــة ذو 
ــن بجــروح  ــة رعــاة مدنيي ــة وإصاب ــة فــي مناطــق زراعي ــي انفجــاٍر أللغــام أرضي ــاب بمحافظــة تعــز، تعرضــان حالَت ب
ــر، كان الراعــي طفــاًل يبلــغ مــن  ــة األخي ــر مــزدوج آلخــر )فــي حال ــر ســاق أحدهمــا، وبت ــرة، ممــا أدى إلــى بت خطي
العمــر 14 عاًمــا(. إن المنطقــة الزراعيــة التــي كان الرعــاة يرعــون فيهــا األغنــام، وكان مدنيــون يقومــون بقطــع 
األشــجار للحصــول علــى الحطــب، ومــا فيهــا مــن مــوارد ميــاه وماشــية، هــي أعيــان محميــة بشــكل صريــح 
بموجــب المــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي. والمناطــق المســتخدمة للرعــي وجمــع الحطــب، تشــكل 
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إّمــا »مناطــق زراعيــة إلنتــاج المــواد الغذائيــة«، والتــي يجــب َفهمهــا بمعناهــا الواســع949، أو »أعيــان ذات أهميــة 
أساســية للســكان مــن منظــور توفيــر ســُبل العيــش«950. ولــم تقتصــر األلغــام األرضيــة فــي الحــاالت الموثقــة 
علــى تدميــر أعيــان ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة، بــل زرعــت الخــوف فــي نفــوس 
المجتمــع الزراعــي، ممــا أعــاق قدرتهــم علــى زراعــة المناطــق الزراعيــة، وبالتالــي عطلــت االســتفادة مــن هــذه 

المناطــق وجعلتهــا عديمــة الفائــدة.

والحطــب  والزراعــة  والميــاه  المراعــي  توفــران  ألنهمــا  المحلييــن؛  للســكان  مهّمتــان  المنطقتيــن  كلتــا 
األساســي951. تحــدث األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم عــن عــدم وجــود أماكــن بديلــة لرعــي الماشــية أو جمــع 
ــا  ــاب أنفســهم بأنهــم »يعتمــدون كليًّ ــاه952، وهــي األنشــطة التــي وصفهــا أهالــي ذو ب الحطــب أو جلــب المي
عليهــا« كمصــادر للدخــل953. وفــي دراســة حالــة جبــل المثلــث، أكــد شــقيق الراعــي، صالــح أحمــد، علــى أهميــة 
هــذه المناطــق لســبل عيشــهم، وقــال إنــه قبــل زرع األلغــام، كانــت احتياجاتهــم ملبــاة ولــم يعانــوا مــن »الجــوع 
أو نــدرة الميــاه«954. وفــي كلتــا الدراســتين، نزحــت األســرتان عقــب زرع األلغــام األرضيــة فــي المنطقــة )لكــن قبــل 
توثيــق االنفجــارات(، مــن األراضــي التــي كانــت تزرعهــا إلــى منطقــة كان فيهــا وصــول المســاعدات اإلنســانية 
إليهــم محــدوًدا، وهنــاك واجهــوا صعوبــة فــي الحصــول علــى الغــذاء أو المــاء أو الحفــاظ علــى أي شــكل مــن 
ــه وخطــر حقيقــي مــن األلغــام  أشــكال ســبل العيــش955. وبقــي األشــخاص المتضــررون فــي خــوف ال مفــر من
األرضيــة المزروعــة فــي المناطــق التــي نزحــوا إليهــا، حيــث قــال أحــد األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم: »ال يوجــد 

مــكان آمــن فــي ذو بــاب، فأنصــار اللــه زرعــوا األلغــام فــي كل مــكان«956.

فــي وصفــه للتأثيــر األوســع لأللغــام األرضيــة، علــق فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( قائــاًل: »إن االســتخدام 
الواســع النطــاق لأللغــام األرضيــة مــن قبــل الحوثييــن يشــكل تهديــًدا دائًمــا للمدنييــن ويســاهم فــي النــزوح«957، 
وأضــر بالمدنييــن بشــكل غيــر متناســب958. وذكــرت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش أن »األلغــام المزروعــة فــي 
المــزارع والمراعــي تســببت بمقتــل أو إصابــة مدنييــن بجــروح خطيــرة ومنعــت آخريــن مــن الحصــول علــى الغــذاء 

949  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، تعليق على البروتوكول اإلضافي الثاني، المادة 14، الفقرة 4805. 

950  اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، تعليــق علــى البروتوكــول اإلضافــي الثانــي، المــادة 14، الفقــرات 4803-4802. انظــر أيًضــا 
دينشــتاين، الحاشــية رقــم 624 أعــاله، الصفحــة 132.

ــح أحمــد بتاريــخ 22 ديســمبر/ كانــون األول 2020 )منطقــة جبــل المثلــث(،  ــة لحقــوق اإلنســان مــع صال 951  مقابلــة منظمــة مواطن
ومقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع ســلمى قاســم بتاريــخ 22 ديســمبر/ كانــون األول 2020 )منطقــة الســيمن، أبريــل/ 

نيســان 2019(.

ــح أحمــد بتاريــخ 22 ديســمبر/ كانــون األول 2020 )منطقــة جبــل المثلــث(،  ــة لحقــوق اإلنســان مــع صال 952  مقابلــة منظمــة مواطن
ومقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع ســلمى قاســم بتاريــخ 22 ديســمبر/ كانــون األول 2020 )منطقــة الســيمن(. 

مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع فــؤاد محمــد بتاريــخ 22 ديســمبر/ كانــون األول 2020.

953  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع فؤاد محمد بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون األول 2020.

954  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع صالح أحمد بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون األول 2020.

955  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع صالــح أحمــد بتاريــخ 22 ديســمبر/ كانــون األول2020 )منطقــة جبــل المثلــث(، 
الســيمن(. بتاريــخ 22 ديســمبر/ كانــون األول2020 )منطقــة  ومقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع ســلمى قاســم 

956  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع حيدري إبراهيم بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون األول 2020.

957  فريق خبراء مجلس األمن PoE، الحاشية رقم 35 أعاله، الصفحة 3.

958  المرجع السابق.
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أو كســب المــال«، وبشــكل أكثــر عموميــة أن »األلغــام جعلــت مــن الصعــب علــى القروييــن إطعــام أنفســهم 
والحفــاظ علــى دخلهــم«959.

ب.  األلغــام األرضيــة التــي شــكلت هجوًمــا علــى األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن 
علــى قيــد الحيــاة ودمرتهــا وأتلفتهــا وعطلتهــا.

الحجــم الكبيــر لكميــة األلغــام األرضيــة المزروعــة فــي مناطــق زراعيــة فــي ذو بــاب، والتــي أبلــغ عنهــا فريــق 
خبــراء مجلــس األمــن )PoE( أيًضــا960، يشــكل هجوًمــا علــى األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن 
ــاة. إن نفــوق الماشــية961 وعــدم قــدرة المزارعيــن علــى الوصــول بأمــان إلــى األراضــي لزراعتهــا  علــى قيــد الحي
ورعــي ماشــيتهم والحصــول علــى الميــاه والحطــب جعــل األرض عديمــة الفائــدة. ففــي حيــن اختــار البعــض 
العــودة إلــى هــذه المناطــق برغــم المخاطــر المتواجــدة فيهــا، مــن الواضــح أنهــم »ال يملكــون خيــاًرا آخــر«962 إذا 
أرادوا الحفــاظ علــى ســبل عيشــهم. كمــا تتجلــى أهميــة المنطقــة بالنســبة للمدنييــن فــي مديريــة ذو بــاب، مــع 
ــه  عــدم وجــود مناطــق بديلــة للقيــام بهــذه األنشــطة األساســية، مــن خــالل نشــاط إزالــة األلغــام الــذي نفذت
جهــة خاصــة فــي أكتوبــر/ تشــرين األول 2019. فقــد قامــت مجموعــة صغيــرة مــن الســكان باســتئجار فريــق 
ــة إليهــا مــن األلغــام963؛ األمــر الــذي مّكــن بعــض  ــر مزارعهــم والطــرق المؤدي ــة األلغــام لتطهي يعمــل فــي إزال
المدنييــن مــن العــودة إلــى منازلهــم ومزارعهــم. يشــكل االســتخدام الواســع لأللغــام األرضيــة فــي منطقــة ذو 
ــاة أدى إلــى تدميرهــا  ــد الحي ــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قي ــا علــى األعي ــاب هجوًم ب

وتعطيلهــا.

ج.   استهداف األعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة بشكل عشوائي 

كمــا هــو مبيــن فــي القســم 1.2.2.1 مــن البــاب الســادس، تنــص المــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي 
الثانــي علــى حظــر الهجمــات علــى األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة دون 
اســتثناء األعيــان التــي يمكــن وصفهــا أيًضــا بأنهــا أهــداف عســكرية964. ولكــن، وفًقــا لمبــدأ التمييــز، قــد يتــم 
تصنيــف عيــٍن مــا كهــدف عســكري، فتفقــد بذلــك الحمايــة مــن الهجــوم أثنــاء النــزاع المســلح غيــر الدولــي عندمــا 
تســاهم هــذه العيــن بطبيعتهــا أو موقعهــا أو غرضهــا أو اســتخدامها فــي عمــل عســكري ويكــون تدميرهــا أو 
االســتيالء عليهــا أو تحييدهــا ميــزة عســكرية محــددة فــي الظــروف الســائدة فــي ذلــك الوقــت965. فالطبيعــة 

959  منظمة هيومن رايتس ووتش، الحاشية رقم 730 أعاله.

960  فريق خبراء مجلس األمن PoE، الحاشية رقم 45 أعاله، الفقرات 116-117.

961  قــال زيــد أحمــد، وهــو أحــد رعيــان الغنــم فــي ذو بــاب، ويبلــغ مــن العمــر 50 عاًمــا: “لقــد فقــدت أكثــر مــن خمســين رأًســا مــن األغنــام. 
ُقتــل بعضهــا بانفجــار ألغــام، وأخــرى ماتــت بســبب ملوحــة الميــاه«. مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع زيــد أحمــد بتاريــخ 

20 ديســمبر/ كانــون األول 2020.

962  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع حيــدري إبراهيــم بتاريــخ 22 ديســمبر/ كانــون األول 2020 )منطقــة الســيمن(؛ 
المثلــث(. بتاريــخ 22 ديســمبر/ كانــون األول 2020 )منطقــة جبــل  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع صالــح أحمــد 

963  مقابالت منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع ثالثة مزارعين في منطقة الُعمري بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون األول 2020.

964  البروتوكول اإلضافي الثاني، المادة 14.

965  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، القواعد 9-8 من القانون الدولي اإلنساني العرفي.
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تشــير إلــى الخصائــص العســكرية الجوهريــة لألعيــان، والموقــع وثيــق الصلــة بســياق األلغــام األرضيــة ويشــير 
إلــى »موقــع يجــب االســتيالء عليــه أو مــن المهــم منــع العــدو مــن االســتيالء عليــه، أو أنــه يتعلــق بإجبــار العــدو 
علــى االنســحاب منــه«966، ويشــير الغــرض إلــى االســتخدام المســتقبلي المقصــود لعيــٍن مــا لدعــم عمليــات 

عســكرية967، واالســتخدام يشــير إلــى االســتخدام الحالــي للعيــن968.

»ال جــدال« فــي أن زرع األلغــام فــي مناطــق واســعة يســتخدمها المدنيــون مــن شــأنه أن يشــكل بوضــوح 
ــل، فــإن اســتخدام األلغــام  ــا مباشــًرا علــى المدنييــن969. وبالمث ــه قــد يشــكل هجوًم ا، حتــى إن ــا عشــوائيًّ هجوًم
األرضيــة »فــي المناطــق الزراعيــة أو فــي أعمــال الــري لغــرض محــدد هــو منــع اســتخدامها مــن أجــل إعالــة 

الســكان المدنييــن، سيشــكل انتهــاًكا لـ]حظــر التجويــع[«970.

يخضــع مبــدأ التمييــز لمبــدأ التناســب، الــذي ينــص علــى أنــه ال يجــوز شــن هجــوم علــى هدف عســكري مشــروع 
إذا كان الضــرر الالحــق بالســكان المدنييــن أو األعيــان المدنيــة الناجــم عنــه أكبــر مــن المكاســب العســكرية 
الملموســة والمباشــرة المتوقعــة971. كمــا أنــه يخضــع لمبــدأ الحــذر فــي تنفيــذ الهجــوم والــذي يتطلــب -مــن 
بيــن أمــور أخــرى- توجيــه تحذيــر مســبق مــن الهجمــات علــى األهــداف العســكرية التــي قــد تســبب أضــراًرا جانبيــة، 

واختيــار وســائل وأســاليب الحــرب التــي مــن شــأنها تقليــل األضــرار الجانبيــة972.

باإلضافــة إلــى مبدئــي التمييــز والتناســب، وااللتــزام باتخــاذ جميــع االحتياطــات الممكنــة فــي تنفيــذ الهجــوم 
-والتــي تنطبــق علــى اســتخدام األلغــام المضــادة للمركبــات والمضــادة لألفــراد إذا لــم تكــن محظــورة تماًمــا- 
فــإن جماعــة أنصــار اللــه ملزمــة أيًضــا بالتقيــد بالتزامــات القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي التــي تنــص علــى 
الحــرص علــى التقليــل مــن اآلثــار العشــوائية لأللغــام األرضيــة973، وتدويــن أماكــن زرع األلغــام974 ووضــع تحذيــرات 

966  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، تعليق على البروتوكول اإلضافي األول، المادة 52، الفقرة 2021.

967  دينشتاين، الحاشية رقم 624 أعاله، الصفحة 9-10.

968  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، تعليق على البروتوكول اإلضافي األول، المادة 52، الفقرة 2022. 

969  لويــز دوزوالــد بيــك وبيتــر هيربــي، »األلغــام األرضيــة: دراســة تمحيصيــة بشــأن الصكــوك القانونيــة القائمــة”، اللجنــة الدوليــة 
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/57jmj8. ،)1995 مايــو/ أيــار ICRC )1 للصليــب األحمــر

htm. انظــر أيًضــا القســم i( 3.4.2.1( أدنــاه.

970  بيجيتش، الحاشية رقم 139 أعاله، الصفحتان 1097 و 1099. 

971  انظــر البــاب الســادس، القســم ii( 1.2.2.3(. انظــر أيًضــا البروتوكــول اإلضافــي األول، المــادة 54 )3( )ب(، التــي تنــص علــى أن حظــر 
الهجمــات علــى األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة ال يمتــد إلــى األعيــان التــي يتــم اســتخدامها 
“لتقديــم دعــم مباشــر لعمــل عســكري«، ولكــن »ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال اتخــاذ إجــراءات ضــد هــذه األعيــان التــي قــد ُيتوقــع 

أن ُتبقــي الســكان المدنييــن بــدون غــذاء أو مــاء كافييــن، األمــر الــذي يتســبب فــي تجويعهــم أو يجبرهــم علــى االنتقــال”.

.)iii( 1.2.2.3 972  انظر الباب السادس، القسم

قاعدة بيانات القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة 81.  973

974  قاعــدة بيانــات القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، القاعــدة 82. يمكــن القــول إن هــذه القاعــدة واجبــة التطبيــق فــي النزاعــات 
المســلحة غيــر الدوليــة.
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فيهــا975، والقيــام بإزالــة األلغــام عنــد انتهــاء األعمــال العدائيــة976.

تشــير المعلومــات المتاحــة إلــى أن الحقــول والمراعــي التــي زرعــت فيهــا األلغــام لــم تســهم فــي أي عمــل 
عســكري بحكــم طبيعتهــا أو غرضهــا أو اســتخدامها. وكانــت تســتخدم مــن قبــل الســكان المدنييــن لرعــي 
مواشــيهم وقطــع األشــجار للحصــول علــى الحطــب، وكذلــك لجمــع الميــاه، وكمــا ذكــر أعــاله، فــإن ســبل عيــش 
ــا مدنيــة  الســكان المحلييــن مرتبطــة بهــذه األنشــطة. وبالتالــي، فــإن األراضــي الزراعيــة والمراعــي تشــكل أعياًن

بموجــب مبــدأ التمييــز. 

وفيمــا يتعلــق بموقــع ووجــود أهــداف عســكرية فــي منطقتــي جبــل الُمديــة وجبــل المثلــث، فقــد كانــت 
القــوات المشــتركة تتواجــد علــى ســاحل مديريــة ذو بــاب عندمــا قامــت جماعــة أنصــار اللــه بــزرع ألغــاٍم علــى ُبعــد 
ســبعة واثنــي عشــر كيلومتــًرا علــى التوالــي، كحــد أدنــى مــن المــكان الــذي انفجــرت فيــه األلغــام األرضيــة977. 
ففــي حيــن أنــه كان مــن الخطــورة للغايــة تحديــد إحداثيــات هــذه المناطــق الملغمــة بشــكل ملمــوس، فــإن 
المعلومــات الــواردة مــن الباحثيــن الميدانييــن فــي منظمــة مواطنــة والمنظمــات الوطنيــة والدوليــة العاملــة 
ــة  ــة األلغــام تشــير إلــى أن المواقــع التــي انفجــرت فيهــا األلغــام المذكــورة فــي دراســَتي الحال فــي مجــال إزال
أدنــاه كانــت مناطــق زراعيــة بحتــة ومعروفــة باســتخدامها لرعــي األغنــام وبعيــدة عــن أي طرقــات رئيســية كانــت 
تعتمــد عليهــا القــوات المشــتركة. وهــذا يشــير إلــى أن هــذه األلغــام لــم تكــن مزروعــة بهــدف عســكري واضــح 

للعيــان. 

ا؛ ألن األلغــام لــم تكــن  لذلــك فــإن زرع األلغــام فــي األراضــي الزراعيــة والمراعــي يشــكل هجوًمــا عشــوائيًّ
موجهــة ضــد هــدف عســكري محــدد978. 

وفــي حالــة مــا إذا كانــت المناطــق التــي يســتخدمها الســكان المدنيــون لرعــي مواشــيهم يمكــن اعتبارهــا 
أهداًفــا عســكرية بســبب موقعهــا أو قربهــا مــن الطــرق التــي كانــت تســتخدمها القــوات المشــتركة، وبشــرط أن 
يوفــر زرع األلغــام ميــزة عســكرية أكيــدة979، كان ينبغــي تقييــم زرع أنصــار اللــه لأللغــام األرضيــة علــى ضــوء مبــدأ 
التناســب، الــذي كان ينبغــي بموجبــه أن يــوازن أنصــار اللــه الضــرر الجانبــي المتوقــع علــى المدنييــن فيمــا يتعلــق 

الملحــق الفنــي للبروتوكــول الثانــي المعــدل التفاقيــة حضــر اســتخدام أســلحة تقليديــة معينــة، الفقــرة 4؛ ويليــام بوثبــي، األســلحة   975
وقانــون النزاعــات المســلحة )أوكســفورد يونيفرســتي بــرس OUP، 2016(، الصفحــات مــن 171-172. 

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، القاعــدة 83 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي. وقــع المجلــس االنتقالــي الجنوبــي   976
صــك التــزام مــع منظمــة نــداء جنيــف غيــر الحكوميــة فــي عــام 2019، ملتزًمــا بحظــر شــامل الســتخدام األلغــام ومتعهــًدا بالتعــاون 
ــزام مــع  فــي األعمــال المتعلقــة باأللغــام، انظــر أيًضــا »اليمــن: القائــد األعلــى للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي يوقــع 3 صكــوك الت
https:// ،)2019 منظمــة نــداء جنيــف لتحســين حمايــة المدنييــن أثنــاء النزاعــات المســلحة، منظمــة نــداء جنيــف )2 يوليــو/ تمــوز
www.genevacall.org/yemen-the-supreme-commander-of-the-southern-transitional-council-signs-
3-deeds-of-commitment-with-geneva-call-to-improve-the-protection-of-civilians-during-armed-

./conflicts

977  انظر القسم 3.3.

ــا للقاعــدة 81 مــن دراســة  ــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، القاعــدة 12 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي. ووفًق 978  اللجن
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر عــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، فــإن مبــادئ التمييــز والتناســب والحــذر فــي الهجــوم 

تنطبــق علــى اســتخدام األلغــام األرضيــة. 

979  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، القاعدة 8 من القانون الدولي اإلنساني العرفي.
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بالميــزة العســكرية الملموســة المتوقعــة980. وكان ينبغــي أن يؤخــذ تصنيــف األراضــي الزراعيــة والمراعــي علــى 
أنهــا أعيــان ال غنــى عنهــا لبقــاء المدنييــن علــى قيــد الحيــاة، واعتمــاد الســكان المدنييــن علــى األنشــطة التــي 
تتطلــب الوصــول إلــى األراضــي المذكــورة أعــاله واســتخدامها، كعامــل فــي أي عمليــة تقييــم لمبــدأ التناســب 

مــن أجــل تحديــد مــدى مشــروعية الســلوك المعنــي.

وإذا قــررت جماعــة أنصــار اللــه أن األلغــام األرضيــة كانــت مــن الممكــن أن تــزرع علــى أســاس مبــدأ التناســب، 
كمــا تمــت مناقشــته أعــاله، كان ينبغــي اتخــاذ جميــع االحتياطــات الممكنــة لتقليــل آثــار زرع األلغــام على الســكان 
المدنييــن. وفيمــا يتعلــق باأللغــام األرضيــة علــى وجــه الخصــوص، والتــي غالًبــا مــا تؤثــر علــى المدنييــن واألعيــان 
المدنيــة علــى حــد ســواء، يجــب توخــي الحــذر بشــكل خــاص لتقليــل آثارهــا العشــوائية981 عــن طريــق -كمــا هــو 
مذكــور أعــاله- تدويــن أماكــن األلغــام، ووضــع تحذيــرات بوجودهــا فــي هــذه األماكــن، وإزالــة األلغــام أو إبطــال 

مفعولهــا عنــد انتهــاء األعمــال العدائيــة982. 

توضــح المعلومــات الموثقــة فــي دراســَتي الحالــة أنــه لــم يتــم تقديــم خرائــط أو منشــورات أو تحذيــرات 
للســكان المدنييــن حــول المواقــع الدقيقــة لأللغــام األرضيــة983. إن زرع األلغــام األرضيــة علــى نطــاق واســع 
فــي مناطــق مســتخدمة مــن قبــل المدنييــن، دون وضــع إشــارات أو أشــكال أخــرى مــن التحذيــرات للمســاعدة 
فــي تنبيــه الســكان مــن هــذه المواقــع، يؤكــد االســتخدام العشــوائي لجماعــة أنصــار اللــه، لهــذه األلغــام وعــدم 
قيــام الجماعــة باتخــاذ التدابيــر االحترازيــة للحــد مــن آثارهــا العشــوائية984. ويتجلــى عــدم قيــام جماعــة أنصــار اللــه 
ــر مــن  ــر فــي العــدد الكبي ــة بشــكل أكب ــار العشــوائية لأللغــام األرضي ــة للتقليــل مــن اآلث ــر االحترازي باتخــاذ التدابي
القتلــى والجرحــى المدنييــن المبلــغ عنــه985. كمــا تــم توثيــق اســتخدام جماعــة أنصــار اللــه، العشــوائي لأللغــام 
ــه  ــراء البارزيــن[ لدي ــراء البارزيــن GEE، الــذي ذكــر فــي عــام 2019 أن »]فريــق الخب األرضيــة مــن قبــل فريــق الخب
ــة مضــادة لألفــراد ومضــادة  ــا أرضي ــح اســتخدموا ألغاًم ــأن مقاتلــي الحوثــي وصال ــة لالعتقــاد ب أســباب معقول
للمركبــات فــي انتهــاك للقانــون الدولــي اإلنســاني، وال ســيما الطريقــة التــي تــم بهــا وضــع هــذه األلغــام فــي 

980  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، القاعدة 14 من القانون الدولي اإلنساني العرفي.

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، القاعــدة 81 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي. يعتمــد تحديــد مــا إذا كان الســالح   981
ا، بمعنــى  ا بطبيعتــه علــى » مــا إذا كان الســالح، عنــد اســتخدامه فــي ظروفــه العاديــة أو المصممــة، ســيكون حتًمــا عشــوائيًّ عشــوائيًّ
أنــه مــن غيــر الممكــن توجيهــه نحــو هــدف عســكري محــدد وأنــه ال يمكــن آلثــاره أن تكــون محــدودة وفًقــا لمــا يقتضيــه القانــون«. 

بوثبــي، الحاشــية رقــم 975، الصفحــة 70.

982  اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، القواعــد 83-82 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي. يمكــن القــول إن القاعــدة 82 
ــر، الحاشــية رقــم 173 أعــاله، الصفحــات مــن  ــة. انظــر أيًضــا، ساســولي وناجل ــر الدولي ــة التطبيــق فــي النزاعــات المســلحة غي واجب
392-390؛ الملحــق الفنــي للبروتوكــول الثانــي المعــدل التفاقيــة حظــر اســتخدام أســلحة تقليديــة معينــة، الفقــرة 4؛ بوثبــي، 

الحاشــية رقــم 975 أعــاله، الصفحــة مــن 171-172.

983  انظر القسم 3.3.

984  انظــر الملحــق الفنــي للبروتوكــول الثانــي المعــدل التفاقيــة حظــر اســتخدام أســلحة تقليديــة معينــة، الفقــرة 4؛ بوثبــي، الحاشــية 
رقــم 975 أعــاله، الصفحــة مــن 171-172.

https:// ،)2018( 985  “تقريــر رصــد األثــر المدنــي: ينايــر/ كانــون الثانــي - ديســمبر/ كانــون األول 2018”، مشــروع رصــد األثــر المدنــي
civilianimpactmonitoring.org/onewebmedia/2018 CIMP Annual Report.pdf؛ “تقريــر رصــد األثــر المدنــي: 1 ينايــر/ 
https://civilianimpactmonitoring. ،)2019( كانون الثاني - 31 ديســمبر/ كانون األول 2019”، مشــروع رصد األثر المدني
org/onewebmedia/2019 CIMP Annual Report.pdf؛ “تقرير رصد األثر المدني: 1 يناير/ كانون الثاني - 31 ديسمبر/ كانون 
 https://civilianimpactmonitoring.org/onewebmedia/2020  ،)2020( المدنــي  األثــر  رصــد  مشــروع   ،”2020 األول 

 .CIMP Annual Report.pdf
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أماكــن غيــر محــددة بعالمــات ويتــردد عليهــا المدنيــون، دون تقديــم تحذيــرات مــن هــذه األماكــن، األمــر الــذي 
ا«986. جعــل اســتخدام هــذه األلغــام عشــوائيًّ

وعلــى أســاس التحليــل أعــاله، فــإن قيــام جماعــة أنصــار اللــه بــزرع األلغــام األرضيــة يشــكل هجمــات عشــوائية، 
بســبب عــدم توجيــه اســتخدامها ألهــداف عســكرية محــددة وعــدم الحــرص علــى التقليــل مــن آثارهــا العشــوائية 
علــى الســكان المدنييــن واألعيــان المدنيــة، بمــا فــي ذلــك عــدم وضــع عالمــات كافيــة علــى مواقــع األلغــام 

وتدوينهــا.

األلغــام األرضيــة حرمــت المدنييــن مــن أعيــان ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة 	 
بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي )الفعــل الجنائــي(

كمــا هــو مبيــن فــي القســم 2.2.1 مــن البــاب الســادس، فــإن ركــن الفعــل الجنائــي الوحيــد فــي جريمــة الحــرب 
المتمثلــة فــي التجويــع والــذي يجــب اســتيفاؤه هــو الفعــل المتمثــل بحرمــان المدنييــن مــن األعيــان التــي ال 
غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة. وكمــا هــو موثــق فــي دراســَتي الحالــة والتحليــل أعــاله، أتلفــت األلغــام 
األرضيــة مناطــق زراعيــة كان يتــم اســتخدامها لرعــي الماشــية وجمــع الحطــب والميــاه، وجميعهــا تشــكل أعياًنــا 
ال غنــى عنهــا لبقــاء المدنييــن علــى قيــد الحيــاة، وبالتالــي فــإن األلغــام حرمــت المدنييــن مــن هــذه األعيــان. إن 
األلغــام األرضيــة لــم تدمــر أعياًنــا ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة فحســب، بــل زرعــت الخــوف فــي نفــوس 
المجتمــع الزراعــي، ممــا أعــاق قدرتهــم علــى زراعــة األرض، وبالتالــي جعلــت هــذه المــزارع عديمــة الفائــدة. 
وبســبب اإلصابــات الواقعــة، لــم يعــد بإمــكان أيٍّ مــن الرعــاة الخــروج لرعــي األغنــام. وذكــر الطفــل المصــاب 
البالــغ مــن العمــر 14 عاًمــا، فــي دراســة الحالــة الخاصــة بمنطقــة جبــل الُمديــة: »ال يمكننــي اللعــب أو الرعــي أو 
الذهــاب إلــى المدرســة بعــد اآلن«987. وعليــه، تــم اســتيفاء شــرط الفعــل الجنائــي المتمثــل فــي التجويــع باعتبــاره 

جريمــة حــرب.

األلغام األرضية زرعت بالقصد المعقود

بعــد األخــذ فــي االعتبــار اســتيفاء األركان االفتتاحيــة وشــرط الفعــل الجنائــي لجريمــة الحــرب المتمثلــة فــي 
ــون الجنائــي الدولــي، مــع  ــه بموجــب القان ــة ألنصــار الل ــع أعــاله، يقيــم هــذا القســم المســؤولية الجنائي التجوي

التركيــز علــى:

 )i( تحميل المسؤولية، و

ــي  ــي(، التــي يجــب اســتيفاؤها فــي أي تحقيــق أو إجــراء قضائ ــة )القصــد الجنائ )ii( األركان المعنوي
مرتقــب.

986  انظر، فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرة 209.

987  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع حيدري إبراهيم بتاريخ 17 أكتوبر/ تشرين األول 2019.
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وكمــا تمــت مناقشــته فــي القســم 1.2.1 مــن البــاب الســادس، لتشــكل انتهــاًكا للمــادة 14 مــن البروتوكــول 
اإلضافــي الثانــي، يجــب أن تكــون الهجمــات الجويــة علــى األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن 
علــى قيــد الحيــاة قــد تــم تنفيذهــا »بغــرض« تجويــع الســكان المدنييــن. وفــي حيــن أن شــرط الغــرض ال يســتلزم 
وجــود دافــع، إال أنــه يتطلــب توافــر القصــد، وهــو األمــر الــذي معاييــر قياســه غيــر واضحــة فــي القانــون الدولــي 
اإلنســاني. وال يمكــن أن يكــون معيــار القصــد الجنائــي فــي القانــون الجنائــي الدولــي أقــل تعقيــًدا ممــا هــو 
ــر فيمــا إذا كان انتهــاك الحظــر  عليــه فــي القانــون الدولــي اإلنســاني988. وعلــى هــذا النحــو، يبحــث هــذا التقري
الثانــي  اإلضافــي  البروتوكــول  مــن  المــادة 14  بموجــب  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  فــي  عليــه  المنصــوص 
والقانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، وكذلــك جريمــة الحــرب المتمثلــة بالتجويــع قــد تــم ارتكابهمــا فــي ســياق 

معيــار القصــد الــذي يطبــق بموجــب المــادة 30 مــن نظــام رومــا النظــام األساســي.

وكمــا هــو مبيــن فــي القســم 2.2.2 مــن البــاب الســادس، ســتحتاج هيئــة البــت فــي الوقائــع إلــى اســتيفاء 
ركنيــن معنوييــن إلثبــات أن جماعــة أنصــار اللــه قامــت بتجويــع المدنييــن عــن قصــد كأســلوب مــن أســاليب 

الحــرب. وبالتحديــد، ســتحتاج إلــى إثبــات أن جماعــة أنصــار اللــه: 

)i( حرمت المدنيين بشكل متعمد من أعيان ال غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة؛ 

)ii( ومــن خــال قيامهــا بذلــك، إمــا أنهــا تعمــدت تجويــع المدنييــن أو كانــت علــى علــم بــأن ذلــك 
ســيحدث بشــكل شــبه مؤكــد أثنــاء المســار العــادي لألحــداث. ومــن حيــث المبــدأ والممارســة، 
تقــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بــأن الجرائــم ال تحــدث مــن فــراغ وأن الجنــاة المزعوميــن غالًبــا ما 
يكــون لديهــم نيــة لتحقيــق مجموعــة مــن األهــداف فــي وقــت واحــد، بعضهــا إجراميــة والبعــض 
مشــروعة. وبالتالــي، ليــس مــن الضــروري أن يكــون قصــد التجويــع هــو القصــد الوحيــد للجانــي/ 

الجنــاة989.

وبالرغــم مــن الحاجــة إلــى إجــراء مزيــد مــن التحقيقــات والتحليــالت، وبنــاًء علــى المعلومــات المتاحــة، بمــا فــي 
ذلــك الطريقــة التــي تــم بهــا زرع األلغــام األرضيــة وانتشــار اســتخدامها، فمــن الممكــن اســتنتاج أن أنصــار اللــه 
اســتخدموا األلغــام األرضيــة عــن قصــد لتجويــع المدنييــن باعتبــاره أســلوًبا مــن أســاليب الحــرب، أو أنهــم كانــوا 
ــع المدنييــن فــي المســار  ــة ســيؤدي بشــكل شــبه مؤكــد إلــى تجوي ــأن اســتخدامهم لأللغــام األرضي يدركــون ب

العــادي لألحــداث.

988  أوهلين، الحاشية رقم 154 أعاله.

989  انظر الباب السادس، القسم 2.3.
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تحميل أنصار الله المسؤولية عن استخدام األلغام األرضية	 

مــن المهــم أن نالحــظ فــي البدايــة أن أنصــار اللــه ليســوا الطــرف الوحيــد فــي النــزاع فــي اليمــن الــذي يســتخدم 
األلغــام األرضيــة. فكمــا ورد أن تنظيــم القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة قــد اســتخدمتها أيًضــا، علــى الرغــم 
مــن أنــه مــن المهــم مالحظــة أن اســتخدام التنظيــم لأللغــام ال يقــارن مــن حيــث الحجــم باســتخدام أنصــار 
اللــه لهــا990. ويجــب أيًضــا قــراءة هــذا التحليــل فــي ســياق القســم 3.2 أعــاله، والــذي يناقــش إرث األلغــام 
األرضيــة فــي اليمــن قبــل عــام 2014. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، أكــدت تحريــات منظمــة مواطنــة رأي األغلبيــة 
بــأن المســؤولية األساســية عــن انتشــار األلغــام األرضيــة واســتخدامها يمكــن أن ُتنســب إلــى جماعــة أنصــار اللــه، 
 )GEE( ال ســيما فــي مديريــة ذو بــاب بمحافظــة تعــز التــي يركــز عليهــا هــذا التقريــر. وجــد فريــق الخبــراء البارزيــن
بشــكل ثابــت وحصــري أن جماعــة أنصــار اللــه مســؤولة عــن االســتخدام ذي الصلــة فــي تحقيقاتــه المتعلقــة 

باأللغــام األرضيــة991.

ســيطرت جماعــة أنصــار اللــه علــى مديريــة ذو بــاب فــي عــام 2015، وخســرتها فــي النهايــة لصالــح القــوات 
المشــتركة فــي عــام 2018. وخــالل هــذه الســنوات الثــالث، الحــظ مــن قابلتهــم منظمــة مواطنــة مــدى انتشــار 
األلغــام فــي المنطقــة، حيــث تــم زرع كميــة كبيــرة منهــا عنــد انســحاب جماعــة أنصــار اللــه مــن المديريــة. وقــال 
صالــح أحمــد، شــقيق الضحيــة فــي دراســة الحالــة األولــى، علــى ســبيل المثــال، إن أنصــار اللــه »زرعــوا ألغاًمــا أرضّيــة 
فــي كل مــكان فــي منطقتنــا«992. كمــا أفــادت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش أن أنصــار اللــه أنفســهم تفاخــروا 

باســتخدامهم لأللغــام األرضّيــة عبــر وســائل اإلعــالم العســكرية الخاصــة بهــم993.

يمكــن أن تنــدرج المســؤولية الجنائيــة الفرديــة عــن اســتخدام أنصــار اللــه لأللغــام األرضيــة تحــت مجموعــة 
مــن أنمــاط المســؤولية المختلفــة )كمــا تمــت مناقشــته فــي القســم 2.5 مــن البــاب الســادس(. ومــن المحتمــل 
أن يكــون الرؤســاء العســكريون المســؤولون عــن اتخــاذ قــرارات عامــة أو محــددة بشــأن عــدد األلغــام األرضيــة 
وأنواعهــا ومواقعهــا، باإلضافــة إلــى مســؤوليات تحذيــر المدنييــن، وتحديــد أماكــن األلغــام وتطهيرهــا علــى 
نحــو كاٍف )إزالــة أو إبطــال مفعــول حقــول األلغــام( عنــد انســحابهم فــي عــام 2018، هــم أولئــك الذيــن تــم 

تحديدهــم كجنــاة ويتحملــون أكبــر قــدر مــن المســؤولية، ويســتلزمون مزيــًدا مــن التحقيــق. 

ــاة المســؤولين تحــت أي شــكل مــن أشــكال المســؤولية مســؤولين  وقــد يكــون الرؤســاء العســكريون للجن
أيًضــا بصفتهــم رؤســاء بســبب عــدم اتخاذهــم إجــراءات لمنــع أو المعاقبــة عــن الجرائــم التــي يرتكبهــا أشــخاص 

990  »اليمن: قوات الحوثي وصالح تستخدم ألغاًما أرضية«، منظمة هيومن رايتس ووتش )20 أبريل/ 
https://www.hrw.org/news/2017/04/20/yemen-houthi-saleh-forces-using- ،)2017نيسان

landmines#:~:text=Houthi%2DSaleh%20forces%20are%20not,used%20landmines%2C%20
particularly%20improvised%20mines.&text=Mine%20clearance%20personnel%20also%20

told,laid%20landmines%20in%20Abyan%20governorate؛ فريق خبراء مجلس األمن PoE، الحاشية رقم 35 أعاله، 
الفقرة 141.

991  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله؛ فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 23 أعاله.

992  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع صالح أحمد بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون األول 2020.

993  منظمة هيومن رايتس ووتش، الحاشية رقم 730 أعاله.
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يعملــون تحــت قيادتهــم الفعليــة، حيــث كانــت لديهــم المعرفــة الالزمــة بهــا994. وبالتالــي فــي الحــاالت التــي قــام 
فيهــا جنــود أنصــار اللــه فــي الميــدان بــزرع ألغــام فــي أمــكان شاســعة مــن المناطــق الزراعيــة والمدنيــة دون مبــرر 
)وليــس بنــاًء علــى أوامــر مباشــرة أو غيــر مباشــرة( أثنــاء ســيطرتهم علــى ذو بــاب، يمكــن التحقيــق مــع رؤســائهم 

العســكريين )أو المدنييــن( وتحميلهــم المســؤولية عــن ذلــك. 

اللــه حرمــوا المدنييــن عمــًدا مــن أعيــان ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان 	  أعضــاء أنصــار 
الجنائــي( القصــد  أركان  مــن  األول  )الركــن  الحيــاة  قيــد  علــى  المدنييــن 

فيمــا يتعلــق بركــن القصــد الجنائــي األول، يجــب أن تكــون جماعــة أنصــار اللــه »تعنــي« )أي: ترغــب( فــي 
االنخــراط فــي ســلوك يحــرم المدنييــن مــن أعيــان ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة. إن 
إثبــات أن أنصــار اللــه قصــدوا زرع ألغــام أرضيــة فــي مناطــق زراعيــة ومدنيــة بهــدف حرمــان المدنييــن مــن أعيــان 
ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة، دون معرفــة رغباتهــم ونواياهــم المباشــرة، ســيتطلب 
تقييًمــا يســتند إلــى حــدٍّ كبيــر إلــى أدلــة غيــر مباشــرة أو ظرفيــة995. يمكــن أن ُيســتمد ذلــك مــن الظــروف الكامنــة 
التــي كانــت ســائدة فــي محافظــة تعــز فــي ذلــك الوقــت ومــن نمــط الهجمــات باأللغــام األرضيــة، والتــي يمكــن 
أن ُتظهــر مًعــا مــا إذا كان الجنــاة قــد قصــدوا حرمــان المدنييــن مــن األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان 
ر أن النتيجــة -الحرمــان- لــن تحــدث  ــا تصــوُّ المدنييــن علــى قيــد الحيــاة أم أنــه كان مــن المســتحيل عليهــم عمليًّ
فــي المســار العــادي لألحــداث )شــرط اليقيــن الفعلــي(996. وبالتالــي، فــي حــال أن أنصــار اللــه ربمــا قــد قامــوا بــزرع 
بعــض األلغــام بطريقــة دفاعيــة الســتخدامها كحاجــز ضــد القــوات المشــتركة، لكنهــم بذلــك قامــوا أيًضــا بزرعهــا 
علــى نطــاق واســع فــي المناطــق المدنيــة والزراعيــة، دون تحذيــر المدنييــن ودون اتخــاذ إجــراءات لتســييج تلــك 

ــا عــن ارتكابهــم لجريمــة الحــرب المتمثلــة بالتجويــع. المناطــق، فإنهــم ربمــا يظلــون مســؤولين جنائيًّ

وقــد وثــق فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( مــراًرا اســتخدام أنصــار اللــه لأللغــام األرضيــة علــى نطــاق واســع علــى 
طــول خــط الســاحل الغربــي لليمــن منــذ منتصــف عــام 2017، مشــيًرا إلــى أنهــم »قتلــوا وجرحــوا مئــات المدنييــن 
ومنعــوا فــرق اإلغاثــة مــن الوصــول إلــى المجتمعــات الضعيفــة«997. وأشــار الفريــق إلــى أنــه تــم زراعــة األلغــام 
فــي المنــازل والحدائــق والمــزارع998. ووثــق فريــق خبــراء مجلــس األمــن )PoE( أيًضــا اســتخدام أنصــار اللــه لأللغــام 
األرضيــة فــي تعــز خــالل الفتــرة بيــن 2018-2015 999. وبالرغــم مــن عــدم وجــود رقــم شــامل لعــدد األلغــام التــي 

زرعهــا أنصــار اللــه فــي جميــع أنحــاء اليمــن منــذ 2014، إال أن التقديــرات تشــير إلــى مئــات اآلالف1000.

994  انظر الباب السادس، القسم 2.5، لمزيد من التفاصيل حول األركان الدقيقة لكل نمط من هذه األنماط.

995  انظر الباب السادس، القسم 2.6.

996  انظر الباب السادس، القسم 2.2.2.4. 

997  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرة 570. 

998  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرة 336. 

999  فريق خبراء مجلس األمن PoE، الحاشية رقم 45 أعاله، الفقرات من 116-117. 

ACLED، الحاشية رقم 728 أعاله ]عندما يكون المرجع جاهًزا، الحاشية 15[  1000
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إنــه مــن المســتحيل أال يجعــل حجــم نشــاط زراعــة األلغــام هــذا، فــي مناطــق تمثــل أعياًنــا ال غنــى عنهــا لبقــاء 
الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة -تحديــًدا المواقــع الزراعيــة المســتخدمة للحصــول علــى الميــاه والمراعــي 
والحطــب- هــذه المناطــَق عديمــة الفائــدة. فهنــاك أدلــة وافــرة واردة فــي دراســَتي الحالــة، وأيدتهــا نتائــج 
تحقيقــات وتقاريــر أخــرى تفيــد بــأن المدنييــن ُمنعــوا مــن الوصــول إلــى هــذه المناطــق، وأن األعيــان التــي ال غنــى 

عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة قــد ُدمــرت أو تضــررت أيًضــا. 

ومــن الضــروري إجــراء مزيــد مــن التحقيقــات لتحديــد نطــاق األدلــة المباشــرة المتاحــة والمأخــوذة مــن الوثائــق 
والتصريحــات واألوامــر العســكرية لجماعــة أنصــار الصــادرة فــي ذلــك الوقــت والمتعلقــة باســتخدام األلغــام 

األرضيــة.

قيــام أنصــار اللــه بزراعــة األلغــام األرضيــة عــن قصــد بنيــة تجويــع الســكان المدنييــن أو 	 
مــع علمهــم بأنــه ســيحدث بشــكل شــبه مؤكــد فــي المســار العــادي لألحــداث )الركــن 

الثانــي مــن أركان القصــد الجنائــي(

فــي ســياق اســتخدام األلغــام األرضّيــة الموثــق فــي هــذا التقريــر، وبالنظــر إلــى طبيعــة جريمــة اســتخدام 
التجويــع كأســلوب حــرب وفــي ظــل غيــاب تحقيــق جنائــي كامــل بهــذا الشــأن، إنــه مــن الصعــب إثبــات أن ُلغًمــا 
ــا واحــًدا، مــن شــأنه أن يدمــر أو يتلــف أو يعطــل مزرعــة أو منطقــة زراعيــة، قــد زرعتــه بقصــد تجويــع المدنيين.  أرضيًّ
ولكــن، كمــا هــو مبيــن فــي القســم 3.1، يمكــن للنمــط الواســع الــذي اتبعــه أنصــار اللــه لزراعــة األلغــام األرضيــة أن 
يقــدم دليــاًل علــى قيامهــم بذلــك عــن علــم ويقيــن بــأن التجويــع كان ســيحدث في المســار العــادي لألحداث1001. 

يمكــن  والتحليــالت،  التحقيقــات  مــن  مزيــد  إجــراء  إلــى  الحاجــة  مــن  وبالرغــم  أدنــاه،  الموضحــة  لألســباب 
االســتدالل مــن الظــروف التــي تعمــد فيهــا أنصــار اللــه تجويــع المدنييــن مــن خــالل نشــر األلغــام األرضيــة بشــكل 
ــر  ــة اليمنيــة معــروف أنهــا تســتخدم فــي أنشــطة توفي عشــوائي فــي مســاحات شاســعة مــن األراضــي الزراعي
الغــذاء والمــاء لهــم وتحتــوي علــى أعيــان ال غنــى عنهــا لبقــاء مجتمعــات معينــة علــى قيــد الحيــاة. وكمــا هــو 
مذكــور أعــاله وفــي القســم 3.1، وّثقــت منظمــة مواطنــة 269 واقعــة انفجــار أللغــام أرضيــة فــي اليمــن منــذ 
ــا وإصابــة 282 آخــر. مــن بيــن هــذه الحــاالت، وثقــت منظمــة مواطنــة مــا  2014، أســفرت عــن مقتــل 214 مدنيًّ
ال يقــل عــن 83 واقعــة انفجــار أللغــام أرضيــة زرعهــا أنصــار اللــه، وأثــرت بشــكل خــاص علــى مدنييــن كانــوا يحاولــون 
الوصــول إلــى مصــادر الغــذاء أو الميــاه أو المراعــي فــي جميــع أنحــاء اليمــن. كمــا وثقــت العديــد مــن المنظمــات 
األخــرى اســتخدام جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســلحة لأللغــام األرضيــة علــى نطــاق واســع، بمــا فــي ذلــك 

تأثيــر هــذه األلغــام بشــكل خــاص علــى األمــن الغذائــي والمائــي للمدنييــن1002.

1001  انظر الباب السادس، القسم 5.2.2.3.

1002  انظــر أيًضــا، ACLED، الحاشــية رقــم 728 أعــاله. وثقــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش اســتخدام أنصــار اللــه لأللغــام األرضيــة 
فــي عــدة محافظــات يمنيــة، بمــا فــي ذلــك محافظــة تعــز، خــالل الفتــرة مــن 2015 إلــى 2018، مــن بينهــا خمــس وقائــع فــي أراٍض 
زراعيــة. كمــا وجــدت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش مــن خــالل مقابــالت أجرتهــا مــع منظمــات إغاثيــة أن األلغــام األرضيــة جعلــت 
ــر ممكــٍن. منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش،  ــاه علــى الســاحل الغربــي للبــالد غي الوصــول إلــى »مــا ال يقــل عــن ثالثــة« مرافــق مي

الحاشــية رقــم 730 أعــاله. 
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كمــا يصبــح مثــل هــذا االســتنتاج ممكًنــا أيًضــا عندمــا يتــم تقييــم نمــط زرع أنصــار اللــه لأللغــام األرضيــة بالقيــاس 
إلــى الســياق العــام الــذي تــم فيــه زرع هــذه األلغــام وفــرض أنصــار اللــه لعوائــق أخــرى علــى إمكانيــة الوصــول 

إلــى الغــذاء والمــاء واإلغاثــة اإلنســانية.

أ.  السياق العام الذي ارتكبت فيه األفعال

فــي وقــت وقــوع الحــاالت الموثقــة أعــاله -2019- كان اليمــن غارًقــا فــي غياهــب نــزاع مميــت لمــدة خمــس 
ســنوات، باإلضافــة إلــى مــا ترتــب تلــك الفتــرة مــن انعــدام حــادٍّ لألمــن الغذائــي، كمــا هــو مبيــن فــي القســم 2.2 
مــن البــاب الخامــس. فبحلــول نهايــة عــام 2018، كان أكثــر مــن 1.5 مليــون شــخص يعانــون مــن انعــدام األمــن 
الغذائــي الشــديد، حيــث تــم تصنيــف 63،500 شــخص علــى أنهــم فــي المرحلــة الخامســة )الكارثــة/ المجاعــة( 
مــن مراحــل انعــدام األمــن الغذائــي IPC 1003. وباإلضافــة إلــى معاناتهــم مــن األلغــام األرضيــة، تعــرض المدنيــون 
ــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى  اليمنيــون لمجموعــة واســعة مــن الهجمــات علــى األعي
قيــد الحيــاة األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة، بمــا فــي ذلــك الهجمــات الجويــة والحصــار 
الــذي حــّد مــن وصولهــم إلــى هــذه األعيــان بشــدة. وعــالوة علــى ذلــك، وكمــا هــو مبيــن فــي القســم 2 
أعــاله، عرقلــت جماعــة أنصــار اللــه بشــكل متكــرر أعمــال اإلغاثــة اإلنســانية، ورفضــت وعلقــت وأعاقــت تنفيــذ 
أنشــطة اإلغاثــة اإلنســانية فــي انتهــاك منهــا للبروتوكــول اإلضافــي الثانــي والقانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي 

والقانــون الجنائــي الدولــي.

فــي عــام 2015، فرضــت جماعــة أنصــار اللــه حصــاًرا علــى مدينــة تعــز، ممــا أعــاق وصــول المدنييــن إلــى 
الغــذاء وميــاه الشــرب، حيــث لــم ُيســمح للمدنييــن بالدخــول إلــى المدينــة بمــا يكفــي مــن المــواد الغذائيــة 
لطعــام ألســرهم. وبحســب مالحظــة فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، فــإن عــدم وجــود آبــار ميــاه داخــل مدينــة 
تعــز »جعــل الوضــع أكثــر خطــورة«1004. ورافــق الحصــار علــى المدينــة قصــف عشــوائي وهجمــات علــى أهــداف 
ــوا يحاولــون شــراء الطعــام أو البحــث عــن مــأوى(1005،  مدنيــة )بمــا فــي ذلــك اســتهداف المدنييــن عندمــا كان
ممــا ســاهم فــي تدهــور األوضــاع اإلنســانية فــي المدينــة. وخلــص فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( إلــى أن »تأثيــر 
)الحصــار( الــذي فرضــه الحوثيــون علــى وصــول الســكان المدنييــن إلــى الغــذاء والمــاء والمــواد الطبيــة األساســية 
لتشــغيل المستشــفيات وتقديــم المســاعدات الطبيــة الحيويــة كان مدّمــًرا. وفــي هــذا الســياق مــن االحتياجــات 
اإلنســانية الملحــة، هنــاك مخــاوف مشــروعة حــول مــا إذا كانــت مثــل هــذه األفعــال تســاهم فــي التجويــع…، 
وتشــير الدالئــل إلــى أن مقاتلــي الحوثي-صالــح ربمــا اســتخدموا الحصــار كشــكل مــن أشــكال العقــاب الجماعــي 
علــى الســكان المدنييــن المقيميــن داخــل مدينــة تعــز، بســبب دعمهــم المتصــور للمقاومــة الشــعبية والجماعــات 

التابعــة للحكومــة«1006.

1003  التصنيف المتكامل لمراحل انعدام األمن الغذائي IPC، الحاشية رقم 65 أعاله.

1004  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرة 346. 

1005  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرات من 365-302 )مناقشة حصار تعز، الفقرات من 345-358(. 

1006  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرات من 357-358. 
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منــذ عــام 2015، وتعــز ال تــزال جبهــة مــن الجبهــات المشــتعلة. تنافســت قــوى عســكرية مختلفــة مناهضــة 
لجماعــة أنصــار اللــه علــى الســيطرة علــى مناطــق رئيســية؛ بينمــا كانــت تقاتــل جماعــة أنصــار اللــه وتشــتبك فيمــا 
بينهــا1007، وســط هجمــات جويــة كان يشــنها التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى مدينــة تعــز، وأصابــت 
البنيــة التحتيــة األساســية فيهــا، بمــا فــي ذلــك مراكــز الزراعــة والنقــل والثــروة الحيوانيــة واألســواق. ومــن 
األهميــة بالنســبة لألمــن الغذائــي، أن تقســيم تعــز إلــى إقطاعيــات متنافســة أدى إلــى زيــادة تكاليــف األعمــال 
التجاريــة وزيــادة التضخــم، ممــا أدى إلــى انخفــاض القــوة الشــرائية، حيــث كان يتــم ابتــزاز المدنييــن وفــرض ضرائــب 
عليهــم مــن قبــل الفصائــل المســلحة المختلفــة، ومــن بينهــم جماعــة أنصــار اللــه. فقبــل أربعــة أشــهر مــن جمــع 
دراســات الحالــة المذكــورة أعــاله، كانــت مديريــة ذو بــاب فــي ينايــر/ كانــون الثانــي 2019، مصنفــة علــى أنهــا فــي 
المرحلــة الثالثــة مــن مراحــل انعــدام األمــن الغذائــي IPC1008 -مرحلــة األزمــة- وفــي تعــز كانــت فــي ذلــك الوقــت 

ا بيــن مــا نســبته 20-15% مــن األطفــال1009. معــدالت ســوء التغذيــة الحــاد الشــامل عاليــة جــدًّ

كان مــدى انعــدام األمــن الغذائــي فــي جميــع أنحــاء اليمــن خــالل الفتــرات التــي زرع فيهــا أنصــار اللــه األلغــام 
ا فــي مســاحات  ا ألعضــاء جماعــة أنصــار اللــه، الذيــن كانــوا حاضريــن جســديًّ وبحلــول عــام 2019 واضًحــا جــدًّ
شاســعة مــن اليمــن، وكانــوا علــى درايــة بالعديــد مــن التقاريــر الصــادرة بشــأن حالــة انعــدام األمــن الغذائــي، 
باإلضافــة إلــى مــا تقــوم بــه األمــم المتحــدة مــن مشــاريع وبرامــج األمــن الغذائــي التــي تخــدم أكثــر مــن 14 
مليــون شــخص فــي جميــع أنحــاء اليمــن. وعــالوة علــى ذلــك، كان مــن الواضــح ألنصــار اللــه عندمــا قامــوا بزراعــة 
األلغــام فــي وبالقــرب مــن المناطــق الزراعيــة، بمــا فــي ذلــك المــزارع ومصــادر الميــاه وأماكــن الرعــي وقطــع 
ــا أن المدنييــن ســيتأثرون بشــكل عشــوائي وُيمنعــون مــن الوصــول إلــى المناطــق  الحطــب، أنــه مــن المؤكــد فعليًّ

المهمــة لســبل عيشــهم ووجودهــم. 

ب.  فشل جماعة أنصار الله في التقليل من اآلثار العشوائية لأللغام األرضية 

كانــت جماعــة أنصــار اللــه ملزمــة بموجــب المعاهــدة والقانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، بــأن تولــي اهتماًمــا 
ــا لتقليــل اآلثــار العشــوائية لأللغــام األرضيــة مــن خــالل تدويــن أماكــن األلغــام المزروعــة وإزالتهــا أو إبطــال  خاصًّ
مفعولهــا عنــد انســحابها1010. مــع مالحظــة الواقــع العملــي لعمليــات إزالــة األلغــام وإبطــال مفعولهــا مــن 
قبــل القــوة المنســحبة تحــت الضغــط، فإنــه مــن المرجــح أن يتــم وضــع وزن إضافــي لتقييــم فشــلها فــي وضــع 
ســياج حــول المنطقــة التــي زرعــت فيهــا األلغــام وعــدم وضــع عالمــات تحذيريــة وخرائــط لتحديــد أماكــن األلغــام 
ومشــاركتها عقــب انتهــاء نزاعهــا مــع القــوات المشــتركة1011. الحــظ فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( هــذا اإلخفــاق 

1007  »اســتعراض اليمــن: النهايــة بعيــدة المنــال للحــرب، اإلصــدار الســنوي 2019« مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية )2020(، 
.https://sanaacenter.org/files/TYR_Annual_2019_en.pdf  ،53 الصفحــة 

1008  التصنيف المتكامل لمراحل انعدام األمن الغذائي IPC، الحاشية رقم 65 أعاله.

1009  برنامج األغذية العالمي WFP، الحاشية رقم 732 أعاله.

البروتوكــول الثانــي المعــدل التفاقيــة حظــر اســتخدام أســلحة تقليديــة معينــة، المــادة 3 )10( )ب( )القيــود العامــة بشــأن اســتخدام   1010
األلغــام واألشــراك الخداعيــة والنبائــط األخــرى(.

ــل/ نيســان 2004،  ــم الجزئــي، 28 أبري ــا، قــرار التحكي ــة إثيوبي ــا، الجبهــة الوســطى، مطالب ــا وإثيوبي ــات الخاصــة بإريتري ــة المطالب 1011  لجن
الفقــرة 51.
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فــي اتخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة، حيــث وجــد الفريــق أن أنصــار اللــه قــد اســتخدموا األلغــام األرضيــة فــي انتهــاك 
منهــم للقانــون الدولــي اإلنســاني، وقامــوا بزرعهــا فــي مواقــع غيــر مميــزة فــي مناطــق مدنيــة ولــم يقومــوا 
بتحذيــر المدنييــن علــى نطــاق واســع1012. وهــذا مــا ردده أيًضــا أولئــك الذيــن قابلتهــم منظمــة مواطنــة لغــرض 
ــة أو خرائــط توضــح مــكان  ــر، مشــيرين إلــى »إنهــا فــي كل مــكان، وال توجــد هنــاك عالمــات تحذيري هــذا التقري
وجودهــا«1013. غالًبــا مــا تظــل األلغــام مخفيــة إال أن تنفجــر أو عندمــا تكشــف عنهــا الســيول أو الريــاح1014. وأفــاد 
آخــرون أن هــذه األلغــام تــم إخفاؤهــا فــي شــكل صخــور أو كأجــزاء مــن جــذوع األشــجار1015، األمــر الــذي ينتهــك 
بوضــوح القواعــد المصممــة لتحذيــر المدنييــن وحمايتهــم منهــا. فــي هــذا الســياق، ال بــد أن أعضــاء جماعــة أنصــار 
اللــه كانــوا يعلمــون يقيًنــا أن زرع األلغــام فــي المناطــق الزراعيــة مــن شــأنه أن يمنــع المدنييــن مــن زراعــة األرض، 

ويدمــر مصــادر رزقهــم، وبالتالــي يــؤدي إلــى التجويــع فــي المســار العــادي لألحــداث.

ج.  فرض أنصار الله عوائق أخرى أمام وصول الغذاء والماء والمساعدات اإلنسانية

ــر، فــي ســياق  يجــب أيًضــا النظــر إلــى اســتخدام األلغــام األرضيــة الــذي تــم توثيقــه وتحليلــه فــي هــذا التقري
والميــاه  الغــذاء  إلــى  اليمنييــن  المدنييــن  وصــول  علــى  أثــرت  التــي  األخــرى  اللــه  أنصــار  جماعــة  ســلوكيات 

اإلنســانية. واإلمــدادات 

وكمــا تمــت مناقشــته فــي القســم 3 مــن البــاب الخامــس، أصــدرت جماعــة أنصــار اللــه سياســات اقتصاديــة 
ضــاّرة للغايــة وانخرطــت فيهــا، بمــا فــي ذلــك حجــز الرواتــب، وتحويــل الضرائــب المحصلــة مــن الســكان لتمويــل 
جهودهــم الحربيــة، وفــرض ضرائــب وجبايــات إضافيــة1016، ســحب مبالــغ كبيــرة مــن األمــوال المحصلــة مــن 
واردات الوقــود وخلــق احتــكارات لتوزيــع الوقــود1017، وســحب مبلــغ 50 مليــار ريــال يمنــي مــن البنــك المركــزي 
اليمنــي فــي مــارس/ آذار 2020 1018. أدت هــذه السياســات أيًضــا إلــى شــن انتقــام اقتصــادي مــن قبــل التحالــف 

بقيــادة الســعودية واإلمــارات، ممــا ســاهم فــي انعــدام األمــن الغذائــي والمائــي والوقــود.

كمــا وّثقتــه مواطنــة وأبلغــت عنــه جهــات أخــرى، فــي القســمين 2.4.1.2 و 2.4.2، نســتنتج أن جماعــة أنصــار 
اللــه عرقلــت عــن عمــد وصــول إمــدادات اإلغاثــة فــي محافظــة صعــدة بمــا يتعــارض مــع القانــون الدولــي 
اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وأنــه مــن الممكــن اســتنتاج أن مثــل هــذا الســلوك يشــّكل انتهــاًكا 
لحظــر التجويــع بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي. وقــد اتخــذت هــذه العرقــالت المتعمــدة مجموعــة متنوعــة 

1012  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرة 344.

1013  مقابلة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان مع وحيد زيد بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين األول 2019.

1014  المرجع السابق. 

1015  منظمة هيومن رايتس ووتش، الحاشية رقم 730 أعاله.

1016  مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية، الحاشية رقم 96 أعاله، الصفحتان 33 و 41.

1017  المرجع السابق.

1018  فريــق خبــراء مجلــس األمــن PoE، الحاشــية رقــم 35 أعــاله، الفقــرة 115، الحاشــية 62 فــي التقريــر؛ ميــدل إيســت آي، الحاشــية رقــم 
95 أعــاله.
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مــن األشــكال، وهــي موثقــة فــي هــذا التقريــر كمــا هــي موثقــة فــي تقاريــر فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( وجهــات 
تقييمــات مســتقلة لالحتياجــات؛  بإجــراء  للمنظمــات والــوكاالت اإلنســانية  الســماح  رفــض  أخــرى، وتشــمل: 
وإعاقــة تنفيــذ المشــاريع واألنشــطة اإلنســانية؛ وإعــادة توجيــه المســاعدات إلــى المجتمعــات المواليــة لجماعــة 
أنصــار اللــه؛ واعتقــال وترهيــب العامليــن فــي المجــال اإلنســاني؛ وإعاقــة قوافــل المســاعدات؛ وتقييــد الوصــول 
إلــى اإلمــدادات اإلنســانية التــي تــم اســتيرادها فــي الســابق؛ وخلــق معوقــات إداريــة وبيروقراطيــة؛ واالســتيالء 
غيــر القانونــي علــى ممتلــكات المنظمــات والعامليــن فــي المجــال اإلنســاني1019. وأدت هــذه العرقــالت إلــى 
قيــام برنامــج األغذيــة العالمــي WFP بتعليــق العمليــات اإلنســانية فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة جماعــة 
أنصــار اللــه فــي عــام 2019 للمــرة األولــى، حيــث أّثــر هــذا التعليــق الجزئــي علــى مــا يقــدر بنحــو 850 ألــف 
مســتفيد، وتعليــق لمــرة أخــرى فــي عــام 2020 1020. وفــي مــارس/ آذار 2020، اضطــرت الوكالــة األمريكيــة 
للتنميــة الدوليــة USAID أيًضــا إلــى تعليــق عملياتهــا أيًضــا1021. ويشــير هــذا الســلوك إلــى أحــد األنمــاط عنــد 
النظــر إليــه مــع تأثيــر األلغــام األرضيــة فــي تعــز مــن حيــث منــع فــرق المســاعدات اإلنســانية مــن الوصــول إلــى 
المناطــق المحتاجــة1022. وبالفعــل، وّثقــت منظمــة مواطنــة هــذه العراقيــل فــي عــام 2019 1023، أثنــاء اإلطــار 

الزمنــي لجمــع دراســتي الحالــة، ومــرة أخــرى فــي عــام 2020«1024.

كمــا اتخــذت جماعــة أنصــار اللــه مزيــًدا مــن اإلجــراءات المباشــرة التــي أثــرت علــى األمــن الغذائــي للمدنييــن، 
بمــا فــي ذلــك: قصــف المناطــق التــي تؤثــر علــى الوصــول إلــى الغــذاء؛ وقصــف ســيارة مدنيــة محملــة بالطعــام؛ 
وقتــل مدنييــن فــي تعــز، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن كانــوا يبحثــون عــن الطعــام أو األمــان، باســتخدام القناصة1025، 
وزرع األلغــام داخــل مطاحــن البحــر األحمــر فــي الحديــدة، وهــي مطاحــن مهمــة كانــت تحتــوي فــي الســابق علــى 
مــا يكفــي مــن القمــح إلطعــام 3.7 مليــون شــخص لمــدة شــهر واحــد )ربــع مخــزون برنامــج األغذيــة العالمــي 

WFP داخــل البلــد(1026. 

1019  فريــق خبــراء مجلــس األمــن PoE، الحاشــية رقــم 35 أعــاله، الفقــرة 156؛ فريــق خبــراء مجلــس األمــن PoE، الحاشــية رقــم 45 
أعــاله، الفقــرات مــن 123-127.

1020  برنامج األغذية العالمي WFP، الحاشية رقم 726 أعاله.

1021  ســكوت بــول، »الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة أوقفــت تقديــم المســاعدة إلــى 80 فــي المئــة مــن اليمنييــن: انتهــاك مــرّوع 
https://www.justsecurity.org/71576/usaid-has-  ،)2020 تمــوز  )يوليــو/   Just Security اإلنســانية«،  للمبــادئ 

 ./suspended-aid-to-80-percent-of-yemenis-an-appalling-abuse-of-humanitarian-principles

1022  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع 26 شــخًصا فــي محافظــة تعــز خــالل الفتــرة بيــن عامــي 2016 و 2020 )يتضمــن 
الملحــق 2.5. قائمــة مفصلــة بهــذه المقابــالت(؛ منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، الحاشــية رقــم 730 أعــاله.  

1023  وثقــت منظمــة مواطنــة انفجــار لغــم فــي قريــة الســيمن فــي مديريــة ذو بــاب بمحافظــة تعــز، يــوم األربعــاء الموافــق 13 ينايــر/ 
كانــون الثانــي 2021 حوالــي الســاعة 9:30 صباًحــا؛ انفجــر لغــم أرضــي عندمــا داس عليــه ثــور وكان بعــض المواطنيــن يقــودون 
ســيارتهم بالقــرب مــن الموقــع قادميــن مــن الســاحل وســط مديريــة ذو بــاب باتجــاه قريــة الســيمن. وعندمــا انفجــر اللغــم، مــزق الثــور 

إلــى أشــالء، وقتــل ثــوران آخــران بجانبــه. وأصيــب ثالثــة مواطنيــن كانــوا يســوقون الثيــران.

ــر/  ــة جبــل حبشــي بمحافظــة تعــز، يــوم اإلثنيــن الموافــق 25 يناي ــة العنيــن بمديري ــة انفجــار لغــم فــي قري 1024  وثقــت منظمــة مواطن
كانــون الثانــي 2021، الســاعة 9:30 صباًحــا؛ أســفر هــذا االنفجــار عــن إصابــة امــرأة فــي قدمهــا اليمنــى عندمــا كانــت تقــوم برعــي 

أغنامهــا فــي المنطقــة، ممــا تســبب فــي بتــر ســاقها مــن تحــت الركبــة.

1025  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرتان 173 و 305. 

1026  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرتان 510 و 787.
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االستنتاج – استخدمت جماعة أنصار الله األلغام األرضية عن قصد لتجويع المدنيين	 

تنطبــق جميــع مبــادئ التمييــز والتناســب والحــذر، كمــا هــو موضــح أعــاله، علــى اســتخدام األلغــام األرضيــة، 
مــع التــزام واضــح بتقليــل آثارهــا العشــوائية إلــى الحــد األدنــى1027. وفــي كلتــا الحالتيــن المذكورتيــن أعــاله، كانــت 
األلغــام األرضيــة مزروعــة فــي مناطــق شاســعة، كانــت ومــا زالــت يتــم اســتخدامها واالعتمــاد عليهــا كمناطــق 
ال غنــى عنهــا إلنتــاج المــواد الغذائيــة والحصــول علــى الميــاه والحطــب، ولتمكيــن وســائل الحفــاظ علــى ســبل 
ــر علــى  العيــش. وبالتالــي، يبــدو أن اســتخدام األلغــام األرضيــة بهــذه الطريقــة يشــكل هجمــات عشــوائية، تؤث

المدنييــن واألعيــان المدنيــة وأي أهــداف عســكرية متصــورة دون تمييــز1028.

ا مشــروًعا  ومــن المهــم تقييــم مــا إذا كانــت المناطــق الزراعيــة فــي دراســتي الحالــة، قــد تشــكل هدًفــا عســكريًّ
بحكــم طبيعتهــا أو موقعهــا أو غرضهــا أو اســتخدامها. وكمــا ورد أعــاله، فــإن هــذه المناطــق ال تشــكل أهداًفــا 
عســكرية بطبيعتهــا أو غرضهــا أو اســتخدامها. وباإلضافــة إلــى ذلــك، لــم تكــن تشــكل أهداًفــا عســكرية بحكــم 
موقعهــا، حيــث كانــت القــوات المشــتركة موجــودة علــى ســاحل مديريــة ذو بــاب عندمــا قــام أنصــار اللــه بــزرع 
األلغــام فــي جميــع أنحــاء المناطــق المذكــورة فــي دراســتي الحالــة، علــى بعــد ســبعة إلــى اثنــي عشــر كيلومتــًرا 
علــى األقــل مــن مــكان انفجــار األلغــام األرضيــة. وتوضــح المعلومــات التي وثقتها منظمــة مواطنة والمنظمات 
الوطنيــة والدوليــة العاملــة فــي مجــال إزالــة األلغــام، أن األلغــام انفجــرت فــي مناطــق زراعيــة بحتــة، معــروف 
ــام، وعلــى بعــد مســافة مــن أي طــرق رئيســية كانــت تعتمــد عليهــا القــوات  عنهــا أنهــا تســتخدم لرعــي األغن
المشــتركة ســابًقا. وهــذا يشــير إلــى أن األلغــام لــم تــزرع بهــدف عســكري واضــح للعيــان، وبالتالــي فهــي مخالفــة 

للحظــر الــوارد فــي المــادة 14 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي والقانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي1029.

وكمــا تمــت مناقشــته أعــاله، أخفقــت جماعــة أنصــار اللــه فــي الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي 
اإلنســاني، لتولــي عنايــة خاصــة لتقليــل اآلثــار العشــوائية لأللغــام األرضيــة مــن خــالل تدويــن أماكنهــا، ومــن خــالل 
إزالتهــا أو إبطــال مفعولهــا أثنــاء انســحابها، ووضــع الفتــات تحذيريــة للســكان المدنييــن1030. وهــذا اإلخفــاق 
فــي تحذيــر المدنييــن أو الســعي للحــد مــن اآلثــار العشــوائية لهــذه األلغــام األرضيــة علــى المدنييــن يعــد انتهــاًكا 

للقانــون الدولــي اإلنســاني1031.

1027  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، القاعدة 81 من القانون الدولي اإلنساني العرفي.

1028  دوسوالد بيك و هيربي، الحاشية رقم 969 أعاله.

1029  المرجع السابق.

ــة، المــادة 3 )10( )ب( )قيــود عامــة علــى  ــة معين ــة حظــر اســتخدام أســلحة تقليدي 1030  البروتوكــول الثانــي المعــدل الملحــق باتفاقي
اســتخدام األلغــام واألشــراك الخداعيــة والنبائــط األخــرى(.

1031  بحسب ما الحظه أيًضا فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية 88 أعاله، الفقرات 344 و 576.
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بناًء على ما سبق، يمكن االستنتاج أن جماعة أنصار الله كانت: 

)i( علــى علــم بخطــر أن يؤثــر التدخــل فــي هــذه األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن 
علــى قيــد الحيــاة، علــى قــدرة المدنييــن علــى الوصــول إلــى األرض لممارســةالزراعة والرعــي 
والبحــث عــن الميــاه والحطــب، وأن هــذه كانــت أنشــطة ال غنــى عنهــا مــن أجــل بقــاء المجتمعات 

المحليــة علــى قيــد الحيــاة؛ 

القانــون  المنصــوص عليهــا فــي  الكاملــة مــن المحظــورات األساســية  )ii( ال تحتــرم المجموعــة 
الدولــي اإلنســاني علــى النحــو المبيــن أعــاه )قــد يكــون مــن المهــم هنــا أيًضــا حظــر الهجمــات 
ــاه فــي  علــى المدنييــن واألعيــان المدنيــة وترويــع الســكان المدنييــن1032، المذكــورة بإيجــاز أدن

3.4.3.1(1033؛  القســم 

)iii( ال تنفــذ االلتزامــات اإليجابيــة المنبثقــة عــن مبــادئ القانــون الدولــي اإلنســاني، مثــل مبــدأ 
الحيطــة والحــذر، الواجــب تطبيقهــا فــي ســياق ســير األعمــال العدائيــة1034؛ و 

)iv( ال تتخــذ خطــوات للتخفيــف مــن معانــاة المدنييــن، ال ســيما فــي ســياق إعاقتهــا للمســاعدات 
اإلنســانية المبينــة فــي القســم 2.

ــم  ــة، والطريقــة الواســعة التــي ت ــى نمــط الهجمــات التــي تنطــوي علــى األلغــام األرضي ــه، واســتناًدا إل وعلي
بهــا زرع هــذه األلغــام، والســياق الــذي اســتخدمت فيــه، يمكــن اســتنتاج أن األشــخاص المســؤولين داخــل 
جماعــة أنصــار اللــه عــن تنفيــذ االســتراتيجيات الكامنــة وراء اســتخدام األلغــام األرضيــة فــي األعيــان التــي ال 
غنــى عنهــا لبقــاء المدنييــن علــى قيــد الحيــاة فــي مديريــة ذو بــاب والموثقــة فــي هــذا التقريــر، قصــدوا تجويــع 
المدنييــن المتضرريــن، أو كانــوا علــى علــم بــأن ســلوكها ســيؤدي بشــكل شــبه مؤكــد إلــى تجويــع المدنييــن فــي 
المســار العــادي لألحــداث. وحتــى لــو كان ألعضــاء جماعــة أنصــار اللــه أهــداٌف متعــددة عنــد مشــاركتهم فــي زرع 
األلغــام، فــال يــزال مــن الممكــن تحميــل المســؤولين عنهــم شــريطة أن يتوافــر لديهــم شــرطا القصــد والعلــم.

1032  انظــر البروتوكــول اإلضافــي، المــادة 13 )2(؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، القاعــدة 2 ق مــن القانــون الدولــي اإلنســاني 
العرفــي.

 ،ICRC 1033  انظــر أيًضــا اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة 49؛ البروتوكــول اإلضافــي الثانــي، المــادة 17؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر
القاعــدة 129 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي.

.)iii( 1.2.2.3 1034  للحصول على مزيد من التفاصيل، انظر الباب السادس، القسمين 1.2.2.2 و
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انتهاكات أخرى ارتكبتها جماعة أنصار الله للقانون 
الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

يركــز هــذا التقريــر علــى توثيــق ســلوك األطــراف المتحاربــة الــذي يمكن أن يشــكل اســتخدام التجويع كأســلوب 
مــن أســاليب الحــرب باعتبــاره انتهــاًكا للقانــون الدولــي اإلنســاني أو كجريمــة حــرب بموجــب القانــون الجنائــي 
الدولــي. يشــير عمــق تحقيقــات منظمــة مواطنــة، كمــا أيدتهــا هيئــات أخــرى ذات مصداقيــة ووكاالت تابعــة 
لألمــم المتحــدة، إلــى وقــوع مجموعــة مــن االنتهــاكات األخــرى للقانــون الدولــي اإلنســاني والجرائــم الدوليــة 
وانتهــاكات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان. كمــا هــو موضــح فــي القســم 2.3 مــن البــاب الســادس، يمكــن 
ألي إجــراء قضائــي محتملــة أن يتهــم الجنــاة المزعوميــن بمجموعــة مــن الجرائــم البديلــة، باإلضافــة إلــى التجويــع 

كأســلوب مــن أســاليب الحــرب.

استخدام جماعة أنصار الله لأللغام األرضية ربما قد انتهك المحظورات 
األخرى المنصوص عليها في القانون الدولي اإلنساني، والتي يمكن أن 

تشكل جرائم حرب أخرى بموجب القانون الجنائي الدولي

عنــد التحقيــق فــي اســتخدام جماعــة أنصــار اللــه لأللغــام األرضيــة، يمكــن للمحققيــن النظــر فــي المــدى الــذي 
شــّكل فيــه هــذا الســلوك انتهــاكات أخــرى للقانــون الدولــي اإلنســاني وجرائــم الحــرب ذات الصلــة بموجــب 
القانــون الجنائــي الدولــي، وال ســيما الهجمــات المباشــرة علــى المدنييــن واألعيــان المدنيــة والعنــف الــذي 

هــدف إلــى بــث الرعــب بيــن الســكان المدنييــن.

أســفرت األلغــام األرضيــة عــن وقــوع وفيــات وإصابــات بيــن المدنييــن، وألحقــت أضــراًرا باألراضــي الزراعيــة 
ومراعــي الماشــية، التــي تشــكل أعياًنــا مدنيــة، وبالتالــي، ربمــا تكــون قــد انتهكــت المــادة 3 المشــتركة بيــن 
اتفاقيــات جنيــف األربــع، المــادة 13 )2( مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي والقواعــد 1 و 7 و 14 و 15 مــن 

القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي1035. 

كمــا أّدى االســتخدام العشــوائي لأللغــام األرضيــة مــن قبــل جماعــة أنصــار اللــه إلــى زرع الخــوف فــي المجتمــع 
الزراعــي، ممــا حــد مــن قدرتهــم علــى ممارســة زراعــة مناطــق زراعيــة. تســبب عــدم اتخــاذ جماعــة أنصــار اللــه 
تدابيــر للحــد مــن اآلثــار العشــوائية لأللغــام األرضيــة فــي أن يعيــش الســكان المدنيــون فــي المنطقــة فــي خــوف 
دائــم ومعرفــة أن مجــرد تــرك منازلهــم والمشــي والزراعــة قــد يضــر بســالمتهم الجســدية. فــكان الخــوف مــن 

1035  انظــر أيًضــا، علــى ســبيل المثــال، قضيــة المدعــي العــام ضــد كورديتــش، الحاشــية رقــم 258 أعــاله، الفقــرات مــن 57-47. انظــر أيًضــا 
ــر/ تشــرين الثانــي 2006، الفقــرة  قضيــة المدعــي العــام ضــد جاليتــش، القضيــة رقــم IT-98-29-A، حكــم االســتئناف، 30 نوفمب
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األلغــام األرضيــة مستشــرًيا1036. وجــدت الجمعيــة العموميــة لألمــم المتحــدة1037 والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ليوغوســالفيا الســابقة بــأن عمليــات القصــف والقنــص كانــت علــى نطــاق واســع وعشــوائي، ليكــون دليــاًل علــى 
اإلرهــاب 1038. كمــا إن االســتخدام العشــوائي لأللغــام األرضيــة مــن قبــل جماعــة أنصــار اللــه يمكــن أن يرقــى إلــى 
مســتوى انتهــاك حظــر نشــر الرعــب بيــن الســكان المدنييــن بموجــب المــادة 13 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي 

والقاعــدة 82 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي1039. 

سيكون من الضروري إجراء مزيد من التحقيق لتحديد ما إذا كان

 )i( المدنيون أو األعيان المدنية هم الهدف األساسي للهجوم بموجب المادة 8 )2( )هـ( 

)i( مــن نظــام رومــا األساســي فيمــا يتعلــق بالمدنييــن1040، والقانــون الدولــي العرفــي فيمــا يتعلــق 
بــكلٍّ مــن المدنييــن واألعيــان المدنيــة1041، و 

)ii( مــا إذا كان لــدى الجنــاة نيــة محــددة لنشــر الرعــب بيــن الســكان المدنييــن بموجــب القانــون 
الجنائــي الدولــي العرفــي1042؛ وبالتالــي اســتنتاج أن مثــل هــذه األعمــال تشــكل جرائــم حــرب 
بمهاجمــة المدنييــن و/ أو ترويــع الســكان المدنييــن. قــد تشــكل نيــة التجويــع واحــًدا مــن عــدد 
مــن األغــراض التــي يتــم مــن أجلهــا تنفيــذ الســلوك المرتبــط بالجــوع، وبالتالــي فهــي ال تتعــارض 

.)i( 3.4.2.1 1036  انظر القسمين 3.3 و

1037  الجمعية العمومية لألمم المتحدة، حالة حقوق اإلنسان في كوسوفو، قرار رقم 53/164، )25 فبراير/ شباط 1999(. 

1038  قضيــة المدعــي العــام ضــد دوكيتــش، قضيــة رقــم IT-96-20-I، الئحــة االتهــام األوليــة، 29 فبرايــر/ شــباط 1996، الفقــرة 7؛ انظــر 
أيًضــا: قضيــة المدعــي العــام ضــد ميلوســيفيتش، الحاشــية رقــم 231 أعــاله، الفقرتــان 208 و 937 )فــي ســياق حصــار ســراييفو(. 
وفًقــا للدائــرة االبتدائيــة فيمــا يخــص قضيــة غاليتــش، فــإن أركان جريمــة الحــرب المتمثلــة فــي ترويــع الســكان المدنييــن أو المدنييــن 
األفــراد هــي: أ( أعمــال أو تهديــد بالعنــف وجهــت ضــد الســكان المدنييــن أو األفــراد المدنييــن الذيــن ال يشــاركون بشــكل مباشــر في 
األعمــال العدائيــة ممــا تســبب فــي معانــاة الضحايــا مــن عواقبهــا الوخيمــة؛ ب( جعــل الجانــي عمــًدا الســكان المدنييــن أو األفــراد 
المدنييــن الذيــن ال يشــاركون مباشــرة فــي األعمــال العدائيــة هدًفــا لتلــك األعمــال أو التهديــدات بالعنــف؛ ج( ارتكبــت أعمــال 
العنــف أو التهديــدات المذكــورة أعــاله بغــرض أساســي هــو نشــر الرعــب بيــن الســكان المدنييــن. انظــر قضيــة المدعــي العــام ضــد 

جاليتــش، الحاشــية رقــم 263 أعــاله، الفقــرات مــن 100-102. 

1039  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، القاعدة 82 من القانون الدولي اإلنساني العرفي.

1040  علــى ســبيل المثــال، تعمــد توجيــه هجمــات ضــد الســكان المدنييــن بصفتهــم هــذه أو ضــد أفــراد مدنييــن ال يشــاركون بشــكل 
ــم فــي نظــام رومــا األساســي، المــادة 8 )2( )هـــ( )1( العناصــر 3-1. انظــر أيًضــا  ــة. انظــر أركان الجرائ مباشــر فــي األعمــال العدائي
قضيــة المدعــي العــام ضــد كاتانغــا، القضيــة رقــم ICC-01/04-01/07، قــرار الدائــرة التمهيديــة األولــى بشــأن تأكيــد التهــم، 30 
ســبتمبر/ أيلــول 2008، الفقــرات 270 و 393-392؛ قضيــة المدعــي العــام ضــد كاتانغــا، الحاشــية رقــم 249 أعــاله فــي الفقــرات 
799 و 802 و 805 و 807. وجــدت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة أيًضــا أن المدنييــن يجــب أن يكونــوا هدًفــا 
ا. انظــر قضيــة المدعــي العــام ضــد جاليتــش، القضيــة رقــم IT-98-29-A، حكــم االســتئناف،  للهجــوم، ســواء كان مباشــًرا أو عشــوائيًّ
30 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2006، الفقــرة 132. ال توجــد جريمــة حــرب عامــة تتمثــل فــي مهاجمــة األعيــان المدنيــة فــي النزاعــات 

المســلحة غيــر الدوليــة فــي حــد ذاتهــا بموجــب نظــام رومــا األساســي.

1041  انظــر، علــى ســبيل المثــال، قضيــة المدعــي العــام ضــد كورديتــش، الحاشــية رقــم 258 أعــاله، الفقــرات مــن 57-47؛ قضيــة المدعــي 
العــام ضــد جاليتــش، الحاشــية رقــم 257 أعــاله، الفقــرة 132. 

1042  يتألــف القصــد الجنائــي لهــذه الجريمــة مــن نيــة محــددة لنشــر الرعــب بيــن الســكان المدنييــن، ومــع ذلــك، فــإن الغــرض مــن األفعــال 
أو التهديــدات غيــر المشــروعة بارتــكاب مثــل هــذه األعمــال غيــر القانونيــة ال يجــب أن يكــون هــو الغــرض الوحيــد ألعمــال العنــف أو 
التهديــد بــه. إن حقيقــة تواجــد أغــراض أخــرى مــع غــرض بــث الرعــب بيــن الســكان المدنييــن فــي آٍن واحــد لــن تدحــض هــذه التهمــة، 
بشــرط أن نيــة بــث الذعــر بيــن الســكان المدنييــن كانــت مــن بيــن األهــداف الرئيســية. كمــا يمكــن االســتدالل علــى هــذه النيــة مــن 
مالبســات األفعــال أو التهديــدات، أي مــن طبيعتهــا وطريقتهــا وتوقيتهــا ومدتهــا. قضيــة المدعــي العــام ضــد جاليتــش، الحاشــية 

رقــم 263 أعــاله، الفقــرة 104.
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ــة وراء الســلوك قــد توجــد فــي آٍن واحــد. مــع نتيجــة مفادهــا أن األغــراض المتعــددة الكامن

قــد يكــون اســتخدام جماعــة أنصــار اللــه لأللغــام األرضيــة فــي المــزارع، قــد انتهــك أيًضــا حقــوق الملكيــة 
لألشــخاص النازحيــن بموجــب القاعــدة 133 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي وحــق أصحــاب المــزارع 
النازحيــن والعمــال فــي العــودة إلــى منازلهــم أو مــكان إقامتهــم المعتــاد بموجــب القاعــدة 132 مــن القانــون 

الدولــي اإلنســاني العرفــي.

 استخدام جماعة أنصار الله لأللغام األرضية ربما 
قد أساء استخدام القانون الدولي لحقوق اإلنسان

التزام »االحترام« بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان	 

كمــا هــو موضــح أعــاله، عندمــا تمــارس جماعــة أنصــار اللــه وظائــف شــبيهة بوظائــف الحكومــة أو ســيطرة 
كســلطة أمــر واقــع علــى منطقــة مــا، يجــب عليهــم احتــرام وحمايــة وفــي بعــض الحــاالت الوفــاء بحقــوق 

اإلنســان لألفــراد والجماعــات1043. 

قــد يكــون اســتخدام األلغــام األرضيــة عبــر مســاحات شاســعة مــن األراضــي الزراعيــة التــي كانــت ضروريــة 
إلنتــاج المــواد الغذائيــة واألنشــطة األخــرى التــي ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، ومــا ينتــج عنهــا مــن 
إصابــات ووفيــات وترويــع، قــد انتهــك عــدًدا مــن التزامــات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، بمــا فــي ذلك على 
ــاة1045، وكذلــك العمــل1046، والصحــة )الجســدية  ــال ال الحصــر، الحــق فــي الغــذاء والمــاء1044 و الحي ســبيل المث
والعقليــة(1047 والممتلــكات1048، وكلهــا تظــل ســارية أثنــاء النــزاع المســلح. ألغــراض هــذا القســم، فإننــا ننظــر 
فقــط إلــى الحــق فــي الغــذاء والمــاء، مــع التركيــز علــى أن حقــوق اإلنســان مترابطــة وأن التعــدي علــى حــق مــا 

1043  انظر الباب السادس، القسم 3.3. 

1044  انظر الباب السادس، القسم 3.1. 

1045  اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان UDHR، المــادة 3؛ الجمعيــة العموميــة لألمــم المتحــدة، الحاشــية رقــم 295 أعــاله، الفقــرة 
ــة CESCR، الحاشــية رقــم 297 أعــاله، الفقــرة 14؛ »التعليــق العــام رقــم  ــة واالجتماعيــة والثقافي ــة الحقــوق االقتصادي 52؛ لجن
3: طبيعــة التزامــات الــدول األطــراف )المــادة 2، الفقــرة 1، مــن العهــد(«، لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة )14 
ــة والزراعــة FAO، الحاشــية رقــم 295 أعــاله، فــي المبــدأ  ديســمبر/ كانــون األول 1990(، الفقــرة 10. انظــر أيًضــا منظمــة األغذي
التوجيهــي 16؛ هوتــر، الحاشــية رقــم 224 أعــاله؛ هوتــر، الحاشــية رقــم 284 أعــاله. بالنظــر إلــى عــدد الوفيــات الناجمــة عــن األلغــام 
األرضيــة التــي أبلغــت عنهــا منظمــة مواطنــة وآخريــن، فــإن هــذا الحــق وثيــق الصلــة بشــكل خــاص، عــالوة علــى االرتبــاط الجوهــري 

بيــن الحــق فــي الغــذاء والحــق فــي الحيــاة.

1046  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، المادتــان 6 و 11؛ لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة، الحاشــية رقــم 700 أعــاله. 

1047  المفوضية السامية لحقوق اإلنسان OHCHR، الحاشية رقم 701 أعاله. 

1048  اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان UDHR، المــادة 17؛ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
CESCR، المــادة 11؛ لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة CESCR، الحاشــية رقــم 702 أعــاله، الفقــرة 1 )»الوصول 
ــد مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد، وال ســيما الحــق فــي الغــذاء  إلــى األرض هــو شــرط مســبق مهــم إلعمــال العدي
والمــاء والمســكن الكافــي كجــزء مــن الحــق فــي مســتوى معيشــي الئــق، فضــاًل عــن الحــق فــي الصحــة والحمايــة ضــد عــدم التمييــز 

الــواردة فــي العديــد مــن الحقــوق الــواردة فــي العهــد »(.
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ســيؤثر فــي كثيــر مــن األحيــان علــى حقــوق أخــرى1049.

إن اســتخدام جماعــة أنصــار اللــه لأللغــام األرضيــة، والتــي عطلــت مجموعــة مــن األعيــان التــي ال غنــى عنهــا 
لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة، ينتهــك بشــكل مباشــر التــزام جماعــة أنصــار اللــه باالمتنــاع عــن اتخــاذ 
إجــراءات مــن شــأنها أن تتعــارض مــع حقــوق المدنييــن فــي الغــذاء والمــاء1050. كمــا نوقــش فــي ســياق الهجمــات 
الجويــة فــي القســم 5.3.2 مــن البــاب الســابع، أنــه يمكــن أيًضــا انتهــاك هــذه الحقــوق مــن خــالل تدميــر ســبل 
ــات الحــق فــي  ــى الغــذاء والمــاء، والتــي توصــف بأنهــا مكــون أساســي مــن مكون العيــش الالزمــة للوصــول إل
الغــذاء1051. علــى هــذا النحــو، فــإن اآلثــار المدمــرة لأللغــام األرضيــة، والتــي ال تــزال تحدثهــا، علــى المزارعيــن 
وقــدرة المجتمعــات علــى كســب الدخــل -بســبب ســلوك جماعــة أنصــار اللــه- يمكــن أن تشــكل أيًضــا انتهــاًكا 
ــأن  ــن )GEE( االســتنتاَج ب ــراء البارزي لحقوقهــم فــي الغــذاء والمــاء. تدعــم النتائــج التــي توصــل إليهــا فريــق الخب
تدميــر األراضــي الزراعيــة، ومرافــق إنتــاج الغــذاء، وميــاه الشــرب أو الــري، وغيرهــا مــن اإلجــراءات التــي أّدت حتًمــا 

إلــى تفاقــم األزمــة االقتصاديــة واإلنســانية، انتهكــت الحــق فــي الغــذاء والمــاء1052.

كمــا تنتهــك األلغــام األرضيــة االلتــزام الســلبي للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان باالمتنــاع عــن أي عمــل 
يمكــن أن يــؤدي إلــى المجاعــة1053. وكمــا أوضــح المقــرر الخــاص الســابق المعنــي بالحــق فــي الغــذاء، فــإن 
تدميــر المحاصيــل أو تشــريد النــاس قســًرا مــن أراضيهــم أو ســبل عيشــهم، مــن شــأنه أن ينتهــك االلتــزام الســلبي 
بعــدم التدخــل فــي حصــول النــاس علــى الغــذاء1054. عــالوة علــى ذلــك، فــإن تدميــر المناطــق الزراعيــة وجعلهــا 
غيــر مجديــة بســبب الخــوف مــن األلغــام األرضيــة التــي تمنــع الوصــول إلــى هــذه المناطــق، ال يمكــن النظــر 
إليــه بمعــزل عــن ســلوك جماعــة أنصــار اللــه اآلخــر المتعلــق بمجموعــة مــن األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء 
ــاة. يبــدو أن هــذا يشــير إلــى نمــط أوســع مــن »عرقلــة أو وقــف محســوب،  الســكان المدنييــن علــى قيــد الحي
لإلعمــال التدريجــي، لحــق يحميــه العهــد« يصــل إلــى حــد انتهــاك العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة 

.A/CONF.157/23 ،)1993 1049  انظر إعالن وبرنامج عمل فيينا، المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان )25-14 يونيو/ حزيران

1050  المفوضية السامية لحقوق اإلنسان OHCHR، الحاشية رقم 862 أعاله، الصفحة 18.

1051  لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة CESCR، الحاشــية رقــم 297 أعــاله، الفقرتــان 8 و 15. كمــا أقــروا بــأن الحــق 
فــي العمــل بموجــب المــادة 6 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة أساســي للحــق فــي 
الغــذاء، وأن المــادة 11 التــي تحمــي الحــق فــي الغــذاء “تتضمــن مجموعــة واســعة مــن المخــاوف المتعلقــة بحيــاة وســبل عيــش 
المقيميــن فــي الــدول األطــراف”؛ لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة CESCR، الحاشــية رقــم 707 أعــاله، فــي 
الصفحتيــن 7 و 10؛ انظــر أيًضــا: مجلــس حقــوق اإلنســان HRC، الحاشــية رقــم 630 أعــاله، الصفحــة 2 )مناقشــة األضــرار التــي 
لحقــت بالنظــام اإليكولوجــي الســاحلي واآلثــار الســلبية لذلــك ليــس فقــط علــى الوصــول إلــى الغــذاء ولكــن علــى ســبل عيــش 
الصياديــن. انظــر أيًضــا: الفقــرة 31 )ح(، التوصيــة المقدمــة لـــ »الحكومــة اللبنانيــة... يجــب أن تصمــم برامــج لدعــم كل أولئــك الذيــن 
دمــرت الحــرب ســبل عيشــهم، وخاصــة المزارعيــن والعامليــن الزراعييــن والصياديــن. يجــب أن يكــون الحــق فــي الغــذاء والمــاء جــزًءا 

ا مــن جهــود إعــادة اإلعمــار«(.  أساســيًّ

1052  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرات 805 و 807.

1053  إرشــادات ماســتريخت حــول انتهــاكات الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة )26-22 ينايــر/ كانــون الثانــي 1997(، المبــدأ 
التوجيهــي 14 )هـــ(.

1054  مجلــس حقــوق اإلنســان HRC، الحاشــية رقــم 308 أعــاله، الفقــرة 44. وجــدت اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان فــي قضيــة 
ســيراك ضــد نيجيريــا )2001( أن الحكومــة العســكرية لنيجيريــا آنــذاك انتهكــت حقــوق مجتمــع األوغونــي مــن خــالل مــا اتخذتــه مــن 
إجــراءات ومــا لــم تتخــذه. ورأت اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان أن الســلطات النيجيريــة، بتدميرهــا وتلويــث مصــادر غــذاء النــاس 
وطردهــم تعســًفا مــن منازلهــم، تكــون قــد انتهكــت التزامهــا الســلبي بعــدم التدخــل فــي حصــول النــاس علــى الغــذاء. اللجنــة 
األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب، مركــز عمــل الحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة ومركــز الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 

ضــد نيجيريــا، البــالغ رقــم 155/96 )27 مايــو/ أيــار 2002(.
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واالجتماعيــة والثقافيــة1055. 

التزام »الوفاء« بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان	 

وفًقــا لتحقيقــات منظمــة مواطنــة، ســيطرت جماعــة أنصــار اللــه علــى منطقــة ذو بــاب لمــدة ثــالث ســنوات 
تقريًبــا بيــن 2018-2015، حيــث زرعــوا خاللهــا عــدًدا كبيــًرا مــن األلغــام األرضيــة. خــالل هــذه الفتــرة، عانــى 
الســكان بــال شــك مــن المشــقة1056؛ ممــا ألــزم جماعــة أنصــار اللــه بالوفــاء بالحــق فــي الغــذاء مــن خــالل توزيــع 
اإلمــدادات )رهًنــا بالمــوارد(. الحــظ األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي دراســات الحالــة أنــه عندمــا تــم 
تهجيرهــم مــن منازلهــم إلــى مخيمــات النازحيــن، وصلــت إليهــم بعــض إمــدادات اإلغاثــة، لكــن اإلمــدادات كانــت 
بشــكل عــام، غيــر كافيــة وغيــر منتظمــة للغايــة1057. نظــًرا ألن المعلومــات المحــددة حــول كيفيــة تجســيد هــذه 
ــا، فــال يمكــن  الســيطرة الفعليــة، فيمــا يتعلــق بتولــي وظائــف شــبيهة بوظائــف الحكومــة غيــر متوفــرة حاليًّ
التوصــل إلــى اســتنتاجات قاطعــة حــول مــا إذا كان جماعــة أنصــار اللــه قــد فشــلت أيًضــا فــي احتــرام االلتــزام 
اإليجابــي بتســهيل وصــول النــاس إلــى الغــذاء. ومــع ذلــك، مــن المهــم النظــر إلــى هــذا االســتنتاج المحــدد فــي 
ســياق النتائــج األوســع التــي تــم التوصــل إليهــا فــي هــذا التقريــر وفــي أماكــن أخــرى فيمــا يتعلــق بعرقلــة جماعــة 

أنصــار اللــه الروتينيــة وتغييرهــا مســار وتدميرهــا للمســاعدات اإلنســانية، علــى النحــو المبيــن فــي القســم 2.

 انتهاكات الحكومة اليمنية للقانون الدولي 
اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

عــدم إزالــة األلغــام األرضيــة قــد ينتهــك التــزام القانــون الدولــي اإلنســاني بإزالــة األلغام 	 
األرضيــة أو إبطــال مفعولها

كمــا هــو مبيــن فــي القســم 1.2.2.2 مــن البــاب الســادس، يجــب أن يقــوم الطــرف الــذي اســتخدم األلغــام 
األرضيــة بأنشــطة إزالــة األلغــام1058، فــي هــذه الحالــة يتعيــن ذلــك علــى جماعــة أنصــار اللــه. ومــع ذلــك، بعــد 
أن فقــدت جماعــة أنصــار اللــه الســيطرة علــى المنطقــة لصالــح القــوات المدعومــة مــن التحالــف، اســتأنفت 
الحكومــة اليمنيــة واجــب إزالــة األلغــام األرضيــة أو تدميرهــا. يجــب أن تمتثــل الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا 
ــا أيًضــا لعــدد مــن االلتزامــات الناشــئة عــن مصادقتهــا علــى اتفاقيــة حظــر األلغــام المضــادة لألفــراد. يدعــم  دوليًّ

1055  إرشــادات ماســتريخت حــول انتهــاكات الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة )26-22 ينايــر/ كانــون الثانــي 1997(، المبــدأ 
التوجيهــي 14 )و(.

1056  فورتين، الحاشية رقم ش321 أعاله، صفحة 166؛ رودنهاوسر، الحاشية رقم 318 أعاله، صفحة 192-193.

1057  مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع أحمــد بــن أحمــد بتاريــخ 20 ديســمبر/ كانــون األول 2020. مقابلــة منظمــة مواطنــة 
ــة لحقــوق اإلنســان مــع  ــون األول 2020؛ مقابــالت منظمــة مواطن ــخ 20 ديســمبر/ كان لحقــوق اإلنســان مــع محمــد علــي بتاري

ســبعة نازحيــن مــن منطقــة العمــري بتاريــخ 20 ديســمبر/ كانــون األول 2020.

1058  اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC، القاعدة 83 من القانون الدولي اإلنساني العرفي.
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هــذا التفســير آخــر تقريــر صــادر عــن فريــق الخبــراء البارزيــن، حيــث »يشــير ]فريــق الخبــراء البارزيــن[ أيًضــا إلــى التــزام 
الســلطات ]...[ بتدميــر أو ضمــان تدميــر جميــع األلغــام األرضيــة المضــادة لألفــراد الخاضعــة لواليتهــا القضائيــة 
وســيطرتها فــي أقــرب وقــت ممكــن، وبــذل كل جهــد لتحديــد المناطــق الخاضعــة لواليتهــا القضائيــة التــي 
ُيعــرف أو يشــتبه فــي وجــود ألغــام فيهــا، واالضطــالع بوضــع العالمــات المطلوبــة لمحيــط المنطقــة ومراقبتهــا 

وحمايــة المدنييــن عــن طريــق وضــع ســياج حولهــا / أي وســيلة أخــرى«1059.

بعــد بســط الســيطرة فــي منطقــة العمــري، أزالــت القــوات المشــتركة األلغــام األرضيــة مــن الطــرق الرئيســية 
ــا تقاريــر الشــفافية وشــاركت فــي بعــض  التــي كانــت تســتخدمها. وقدمــت الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّ
األعمــال المتعلقــة باأللغــام مــع المركــز اليمنــي التنفيــذي لمكافحــة األلغــام وغيــره مــن مشــغلي األعمــال 
المتعلقــة باأللغــام، ولكــن مــن الضــروري أن تكــون اإلجــراءات المتعلقــة باأللغــام آمنــة وتتوافــق مــع المعاييــر 
الدوليــة لألعمــال المتعلقــة باأللغــام، وتحــدث فــي المناطــق المدنيــة1060. علــى ســبيل المثــال، كمــا أوضــح 
توثيــق منظمــة مواطنــة، يجــب أال تقتصــر جهــود إزالــة األلغــام علــى الطــرق الرئيســية التــي تعتمــد عليهــا 
القــوات العســكرية، بــل يجــب أن تحــدث أيًضــا فــي مســاحات شاســعة مــن األراضــي الزراعيــة التــي يحتاجهــا 
المدنيــون بشــكل عاجــل للبقــاء علــى قيــد الحيــاة فــي ذو بــاب واليمــن علــى نطــاق أوســع1061. وبحســب مــن 
تمــت مقابلتهــم، لــم تقــم القــوات المشــتركة بإزالــة األلغــام فــي المناطــق الزراعيــة والمراعــي التــي تشــكل 
مجموعــة مــن األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة وكان يســتخدمها الســكان 

المدنيــون.

ــة مــن الطــرق الرئيســية، تؤكــد أن لديهــا  ــة األلغــام األرضي ــام القــوات المشــتركة بالفعــل بإزال إن حقيقــة قي
القــدرة علــى القيــام بأنشــطة إزالــة األلغــام. فــي ضــوء مــا ســبق، مــن المســلم بــه أن الحكومــة اليمنيــة لــم تمتثــل 

اللتزاماتهــا بموجــب القاعــدة 83 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي.

ــإرث مــن األلغــام األرضيــة المزروعــة علــى أراضيــه  ســيكون انتقــال اليمــن إلــى االســتقرار والســالم مرتبًطــا ب
الزراعيــة، والتــي -إن لــم يتــم التعامــل معهــا بشــكل عاجــل- ســتعيق التعافــي، وتحطــم القــدرة علــى الصمــود، 
وستســتمر فــي المســاهمة فــي انعــدام األمــن الغذائــي والمائــي لســنوات قادمــة. فمــن الضــروري اتخــاذ 

إجــراءات عاجلــة ومتوافقــة مــع المعاييــر الدوليــة لمكافحــة األلغــام.

1059  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 23 أعاله، الفقرة 95.

./https://www.mineactionstandards.org ،1060  المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام

1061  مقابــالت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع ســتة مــن الســكان المحلييــن فــي ذو بــاب، واثنيــن مــن ضحايــا األلغــام األرضيــة، 
وأربعــة مــن أقــارب الضحيتيــن، وســتة رعــاة ومزارعيــن وحطابيــن فــي مديريــة ذو بــاب وعامــل صحــي وعامــل فــي المجــال اإلنســاني 
بتاريــخ 20 و 21 و 22 ديســمبر/ كانــون األول 2020؛ مقابلــة منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــع علــي محمــد فــي 21 

ديســمبر/ كانــون األول 2020.
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عــدم إزالــة األلغــام األرضيــة قــد يشــكل أيًضــا انتهــاًكا اللتزامــي »الحمايــة« و »الوفــاء« 	 
بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان

ــي  ــة والعهــد الدول ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــي الخــاص بالحقــوق االقتصادي اليمــن طــرف فــي العهــد الدول
ــرام هــذه الحقــوق، ولكــن بحمايتهــا والوفــاء  ــزم ليــس فقــط باحت الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، ويلت
بهــا. كمــا يقــع علــى التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات التزامــات بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 
ــا بالحمايــة مــن تدخــل طــرف ثالــث  أثنــاء عملــه فــي اليمــن1062. تلتــزم الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّ
فــي الحقــوق، وبالتالــي يجــب أن تتخــذ التدابيــر المناســبة لحمايــة األفــراد مــن االنتهــاكات التــي ترتكبهــا الــدول 

األخــرى واألطــراف المســلحة غيــر الحكوميــة مثــل جماعــة أنصــار اللــه1063.

حتــى عندمــا تتعهــد جماعــة أنصــار اللــه بالتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان بحكم ســيطرتها 
كســلطة أمــر واقــع علــى األرض، فــإن هــذا ال يعنــي أن الســلطات القانونيــة معفــاة مــن التزاماتهــا1064. إن 
اإلخفــاق فــي إزالــة األلغــام األرضيــة لحمايــة الســكان مــن آثارهــا العشــوائية قــد يشــّكل انتهــاًكا لاللتــزام بحمايــة 
الحــق فــي الغــذاء والمــاء والحيــاة والعمــل والصحــة والممتلــكات، علــى النحــو المذكــور أعــاله، والوفــاء بهــا. وال 

يتضمــن هــذا التقريــر الكيفيــة التــي ســتتجلى بهــا ممارســة هــذه االلتزامــات 1065. 

1062  الحــق فــي العيــش بمأمــن مــن الجــوع محمــي أيًضــا بموجــب القانــون الدولــي العرفــي ينطبــق علــى أعضــاء التحالــف الــذي تقــوده 
الســعودية / اإلمــارات العربيــة المتحــدة، بحيــث يكــون لجميــع أعضــاء التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات، ســواء صادقــوا 
أم ال علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، االلتــزام الســلبي باالمتنــاع عــن اتخــاذ إجــراءات 

مــن شــأنها أن تتعــارض مــع حقــوق المدنييــن فــي الغــذاء والمــاء. انظــر القســم 3.1 مــن البــاب الســادس.

1063  »المطالبــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة فــي األمــم المتحــدة: دليــل اســتخدام البروتوكــول االختيــاري للعهــد 
للحقــوق  العالميــة  »الشــبكة  االســتراتيجي،  التقاضــي  فــي  والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي 
https://www.escr-net.org/news/2014/ ،14 االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة )21 أبريــل/ نيســان 2014(، الصفحــة
manual-claiming-escr-united-nations؛ لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة CESCR، التعليــق العــام رقــم 
15، الحاشــية رقــم 294 أعــاله، الفقــرة 23؛ انظــر، علــى ســبيل المثــال: مواطنــة لحقــوق اإلنســان وعيــادة حقــوق اإلنســان فــي كليــة 

الحقــوق بجامعــة كولومبيــا، الحاشــية رقــم 90 أعــاله.

1064  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرة 81.

1065  انظــر علــى ســبيل المثــال، أكاديميــة جنيــف، الحاشــية رقــم 316 أعــاله، الصفحــة 15؛ انظــر أيًضــا جيــاكا، الحاشــية رقــم 319 أعــاله، 
صفحــة 125 )»فــي هــذا الصــدد، مــن المهــم أن نكــرر أنــه بموجــب المــادة 2 )1( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة، تظــل كل دولــة طــرف ملزمــة بالتمــاس المســاعدة الدوليــة لتلــك المناطــق والســكان المحتاجيــن، والتــي 
ال تقتصــر علــى المحتــوى الضيــق مــن المســاعدة اإلنســانية التــي تحكمهــا قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني. على هــذا المنــوال، 
مــن واجــب الحكومــة المركزيــة ضمــان قــدرة الــوكاالت والبرامــج الدوليــة فــي مجــال التعــاون والمســاعدة علــى العمــل دون 
أي نــوع مــن العوائــق اإلداريــة ». ومــع ذلــك، فــي إشــارة إلــى لجنــة العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة - »فيمــا يتعلــق بالنطــاق المحــدود لاللتزامــات المتعلقــة بعــدم وجــود ســيطرة إقليميــة فعالــة علــى مناطــق معينــة، 
كانــت لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة غيــر حاســمة إلــى حــد مــا. وقــد أكــدت فــي حــاالت نــادرة قليلــة اســتمرار 

االلتزامــات الدوليــة للدولــة اإلقليميــة، علــى الرغــم مــن التعبيــر عنهــا بطريقــة ضعيفــة وغيــر فعالــة إلــى حــد مــا«(.
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كمــا تــم مناقشــته فــي البابيــن الســابع والثامــن، انخــرط التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات وجماعــة أنصــار 
اللــه )الحوثييــن( المســلحة فــي ســلوك مرتبــط بالتجويــع، والــذي يشــكل انتهــاكات للقانــون الدولــي اإلنســاني 
وانتهــاكات وتجــاوزات للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، والتــي يمكــن أن ترقــى إلــى جرائــم بموجــب القانــون 
الجنائــي الدولــي، بمــا فــي ذلــك العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، واتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــال إنســانية أو المهينــة، والميثــاق العربــي، 
يحــق لضحايــا انتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني وانتهــاكات حقــوق اإلنســان الحصــول علــى جبــر الضــرر1066، 
بمــا فــي ذلــك الحــق فــي العدالــة، والحــق فــي معرفــة الحقيقــة، والحــق فــي التعويضــات. يجــب أن تكــون ســبل 
االنتصــاف فعالــة، ممــا يعنــي أنــه يجــب أن تكــون ســريعة، ويمكــن الوصــول إليهــا، ومتاحــة أمــام هيئــة مســتقلة، 
وتــؤدي إلــى جبــر الضــرر، وعنــد االقتضــاء، وقــف ارتــكاب الخطــأ1067. يجــب أن يتمكــن جميــع الضحايــا مــن الحصــول 

علــى ســبل االنتصــاف دون تمييــز1068.

يتطلــب الحــق فــي االنتصــاف أن تضمــن الــدول للضحايــا إمكانيــَة الوصــول إلــى هيئــة قضائيــة أو غيــر قضائيــة 
مختصــة لتقديــم مطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر الــذي لحــق بهــم1069. وبنــاًء عليــه، يجــب علــى الــدول تطويــر إطــار 
قانونــي ومؤسســي يســهل الوصــول إلــى آليــات قضــاء وفصــل مســتقلة وفاعلــة1070. ويشــمل ذلــك إنشــاء 
محاكــم أو هيئــات قضائيــة عاملــة وســن القوانيــن لتجريــم االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان والتجــاوزات 
واالنتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي اإلنســاني، فضــاًل عــن إنفــاذ القوانيــن والقــرارات القضائيــة التــي تمنــح 

ســبل االنتصــاف مــن قبــل هــذه المحاكــم والهيئــات القضائيــة1071.

وكنتيجــة طبيعيــة إلتاحــة ســبل االنتصــاف للضحايــا، فــإن الــدول ملزمــة بالتحقيــق فــي انتهــاكات القانــون 
مقاضــاة  االقتضــاء،  وعنــد  اإلنســان،  لحقــوق  الدولــي  القانــون  وتجــاوزات  وانتهــاكات  اإلنســاني  الدولــي 

1066  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 2 )3(؛ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو الــال إنســانية أو المهينــة، 10 ديســمبر/ كانــون األول 1984 )اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب(، المــادة 14؛ الميثــاق 
العربــي لحقــوق اإلنســان، المادتــان 12 و 13. أكــدت جميــع الــدول الحــق فــي االنتصــاف والجبــر بموجــب المبــادئ األساســية 
والمبــادئ التوجيهيــة للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن الحــق فــي االنتصــاف والجبــر لضحايــا االنتهــاكات الجســيمة للقانــون 
الدولــي لحقــوق اإلنســان واالنتهــاكات الجســيمة للقانــون اإلنســاني الدولــي، القــرار 60/147، )16 ديســمبر/ كانــون األول 2005( 

)المبــادئ األساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي االنتصــاف(، المبــدأ الثانــي، الفقــرة 3؛ والمبــدأ الســابع، الفقــرة 11.

1067  المبــادئ األساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي االنتصــاف والجبــر، المبــدأ الثانــي، الفقــرة 3؛ المبــدأ الســابع، الفقــرة 11؛ 
المبــدأ التاســع، الفقــرات مــن 18-23.

1068  المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في االنتصاف والجبر، المبدأ الحادي عشر، الفقرة 25.

1069  المبــادئ األساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي االنتصــاف والجبــر، المبــدأ الســابع، الفقــرة 11؛ مجموعــة مبــادئ 
 E/CN.4/2005/102/Add.1 )8 ،محدثــة لحمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان مــن خــالل العمــل علــى مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب

ــة لمكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب(، المبــدأ 31. ــادئ محدث ــر/ شــباط 2005( )مجموعــة مب فبراي

1070  المبــادئ األساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي االنتصــاف والجبــر، المبــدأ الســابع، الفقــرة 11؛ المبــدأ التاســع، الفقــرات 
.18-23

1071  المبــادئ األساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي االنتصــاف والجبــر، المبــدأ الســابع، الفقــرة 11؛ المبــدأ الثالــث، الفقــرة 
ــدأ التاســع، الفقــرات 18-23.  4؛ المب
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المســؤولين1072. فــي حــاالت وجــود أدلــة كافيــة، تلتــزم الدولــة بالتحقيــق والمقاضــاة والمعاقبــة، بغــض النظــر 
عمــا إذا كانــت الضحيــة ترغــب فــي المضــي قدًمــا فــي الشــكوى1073. يجــب أن تكــون التحقيقــات ســريعة وفعالــة 
وشــاملة ومســتقلة وحياديــة وشــفافة، ويجــب أن تكــون أي إجــراءات جنائيــة متوافقــة مــع الحــق فــي الحريــة 
والمحاكمــة العادلــة بموجــب القانــون الدولــي1074. وللضحايــا وأقاربهــم الحــق فــي المشــاركة ومعرفــة أي 

تحقيقــات ومالحقــات قضائيــة1075. 

يحــق للضحايــا وأســرهم أيًضــا -وكذلــك الجماعــات والمجتمعــات المتأثــرة- معرفــة الحقيقــة بشــأن انتهــاكات 
بمــا  ضدهــم،  المرتكبــة  والتجــاوزات  اإلنســان  لحقــوق  الجســيمة  واالنتهــاكات  اإلنســاني  الدولــي  القانــون 
فــي ذلــك »الظــروف واألســباب التــي أدت، مــن خــالل االنتهــاكات الجســيمة أو المنهجيــة، الرتــكاب تلــك 
الجرائــم«1076. يقــع علــى عاتــق الدولــة االلتــزام »بضمــان الحــق غيــر القابــل للتصــرف فــي معرفــة الحقيقــة 
بشــأن االنتهــاكات«، والــذي يمكــن الوفــاء بــه مــن خــالل مجموعــة متنوعــة ومتكاملــة مــن اآلليــات، بمــا فــي 
ذلــك اإلجــراءات الجنائيــة المحليــة والدوليــة، ولجــان تقصــي الحقائــق، والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 
والمؤسســات اإلداريــة واإلجــراءات المدنيــة1077. يجــب أن تضمــن أي إجــراءات حقــوق المحاكمــة العادلــة وغيرهــا 
مــن متطلبــات اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة، بمــا فــي ذلــك مشــاركة الضحايــا وغيرهــم مــن األشــخاص المعنييــن، 

فضــاًل عــن شــفافية اإلجــراءات.

ا مــن مكونــات الحــق فــي  يعــد الوصــول إلــى التعويضــات المتناســبة مــع خطــورة االنتهــاك مكّوًنــا رئيســيًّ
االنتصــاف1078. يجــب علــى الــدول تقديــم تعويضــات عــن األفعــال واإلغفــاالت التــي تقــوم بهــا أجهــزة الدولــة 

1072  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 2 )3(؛ مجلــس حقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم 31، الحاشــية 
رقــم 283 أعــاله الفقــرات 15 و 18. كمــا رأت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أن هــذا االلتــزام هــو أحــد قواعــد القانــون الدولــي 
ــون الدولــي اإلنســاني  ــة للصليــب األحمــر، القان ــة الدولي ــة.  اللجن ــر الدولي ــة وغي العرفــي المطبــق فــي النزاعــات المســلحة الدولي
العرفــي القاعــدة 158. انظــر أيًضــا مجموعــة المبــادئ المحدثــة لمكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب، المبــدأ 19؛ لجنــة وزراء مجلــس 
أوروبــا، مبــادئ توجيهيــة بشــأن القضــاء علــى اإلفــالت مــن العقــاب علــى االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان )30 مــارس/ آذار 

.VIII.1 2011(، المبــدأ التوجيهــي

1073  المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في االنتصاف والجبر، المبدأ الثاني، الفقرات 3 )ب( و 4. 

1074  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المادتــان 9 و 14؛ الميثــاق العربــي، مــواد 13، 14. انظــر أيًضــا: لجنــة األمــم 
المتحــدة لحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم 32 علــى المــادة 14: الحــق فــي المســاواة أمــام المحاكــم والمحاكمــة العادلــة، 

CCPR/C/GC/32 )23 أغســطس/ آب 2007(. 

1075  المبــادئ األساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي االنتصــاف والجبــر، المبــدأ الثانــي، الفقــرة 3 )ب( والمبــدأ الثالــث، 
الفقــرة 4.

1076  مجموعــة مبــادئ محدثــة لمكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب، المبــدأ 2. انظــر أيًضــا المبــادئ األساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن 
الحــق فــي االنتصــاف والجبــر، المبــدأ العاشــر، الفقــرة 24؛ اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة 136 ومــا يليهــا؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب 

األحمــر، القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، القاعــدة 117. 

1077  انظــر تقريــر مفــوض األمــم المتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان - تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان: دراســة حــول الحــق فــي معرفــة 
الحقيقــة، لجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي، E/CN.4/2006/91 )8 فبرايــر/ شــباط 2006(، 

الفقــرات مــن 47-54.

مجلــس حقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم 31، الحاشــية رقــم 283 أعــاله، فــي الفقــرة 16؛ المبــادئ األساســية والمبــادئ   1078
التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي االنتصــاف والجبــر، المبــدأ التاســع، الفقــرات 15 و 18 و 20.
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القانونية أو الفعلية والتي تشكل انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني أو القانون الدولي لحقوق اإلنسان1079، 
ويجــب أن تنفــذ األحــكام الخاصــة بجبــر الضــرر ضــد األفــراد والكيانــات1080. ويجــب توفيــر جميــع أشــكال الجبــر 
للضحايــا، وهــي: التعويــض )مدفوعــات ماليــة(؛ وإعــادة التأهيــل )مثــل الرعايــة الطبيــة والنفســية(؛ وإرجــاع الحــق 
)إعــادة الوضــع الســابق(؛ والمراضــاة )علــى ســبيل المثــال، إجــراءات مســاءلة الجنــاة وإنهــاء االنتهــاكات، واالعتــذار 

الرســمي(؛ وضمانــات عــدم التكــرار )مثــل تعزيــز أهميــة القضــاء( للــدول أو الكيانــات أو األفــراد اآلخريــن1081.

ولكن حتى هذا اليوم، أخفقت األطراف المتحاربة في الوفاء بهذه االلتزامات.

التحقيقــات  أمــام  القانونيــة والعمليــة  العقبــات  العدالــة للضحايــا  التــي تواجــه تحقيــق  التحديــات  تشــمل 
والمالحقــات القضائيــة فــي الجرائــم المزعومــة علــى المســتوى المحلــي1082، وعــدم رغبــة أطــراف النــزاع فــي 
التحقيــق الفّعــال فــي انتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ومقاضــاة 
مرتكبيهــا1083، وحقيقــة أن الــدول الرئيســية المشــاِركة فــي النــزاع -بمــا فــي ذلــك اليمــن والمملكــة العربيــة 
الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة وإيــران- فشــلت حتــى اآلن فــي المصادقــة علــى نظــام رومــا األساســي، 
الدوليــة.  الجنائيــة  المحكمــة  إلــى  الوضــع  الدولــي إلحالــة  األمــن  فــي مجلــس  السياســية  اإلرادة  وانعــدام 
باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن قــدرة الضحايــا علــى ممارســة حقهــم فــي االنتصــاف الفعــال النتهــاكات القانــون 
الدولــي لحقــوق اإلنســان محــدودة1084. ال تســتطيع هيئــات معاهــدات األمــم المتحــدة، مثــل لجنــة حقــوق 
اإلنســان أو لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، النظــر فــي الشــكاوى الفرديــة المقدمــة مــن 
ضحايــا االنتهــاكات المزعومــة للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان أو التوصيــة بســبل االنتصــاف المناســبة للعديــد 
مــن الــدول األطــراف ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك اليمــن والمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة 

1079  المبــادئ األساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي االنتصــاف والجبــر، المبــدأ األول، الفقــرة 1، المبــدأ الثانــي، الفقــرة 3، 
والمبــدأ التاســع، الفقــرة 15؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ICRC، القاعدتــان 150-149 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي؛ 
ــا، التــي اعتمدتهــا لجنــة القانــون الدولــي وقدمــت إلــى الجمعيــة العامــة  مســؤولية الــدول عــن األفعــال غيــر المشــروعة دوليًّ

ــا( المــادة 8. بموجــب وثيقــة األمــم المتحــدة A/RES/56/83 )2001( )مســؤولية الــدول عــن األفعــال غيــر المشــروعة دوليًّ

1080  المبــادئ األساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي االنتصــاف والجبــر، المبــدأ التاســع، الفقرتــان 15 و 17. ينبغــي أن 
ــر والمســاعدات األخــرى فــي حالــة عــدم قــدرة الطــرف أو الكيــان المســؤول علــى  تســعى الــدول إلــى إنشــاء برامــج وطنيــة للجب

الوفــاء بالتزاماتــه أو عــدم رغبتــه فــي ذلــك. انظــر المبــدأ 16.

1081  المبــادئ األساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي االنتصــاف والجبــر، المبــدأ التاســع، الفقــرات مــن 23-19؛ انظــر أيًضــا 
ــا، المــادة 34. ــر المشــروعة دوليًّ ــدول عــن األفعــال غي مســؤولية ال

1082  »تنفيــذ المســاعدة التقنيــة المقدمــة إلــى لجنــة التحقيــق الوطنيــة للتحقيــق فــي مزاعــم االنتهــاكات والتجــاوزات التــي ارتكبتهــا 
 ،A/HRC/45/57 ،)2020 جميــع أطــراف النــزاع فــي اليمــن«، مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان )2 ســبتمبر/ أيلــول
الفقــرات 11 و 12 و 16 و 18؛ فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 23 أعــاله، الفقــرات 98-94؛ فريــق خبــراء مجلــس 
األمــن PoE، الحاشــية رقــم 35 أعــاله، الصفحــة 3؛ فريــق خبــراء مجلــس األمــن PoE، الحاشــية رقــم 45 أعــاله، الصفحــة 3؛ 
محمــد الشــويطر و إميلــي كــوزاك، القضــاء فــي اليمــن: الوضــع الراهــن والتحديــات الحاليــة واعتبــارات مــا بعــد الصــراع،« ديــب 
https://www.deeproot.consulting/single-post/2019/11/25/ ،3 الثانــي 2019(، الصفحــة روت، )نوفمبــر/ تشــرين 

 .the-judiciary-in-yemen-the-status-quo-current-challenges-and-post-conflict-considerations

1083  بيكرل، الحاشية رقم 24 أعاله.

1084  انظر، على سبيل المثال، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2.
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ــران، فــي هــذا الســياق المحــدد1085.  المتحــدة وإي

وينبغــي أن تتخــذ الــدول خطــوات إضافيــة لضمــان مســاءلة ممارســي ســلوك التجويــع وتمكيــن الضحايــا مــن 
الوصــول بشــكل فعــال إلــى ســبل االنتصــاف والتعويضــات.

ومــع وجــود ســابقة محــدودة فــي الســعي إلــى المســاءلة عــن ســلوك التجويــع، فمــن الضــروري أن تضمــن 
ــاره مجــرد  أي آليــة مســتقبلية أن يؤخــذ الضــرر الناجــم عــن التجويــع »علــى محمــل الجــد، وعــدم تحييــده واعتب
ســوء تغذيــة، وعــدم إهمالــه مــن أجــل تفــادي المزيــد مــن الجرائــم التقليديــة الفضيعــة«1086. باإلضافــة إلــى ذلك، 
يجــب أن تكــون اســتراتيجية المســاءلة واإلنصــاف فــي اليمــن شــاملة وذات مصداقيــة، وأن تشــمل كالًّ مــن 

األطــراف اليمنيــة وغيــر اليمنيــة المشــاِركة فــي النــزاع1087.

هنــاك مجموعــة مــن األدوات لتحقيــق هــذه الغايــات، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، آليــات 
المراقبــة والتحقيقــات الدوليــة والمحاكمــات الجنائيــة وتدابيــر العدالــة االنتقاليــة، كمــا هــي مبينــة أدنــاه.

1085  »إجــراءات الشــكاوى الفرديــة لهيئــات المعاهــدات: تقديــم اإلنصــاف والتعويضــات لضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان«، أكاديميــة 
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/  ،18 الصفحــة   ،)2019 أيــار  )مايــو/  جنيــف 
UN Treaty Bodies Individual Communications.pdf. الســعودية واإلمــارات ليســتا طرفيــن فــي العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية وال فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة. اليمــن وإيــران 
طرفــان فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة، لكنهمــا لــم تصادقــا علــى البروتوكــوالت االختياريــة التــي تســمح للضحايــا بتقديــم شــكاوى إلــى لجنــة مجلــس حقــوق 
https:// :اإلنســان واللجنــة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة علــى التوالــي. لمزيــد مــن المعلومــات، انظــر

./indicators.ohchr.org

1086  االمتثال للحقوق العالمية ومؤسسة السالم العالمي، الحاشية رقم 819 أعاله، الفقرة 130.

1087  »مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة: إعطــاء األولويــة للمســاءلة والتعويــض فــي اليمــن«، منظمــة مواطنــة لحقــوق 
./https://mwatana.org/en/prioritize-yemen-accountability-and-redress ،)2020 اإلنســان، )29 ســبتمبر/ أيلــول
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المساءلة واإلنصاف 
على المستوى المحلي

لــم يتــم إحــراز أي تقــدم علــى المســتوى المحلــي فــي ضمــان المســاءلة عــن ســلوك التجويــع المرتكــب فــي 
ســياق النــزاع فــي اليمــن. علــى الرغــم مــن الدعــوات التــي وجههــا فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( للــدول المعنيــة 
للتحقيــق فــي االنتهــاكات المزعومــة التــي وثقهــا الفريــق ومقاضــاة مرتكبيهــا، ال يبــدو أن أي محاكمــات قــد 
اكتملــت، كمــا لــم يتــم توفيــر ســبل انتصــاف فعالــة للضحايــا1088. لــم يواجــه الجنــاة المســؤولون عــن االنتهــاكات 
الجســيمة للقانــون الدولــي اإلنســاني واالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان أي عواقــب حقيقيــة، وُحــرم 

الضحايــا مــن العدالــة واإلنصــاف.

1088  فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 22 أعــاله، الفقــرة 94؛ فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 23 أعــاله، الفقــرات 
373 و 376.

الصورة: راعية مع بقرتها داخل مزرعة للمانجو. الضباب، محافظة تعز.  16 يونيو/حزيران 2021
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 األنظمة القضائية المحلية: 
في اليمن والسعودية واإلمارات

لــم تصــادق اليمــن علــى نظــام رومــا األساســي1089، والقــرار الجمهــوري اليمنــي بالقانــون رقــم 12 لســنة 
1994 بشــأن الجرائــم والعقوبــات ال يشــمل الجرائــم الدوليــة1090. والقانــون رقــم 21 لعــام 1998 المتعلــق 
بالجرائــم والعقوبــات العســكرية هــو الوحيــد الــذي يشــير إلــى جرائــم الحــرب، لكنــه ال يعاقــب علــى التجويــع 
المتعمــد للمدنييــن كأســلوب مــن أســاليب الحــرب1091. وعــالوة علــى ذلــك، ال ينطبــق هــذا القانــون إال علــى 

اليمنييــن. العســكريين 

وفيمــا يتعلــق بالنظــام القضائــي اليمنــي، »المحاكــم فــي اليمــن تكــون فــي أفضــل األحــوال غيــر فعالــة ضــد 
األطــراف المتحاربــة، وفــي أســوأ األحــوال، يتــم االســتيالء عليهــا مــن قبــل تلــك األطــراف نفســها«1092. ففــي 
عــام 2020، أفــاد فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( أن »النظــام القضائــي مشــلول تقريًبــا فــي العديــد مــن مناطــق 
البــالد«1093. وقــد أدى النــزاع إلــى إضعــاف النظــام القضائــي؛ ممــا أدى إلــى انعــدام األمــن، وتوجيــه هجمــات 
وتهديــدات ضــد األطــراف الفاعلــة فــي القضــاء، وتدميــر البنيــة التحتيــة القضائيــة، وعجــز فــي الميزانيــات، وفــي 
بعــض المناطــق، الغيــاب التــام للمؤسســات القضائيــة ومؤسســات إنفــاذ القانــون التــي تؤثــر علــى الحصــول 
علــى العدالــة1094. ووصــف فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة فــي صنعــاء بأنهــا »ربمــا 

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/ ،الدوليــة الجنائيــة  المحكمــة  “الــدول األعضــاء فــي نظــام رومــا األساســي”،    1089
.states parties/pages/the states parties to the rome statute.aspx

https://www. ،1090  “اليمــن: القــرار الجمهــوري بالقانــون رقــم 12 لســنة 1994 بشــأن الجرائــم والعقوبــات”، الجمهوريــة اليمنيــة
بمــا فــي ذلــك  بالتجويــع،  المرتبطــة  الســلوكيات  بعــض  المرســوم عــن  يعاقــب   ./.refworld.org/docid/3fec62f17.html
اإلضــرار المتعمــد بالمنتجــات الزراعيــة الــذي يــؤدي إلــى ضــرر جســيم باإلنتــاج أو نقــص يذكــر فــي الســلع االســتهالكية )المــادة 150(؛ 
وضــع مــواد ســامة فــي الميــاه أو إتالفهــا لدرجــة مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى ضــرر جســيم بالصحــة العامــة )المــادة 140(؛ التدميــر 
المتعمــد لمنشــأة تــؤدي إلــى انهيــار االقتصــاد الوطنــي )المــادة 147(؛ أو الذبــح أو اإلضــرار الجســيم المتعمــد، دون مقتضــى، 

بمواشــي مملوكــة للغيــر )المــادة 320(.

1091  اليمن: قانون رقم 21/1998 المتعلق بالجرائم والعقوبات العسكرية، المواد من 20-21.

1092  منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، الحاشية رقم 1087 أعاله.

1093  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 22 أعاله، الفقرة 87.

1094  المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان، الحاشــية رقــم 1082 أعــاله، الفقــرة 18؛ فريــق خبــراء مجلــس األمــن PoE، الحاشــية 
رقــم 35 أعــاله، الصفحــة 3، )»منــذ بدايــة النــزاع، لــم تكــن هنــاك مبــادرة جوهريــة لمحاســبة مرتكبــي االنتهــاكات. ويــؤدي غيــاب 
ســيادة القانــون واختــالل النظــام القضائــي إلــى إفســاح المجــال لإلفــالت مــن العقــاب والمســاهمة فــي تكــرار االنتهــاكات«(؛ 
الشــويطر وكــوزاك، حاشــية رقــم 1082 أعــاله، الصفحــة 3؛ “ممــر إلــى العدالــة، وجهــات نظــر مختــارة مــن المجتمــع المدنــي اليمنــي 
حــول العدالــة االنتقاليــة والمســاءلة طويلــة األمــد فــي اليمــن«، مؤسســات المجتمــع المفتــوح )فبرايــر/ شــباط 2021(، الصفحــة 
https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/4ee5f81c-51d1-40bc-aa0a-ec1e9a03c71b/a-  ،11
passage-to-justice-20210208.pdf؛ )“ســبب النــزاع المســلح المســتمر تقليــص القــدرة الحاليــة للنظــام القضائــي فــي اليمــن 
علــى تعزيــز المســاءلة عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني بشــكل كبيــر. ولكــن حتــى قبــل الصــراع الحالــي، 
كانــت هنــاك بالفعــل مخــاوف جديــة بشــأن اســتقالل القضــاء وقــدرة المحاكــم علــى تحقيــق العدالــة بطريقــة نزيهــة. كمــا تتعــارض 

القوانيــن الموضوعيــة واإلجرائيــة المختلفــة مــع المعاييــر الدوليــة«(.
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تكــون أكثــر الهيئــات القضائيــة نشــاًطا فــي اليمــن«1095، ووجــد الفريــق أن »المحاكــم الجنائيــة المتخصصــة، وال 
ســيما فــي صنعــاء، ُتســتخدم كأداة لقمــع المعارضــة وترهيــب المعارضيــن السياســيين و/ أو تطويــر مكاســب 

سياســية الســتخدامها فــي المفاوضــات«1096.

ووجــدت منظمــة مواطنــة، فــي وصفهــا لقضيــة حكمــت فيهــا المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة فــي صنعــاء 
علــى أربعــة صحفييــن باإلعــدام، أن المحاكمــة كانــت »غيــر عادلــة بشــكل واضــح، بمــا فــي ذلــك عــدم إبــالغ 
محاميهــم بمواعيــد الجلســات، ورفــض تزويدهــم بنســخ مــن ملفــات الحالــة«1097. تشــمل االنتهــاكات األخــرى 
للحــق فــي محاكمــة عادلــة فــي جميــع أنحــاء اليمــن، فــي المحاكــم الجنائيــة المتخصصــة وغيرهــا، الحرمــان مــن 
ــن  ــراء البارزي ــق الخب ــا لفري ــزاع االعترافــات1098. وفًق االتصــال بمحــام، وكذلــك اســتخدام التعذيــب كوســيلة النت
GEE، »تحــدث انتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان فــي إطــار إقامــة العــدل فــي اليمــن، 
وال ســيما مــن خــالل تســييس النظــام، والحرمــان المنتظــم مــن حقــوق المحاكمــة العادلــة، واالعتــداء علــى 
المســؤولين القضائييــن وفــرض عقوبــة اإلعــدام بطريقــة تتعــارض مــع القانــون الدولــي«1099. كمــا أشــارت 
منظمــة مواطنــة ســابًقا إلــى أنــه »حتــى لــو تــم إعــادة تأهيــل نظــام المحاكــم الوطنيــة، فــإن اإلصالحــات المهمة، 
ــة  ــة لمواءمــة القواعــد الموضوعي ــدة، ســتكون مطلوب ــد علــى مــدى ســنوات عدي التــي مــن المحتمــل أن تمت
واإلجرائيــة مــع المعاييــر الدوليــة«1100. وبنــاًء علــى ذلــك، فــإن نظــام العدالــة المحلــي فــي اليمــن، بصيغتــه 
الحاليــة، ليــس المــكان المناســب للســعي لتحقيــق العدالــة فيمــا يتعلــق باالنتهــاكات المتعلقــة بالنــزاع التــي 

حدثــت فــي اليمــن1101.

فيمــا يتعلــق بالســعودية، يعاقــب القانــون المحلــي للبــالد عــن الجرائــم الدوليــة، ال ســيما جرائــم الحــرب 
والجرائــم ضــد اإلنســانية واإلبــادة الجماعيــة1102. وعلــى الرغــم مــن أن نظــام اإلجــراءات الجزائيــة فــي المملكــة 

1095  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 22 أعاله، الفقرة 87.

1096  مرجع سابق، الفقرة 86.

1097  منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، الحاشية رقم 1087 أعاله.

1098  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 22 أعاله، الفقرة 91.

1099  مرجع سابق، الفقرة. 93.

1100  منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، الحاشية رقم 1087 أعاله.

1101  فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 22 أعــاله، الفقــرة 98 )“علــى الرغــم مــن أن نظــام العدالــة اليمنــي يتحمــل مســؤولية 
أكبــر عــدد مــن القضايــا المحتملــة فيمــا يتعلــق باالنتهــاكات المرتكبــة فــي اليمــن، فــإن فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( يشــعر بالقلــق 
ــا إلــى الوســائل والقــدرة علــى إجــراء المالحقــات القضائيــة بطريقــة تتفــق مــع القانــون الدولــي لحقــوق  ألن القضــاء يفتقــر حاليًّ
اإلنســان. حتــى قبــل الصــراع الحالــي، تعــرض عمــل النظــام القضائــي للخطــر بســبب إرث الســيطرة التنفيذيــة المجربــة خــالل نظــام 
الرئيــس الســابق علــي عبداللــه صالــح. وواجهــت قضايــا تتعلــق، فــي جملــة أمــور، بالفســاد، وعــدم كفايــة حمايــة حقــوق المحاكمــة 
العادلــة، والتمييــز ضــد المــرأة، واالعتــداءات، والتهديــدات الخطيــرة للجهــات القضائيــة. ولــم يــؤدِّ الصــراع إال إلــى تفاقــم الوضــع. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، يفتقــر الضحايــا والشــهود والجهــات القضائيــة الفاعلــة إلــى الحمايــة الكافيــة ضــد األعمــال االنتقاميــة فــي 
ا. وعلــى الصعيــد التقنــي، يتطلــب القانــون اليمنــي اإلصــالح ليكــون قــادًرا علــى معالجــة مجموعــة كاملــة  القضايــا الحساســة سياســيًّ
مــن االنتهــاكات التــي ترقــى إلــى مســتوى الجرائــم الدوليــة وأنمــاط المســؤولية المطبقــة. فــي حيــن أن المعلومــات المتاحــة أقــل 
فيمــا يتعلــق بنظــام القضــاء العســكري، يــرى الفريــق أنــه ســيكون علــى األرجــح أقــل امتثــااًل لحقــوق اإلنســان مــن نظيــره المدنــي«(.

http://www.derechos.org/intlaw/sau. الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الدولــي«،  الجنائــي  للقانــون  المحلــي  »التنفيــذ    1102
 .html
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العربيــة الســعودية يتضمــن بعــض الحقــوق اإللزاميــة بموجــب القانــون الدولــي، مثــل الحــق فــي االســتعانة 
بمحــاٍم1103. إال أن حقــوق المحاكمــة العادلــة ُتنتهــك بشــكل روتينــي علــى الصعيــد العملــي فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، بمــا فــي ذلــك فــي اإلجــراءات أمــام المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة1104. وتوصــف هــذه 

المحكمــة بأنهــا »أداة قمــع إلســكات المعارضــة«1105 ومحاكماتهــا بأنهــا »اســتهزاء بالعدالــة«1106.

فــي محاكمــة األشــخاص المزعــوم مســؤوليتهم عــن مقتــل جمــال خاشــقجي، حكمــت محكمــة الجنايــات 
فــي الريــاض علــى المتهميــن باإلعــدام بعــد إجــراءات مغلقــة لــم يتــم فيهــا الكشــف عــن ُهويــات الجنــاة للعامــة 
ــة اإلعــدام بعــد  ــدت المحاكــم علــى أعلــى مســتويات النظــام القضائــي عقوب والتهــم الموجهــة لهــم1107. وأي
إبــالغ المحاميــن وأهالــي األفــراد المعنييــن بمواعيــد اإلجــراءات1108، أو بعــد  جلســات اســتماع ســرية، دون 
االعترافــات المنتزعــة باإلكــراه أو التعذيــب1109، منتهكــة بذلــك المعاييــر الدوليــة لإلجــراءات القانونيــة الواجبــة 
والحــق فــي محاكمــة عادلــة. وبنــاًء علــى تســييس قضايــا المعارضيــن المتصوريــن وعــدم االمتثــال الروتينــي 
للمعاييــر الدوليــة للمحاكمــة العادلــة، فــإن نظــام العدالــة الســعودي غيــر قــادر أيًضــا علــى ضمــان المســاءلة عــن 

الجرائــم المتعلقــة بالنــزاع المرتكبــة فــي اليمــن.

1103  نظام اإلجراءات الجزائية، المرسوم الملكي رقم M/2، المادتان 4 و 70.

https:// ،)20121104  »المملكــة العربيــة الســعودية: إلغــاء محكمــة اإلرهــاب«، منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش )27 أبريــل/ نيســان
.www.hrw.org/news/2012/04/27/saudi-arabia-abolish-terrorism-court

الســعودية،«  العربيــة  المملكــة  المتخصصــة فــي  الجزائيــة  أمــام المحكمــة  الناقــدة: محاكمــات مسّيســة  1105  »تكميــم األصــوات 
https://www.amnesty.org/download/Documents/  ،7 الصفحــة   ،)2019( الدوليــة  العفــو  منظمــة 

.MDE2316332020ENGLISH.PDF

1106  »المملكــة العربيــة الســعودية: محاكمــة الجاســوس اســتهزاء بالعدالــة«، منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش )17 مايــو/ أيــار 2016(، 
العفــو  https://www.hrw.org/news/2016/05/17/saudi-arabia-spy-trial-mockery-justice. وبحســب منظمــة 
الدوليــة، يحاكــم القضــاة المدعــى عليهــم بتهــم غامضــة، أو »تهــم ال تشــكل جرائــم معتــرف بهــا«، وُيحتجــز معظــم المتهميــن 
بمعــزل عــن العالــم الخارجــي مــن دون الحصــول علــى محــام أو بــدون تهمــة أو محاكمــة لفتــرة طويلــة مــن الزمــن. انظــر منظمــة 

العفــو الدوليــة، الحاشــية رقــم 1105 أعــاله، الصفحــة 10. 

https://www.amnesty.org/en/countries/middle- ،1107  »المملكــة العربيــة الســعودية 2020«، منظمــة العفــو الدوليــة
east-and-north-africa/saudi-arabia/report-saudi-arabia/؛ »المملكــة العربيــة الســعودية: معهــد حقــوق اإلنســان 
التابــع لرابطــة المحاميــن الدوليــة )IBAHRI( تديــن المحاكمــة غيــر الشــفافة لقتلــة جمــال خاشــقجي”، نقابــة المحاميــن الدوليــة 
https://www.ibanet.org/article/33aa7656-b7a7-49e9-a267-3e52bcafe232؛   ،)2020 أيلــول  ســبتمبر/   12(
لحقــوق  الســامية  المفوضيــة  الخبــراء«،  أحــد  يقــول  كمــا  العدالــة،  عــدا  شــيء  بــأي  تحكــم  الســعودية  خاشــقجي:  “مقتــل 
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.  ،)2019 األول  كانــون  ديســمبر/   26( اإلنســان 

.aspx?NewsID=25453&LangID=E

1108  »اآلراء التــي اعتمدتهــا فريــق العمــل المعنــي باالحتجــاز التعســفي فــي دورتــه الســابعة والســبعين خــالل الفتــرة 25-21 نوفمبــر/ 
 ،A/HRC/WGAD/2016/61 تشــرين الثانــي 2016”، مجلــس حقــوق اإلنســان )6 فبرايــر/ شــباط 2017(، وثيقــة أمميــة رقــم
https://www.ohchr.org/documents/issues/detention/opinions/session77/a_hrc_  ،52 و   15 الفقرتــان 

.wgad_2016_61_aev.pdf

https://www.hrw.org/world- رايتــس ووتــش،  عــام 2018«، منظمــة هيومــن  أحــداث  الســعودية،  العربيــة  »المملكــة    1109
حقــوق  ممارســات  بشــأن  لعــام 2017  القطريــة  »التقاريــر  أيًضــا  انظــر   .report/2019/country-chapters/saudi-arabia
https://www.state.gov/  ،1 الصفحــة   ،)2017( األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  الســعودية«،  العربيــة  المملكــة  اإلنســان: 

 .reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/saudi-arabia
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واعتمــدت دولــة اإلمــارات تشــريعات بشــأن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية واإلبــادة الجماعيــة وجرائــم 
العــدوان، عندمــا أقــرت المرســوم القانونــي االتحــادي رقــم 12 لعــام 2017 بشــأن الجرائــم الدوليــة1110. ومــع 
ذلــك، ربمــا ال يــزال فــرض عقوبــة اإلعــدام علــى األشــخاص المدانييــن بارتــكاب جرائــم حــرب، مســتمًرا1111. فضــاًل 
ــة1112. وفيمــا  عــن الجرائــم األخــرى، مــا يتعــارض مــع أحــد القواعــد المجســدة التــي تحظــر فــرض هــذه العقوب
يتعلــق بالنظــام القضائــي المحلــي، فعلــى الرغــم مــن أن دســتور دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ينــص علــى 
أن »القضــاة يجــب أن يكونــوا مســتقلين وال يخضعــون أليــة ســلطة ســوى القانــون وضمائرهــم«1113، إال أن 
النظــام القضائــي يخضــع لســيطرة الســلطة التنفيذيــة1114. وقــد أثــار مقــرر األمــم المتحــدة الخــاص المعنــي 
باســتقاللية القضــاة والمحاميــن مخــاوف بشــأن »تقاريــر ومزاعــم عــن ضغــوط تمــارس مــن قبــل أعضــاء الســلطة 
التنفيذيــة والمدعيــن العاميــن وغيرهــم مــن وكالء الدولــة، وال ســيما أعضــاء جهــاز أمــن الدولــة« على الســلطات 
القضائيــة1115. كمــا أثــار مخــاوف بشــأن المعلومــات المتعلقــة بمجموعــة مــن انتهــاكات المحاكمــة العادلــة، بمــا 
فــي ذلــك االحتجــاز التعســفي، واســتخدام التعذيــب النتــزاع االعترافــات، ومحدوديــة الحصــول علــى محــاٍم، 
وانتهــاكات الحــق فــي تكافــؤ وســائل الدفــاع1116. وكمثــال واحــد فقــط، أثــارت محاكمــة 94 شــخًصا علــى أســاس 
ارتكابهــم لجرائــم ضــد أمــن الدولــة، مخــاوَف جديــة بشــأن التمثيــل القانونــي لألشــخاص المحتجزيــن، ومبــدأ 
تكافــؤ وســائل الدفــاع، واســتخدام التعذيــب للحصــول علــى أدلــة1117. وتقلــل مثــل هــذه المخــاوف بشــكل كبيــر 
مــن مصداقيــة نظــام العدالــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة وقدرتــه علــى البقــاء كخيــار لمتابعــة المســاءلة عــن 

الجرائــم المتعلقــة بالنــزاع المرتكبــة فــي اليمــن.

وبالنســبة إليــران، فــإن نظــام العدالــة الجنائيــة فــي البلــد أيًضــا ال يوفــر أساًســا للتحقيــق والمالحقــة القضائيــة 
ــر الدوليــة. كمــا  الفعالــة ضــد الجرائــم المرتكبــة فــي اليمــن علــى النحــو الــذي يتماشــى مــع القوانيــن والمعايي

https://ihl- ،ــاب الثالــث ــة، الب ــون اتحــادي رقــم 8 لســنة 2017 بشــأن الجرائــم الدولي ــة المتحــدة، مرســوم بقان 1110  اإلمــارات العربي
databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.
أيضــا  انظــر  nsf/437D8ED5B96C8D49C1258248005021AD/TEXT/Federal Decree Law No 12_2017.pdf؛ 
ــة  ــون الدولــي لحقــوق اإلنســان”، وكال ــة مــع القان ــة اإلماراتي ــة للصليــب األحمــر ICRC: تتوافــق األنظمــة القضائي ــة الدولي »اللجن

.http://wam.ae/en/details/1395302653398 ،)2017 11 ديســمبر/ كانــون األول( أنبــاء اإلمــارات 

https://ihl- ،1111  اإلمارات العربية المتحدة، مرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن الجرائم الدولية، الباب الثالث
databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.

.nsf/437D8ED5B96C8D49C1258248005021AD/TEXT/Federal Decree Law No 12_2017.pdf

1112  انظر، على سبيل المثال، التعليق العام رقم 36 على المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بشأن 
 ،CCPR/C/GC/36 الحق في الحياة، لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان )30 أكتوبر/ تشرين األول 2018(، مستند رقم

الفقرات من 50-51. 

https://ihl-databases.icrc. ،94 1113  دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة )بصيغته المعدلة عام 1996(، المادة
org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/

.B85242E4AB7F847FC12576B2003A8F44/TEXT/Constitution.pdf

https://www. ،9 1114  “إدانة جماعية بعد محاكمة غير عادلة: قضية اإلمارات 94”، اللجنة الدولية للحقوقيين )2013(، الصفحة
.icj.org/wp-content/uploads/2013/10/UAE-report-4-Oct-2013smallpdf.com_.pdf

1115  »تقرير المقرر الخاص المعني باستقاللية القضاة والمحامين«، مجلس حقوق اإلنسان )5 مايو/ أيار 2015(، األمم المتحدة. 
.https://undocs.org/A/HRC/29/26/Add.2 ،8-62الفقرات 33 و 4ش ،A/HRC/29/26/Add.2 وثيقة أممية رقم

1116  المرجع السابق.

1117  اللجنة الدولية للحقوقيين، الحاشية رقم 1113 أعاله، في الصفحات 3 و 5 و 18 و 24 و 29-28 و31-34.
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أن قانــون العقوبــات فــي جمهوريــة إيــران اإلســالمية ال يعاقــب عــن الجرائــم الدوليــة1118، ويســمح للقضــاة 
بممارســة ســلطة تقديريــة كبيــرة إلدانــة األشــخاص بنــاًء علــى قانــون غيــر مــدون أو لممارســتهم لحقوقهــم 
األساســية1119. وال يضمــن إطــار اإلجــراءات الجنائيــة الحــق فــي محاكمــة عادلــة، ويتــم انتهــاك حقــوق المحاكمــة 
العادلــة بشــكل روتينــي علــى الصعيــد العملــي1120. ففــي حيــن ُيزعــم أن اســتقالل القضــاء يضمنــه دســتور 
الجمهوريــة اإلســالمية1121، إال أنــه يتــم تعييــن رئيــس الســلطة القضائيــة مــن قبــل المرشــد األعلــى، ومــن 
ــة«1122. وفــي مثــل هــذه  ــة التــي تقرهــا الدول ــات السياســية والديني ــزم القضــاة »باإليديولوجي المتوقــع أن يلت
ــا مناســًبا للتحقيــق فــي الجرائــم  الظــروف، فإنــه مــن غيــر المرجــح أن يوفــر نظــام العدالــة الجنائيــة فيهــا منتدًي

ــزاع فــي اليمــن ومقاضــاة مرتكبيهــا اإليرانييــن أو غيرهــم. المرتكبــة فــي ســياق الن

1118  »الترجمة اإلنجليزية للكتب األول والثاني من قانون العقوبات اإلسالمي الجديد”، مركز توثيق حقوق اإلنسان اإليراني )4 
https://iranhrdc.org/english-translation-of-books-i-ii-of-the-new-islamic-penal- ،)2014أبريل/ نيسان
http://www. ،انظر أيًضا، “تنفيذ القانون الدولي على الصعيد المحلي: جمهورية إيران اإلسالمية” إيكيبو نيزكور ./code

.derechos.org/intlaw/irn.html

1119  »تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في جمهورية إيران اإلسالمية«، مجلس حقوق اإلنسان )17 مارس/ آذار 
2017(، األمم المتحدة، وثيقة أممية رقم A/HRC/34/65، الفقرات https://undocs.org/A/HRC/34/65 ،41-42؛ 

»قوانين للقمع: تقييم القانون الجنائي الجديد في إيراني”، منظمة هيومن رايتس ووتش )28 أغسطس/ آب 2012(، 
https://www.hrw.org/report/2012/08/28/codifying-repression/assessment-irans-new-penal-code؛ 

https://www. ،8 إصالحات معيبة: قانون اإلجراءات الجنائية اإليراني الجديد«، منظمة العفو الدولية )2016(، الصفحة«
.amnestyusa.org/files/flawed_reforms_-_irans_new_code_of_criminal_procedure.pdf

1120  مجلس حقوق اإلنسان، الحاشية رقم 1119 أعاله، الفقرة 47-43؛ منظمة هيومن رايتس ووتش، الحاشية رقم 1119 أعاله؛ 
انظر أيًضا »ال يمكن الدفاع عنه: تجريم إيران المنهجي للمدافعين عن حقوق اإلنسان”، الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان 

.https://www.fidh.org/IMG/pdf/obsiran2019web.pdf ،11 أغسطس/ آب 2019(، الصفحة( )”FIDH«(

1121  دستور جمهورية إيران اإلسالمية )24 أكتوبر/ تشرين األول 1979، بصيغته المعدلة في 
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/ ،156 1989(، المادتان 57 و

rwmain?page=search&docid=3ae6b56710&skip=0&query=constitution&coi=IRN. انظر أيًضا “القضاء 
https://iranhrdc. ،)2016 اإليراني: نظام معقد ومختل« مركز توثيق حقوق اإلنسان في إيران )12 أكتوبر/ تشرين األول

./org/the-iranian-judiciary-a-complex-and-dysfunctional-system

1122  منظمــة العفــو الدوليــة، الحاشــية رقــم 1119 أعــاله، الصفحــات 66-65؛ انظــر أيًضــا الفيدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان، الحاشــية 
رقــم 1120 أعــاله الصفحــة 7.
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اللجنة الوطنية للتحقيق في 
ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان

تــم إنشــاء اللجنــة الوطنيــة اليمنيــة للتحقيــق فــي ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان )NCI( بموجــب القــرار 
الرئاســي رقــم 140 لعــام 2012 »للتحقيــق فــي جميــع االنتهــاكات المزعومــة لحقــوق اإلنســان و]القانــون 
الوطنيــة  اللجنــة  وتتألــف  الجنــاة«1123.  ُهويــة  وتحديــد   ،2011 عــام  منــذ  حدثــت  التــي  اإلنســاني[  الدولــي 
للتحقيــق، مــن تســعة مفوضيــن يعينهــم رئيــس الجمهوريــة، ويعمــل فيهــا موظفــو األمانــة العامــة ومراقبــون 
ميدانيــون1124. ومنــذ أن بــدأت عملهــا فــي أكتوبــر/ تشــرين األول 2015، أصــدرت اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق 
عــدًدا مــن التقاريــر حــول وقائــع االنتهــاكات والتجــاوزات للقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق 
اإلنســان، والتــي وجدتهــا »أســباًبا معقولــة للجــزم بأنهــا« ارُتكبــت مــن قبــل أطــراف النــزاع، بمــا فــي ذلــك قــوات 
الحوثي-صالــح، وقــوات »التحالــف العربــي«، والقــوات المســلحة اليمنيــة والقــوات التابعــة لهــا1125. واعتبــاًرا مــن 
يوليــو/ تمــوز 2020، أبلغــت اللجنــة الوطنيــة أيًضــا عــن تقديــم حوالــي 1500 ملــف تحقيــق إلــى مكتــب المدعــي 

العــام للقيــام بمزيــد مــن التحقيقــات والمالحقــات القضائيــة1126.

واجهــت الهيئــة الوطنيــة للتحقيــق فــي ادعــاءات انتهــاكات حقوق اإلنســان عقبات كبيــرة أمام تنفيذ مهمتها 
التحقيقيــة. وشــملت هــذه العقبــات مــا يلــي: »قيــود أمنيــة وسياســية، والتــي أعاقــت بشــكل كبيــر قدرتهــا علــى 
إجــراء تحقيقــات شــاملة بأمــان وحريــة«1127؛ وقيــود فرضتهــا ســلطات األمــر الواقــع وقــوات التحالــف علــى 

1123  المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان، الحاشــية رقــم 1082 أعــاله، الفقــرة 4؛ قــرارات رئيــس الجمهوريــة رقــم 13 لســنة 2015 
بأرقــام 66 و 97 لســنة 2016 ورقــم 50 لعــام 2017 ورقــم 30 لعــام 2019 التفويــض المعــدل للجنــة الوطنيــة للتحقيــق فــي 

ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان.

1124  اعتباًرا من ســبتمبر/ أيلول 2020. انظر المفوضية الســامية لحقوق اإلنســان، الحاشــية رقم 1082 أعاله، الفقرات 6 و 8. يتكون 
المفوضــون التســعة مــن أربعــة قضــاة وثالثــة محاميــن وأكاديمييــن؛ أربعــة منهــم يمثلــون المحافظــات الشــمالية وخمســة يمثلــون 

المحافظــات الجنوبيــة.

الثامــن  المرحلــي  “التقريــر  أيًضــا  انظــر  الفقــرات 13-15.  أعــاله،  رقــم 1082  الحاشــية  الســامية لحقــوق اإلنســان،  المفوضيــة    1125
ــة للتحقيــق فــي االنتهــاكات المزعومــة  ــة الوطني ــة للتحقيــق فــي االنتهــاكات المزعومــة لحقــوق اإلنســان«، اللجن ــة الوطني للجن
لحقــوق اإلنســان فــي اليمــن )30 أغســطس/ آب https://www.nciye.org/en/?p=1141 ،)2020. فيمــا يتعلــق باالنتهــاكات 
المتعلقــة بالتجويــع التــي وثقتهــا اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق NCI، انظــر علــى ســبيل المثــال، »التقريــر الرابــع عــن عمــل اللجنــة 
الوطنيــة للتحقيــق فــي االنتهــاكات المزعومــة لحقــوق اإلنســان،« اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق فــي االنتهــاكات المزعومــة لحقــوق 
https://www.nciye.org/reports/FourthReport/  ،100 و   49-50 و   43 الصفحــات   ،)2018( اليمــن  فــي  اإلنســان 
FourthReport-en.pdf؛ »التقريــر الخامــس عــن عمــل الهيئــة الوطنيــة للتحقيــق فــي ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي 
https:// ،45-47 اليمــن”، اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق فــي ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي اليمــن )2018(، الصفحــات

.www.nciye.org/reports/FifthReport/FifthReport-en.pdf

1126  المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، الحاشية رقم 1082 أعاله، الفقرة 18.

1127  المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان، الحاشــية رقــم 1082 أعــاله، الفقــرات 11 و 16؛ “التقريــر األولــي للهيئــة الوطنيــة للتحقيــق 
فــي ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان، تقريــر أولــي عــن االنتهــاكات المزعومــة لحقــوق اإلنســان فــي الجمهوريــة اليمنيــة«، 
ــة للتحقيــق فــي ادعــاءات انتهــاكات حقــوق  ــة الوطني ــي للجن ــر األول ــون( )التقري ــة والثالث مجلــس حقــوق اإلنســان )الجلســة الثالث
http://embassy-of-yemen.pl/wp-content/uploads/2016/08/Report-on-Human-  ،82 الصفحــة  اإلنســان(، 

 .Rights-Violations.pdf
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ــر علــى إمكانيــة التواصــل مــع  وصولهــا إلــى األراضــي اليمنيــة1128؛ وتعطيــل المرافــق والخدمــات العامــة، مــا أّث
أصحــاب المصلحــة المعنييــن والحصــول علــى الوثائــق طــوال فتــرة النــزاع. وواجهــت اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق 
فــي ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان أيًضــا، تحديــات كبيــرة مرتبطــة بافتقارهــا إلــى االســتقاللية الهيكليــة، 
ــا  حيــث يتــم تعييــن مفوضــي وموظفــي اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق عــن طريــق الرئيــس هــادي المعتــرف بــه دوليًّ
والــذي يدعمــه التحالــف كطــرف حــرب رئيســي، وترفــع اللجنــة تقاريرهــا إليــه1129. وتؤثــر هــذه التحديــات بــال شــك 
علــى قــدرة اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق علــى إثبــات مزاعــم االنتهــاكات والتجــاوزات للقانــون الدولــي اإلنســاني 

والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان واإلبــالغ عنهــا.

ــة للتحقيــق فــي ادعــاءات انتهــاكات  ــة الوطني ــؤدِّ التحقيقــات التــي أنجزتهــا اللجن ــم ت باإلضافــة إلــى ذلــك، ل
حقــوق اإلنســان إلــى محاكمــة الجنــاة المزعوميــن. وبحســب مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان، علــى 
الرغــم مــن إعــالن تقديــم ملفــات القضايــا مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق فــي ادعــاءات انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان، لــم يشــرع مكتــب المدعــي العــام أو يكمــل أي تحقيــق جنائــي1130. وكمــا ذكــر أعــاله، فإن أثــر النزاع على 
النظــام القضائــي1131، واســتقطاب األخيــر لــه1132، وعــدم اســتقاللية وحياديــة المالحقــات القضائيــة التــي أبلغــت 
ــؤدي  ــذي يمكــن أن ت ــر علــى المــدى ال ــر بشــكل كبي ــة1133، أّث ــر الحكومي عنهــا األمــم المتحــدة والمنظمــات غي
فيــه تحقيقــات اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق فــي ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان إلــى تحقيــق عدالــة مجديــة 
للضحايــا علــى المــدى القصيــر أو المتوســط. وســيلزم إجــراء إصالحــات كبيــرة لمواءمــة القواعــد الموضوعيــة 

واإلجرائيــة التــي تحكــم أنظمــة العدالــة الجنائيــة المحليــة بالمعاييــر الدوليــة1134.

1128  المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان، الحاشــية رقــم 1082 أعــاله، الفقــرة 12؛ التقريــر األولــي للجنــة الوطنيــة للتحقيــق فــي 
ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان، الصفحــة 82.

1129  المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان، الحاشــية رقــم 1082 أعــاله، الفقــرة 20؛ التقريــر األولــي للجنــة الوطنيــة للتحقيــق فــي 
ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان، الصفحــة 82.

1130  المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، الحاشية رقم 1082 أعاله، الفقرة 18. 

1131  مؤسسات المجتمع المفتوح، الحاشية رقم 1094 أعاله، الصفحة 11.

1132  الشويطر و كوزاك، الحاشية رقم 1082 أعاله، الصفحة 13.

https:// ،)2019 1133  »األمــم المتحــدة تحــث محكمــة الحوثييــن فــي اليمــن علــى مراجعــة 30 حكًمــا باإلعــدام«، رويتــرز )يوليــو/ تمــوز
www.reuters.com/article/us-yemen-security-un/u-n-urges-yemen-houthi-court-to-review-30-death-
sentences-idUSKCN1U718H؛ “اليمــن: محكمــة يديرهــا الحوثيــون تحكــم علــى 30 شــخصية سياســية معارضــة باإلعــدام 
https://www.amnesty.org/en/latest/  ،)2019 تمــوز  )يوليــو/  الدوليــة  العفــو  منظمــة  صوريــة”،  محاكمــة  إجــراء  بعــد 
news/2019/07/yemen-huthi-run-court-sentences-30-political-opposition-figures-to-death-following-

./sham-trial

1134  منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، الحاشية رقم 1087 أعاله.
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الفريق المشترك لتقييم الحوادث

 ،)JIAT( فــي عــام 2016، أنشــأ التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات فريًقــا مشــترًكا لتقييــم الحــوادث
يتألــف مــن 14 شــخًصا مــن الــدول األعضــاء فــي التحالــف يتمتعــون بالخبــرة العســكرية والقانونيــة1135؛ وذلــك 
أثنــاء  التقاريــر والتوصيــات حــول »االدعــاءات والحــوادث«  الوقائــع وجمــع األدلــة وتقديــم  »للتحقيــق فــي 
عمليــات التحالــف فــي اليمــن«1136. الواقــع أن النطــاق الدقيــق الختصــاص الفريــق المشــترك لتقييــم الحــوادث 
)JIAT(، والمنهجيــة التــي يســتخدمها، وتفاصيــل اســتنتاجاته، غيــر واضحــة، علــى الرغــم مــن الطلبــات التــي تقــدم 
بهــا فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( والمنظمــات غيــر الحكوميــة للحصــول علــى هــذه المعلومــات«1137. ففــي عــام 
2020، أفــاد فريــق خبــراء مجلــس األمــن )PoE( بأنــه تــم إبالغــه بــأن ثمانــي قضايــا حقــق فيهــا الفريــق المشــترك 
لتقييــم الحــوادث )JIAT( قــد أحيلــت إلــى المدعــي العــام العســكري1138. ومــع ذلــك، فــإن تفاصيــل هــذه القضايــا 
وأيــة قضايــا أخــرى ربمــا قــد تــم إحالتهــا لــم يتــم إتاحتهــا للعامــة1139. ونــادًرا مــا يحــدد الفريــق المشــترك فــي 
إصداراتــه تــورط أي دولــة، باســتثناء الحكومــة اليمنيــة، فــي هجــوم معيــن، وال تــزال حالــة توصياتــه تجــاه أعضــاء 
التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات غيــر واضحــة1140، حيــث يفتقــر الفريــق المشــترك إلــى الشــفافية الالزمــة 

للوفــاء بالمعاييــر الدوليــة التــي تنظــم إجــراءات التحقيــق فــي الجرائــم بموجــب القانــون الدولــي1141.

باإلضافــة إلــى ذلــك، تشــير تقاريــر هيئــات األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة إلــى أن فريــق تقييــم 
الحــوادث المشــترك )JIAT(، يفتقــر إلــى االســتقاللية والحيــادة الالزمتيــن آلليــة التحقيــق1142. وفــي تقريرهــا 

لعــام 2018، وجــدت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش أنــه:

1135  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرة 112؛ بيكرل، الحاشية رقم 24 أعاله.

1136  بيكــرل، الحاشــية رقــم 24 أعــاله، ليــس لــدى فريــق تقييــم الحــوادث المشــترك )JIAT( تفويــض لتقديــم الحلــول، ولكــن يمكنــه 
ــأن يتخــذ التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات خطــوات فــي هــذا االتجــاه. لمزيــد مــن المعلومــات، انظــر »رد  التوصيــة ب
منظمــة العفــو الدوليــة علــى تحقيقــات التحالــف بقيــادة الســعودية«، منظمــة العفــو الدوليــة )16 ينايــر/ كانــون الثانــي 2017(، 

.https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE3154942017ENGLISH.pdf

1137  فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 98 أعــاله، فــي الملحــق الثالــث، الفقــرة 3؛ فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 
ــة، الحاشــية رقــم 1136 أعــاله.  88 أعــاله، الفقــرة 889؛ منظمــة العفــو الدولي

1138  فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 23 أعــاله، الفقــرة 373؛ فريــق خبــراء مجلــس األمــن PoE، الحاشــية رقــم 45 أعــاله، 
الصفحــة 40.

1139  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 23 أعاله، الفقرة 376. 

1140  انظر، على سبيل المثال، بيكرلي، الحاشية رقم 24 أعاله.

1141  انظر أعاله.

1142  فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 88 أعــاله، الفقــرة 889؛ فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 98 أعــاله، الملحــق 
الثالــث، الفقــرة 19.
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 )JIAT( المشــترك  الحــوادث  تقييــم  الماضييــن، فشــل فريــق  العاميــن  علــى مــدى 
فــي تلبيــة المعاييــر الدوليــة المتعلقــة بالشــفافية والحياديــة واالســتقالية. ولقــد 
تــم إنشــاء الفريــق المشــترك فــي أعقــاب تزايــد األدلــة علــى انتهــاكات التحالــف، لكنــه 
فشــل حتــى خــال واليتــه المحــدودة فــي تقييــم »االدعــاءات والحــوادث« التــي وقعــت 
 )JIAT( أثنــاء العمليــات العســكرية للتحالــف. ولــم يجــِر فريــق تقييــم الحــوادث المشــترك
تحقيقاتــه دون منهجيــة شــفافة فحســب، بــل يبــدو أنــه فشــل بانتظــام فــي إجــراء تحليــل 
شــامل لقوانيــن الحــرب فــي تحقيقاتــه، وتوصــل إلــى اســتنتاجات معيبــة ومشــكوك 

فيهــا1143.

بعــد مراجعتــه فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( لملخصــات 71 واقعــة مــن الوقائــع التــي حقــق فيهــا الفريــق 
المشــترك )JIAT(، وجــد بــأن الفريــق المشــترك كان يبــرر وقــوع الهجمــات الجويــة علــى أســاس: )i( أنهــا كانــت 
حــوادث عرضيــة أو بســبب خلــل فنــي، أو )ii( أن التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات لــم يكــن مســؤواًل عنهــا، 

ا1144. أو )iii( أن الهــدف الــذي تــم ضربــه كان هدًفــا عســكريًّ

االستنتاج

، ومــن غيــر المرجــح أن تلبــي  إن ســبل المســاءلة واإلنصــاف علــى المســتوى المحلــي، حتــى اآلن، لــم تلــبِّ
أن  وكمــا  الدولــي.  القانــون  بموجــب  القضائيــة  والمالحقــات  التحقيقــات  فــي  تطبيقهــا  الواجــب  المعاييــر 
المخــاوف الكبيــرة المتعلقــة بإقامــة العــدل فــي اليمــن وتســييس النظــام القضائــي1145 تحــد مــن إمكانيــة أن 
تــؤدي التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق فــي ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان )NCI( إلــى 
تحقيــق عدالــة مجديــة للضحايــا علــى المــدى القصيــر أو المتوســط1146. كمــا أن أجهــزة القضــاء المحليــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة وإيــران هــي خيــارات غيــر مجديــة لتحقيــق المســاءلة 
عــن انتهــاكات وتجــاوزات القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان التــي تــم ارتكابهــا 
ــزاع فــي اليمــن، وذلــك إمــا بســبب عــدم وجــود قوانيــن تعاقــب ممارســة ســلوك المتعلــق بالتجويــع  ــاء الن أثن
أو الجرائــم الدوليــة األخــرى، أو عــدم اســتقاللية القضــاء و/ أو عــدم االمتثــال لمعاييــر المحاكمــة العادلــة 
فــي اإلجــراءات الجنائيــة حتــى اآلن. وكمــا يفتقــر الفريــق المشــترك لتقييــم الحــوادث )JIAT( إلــى الشــفافية 
واالســتقاللية والحياديــة الالزمــة للتحقيــق بمصداقيــة فــي انتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون 

1143  انظر على سبيل المثال، بيكرلي، الحاشية رقم 24 أعاله، الفقرة 2؛ منظمة العفو الدولية، الحاشية رقم 1136 أعاله. 

.)iii( 5.2.1.1 الحاشية رقم 98 أعاله، الفقرات 19-4. انظر الباب السابع، القسم ،GEE 1144  فريق الخبراء البارزين

1145  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 22 أعاله، الفقرة 93.

1146  المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان، الحاشــية رقــم 1082 أعــاله، الفقــرة 18 أعــاله؛ منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان، 
أعــاله.  1087 رقــم  الحاشــية 
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ــر بالذكــر أنــه لــم تــؤل  الدولــي لحقــوق اإلنســان والجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي1147. والجدي
تحقيقــات اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق فــي ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان وال تحقيقــات الفريــق المشــترك 
ــاء النــزاع فــي اليمــن أو ســبل إنصــاف أخــرى  )JIAT(، إلــى أي محاكمــات جنائيــة لســلوك التجويــع المرتكــب أثن

فــي شــكل تعويضــات للضحايــا1148.

1147  أنظر أعاله.

ــا بعــض الغــارات الجويــة، بمــا فــي ذلــك الغــارات  1148  قــّدم التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات بعــض التعويضــات الماليــة لضحاي
الجويــة التــي أوصــى الفريــق المشــترك )JIAT( فيهــا بدفــع تعويضــات ماليــة للضحايــا. ولكــن، فــإن هــذه التعويضــات الماليــة ليســت 
إلزاميــة قانوًنــا وتوصــف بأنهــا مســاعدات إنســانية. أنظــر فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، الحاشــية رقــم 22 أعــاله، الفقــرة 374، والتــي 
بموجبهــا: “]...[ باإلضافــة إلــى اإلجــراءات القانونيــة، أوصــى الفريــق المشــترك )JIAT( بدفــع مبالــغ التعويضــات ألســر الضحايــا و / 

أو األشــخاص ذوي الصلــة فيمــا يتعلــق بالضــرر المــادي«.
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اآلليات الدولية
بالنظــر إلــى أوجــه القصــور علــى المســتوى المحلــي، يبــدو أن خيــارات مســاءلة الجنــاة علــى ســلوك التجويــع 
أكثــر قابليــة للتطبيــق علــى المســتوى الدولــي، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل اآلليــات القائمــة و/أو اعتمــاد آليــات 

إضافيــة، وهــذه الخيــارات موضحــة أدنــاه.

لجنة الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية

ــة  ــل مــن الســلطة القضائي ــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة إال بقــدر ضئي ــات مراقب ــع هيئ ال تتمت
علــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان واالنتهــاكات التــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع فــي اليمــن. ويمكــن للجنــة الحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة )CESCR(، وهــي هيئــة مراقبــة المتثــال العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، التحقــق مــن البالغــات الــواردة مــن أفــراد أو مجموعــات مــن األفــراد 

فريق من مواطنة و المركز األوروبي للحقوق الدستورية و حقوق اإلنسان أمام المحكمة الجنائية الدولية 
 قبيل تقديم ملف للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية. 11 ديسمبر/كانون األول 2019
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الذيــن يزعمــون أن دولــة مــن الــدول األطــراف فــي البروتوكــول االختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة1149، قــد انتهكــت حقوقهــم بموجــب العهــد، بمــا فــي ذلــك 
الحــق فــي الغــذاء. وعندمــا تجــد اللجنــة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة أن حقــوق 
فــرد مــا أو مجموعــة مــن األفــراد قــد تــم انتهاكهــا فعــاًل، يمكنهــا أن توصــي بإجــراء ســبل انتصــاف مناســبة 
يتعيــن علــى الدولــة الطــرف العمــل بموجبهــا1150. وكمــا ال يمكــن تقديــم شــكوى فرديــة إليهــا إال بعــد اســتنفاد 
ســبل االنتصــاف المحليــة1151. وكلٌّ مــن المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة ليســتا طرفــا 
فــي العهــد1152. وبالرغــم مــن أن اليمــن طــرف فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة، إال أنهــا لــم تصــادق علــى البروتوكــول االختيــاري الــذي يســمح للضحايــا بتقديــم شــكاوى إلــى لجنــة 

الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة1153.

كمــا أن هنــاك هيئــات معاهــدات أخــرى تابعــة لألمــم المتحــدة، لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان 
)HRC(، التــي ترصــد تنفيــذ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، قــادرة علــى اتخــاذ قــرارات 
بشــأن االنتهــاكات ذات الصلــة بالقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان بعــد اســتالمها لشــكوى مــن ضحيــة مــا1154. 
وبالرغــم مــن أن اليمــن طرًفــا فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، إال أنهــا لــم توقــع علــى 
البروتوكــول االختيــاري ذي الصلــة الــذي يســمح للضحايــا بتقديــم شــكوى إلــى لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق 

.)HRC( اإلنســان

فريق الخبراء البارزين التابع لألمم 
GEE المتحدة المعني باليمن

قــام مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة فــي عــام 2017، بعــد حملــة مناصــرة مســتمرة نفذتهــا 
منظمــات مجتمــع مدنــي، ومــن بينهــا منظمــة مواطنــة، باعتمــاد قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان رقــم 36/31، 

1149  »البروتوكــول االختيــاري للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة: قــرار تبنتــه الجمعيــة العامــة«، 
A/RES/63/117، https://www.ohchr.org/ الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة )5 مــارس/ آذار 2009(، وثيقــة أمميــة رقــم

 .EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCESCR.aspx

1150  أكاديمية جنيف، الحاشية رقم 1085 أعاله، الصفحة 18.

“النظــام الداخلــي المؤقــت بموجــب البروتوكــول االختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة   1151
والثقافيــة، الــذي اعتمدتــه اللجنــة فــي دورتهــا التاســعة واألربعيــن، خــالل الفتــرة مــن 30-12 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2012”، 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/ ،3 اللجنــة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، القاعــدة

.treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f49%2f3&Lang=en

1152  »حالــة التصديــق، العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة«، المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان، 
./https://indicators.ohchr.org

1153  المرجع السابق.

1154  البروتوكــول االختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )16 ديســمبر/ كانــون األول 1966(، األمــم 
المتحــدة، سلســلة المعاهــدات، المجلــد 999، الصفحــة 171، المــادة 1؛ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، المــادة 22. 
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الــذي يطلــب مــن المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان إنشــاء فريــق الخبــراء البارزيــن GEE، وذلــك مــن أجــل:

رصــد حالــة حقــوق اإلنســان واإلبــالغ عنهــا، إلجــراء فحــص شــامل لجميــع االنتهــاكات والتجــاوزات المزعومــة 
لحقــوق اإلنســان الدوليــة وغيرهــا مــن االنتهــاكات والتجــاوزات التــي ارتكبتهــا جميــع أطــراف النــزاع فــي مجــاالت 
القانــون الدولــي واجبــة التطبيــق منــذ ســبتمبر/ أيلــول 2014، بمــا فــي ذلــك األبعــاد الجنســانية المحتملــة لهــذه 
االنتهــاكات، وإثبــات الوقائــع والمالبســات المحيطــة باالنتهــاكات والتجــاوزات المزعومــة، وتحديــد المســؤولين 

عنهــا حيثمــا أمكن ذلــك1155.

فــي أكتوبــر/ت شــرين األول 2020، عنــد تجديــد واليــة فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( لمــدة ســنة أخــرى، عــزز 
مجلــس حقــوق اإلنســان واليــة فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( لتشــمل جمــع وحفــظ المعلومــات المتعلقــة 
بانتهــاكات وتجــاوزات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان وانتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني، و«لبحــث 
هــج واآلليــات العمليــة الموصــي بهــا للمســاءلة واإلبــالغ عنهــا لضمــان تحقيــق الحقيقــة والعدالــة واإلنصــاف  النُّ
للضحايــا، بالتنســيق مــع الواليــات ذات الصلــة لإلجــراءات الخاصــة بمجلــس حقــوق اإلنســان«1156. وعنــد تنفيــذه 
ــراء البارزيــن )GEE( بتحليــل المعلومــات التــي يجمعهــا فــي ســياق القانــون الدولــي  لواليتــه، يقــوم فريــق الخب
لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني، وكذلــك القانــون الجنائــي الدولــي والقانــون الدولــي لالجئين1157.

وكما هو موضح خالل المناقشــة القســمين 2.3 و 3.3 و 4.3 من الباب الســابع والقســمين 2.2 و 3.1 من 
البــاب الثامــن مــن هــذا التقريــر، أبلــغ فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( عــن ســلوك التجويــع الــذي مارســته األطــراف 
المتحاربــة، ووجــد أن »جميــع أطــراف النــزاع فــي اليمــن اســتخدمت وشــنت هجمــات علــى أهــداف ال غنــى عنهــا 
لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة«1158. كمــا قــدم فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( أيًضــا تقاريــر مســتفيضة 
حــول عرقلــة األطــراف المتحاربــة لوصــول المســاعدات اإلنســانية، مشــيًرا فــي عــام 2019 إلــى أن الفريــق »... 
لديــه أســباب منطقيــة لالعتقــاد بــأن جميــع أطــراف النــزاع تنتهــك التزاماتهــا بالســماح بالمــرور الســريع وغيــر 
ــن المحتاجيــن«1159. وفــي عــام 2020، أشــار  المعــوق للمســاعدات اإلنســانية وتســهيل وصولهــا إلــى المدنيي
فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( أيًضــا إلــى أنــه »يمكــن تخفيــف الوضــع اإلنســاني المــزري فــي اليمــن بشــكل كبيــر 

إذا بــدأت أطــراف النــزاع فــي احتــرام التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي واالمتثــال لهــا«1160.

وبعــد أن أشــار الفريــق إلــى أنــه وجــه نــداءات متكــررة للســلطات المحليــة إلجــراء تحقيقــات فوريــة ومالحقــة 
الجنــاة بمــا يتماشــى مــع التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي، وإفادتــه بأنــه لــم يكــن علــى علــم بــأي محاكمــات 

1155  قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان رقــم 36/31، )29 ســبتمبر/ أيلــول 2017(، وثيقــة أمميــة رقــم A/HRC/RES/36/31، الفقــرة 12 
.https://undocs.org/A/HRC/RES/36/31 )أ(، 

A/HRC/ 1156  قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة 45/15، )12 أكتوبــر/ تشــرين األول 2020(، وثيقــة أمميــة رقــم
.https://undocs.org/A/HRC/RES/45/15 )أ(،   17 الفقــرة   ،RES/45/15

1157  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 98 أعاله، الفقرة 3.

1158  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 88 أعاله، الفقرة 760. 

1159  مرجع سابق، الفقرة 791.

1160  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 22 أعاله، الفقرة 59. 
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إلــى بــذل  ضــد مرتكبــي االنتهــاكات التــي وثقهــا1161، دعــا فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( المجتمــع الدولــي 
المزيــد مــن الجهــود »للمســاعدة فــي ســد الفجــوة الحــادة فــي المســاءلة« فــي اليمــن1162. كمــا أوصــى، فــي 
جملــة أمــور، بــأن علــى أطــراف النــزاع أن »تتعــاون بشــكل كامــل مــع ]اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق فــي ادعــاءات 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان[«؛ و »دعــم إصــالح نظــام العــدل وضمــان إقامــة العــدل بصــورة نزيهــة ومســتقلة«؛ 
و »إجــراء تحقيقــات ســريعة وشــفافة ومســتقلة وحياديــة وشــاملة وذات مصداقيــة وفعالــة ومراعيــة للنــوع 
االجتماعــي فــي جميــع االنتهــاكات والجرائــم المرتكبــة أثنــاء النــزاع، وضمــان المســاءلة واحتــرام حــق الضحايــا فــي 
الحصــول علــى تعويضــات مناســبة«1163. فــي إفادتــه حــول إخفــاق األطــراف المتحاربــة، بمــا فــي ذلــك الحكومــة 
اليمنيــة، فــي الوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة بالمســاءلة حتــى اآلن، أوصــى فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( أيًضــا بــأن 
تحيــل الــدول األخــرى الوضــع فــي اليمــن إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وأن يتــم توســيع قائمــة األشــخاص 
الخاضعيــن لعقوبــات مجلــس األمــن الدولــي، وأن يتــم إجــراء مالحقــات قضائيــة عالميــة عنــد االقتضــاء، ودعــم 
الدعــوات المؤيــدة لـ«إنشــاء هيئــة تحقيــق تركــز علــى القضايــا الجنائيــة، علــى غــرار اآلليــة الدوليــة المحايــدة 

والمســتقلة ]الخاصــة بســوريا[«1164.

وبالرغــم مــن أن فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( ليــس لديــه الواليــة إلعــداد ملفــات القضايــا مثــل آليــات التحقيــق 
المســتقلة فــي ســوريا وميانمــار1165، وال يمكنــه مســاءلة الجنــاة، فــإن التحقيــق الــذي يجريــه فــي المعلومــات 
بيــن االنتهــاكات والتجــاوزات األخــرى للقانــون الدولــي لحقــوق  المتعلقــة بممارســة ســلوك التجويــع، مــن 
اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني، يضــع لبنــة األســاس آلليــات مســاءلة أخــرى مســتقبلية، ويمكنــه دعمهــا، 

إذا تــم تبنيهــا.

العقوبات

مجلس األمن التابع لألمم المتحدة وفريق الخبراء 
التابع لألمم المتحدة )PoE( المعني باليمن

 ،)UNSC 2140( 2140 فــي عــام 2014، أنشــأ مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، بموجــب القــرار رقــم
لجنــة عقوبــات لتحديــد »األفــراد أو الكيانــات الذيــن يشــاركون فــي أو يقدمــون الدعــم لألعمــال التــي تهــدد 

1161  مرجع سابق، الفقرة 94.

1162  مرجع سابق، الفقرة 99.

1163  مرجع سابق، الفقرات 107 )ل(-)ن(. 

1164  مرجع سابق، الفقرات 99 و 108)ب( و 109)ب(.

1165  األمــم المتحــدة، آليــة التحقيــق المســتقلة فــي ميانمــار، متــاح علــى: https://iimm.un.org/؛ األمــم المتحــدة، تحقيــق دولــي 
محايــد ومســتقل للمســاعدة فــي التحقيــق فــي أخطــر الجرائــم المرتكبــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية منــذ مــارس/ آذار 2011 

./https://iiim.un.org/mandate :ومقاضــاة األشــخاص المســؤولين عنهــا بموجــب القانــون الدولــي، متــاح علــى
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الســالم واألمــن واالســتقرار فــي اليمــن« ليتــم معاقبتهــم، واإلشــراف علــى تنفيــذ هــذه العقوبــات1166. وفــي 
العــام التالــي، أيًضــا، قــرر مجلــس األمــن الدولــي، بموجــب القــرار رقــم UNSC 2216( 2216(، فــرض حظــر أســلحة 
ــات يحددهــم قــرار مجلــس األمــن رقــم  ــه )الحوثييــن( المســلحة وأي أفــراد وكيان علــى قــادة جماعــة أنصــار الل
2140، وأكــد أن انتهــاك حظــر األســلحة قــد يشــكل انتهــاكات »لحظــر األعمــال التــي تهــدد الســالم واألمــن 
واالســتقرار فــي اليمــن« الــذي يســتوجب فــرض عقوبــات علــى المخالفيــن بموجــب قــرار مجلــس األمــن رقــم 
ــم إنشــاءها  ــات التابعــة لمجلــس األمــن الدولــي التــي ت ــة العقوب 2140، والتــي يمكــن تحديدهــا مــن قبــل لجن
بموجــب القــرار رقــم 2140 1167. وعنــد إصــدار قــرار مجلــس األمــن رقــم 2216، حــث مجلــس األمــن التابــع لألمــم 
ــة وصــول الجهــات  ــع األطــراف علــى تســهيل إيصــال المســاعدة اإلنســانية، فضــاًل عــن إمكاني المتحــدة »جمي
الفاعلــة اإلنســانية بشــكل ســريع وآمــن وبــدون عوائــق إلــى األشــخاص المحتاجيــن للمســاعدات اإلنســانية«1168.

كانــت المعلومــات المتاحــة للجنــة العقوبــات التخــاذ قــرارات بشــأن تحديــد أســماء األشــخاص محــدودة مــن 
قبــل أطــراف النــزاع. كمــا لــم ُيســمح لفريــق خبــراء مجلــس األمــن PoE، الــذي يدعــم لجنــة العقوبــات والمكلــف 
بتقديــم تقاريــر ســنوية عــن أي معلومــات »ذات صلــة بالتحديــد المحتمــل ألســماء األشــخاص والكيانــات«1169، 
بالدخــول إلــى مناطــق ســيطرة جماعــة أنصــار اللــه فــي اليمــن1170. حيــث أشــارت جماعــة أنصــار اللــه إلــى عــدم 
رغبتهــا فــي التعــاون مــع فريــق خبــراء مجلــس األمــن )PoE( »علــى خلفيــة مــا اعتبروهــا معلومــات غيــر دقيقــة 
فــي تقريــر الفريــق لعــام ]2018[«1171. وفيمــا يتعلــق بطلباتــه لزيــارة المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة 
اليمنيــة، قدمــت الحكومــة اليمنيــة والمملكــة العربيــة الســعودية ردوًدا متأخــرة، ممــا حــال دون قيــام فريــق 
التحقيــق بهــذه الزيــارات، رغــم أن الفريــق تمكــن فيمــا بعــد مــن زيــارة المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة 
فــي اليمــن1172. وعلــى الرغــم مــن أنــه تمكــن مــن الوصــول إلــى المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، مــن بيــن دول أخــرى، إال أنــه لــم يحصــل علــى إذن مــن المملكــة العربيــة الســعودية لتفتيــش بعــض 
المــواد، »مثــل ســجالت الطيــران أو أنظمــة التوجيــه، التــي تعتبــر مهمــة للتحقيقــات الجاريــة«1173. وفيمــا يتعلــق 
بتفتيــش منظومــات األســلحة، »فــي العديــد مــن الحــاالت، لــم تكــن المــواد التــي تــم ضبطهــا أو اســتردادها 
متاحــة للفريــق فــي الوقــت المناســب أو قــد تــم حجــز مكوناتهــا األساســية مــن قبــل الــدول األعضــاء«، ممــا 
ــا للحفــاظ علــى سلســلة حيــازة األدلــة1174. وغالًبــا مــا تظــل األســئلة أو الطلبــات الموجهــة إلــى  شــكل تحديًّ

ــة رقــم S/RES/2140، الفقــرات 11 و 15 و  ــر/ شــباط 2014(، وثيقــة أممي 1166  قــرار مجلــس األمــن رقــم 2140 )2014( )26 فبراي
 .17-19

1167  مجلس حقوق اإلنسان، الحاشية رقم 711 أعاله، الفقرة 14.

1168  مرجع سابق، الفقرة 9.

1169  قــرار مجلــس األمــن رقــم 2140 )2014(، الفقــرة 21 )أ(؛ قــرار مجلــس األمــن رقــم 2216 )2015(، الفقــرة 21. انظــر أيًضــا تقريــر 
فريــق خبــراء مجلــس األمــن )PoE( لعــام 2015.

1170  فريق خبراء مجلس األمن PoE، الحاشية رقم 45 أعاله، الفقرة 6.

1171  فريق خبراء مجلس األمن )PoE( )2019(، الحاشية رقم 331 أعاله، الفقرة 19.

1172  فريق خبراء مجلس األمن )PoE( )2018(، الحاشية رقم 331 أعاله، الفقرة 8. 

 ،)PoE( )2019( الحاشــية رقــم 45 أعــاله، الفقــرة 71؛ انظــر أيًضــا فريــق خبــراء مجلــس األمــن ،PoE 1173  فريــق خبــراء مجلــس األمــن
الحاشــية رقــم 331 أعــاله، الفقــرات مــن 5-7.

1174  فريق خبراء مجلس األمن )PoE( )2019(، الحاشية رقم 331 أعاله، الفقرات من 5-7.
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ــة1175.  الفريــق المشــترك )JIAT( للحصــول علــى معلومــات إضافيــة دون إجاب

وكمــا تمــت مناقشــته فــي األقســام 2.3 و 3.3 و 4.3 مــن البــاب الســابع والقســم 2.2 مــن البــاب الثامــن 
مــن هــذا التقريــر، أبلــغ فريــق خبــراء مجلــس األمــن )PoE( مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة عــن الســلوك 
المتعلــق بالتجويــع الــذي مارســه كلٌّ مــن التحالــف الــذي شــكلته الســعودية واإلمــارات مــن جهــة، وجماعــة 
أنصــار اللــه مــن جهــة أخــرى. ولكــن، لــم تفــرض لجنــة العقوبــات حتــى اآلن أي حظــر علــى األســلحة أو الســفر 
وتجميــد األصــول إال علــى قيــادات جماعــة أنصــار اللــه ومــن يعملــون بالنيابــة عنهــم وذلــك مــن خــالل قــرار 
مجلــس رقــم 2140 وقــرار مجلــس األمــن رقــم 2216 1176. ويمكــن أن ُتعــزى االنتقائيــة التــي تصرفــت بهــا لجنــة 
العقوبــات إلــى الدعــم الــذي يقدمــه أعضــاء مجلــس األمــن الدائميــن -وتحديــًدا المملكــة المتحــدة، وهــي 
حاملــة القلــم بشــأن اليمــن فــي مجلــس األمــن، والواليــات المتحــدة وفرنســا- للتحالــف بقيــادة الســعودية 
واإلمــارات، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل توريــد األســلحة. فمــن المرجــح عــدم صــدور أي عقوبــات ضدهــم فــي 
ــن )GEE( مجلــس األمــن الدولــي إلــى  ــراء البارزي المســتقبل القريــب. وكمــا هــو مذكــور أعــاله، دعــا فريــق الخب
ــه ال يوجــد طــرف مــن أطــراف  ــزاع، مشــيًرا إلــى أن ــات الحاليــة لتشــمل جميــع أطــراف الن توســيع قائمــة العقوب

النــزاع »نظيــف األيــدي«1177.

وبالرغــم مــن أنــه يتوجــب علــى مجلــس األمــن أن يســتجيب لتوصيــات فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( بشــأن 
ــا، وليســت بديــاًل للعدالــة الموثوقــة، وال  العقوبــات، إال أن هــذه العقوبــات تهــدف إلــى أن تكــون تدبيــًرا وقائيًّ
ا كافًيــا لألضــرار التــي تســببت بهــا األطــراف المتحاربــة. وفيمــا يتعلــق باإلفــالت مــن العقــاب علــى انتهــاكات  ردًّ
وتجــاوزات القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان المرتكبــة أثنــاء النــزاع، أوصــى فريــق 
الخبــراء البارزيــن )GEE( أيًضــا مجلــس األمــن الدولــي بإحالــة الوضــع فــي اليمــن إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 
كمــا أوصــى فريــق خبــراء مجلــس األمــن )PoE( بــأن يقــوم مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة فــي جــدول 
أعمالــه الشــهري بــإدراج »مناقشــة مركــزة حــول قضيــة المســاءلة عــن انتهــاكات وتجــاوزات القانــون اإلنســاني 
الدولــي وحقــوق اإلنســان، بمــا فــي ذلــك البحــث فــي آليــات مســاءلة لضمــان تحقيــق العدالــة وإنصــاف الضحايــا، 

1175  فريــق خبــراء مجلــس األمــن )PoE( )2017(، الحاشــية رقــم 331 فــي المرفــق A مــن المحلــق E 49، الفقــرة 9؛ فريــق خبــراء مجلــس 
األمــن PoE، الحاشــية رقــم 45 أعــاله، الفقــرة 93.

1176  قــرار مجلــس األمــن رقــم 2140 )2014(، الفقــرات 11 و 15-14؛ مجلــس األمــن الدولــي، الحاشــية رقــم 711 أعــاله، الفقــرة 
ــر لجنــة مجلــس األمــن المنشــأة بموجــب القــرار 2140 )2014(”، مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة )31 ديســمبر/  14؛ “تقري
أيًضــا  انظــر   .S/2020/1255، https://www.undocs.org/en/S/2020/1255 رقــم أمميــة  وثيقــة  األول 2020(،  كانــون 
https:// ،2 الفقــرة ،S/RES/2204 قــرار مجلــس األمــن رقــم 2204 )2015( )24 فبرايــر/ شــباط 2015(، وثيقــة أمميــة رقــم
فبرايــر/   24(  )2016(  2266 رقــم  األمــن  مجلــس  قــرار  www.un.org/securitycouncil/s/res/2204-%282015%29؛ 
https://www.un.org/securitycouncil/s/res/2266-  ،2 الفقــرة   ،S/RES/2266 رقــم  أمميــة  وثيقــة   ،)2016 شــباط 
29%282016%؛ قــرار مجلــس األمــن رقــم 2342 )2017( )23 فبرايــر/ شــباط 2017(، وثيقــة أمميــة رقــم S/RES/2342، الفقــرة 
https://www.un.org/securitycouncil/s/res/2342-%282017%29 ،2؛ قــرار مجلــس األمــن رقــم 2402 )2018( )26 
فبرايــر/ شــباط 2018(، وثيقــة أمميــة رقــم S/RES/2402، الفقــرة https://undocs.org/ar/S/RES/2402)2018 ،2(؛ قــرار 
https://www. ،2 الفقــرة ،S/RES/2456 مجلــس األمــن رقــم 2456 )2019(، )26 فبرايــر/ شــباط 2019(، وثيقــة أمميــة رقــم
رقــم 2511 )2020(،  األمــن  قــرار مجلــس  securitycouncilreport.org/un-documents/document/sres2456.php؛ 
https://www.un.org/securitycouncil/  ،2 الفقــرة   ،S/RES/2511 رقــم  أمميــة  وثيقــة   ،)2020 شــباط  فبرايــر/   25(

.content/sres2511-2020

1177  »فريــق الخبــراء الدولييــن واإلقليمييــن البارزيــن التابــع لألمــم المتحــدة المعنــي باليمــن يقــدم إحاطــة إلــى مجلــس األمــن يحثــه 
فيهــا علــى وضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب، وتوســيع نطــاق العقوبــات، وأن ُيحيــل الوضــع فــي اليمــن إلــى المحكمــة الجنائيــة 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ ،)2020 الدوليــة«، مجلــس حقــوق اإلنســان )3 ديســمبر/ كانــون األول

.Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26563&LangID=E
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والنظــر فــي إشــراك أصحــاب المصلحــة اليمنييــن المعنييــن فــي هــذه المناقشــة«1178. وشــدد كذلــك علــى 
»الحاجــة إلــى تحقيــق شــامل ومســتقل ونزيــه يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة فــي االنتهــاكات المزعومــة لحقــوق 

اإلنســان، لمنــع اإلفــالت مــن العقــاب وضمــان تحقيــق المســاءلة الكاملــة«1179.

أنظمة العقوبات المحلية واإلقليمية

تــم فــرض عقوبــات موجهــة لجانــب واحــد، وذلــك مــن قبــل الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة1180. وكمــا 
هــو الحــال بالنســبة لمجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، لــم يتــم فــرض هــذه العقوبــات إال علــى جماعــة 

أنصــار اللــه.

ويســمح نظــام االتحــاد األوروبــي بشــأن العقوبــات العالميــة ضــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان، والــذي اعتمــده 
االتحــاد األوروبــي فــي ديســمبر/ كانــون األول 2020، لالتحــاد األوروبــي فــرض عقوبــات ماليــة و / أو حظــر 
الســفر علــى األفــراد والكيانــات والهيئــات -بمــا فــي ذلــك الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة- المســؤولة عــن، 
أو المتورطــة أو المرتبطــة بانتهــاكات وتجــاوزات جســيمة لحقــوق اإلنســان فــي جميــع أنحــاء العالــم1181. حيــث 
لــم يتــم إدراج جرائــم الحــرب بشــكل صريــح، علــى الرغــم مــن أن المفوضيــة األوروبيــة اقترحــت أن ينظــر االتحــاد 
األوروبــي فــي توســيع معاييــر اإلدراج لتشــمل االنتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي اإلنســاني1182. وال يجــوز 
فــرض العقوبــات إال بنــاء علــى قــرار إجماعــي مــن الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي، وهــو مــا يبــدو أنــه غيــر 
مرجــح؛ نظــًرا لعالقــة بعــض الــدول األوروبيــة بالتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات، مثــل فرنســا، التــي تمــد 

الــدول األعضــاء فــي التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات، باألســلحة.

1178  فريق خبراء مجلس األمن PoE، الحاشية رقم 35 أعاله، الفقرة 159 )أ(.

1179  مرجع سابق، الفقرة 160.

1180  انظــر، صــادر حديًثــا، الئحــة )العقوبــات( علــى اليمــن وفــق )قانــون عقوبــات االتحــاد األوروبــي( )رقــم 2( لعــام 2020 فــي المملكــة 
https://www.govinfo.gov/app/details/CFR-2013-  ،13611 رقــم  المتحــدة  للواليــات  التنفيــذي  واألمــر  المتحــدة، 

.title3-vol1/CFR-2013-title3-vol1-eo13611

1181  قــرار المجلــس )DFSP( 2020/1999 بشــأن اإلجــراءات التقييديــة ضــد االنتهــاكات والتجــاوزات الجســيمة لحقــوق اإلنســان، 
مســتند رقــم OJ L 410I, 7.12.2020، الصفحــة 13 والمادتيــن 1 و 3؛ الئحــة مجلــس )االتحــاد األوروبــي( 2020/1998 المتعلقــة 
باإلجــراءات التقييديــة ضــد االنتهــاكات والتجــاوزات الجســيمة لحقــوق اإلنســان، مســتند رقــم OJ L 410I, 7.12.2020، الصفحــة 1 
والمــواد مــن 3-1 و 5؛ “مذكــرة توجيهيــة للمفوضيــة بشــأن تنفيــذ بعــض أحــكام الئحــة مجلــس )االتحــاد األوروبــي( 2020/1998”، 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_ ،)2020 مفوضية االتحاد األوروبي )17 ديسمبر/ كانون األول

.economy_euro/banking_and_finance/documents/201217-human-rights-guidance-note_en.pdf

“اتصــاالت مــن قبــل المفوضيــة مــع البرلمــان األوروبــي والمجلــس بشــأن العمــل اإلنســاني لالتحــاد األوروبــي: تحديــات جديــدة،   1182
https://ec.europa.eu/echo/files/aid/  16 صفحــة   ،)2021 آذار  مــارس/   10( األوروبيــة،  المفوضيــة  المبــادئ”،  نفــس 

.hacomminction2021.pdf
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المحكمة الجنائية الدولية

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة واليــة قضائيــة علــى »أخطــر الجرائــم التــي تثيــر قلــق المجتمــع الدولــي ككل«: 
اإلبــادة الجماعيــة، وجرائــم الحــرب، والجرائــم ضــد اإلنســانية، والعــدوان1183. اليمــن، إلــى جانــب المملكــة العربيــة 
الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة وإيــران، لــم تصــادق علــى نظــام رومــا األساســي. إن إحالــة مجلــس األمــن 
الدولــي للوضــع فــي اليمــن مــن شــأنه أن يســمح للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بممارســة الواليــة القضائيــة علــى 
 )GEE( الجرائــم التــي ترتكــب مــن قبــل رعاياهــا أو علــى أراضيهــا1184. فــي تقريــره األخيــر، دعــا فريــق الخبــراء البارزيــن
مجلــس األمــن الدولــي إلــى إحالــة الوضــع فــي اليمــن إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة1185، مفيــًدا بــأن مثــل هــذه 
اإلحالــة »مــن شــأنها أن ترســل رســالة قويــة إلــى األطــراف المتنازعــة«1186. ومــع ذلــك، فــإن اســتخدام حــق 
النقــض )الفيتــو( مــن قبــل أعضــاء مجلــس األمــن مثــل فرنســا والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة، يشــكل 

عقبــات سياســية أمــام القيــام بذلــك1187.

ــر الحكوميــة بالغــات بموجــب المــادة 15 مــن نظــام رومــا األساســي إلــى  قــد قدمــت الجهــات الفاعلــة غي
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة1188. وقدمــت منظمــة مقرهــا فــي المملكــة المتحــدة فــي عــام 2017، بالًغــا إلــى 
مكتــب المدعــي العــام )PTP( تزعــم فيــه أن مواطنــي الــدول األطــراف مــن أســتراليا وتشــيلي وكولومبيــا 
والســلفادور وبنمــا وجنــوب إفريقيــا الذيــن يعملــون كمرتزقــة لصالــح اإلمــارات العربيــة المتحــدة قــد ارتكبــوا 
جرائــم حــرب ضمــن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أثنــاء النــزاع فــي اليمــن1189. ففــي حيــن أنــه يحــق 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ممارســة اختصاصهــا الشــخصي علــى مواطنــي الــدول األطــراف المســؤولة عــن 
الجرائــم فــي اليمــن، بموجــب المــادة 12 )2( )ب( مــن نظــام رومــا األساســي، قــرر مكتــب المدعــي العــام عــدم 
وجــود معلومــات كافيــة حــول مــا إذا كان مواطنــو الــدول األطــراف المشــاركون كمرتزقــة متورطيــن فــي 

1183  نظام روما األساسي، المادة 5.

1184  انظر نظام روما األساسي، المادة 13 )ب(.

1185  فريق خبراء مجلس األمن PoE، الحاشية 45 أعاله، الفقرة 99.

1186  مجلس حقوق اإلنسان HRC، الحاشية 1177 أعاله.

1187  »ال ســالم بــدون عدالــة؟ تأميــن نهايــة عادلــة للحــرب فــي اليمــن”، المركــز اليمنــي للسياســات )أكتوبــر/ تشــرين األول 2020(، 
منظمــة  https://www.yemenpolicy.org/no-justice-no-peace-securing-a-just-end-to-war-in-yemen/؛ 

مواطنــة لحقــوق اإلنســان، الحاشــية 1087 أعــاله.

ــا للمــادة 15 مــن نظــام رومــا األساســي، يمكــن ألي فــرد أو مجموعــة أو منظمــة تقديــم معلومــات عــن جرائــم مزعومــة  1188  وفًق
أو محتملــة تقــع ضمــن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلــى مكتــب المدعــي العــام للمحكمــة )OTP(. وقبــل فتــح مكتــب 
المدعــي العــام للتحقيــق فيهــا، يكــون المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مســؤواًل عــن تحديــد مــا إذا كانــت الحالــة 

تســتوفي المعاييــر القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي نظــام رومــا األساســي.

1189  مكتــب المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الحاشــية رقــم 208 أعــاله، الفقــرة 53؛ انظــر أيًضــا: “الفــرق الحقوقيــة تحــث 
ــر/  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى التحقيــق فــي جرائــم الحــرب التــي ترتكبهــا اإلمــارات فــي اليمــن«، جســتس إنفــو )27 نوفمب
https://www.justiceinfo.net/en/35477-rights-group-urges-icc-to-probe-uae-war-  ،)2017 الثانــي  تشــرين 

.crimes-in-yemen.html
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الجرائــم المزعومــة المرتكبــة فــي الســجون والمعتقــالت التــي تديرهــا اإلمــارات فــي اليمــن1190.

وفــي ديســمبر/ كانــون األول 2019، قدمــت مجموعــة مــن المنظمــات )بمــا فــي ذلــك منظمــة مواطنــة(، 
بالًغــا بموجــب المــادة 15 إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تدعــو فيــه مكتــب المدعــي العــام للتحقيــق فيمــا 
إذا كان المســؤولون التنفيذيــون فــي شــركات إنتــاج األســلحة، وكذلــك الفاعلــون السياســيون واالقتصاديــون، 
قــد ارتكبــوا جرائــم حــرب مــن خــالل الســماح ببيــع األســلحة وتصديرهــا إلــى الــدول األعضــاء فــي التحالــف بقيــادة 
الســعودية واإلمــارات1191. وذكــر مكتــب المدعــي العــام فــي تقريــره لعــام 2020 بشــأن أنشــطة البحــث األولــي 
أنــه »علــى وشــك االنتهــاء مــن كتابــه رده لمرســلي البالغــات...، بمــا فــي ذلــك التــي تتعلــق بـــ... اليمــن )مصــدرو 

األســلحة(«، وهــو مــا يعتــزم مكتــب المدعــي العــام إصــداره فــي وقــت الحــق فــي عــام 2021 1192. 

أخــرى  تمــوز 2019، قدمــت منظمــة  يوليــو/  وفــي 
بالًغــا بموجــب المــادة 15 تدعــو فيــه المدعــي العــام 
إلــى التحقيــق فــي جرائــم حــرب محتملــة ارتكبهــا التحالــف 
بقيــادة الســعودية واإلمــارات فــي اليمــن علــى أســاس 
أن األردن، وهــي مــن الــدول األطــراف فــي المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة، قــد ســاهمت فــي »الخطــة المشــتركة 
التــي أقرهــا التحالــف ككل«1193. ومــن غيــر الواضــح مــا 
إذا كان مكتــب المدعــي العــام قــد قــام بــأي إجــراء بشــأن 

هــذا البــالغ.

1190  مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الحاشية رقم 208 أعاله، الفقرات من 54-55.

1191  »اليمــن: تواجــه شــركة بــي أيــه إي سيســتمز وشــركات األســلحة األخــرى تحديــات قانونيــة فــي الهــاي«، منظمــة العفــو الدوليــة 
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/yemen-bae-systems-and- ،)2019 12 ديســمبر/ كانــون األول(
other-arms-companies-face-legal-challenge-hague؛ انظــر أيًضــا، »ُصنــع فــي أوروبــا وُفّجــر فــي اليمــن: كيــف يمكــن 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن تنظــر فــي مســؤولية مصــدري األســلحة والمســؤولين الحكومييــن”، منظمــة مواطنــة لحقــوق 
https://mwatana.org/en/made-in-europe-bombed-in-yemen-  ،)2019 األول  كانــون  ديســمبر/   12( اإلنســان 

./case-report

1192  مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الحاشية رقم 208 أعاله، الفقرة 35.

ــة الدوليــة بشــأن الوضــع فــي اليمــن«، المركــز اإليرانــي  1193  “بــالغ بموجــب المــادة 15 مــن نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائي
 http://www.icicl.org/files/Article 15 ،61 و  الفقــرات 52 و 54  تمــوز 2019(،  يوليــو/  الدولــي )20  الجنائــي  للقانــون 

.Communication about Yemen July2019.pdf

الملف الذي قدمته مواطنة بالشراكة مع المركز 
األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان و شركاء 

أخرون لمكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية. 
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 اإلجراءات القضائية 
المتعلقة ببيع األسلحة

 اإلجراءات الجنائية: تواطؤ 
شركات تصنيع األسلحة اإليطالية

 )ECCHR( قدمــت منظمــة مواطنــة، باالشــتراك مــع المركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان
و شــبكة الســالم ونــزع الســالح اإليطاليــة )بالتعــاون مــع المرصــد الدائــم لألســلحة الخفيفــة وسياســات األمــن 
والدفــاع OPAL(، شــكوى إلــى المدعــي العــام اإليطالــي ضــد مــدراء شــركة RWM Italia S.p.A، وهــي شــركة 
إيطاليــة لتصنيــع أســلحة إيطاليــة، ومســؤولين فــي الحكومــة اإليطاليــة بخصــوص صادراتهــا مــن األســلحة 
إلــى المملكــة العربيــة الســعودية وغيرهــا مــن الــدول األعضــاء فــي التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات 

الصورة: صور لبقايا أسلحة متفجرة. مديرية القريشية، محافظة البيضاء. 28 سبتمبر/أيلول 2020
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فــي انتهــاك منهــم لقانــون االتحــاد األوروبــي ومعاهــدة تجــارة األســلحة1194. وطلــب مكتــب المدعــي العــام 
اإليطالــي فــي رومــا رفــض القضيــة فــي أكتوبــر/ تشــرين األول 2019، لكــن منظمــة مواطنــة والمدعيــن 
ــر/ شــباط 2021، قضــت المحكمــة بوجــوب اســتمرار المدعــي العــام  ــن اســتأنفوا القــرار1195. وفــي فبراي اآلخري
فــي التحقيــق فــي دور الشــركة المصنعــة لألســلحة المذكــورة أعــاله وكبــار المســؤولين فــي الهيئــة الوطنيــة 
اإليطاليــة لتصديــر األســلحة فيمــا يتعلــق بترخيصهــم لبيــع األســلحة للتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات1196.

اإلجراءات اإلدارية: ترخيص حكومة 
المملكة المتحدة لبيع األسلحة

كمــا تمــت مناقشــته فــي القســم 1 مــن البــاب الخامــس، قضــت محكمــة االســتئناف فــي المملكــة المتحــدة 
عقــب طلــب قدمتــه منظمــة حملــة مناهضــة تجــارة األســلحة )CAAT( بــأن تقاعــس الحكومــة عــن بــذل العنايــة 
الواجبــة بشــأن صــادرات األســلحة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية فــي يونيــو/ حزيــران 2019، كان مخالًفــا 
للقانــون1197. وبعــد أن ادعــت حكومــة المملكــة المتحــدة أنهــا نفــذت أمــر المحكمــة، فــي يوليــو/ تمــوز 2020، 
الســعودية.  العربيــة  المملكــة  إلــى  األســلحة  أنهــا ستســتأنف مبيعــات  المتحــدة  المملكــة  أعلنــت حكومــة 
وقامــت منظمــة حملــة مناهضــة تجــارة األســلحة )CAAT( مؤخــًرا بتقديــم طلــب للمراجعــة القضائيــة لقــرار 
حكومــة المملكــة المتحــدة باســتئناف مبيعــات األســلحة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية وتــم الموافقــة علــى 
.1199)GLAN( الطلــب1198. وتدخلــت منظمــة مواطنــة فــي القضيــة بدعــم مــن شــبكة العمــل القانونــي العالميــة

https://www. ،1194  »المســؤولية األوروبيــة عــن جرائــم الحــرب فــي اليمــن«، المركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان
./ecchr.eu/en/case/european-responsibility-for-war-crimes-in-yemen

1195  »االســتعراض الســنوي للواليــة القضائيــة العالميــة لعــام 2020، اإلرهــاب والجرائــم الدوليــة: المحاكمــة عــن األعمــال الوحشــية 
https://trialinternational.org/wp-content/  ،59 الصفحــة   ،)2020( إنترناشــيونال  ترايــل  منظمــة  حقيقتهــا«،  علــى 
انظــر  القــرار،  حــول  المعلومــات  مــن  لمزيــد  uploads/2020/03/TRIAL-International_UJAR-2020_DIGITAL.pdf؛ 
»الحكومــة اإليطاليــة تلغــي تراخيــص تصديــر القنابــل إلــى المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة«، منظمــة 
https://mwatana.org/en/the-italian-government-  ،)2021 الثانــي  كانــون  ينايــر/   29( اإلنســان  لحقــوق  مواطنــة 

./revokes-bomb-export-licenses-to-saudi-arabia-and-the-united-arab-emirates

1196  »قــرار تاريخــي بالنســبة لضحايــا الهجمــات الجويــة اإليطاليــة فــي اليمــن«، منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان )24 فبرايــر/ شــباط 
./https://mwatana.org/en/groundbreaking-decision  ،)2021

1197  »قضيــة مبيعــات األســلحة للحــرب فــي اليمــن تعــود إلــى المحكمــة«، منظمــة حملــة مناهضــة تجــارة األســلحة )22 أبريــل/ نيســان 
./https://caat.org.uk/news/arms-sales-to-war-in-yemen-back-in-court  ،)2021

1198  »المحكمــة العليــا للنظــر فــي معركــة قانونيــة بشــأن مبيعــات األســلحة البريطانيــة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية«، الجارديــان 
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/22/campaigners-to-challenge- ،)2021 22 أبريــل/ نيســان(

.decision-to-resume-selling-arms-to-saudi-in-high-court

1199  منظمة حملة مناهضة تجارة األسلحة، الحاشية رقم 1197 أعاله.
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خيارات المساءلة 
المستقبلية

ــا علــى المســتويين المحلــي والدولــي  بالنظــر إلــى الفجــوات الكبيــرة فــي التدابيــر المعتمــدة أو المتاحــة حاليًّ
-بمــا فــي ذلــك الغيــاب التــام للمحاكمــات الجنائيــة ذات المصداقيــة للجنــاة أو تقديــم تعويضــات للضحايــا- 
هنــاك حاجــة إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــود لدعــم التزامــات الــدول بضمــان الوصــول إلــى ســبل االنتصــاف 
والتعويضــات لضحايــا انتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني وانتهــاكات وتجــاوزات القانــون الدولــي لحقــوق 

اإلنســان التــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع فــي اليمــن.

ــام  ــة والمســتقبلية قي ــارات المســاءلة الحالي ــى الواجــب اتخاذهــا لدعــم خي وتتضمــن إحــدى الخطــوات األول
.1200 GEE ــن ــراء البارزي ــق الخب ــة فري ــد والي مجلــس حقــوق اإلنســان بتجدي

1200  منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، الحاشية رقم 1087 أعاله.

تجمع المستفيدين من المساعدات اإلنسانية. مديرية حيس، محافظة الحديدة. 1 يوليو/تموز 2021
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يتعيــن علــى الــدول أيًضــا، علــى النحــو الــذي أوصــى بــه فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( فــي تقريــره الصــادر 
فــي ســبتمبر/ أيلــول 2020، أن تدعــم إنشــاء آليــة تحقيــق جنائــي دوليــة لهــا تفويــض بجمــع األدلــة وتوحيدهــا 
وحفظهــا وتحليلهــا، وإعــداد ملفــات القضايــا مــن أجــل تســهيل وتســريع اإلنصــاف وتعجيــل اإلجــراءات الجنائيــة 
المســتقلة1201. ويمكــن آلليــة تحقيــق مســتقلة خاصــة باليمــن يتــم إنشــاؤها عبــر الجمعية العامــة لألمم المتحدة 
)UNGA( أو مجلــس حقــوق اإلنســان HRC، مماثلــة لتلــك التــي تــم إنشــاؤها لســوريا وميانمــار، أن تقــدم أكثــر 
ممــا قدمــه فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( وتكــون مفوضــة بإعــداد ملفــات للمالحقــات الجنائيــة، وفًقــا للمعاييــر 
الدوليــة. وبقــدر مــا تنفــذ األمــم المتحــدة نظاًمــا لتبــادل هــذه المعلومــات مــع ســلطات العدالــة الجنائيــة 
المحليــة والدوليــة، رهًنــا بامتثالهــا لمعاييــر المحاكمــة العادلــة وغيرهــا مــن المعاييــر واجبــة التطبيــق، فــإن هــذه 
اآلليــة يمكــن أن تســد بعــض الثغــرات االســتداللية الحاليــة. ويمكنهــا أيًضــا معالجــة الفقــدان المحتمــل لألدلــة 
التــي تنشــأ عندمــا ال يتــم إجــراء التحقيقــات بشــكل فــوري أو عندمــا تعرقــل األطــراف المتحاربــة محــاوالت 

الســعي لتحقيــق العدالــة.

مــن شــأن الحفــاظ علــى األدلــة أن يســّهل أيًضــا العمــل بالتوصيــات األخــرى المقدمــة مــن فريــق الخبــراء 
ــة العالميــة  ــة القضائي ــة. ويمكــن للــدول ممارســة الوالي ــة العالمي ــة القضائي ــن GEE 1202: ممارســة الوالي البارزي
للمقاضــاة عــن »الجرائــم الدوليــة األساســية المرتكبــة فــي دولــة أجنبيــة، مــن قبــل مواطــن أجنبــي، ضــد ضحايــا 
أجانــب، عندمــا ال يكــون ألي منهمــا صلــة شــخصية بدولــة المحكمــة«1203. فقــد ازداد عــدد القضايــا المرفوعــة 
فــي الواليــات القضائيــة األوروبيــة علــى أســاس الواليــة القضائيــة العالميــة فــي الســنوات األخيــرة1204. فعلــى 
ســبيل المثــال، فــي عــام 2019، أيــدت المحاكــم األلمانيــة إدانــة والحكــم المؤبــد علــى إبراهيــم الـــ-ف.1205، 
وأدانــت محمــد ك. وحكمــت عليــه بالســجن ألكثــر مــن أربــع ســنوات1206، حيــث ارتكــب كالهمــا جرائــم حــرب 
بصفتهمــا أعضــاء فــي جماعــات مســلحة غيــر حكوميــة فــي ســوريا1207. وكانــت وحــدة جرائــم الحــرب فــي ألمانيــا 
ذات تفكيــر تقدمــي بشــكل خــاص فــي الَبــدء بـ«التحقيقــات الهيكليــة«، التــي تــم فتحهــا »حيــث توافــرت األدلــة 
علــى حــدوث جريمــة، ولكــن لــم يتــم التعــرف علــى الجنــاة المحتمليــن حتــى اآلن«1208. وبالنظــر إلــى اليمــن، 
ورفــض الــدول األخــرى ذات الصلــة التصديــق علــى نظــام رومــا األساســي، والجمــود لــدى مجلــس األمــن 
ــة  الدولــي فيمــا يتعلــق بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فضــاًل عــن االحتمــال المحــدود إلمكانيــة تحقيــق العدال

1201  فريق الخبراء البارزين GEE، الحاشية رقم 22 أعاله، الفقرة 99.

1202  المرجع السابق.

1203  مورتــن بيرغســمو )محــرر( »التكامــل وممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة للجرائــم الدوليــة األساســية”، منتــدى القانــون الجنائــي 
واإلنســاني الدولــي )2010(، الصفحــة 2.

1204  مؤسستا االمتثال للحقوق العالمية والسالم العالم، الحاشية رقم 87 أعاله. 

1205  منظمة ترايل إنترناشيونال، الحاشية رقم 1195 أعاله، الصفحة 50.

1206  مرجع سابق، الصفحة 50.

1207  مرجع سابق، الصفحة من 50-51.

ECCHR، https://www.ecchr.eu/en/ 1208  انظــر »التحقيــق الهيكلــي«، المركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان
 ./glossary/structural-investigation
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الفعالــة مــن قبــل األطــراف المتحاربــة علــى المســتوى المحلــي، فــإن قضايــا الواليــة القضائيــة العالميــة تقــدم 
ــا  ــا لمســاءلة الجنــاة. ويمكــن آلليــة تحقيــق جنائيــة دوليــة أن تلعــب دوًرا مهمًّ إحــدى الفــرص القليلــة المتاحــة حاليًّ
فــي دعــم المالحقــات القضائيــة المحليــة علــى أســاس الواليــة القضائيــة العالميــة أو غيرهــا مــن أشــكال الواليــة 
القضائيــة خــارج اإلقليــم، ومســاعدة الســلطات المحليــة التــي قــد تفتقــر إلــى المــوارد والخبــرة الدوليــة الالزمــة 

لتوثيــق االنتهــاكات بكفــاءة بهــدف تحقيــق محاكمــة ناجحــة1209.

يجــب أن تأخــذ خيــارات المســاءلة المســتقبلية فــي االعتبــار الحــق فــي االنتصــاف وجبــر الضــرر ويجــب أن 
تشــمل دعــم تدابيــر العدالــة االنتقاليــة. كمــا هــو موضــح أعــاله، وتماشــًيا مــع المبــادئ األساســية والمبــادئ 
التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي االنتصــاف وجبــر الضــرر لضحايــا االنتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق 
الكامــل والفعــال  يتخــذ االنتصــاف  الدولــي، يمكــن أن  للقانــون اإلنســاني  الجســيمة  اإلنســان واالنتهــاكات 
أشــكااًل مختلفــة، مثــل إرجــاع الحقــوق ألصحابهــا، والتعويــض المالــي، والتأهيــل، واإلرضــاء، وضمانــات عــدم 
تكــرار االنتهــاكات1210. وتتضمــن آليــات العدالــة االنتقاليــة مجموعــة واســعة مــن اإلجــراءات القضائيــة وغيــر 
القضائيــة، بمــا فــي ذلــك، مــن بيــن أمــور أخــرى، البحــث عــن الحقيقــة أو المالحقــات القضائيــة أو إجــراءات جبــر 

ضــرر الضحايــا أو مزيًجــا منهــا1211.

ال تــزال العدالــة االنتقاليــة فــي اليمــن هدًفــا طويــل األمــد لتحقيــق المســاءلة -مــع اســتمرار النــزاع، مــن 
الســابق ألوانــه توقــع تطبيــق عمليــة عدالــة انتقاليــة كاملــة؛ فبالرغــم مــن أن الــدروس المســتفادة مــن مؤتمــر 
الحــوار الوطنــي )NDC(، وهــو منتــدى للتفــاوض السياســي تــم إنشــاؤه فــي عــام 2012 1212، تقــدم بعــض 
الــرؤى المفيــدة التــي يمكــن أن تخــدم عمليــة العدالــة االنتقاليــة المســتقبلية، إال أنــه لــم يتــم تنفيــذ توصيــات 
مؤتمــر الحــوار الوطنــي فــي نهايــة المطــاف، بمــا فــي ذلــك التوصيــات المتعلقــة بالعدالــة االنتقاليــة- ولــم 
يتــم إقــرار مشــروع قانــون العدالــة االنتقاليــة الــذي كان قيــد المناقشــة فــي ذلــك الوقــت1213. ووفًقــا لمبــادرة 
 ،)NDC( عدالــة المجتمــع المفتــوح، فــإن االختالفــات الرئيســية بيــن المشــاركين فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي
فيمــا يتعلــق بالنطــاق والنهــج الدقيــق للمؤتمــر، بمــا فــي ذلــك النزاعــات التــي يجــب معالجتهــا وأنــواع اآلليــات 
التــي يجــب تحديــد أولوياتهــا، كانــت تعنــي أنــه بــداًل مــن أن يــؤدي المؤتمــر تعزيــز المصالحــة، فقــد »عّمــق 
االنقســامات« بينهــم1214. وأفــادت األمــم المتحــدة أن أحــد الــدروس المســتفادة مــن هــذه العمليــة هــو الحاجــة 
إلــى »تمثيــل أكبــر للضحايــا والمجتمعــات المتضــررة وصياغــة رؤيــة يمنيــة حــول المســاءلة واإلنصــاف والعدالــة 

1209  سامان زيازاريفي و كينجسلي أبوت، »هل حان الوقت إلنشاء آلية تحقيق مستقلة دائمة )SIIM(؟ الباب األول”، اوبنيو جوريس 
https://opiniojuris.org/2019/04/10/is-it-time-to-create-a-standing-independent- ،)201910 أبريــل/ نيســان(
investigative-mechanism-siim/#:~:text=Potential%20benefits%20of%20a%20SIIM&text=A%20

.SIIM%20would%20strengthen%20the,their%20likelihood%20of%20facing%20accountability

1210  المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في االنتصاف والجبر، المبدأ 18.

1211  »مذكــرة توجيهيــة مــن األميــن العــام لألمــم المتحــدة، نهــج األمــم المتحــدة للعدالــة االنتقاليــة« األمــم المتحــدة )2010(، 
.https://www.un.org/ruleoflaw/files/TJ_Guidance_Note_March_2010FINAL.pdf  ،6 الصفحــة 

https://www.mei.edu/ آذار 2014(،  مــارس/   10( األوســط  الشــرق  معهــد  اليمنــي«،  الوطنــي  »الحــوار  شــميتز،  تشــارلز    1212
.publications/yemens-national-dialogue

https://www.  ،)2017 شــباط  فبرايــر/   3( األطلســي  المجلــس  اليمــن«،  فــي  االنتقاليــة  العدالــة  فــي  التفكيــر  »إعــادة    1213
./atlanticcouncil.org/blogs/menasource/rethinking-transitional-justice-in-yemen

1214  مؤسسات المجتمع المفتوح، الحاشية رقم 1094 أعاله، الصفحة من 17-18.
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االنتقاليــة«1215.

ولكــي يكــون للعدالــة االنتقاليــة تأثيــر ملمــوس وتــؤدي فــي النهايــة إلــى عــدم تكــرار النزاعــات المســلحة، 
يجــب عليهــا أن تســتفيد مــن نهــج ذي ســياق محــدد يعمــل علــى معالجــة األســباب الجذريــة للنزاعــات، ويحــدد 
الفئــات الضعيفــة ويضمــن الملكيــة المحليــة للعمليــة1216. وتشــمل هــذه األســباب الجذريــة العوامــل الهيكليــة 
ــا ونــزع الســالح  ا وإصالًحــا قضائيًّ ا وتشــريعيًّ -ال ســيما غيــاب ســيادة القانــون- والتــي ســتتطلب إصالًحــا دســتوريًّ
وتســريح الجنــود وإعــادة دمجهــم وإصــالح قطــاع األمــن. وهــذا بــدوره يتطلــب فحــص المرشــحين االنتخابييــن 
والقضائييــن، وكذلــك أعضــاء القــوات المســلحة )المعــاد دمجهــم( لالمتثــال لحقــوق اإلنســان؛ وهــي عمليــة ال 

يمكــن تحقيقهــا إال مــن خــالل إجــراءات أقــوى للمســاءلة.

1215  مرجع سابق، الصفحة من 18-17؛ المجلس األطلسي، الحاشية رقم 1213 أعاله، الصفحة 18.

1216  األمم المتحدة، الحاشية رقم 1211 أعاله، الصفحتان 5 و9؛ المجلس األطلسي، الحاشية رقم 1213 أعاله.
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فــي ضــوء النتائــج التــي توضــح بــأن أطــراف النــزاع فــي اليمــن -تحديــًدا التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات، 
ــا، وجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســلحة- قــد ارتكبــوا انتهــاكات  والحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّ
وتجــاوزات للقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وأن أعضــاء هــذه األطــراف ربمــا 
قــد ارتكبــوا جرائــم دوليــة، تقــدم منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان ومؤسســة االمتثــال العالمــي للحقــوق 
))GRC التوصيــات التاليــة بهــدف وقــف المزيــد مــن االنتهــاكات والتجــاوزات -ال ســيما فيمــا يتعلــق بتلــك التــي 

ســاهمت فــي تجويــع الســكان المدنييــن- والمســاءلة عــن تلــك االنتهــاكات التــي حدثــت.

إلى جميع أطراف النزاع

لوقــف جميــع انتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان وجرائــم الحــرب، 
ولضمــان حمايــة المدنييــن واألعيــان المدنيــة، بمــا فــي ذلــك األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن 
علــى قيــد الحيــاة، وتســهيل المســاعدات اإلنســانية الكاملــة والوصــول إليهــا، بمــا فــي ذلــك الغــذاء والمــاء، فإنــه 

ينبغــي علــى األطــراف المتحاربــة مــا يلــي:

الموافقة على وقف األعمال العدائية بهدف ضمان تحقيق سالم مستدام وشامل.. 1

الوقــف الفــوري لجميــع انتهــاكات وتجــاوزات القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق . 2
اإلنســان، بمــا فــي ذلــك أعمــال العنــف المرتكبــة ضــد المدنييــن والبنيــة التحتيــة المدنيــة، بمــا فــي ذلــك 
األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة، باإلضافــة إلــى األعمــال األخــرى 
التــي تعيــق وصــول الســكان المدنييــن إلــى الغــذاء والمــاء وُتفاقــم األزمــة اإلنســانية، بمــا فــي ذلــك 

األعمــال التــي تقيــد إيصــال ووصــول المســاعدات اإلنســانية إلــى المدنييــن.

اتخــاذ خطــوات اســتباقية لاللتــزام بالمبــادئ األساســية للقانــون الدولــي اإلنســاني، بمــا فــي ذلــك . 3
حظــر اســتخدام التجويــع كأســلوب مــن أســاليب الحــرب؛ والحظــر المفــروض علــى تنفيــذ هجمــات علــى 
المدنييــن واألعيــان المدنيــة، والتــي ال تميــز بيــن المدنييــن واألهــداف العســكرية، والتــي تلحــق أضــراًرا 
غيــر متناســبة بالمدنييــن واألعيــان المدنيــة؛ والتزامــات اتخــاذ جميــع االحتياطــات الممكنــة لتجنــب، 

ــع األحــوال؛ ــة فــي جمي ــة المدني ــة التحتي ــن والبني ــل مــن، اإلضــرار بالمدنيي والتقلي

تســهيل وصــول وحركــة المســاعدات اإلنســانية واإلمــدادات الطبيــة والعامليــن فــي المجــال اإلنســاني . 4
والســلع التجاريــة المنقــذة للحيــاة دون عوائــق ودون تدخــل أو تمييــز فــي جميــع أنحــاء اليمــن، بمــا 
فــي ذلــك اإلمــدادات الالزمــة للحفــاظ علــى إنتــاج الغــذاء والميــاه والمرافــق الصحيــة والوقــود الــالزم 

ــاه والمولــدات الكهربائيــة؛ لتشــغيل مضخــات المي
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اســتئناف دفــع رواتــب موظفــي الخدمــة المدنيــة وتأمينهــا دون انقطــاع فــي جميــع أنحــاء البــالد، مــع . 5
إعطــاء األولويــة لموظفــي الصحــة والتعليــم والصــرف الصحــي وغيرهــم مــن العامليــن األساســيين؛

في ســياق جائحة جائحة كورونا )COVID-19( والتفشــي المســتمر لألمراض المعدية األخرى المنقولة . 6
مــن خــالل الميــاه فــي اليمــن، المســاهمة والتعــاون فــي الجهــود الراميــة إلــى الحــد مــن انتشــار جائحــة 
كورونــا واألمــراض األخــرى، وكذلــك دّوامــة األوبئــة األخــرى واألزمــات اإلنســانية المتفاقمــة بســبب 

األمــراض، مــع االمتثــال اللتزامــات القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان؛

دعــم الجهــود المبذولــة لضمــان تقديــم تعويضــات ســريعة وفعالــة وكافيــة، باإلضافــة إلــى أشــكال . 7
أخــرى مــن وســائل جبــر الضــرر، للمدنييــن المتأثريــن، والتعــاون الكامــل معهــا والمســاهمة فيهــا.

POE، والمكلفيــن . 8 GEE، وفريــق خبــراء مجلــس األمــن  البارزيــن  الخبــراء  الكامــل مــع فريــق  التعــاون 
بواليــات فــي إطــار اإلجــراءات الخاصــة لألمــم المتحــدة، بمــا فــي ذلــك المقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة 
المعنــّي بالحــق فــي الغــذاء والمقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة المعنــي بحقــوق اإلنســان فــي الحصــول 
علــى ميــاه الشــرب المأمونــة والصــرف الصحــي، وكيانــات األمــم المتحــدة األخــرى، باإلضافــة إلــى 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والمحققــون الجنائيــون اآلخــرون، عنــد االقتضــاء، حتــى يمكــن التحقيــق فــي 
مزاعــم االنتهــاكات والتجــاوزات التــي ارتكبتهــا جميــع أطــراف النــزاع فــي اليمــن بشــكل صحيــح وتوثيقهــا 

ومســاءلة مرتكبيهــا.

إلى المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
المتحدة وأعضاء آخرين في التحالف بقيادة السعودية 

ا واإلمارات والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّ

االمتنــاع عــن مهاجمــة وتدميــر وإزالــة وتعطيــل األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن . 1
علــى قيــد الحيــاة، واالمتنــاع عــن تنفيــذ هجمــات بأســلحة متفجــرة ذات آثــار واســعة النطــاق فــي 

بالســكان؛ المأهولــة  المناطــق 

وقــف القيــود والعراقيــل أمــام تدفــق البضائــع واألشــخاص إلــى اليمــن، بمــا فــي ذلــك الســماح لمطــار . 2
صنعــاء الدولــي بفتــح الرحــالت اإلنســانية والتجاريــة، وإنهــاء القيــود المفروضــة علــى تدفــق المســاعدات 
اإلنســانية وغيرهــا مــن الســلع الحيويــة المنقــذة للحيــاة إلــى اليمــن عبــر مينــاء الحديــدة البحــري والمنافــذ 

األخرى؛
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الصحــي ومســتوى . 3 والمــاء والصــرف  الغــذاء  علــى  الحصــول  فــي  اليمنييــن  حمايــة وإعمــال حقــوق 
معيشــي وصحــي الئــق، واالمتنــاع عــن األفعــال أو اإلغفــاالت التــي مــن المحتمــل أن يكــون لهــا تأثيــر 

ســلبي علــى تمتــع اليمنييــن بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.

التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية دون تأخير.. 4

إلى جماعة أنصار الله )الحوثيين( المسلحة

وضــع حــدٍّ الســتخدام األلغــام المضــادة لألفــراد واأللغــام المضــادة للمركبــات، وبــذل الرعايــة الواجبــة . 1
لتقليــل اآلثــار العشــوائية لأللغــام األرضيــة التــي تــم زرعهــا، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل وضــع الفتــات 
تحذيريــة علــى مواقــع األلغــام، ومــن خــالل توفيــر خرائــط للمناطــق المتأثــرة باأللغــام لتســهيل تطهيرهــا، 
ومــن خــالل إزالــة األلغــام وإبطــال مفعولهــا لحمايــة المدنييــن منهــا، وتســهيل عمليــات إزالــة األلغــام 
األرضيــة، مــع إعطــاء األولويــة لتلــك األلغــام الموضوعــة فــي مناطــق مصــادر الغــذاء والميــاه ومــا 

حولهــا؛

إنهــاء جميــع العوائــق أمــام األعمــال اإلنســانية، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل تســهيل وصــول العامليــن فــي . 2
المجــال اإلنســاني دون عوائــق إلــى وعبــر جميــع المناطــق الخاضعــة لســيطرة جماعــة أنصــار اللــه، حتــى 
يتمكنــوا مــن تحديــد االحتياجــات اإلنســانية ومســاعدة المحتاجيــن بحياديــة؛ وتســهيل حركة المســاعدات 
اإلنســانية واإلمــدادات الطبيــة والســلع التجاريــة المنقــذة للحيــاة دون تدخــل أو تمييــز فــي جميــع أنحــاء 
المناطــق الخاضعــة لســيطرة جماعــة أنصــار اللــه، بمــا فــي ذلــك اإلمــدادات الالزمــة للحفــاظ علــى إنتــاج 
الغــذاء والميــاه والمرافــق الصحيــة والوقــود الــالزم لتشــغيل مضخــات الميــاه والمولــدات الكهربائيــة؛ 
وإنهــاء جميــع العراقيــل غيــر الضروريــة ووقــف التدخــل فــي أعمــال االســتجابة اإلنســانية، وال ســيما 
تلــك التــي تعرقــل إيصــال المــواد التــي ال غنــى عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة والوصــول إليهــا؛ ووقــف 
-مــن بيــن انتهــاكات أخــرى- تحويــل مســار المســاعدات اإلنســانية، والحــرب الشــبيهة بالحصــار والعوائــق 
االقتصاديــة التــي تحــول دون وصــول المدنييــن إلــى األعيــان والمــواد التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان 

المدنييــن علــى قيــد الحيــاة.

االمتنــاع عــن وضــع أهــداف عســكرية وســط األعيــان المدنيــة والمناطــق المدنيــة المأهولــة بالســكان أو . 3
تنفيــذ أعمــال عدائيــة عليهــا أو بالقــرب منهــا.
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ا: إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّ

اســتئناف دفــع رواتــب موظفــي الخدمــة المدنيــة وتأمينهــا دون انقطــاع فــي جميــع أنحــاء البــالد، مــع . 1
إعطــاء األولويــة لموظفــي الصحــة والتعليــم والصــرف الصحــي وغيرهــم مــن العامليــن األساســيين؛

دعــم إنشــاء آليــة إلعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة المدنيــة الحيويــة التــي تضــررت أو دمــرت أثنــاء النــزاع المســلح . 2
فــي الوقــت المناســب، بمــا فــي ذلــك مرافــق الرعايــة الصحيــة والمــدارس والمرافــق األساســية إلنتــاج 

الميــاه والغــذاء؛

إزالــة األلغــام األرضيــة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة، مــع التركيــز علــى تلــك الموجــودة أو . 3
-بطريقــة أخــرى- التــي تقــع علــى طــول المســارات المؤديــة إلــى مصــادر الميــاه والغــذاء أو القريبــة منهــا؛

اتخــاذ خطــوات اســتباقية لمنــع المزيــد مــن األضــرار للمدنييــن، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل الســعي بشــكل . 4
اســتباقي لمنــع وقــوع المزيــد مــن األضــرار التــي تلحــق باألعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان 
المدنييــن علــى قيــد الحيــاة، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل العمــل لضمــان تحديــث قائمــة التحالــف الخاصــة 
األساســية،  والصحــة  والميــاه  الغــذاء  مرافــق  تشــمل  وأن  عليهــا  الهجــوم  يجــوز  ال  التــي  بالمواقــع 
باإلضافــة إلــى المرافــق التعليميــة العاملــة؛ ومــن خــالل إثــارة حــاالت محــددة مــن األذى المدنــي مــع 

ــر؛ ــادة الســعودية واإلمــارات، بمــا فــي ذلــك تلــك الموثقــة فــي هــذا التقري التحالــف بقي

5 . )GEE( توجيــه دعــوة إلــى كيانــات األمــم المتحــدة ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك فريــق الخبــراء البارزيــن
التابــع لألمــم المتحــدة والمكلفيــن بواليــات فــي إطــار اإلجــراءات الخاصــة لألمــم المتحــدة، بمــا فــي ذلك 
المقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة المعنــي بالحــق فــي الغــذاء والمقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة المعنــي 
بحقــوق اإلنســان، فــي الحصــول علــى ميــاه الشــرب المأمونــة والصــرف الصحــي، لزيــارة اليمــن والتعــاون 

مــع هــذه الكيانــات؛

ضمــان أن تتنــاول أي آليــة عدالــة انتقاليــة يتــم إنشــاؤها للتصــدي النتهــاكات وتجــاوزات القانــون الدولــي . 6
اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان أثنــاء النــزاع الحالــي، الحقــوَق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة، فضــاًل عــن تأثيــر النــزاع علــى الفئــات المتضــررة منــه بشــكل غيــر متناســب، بمــا فــي ذلــك 
النســاء والفتيــات؛ واعتمــاد إجــراءات شــفافة وشــاملة وعادلــة، ومراعــاة النــوع االجتماعــي، ونهــج 
متعــدد الجوانــب لبنــاء الســالم وعمليــات المســاءلة، مــع نشــر معلومــات كافيــة للجمهــور لتحقيــق 

الرقابــة المســتقلة؛ و تقديــم وســائل جبــر الضــرر وتعويضــات مجديــة للمدنييــن.
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إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

لتســهيل اســتخدام مجموعــة مــن األدوات الوقائيــة والموجهــة نحــو المســاءلة المتاحــة بموجــب قــرار مجلــس 
األمــن التابــع لألمــم المتحــدة رقــم 2417، وكذلــك قــرارات مجلــس األمــن الدولــي األخــرى ذات الصلــة1217، 

ينبغــي علــى مجلــس األمــن الدولــي مــا يلــي:

إحالــة الوضــع فــي اليمــن إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلجــراء تحقيــق كامــل فــي الجرائــم الدوليــة . 1
المزعومــة التــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع فــي اليمــن وفــي األطــراف الفاعلــة التــي قــد تكــون متواطئــة 

فــي ارتكابهــا؛

ــم الدعــم لهــا 	  ــة وتقدي ــة وســريعة وفعال ــة وكامل ــى إجــراء تحقيقــات مســتقلة وحيادي الدعــوة إل
فــي االنتهــاكات والتجــاوزات المزعومــة للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي 
اإلنســاني مــن قبــل جميــع أطــراف النــزاع، وكذلــك أولئــك الذيــن يقدمــون الدعــم لهــذه األطــراف، 

ــا للمعاييــر الدوليــة؛  َوفًق

دراســة مــدى مســؤولية األطــراف الفاعلــة األخــرى عــن »االنخــراط فــي أو تقديــم الدعــم لألعمــال 	 
التــي تهــدد الســالم واألمــن«1218، أو عــن »التخطيــط أو التوجيــه أو ارتــكاب أعمــال تنتهــك القانــون 
الدولــي لحقــوق اإلنســان الواجــب تطبيقــه أو القانــون اإلنســاني الدولــي، أو األعمــال التــي تشــّكل 
انتهــاكات لحقــوق اإلنســان«1219، و »عرقلــة إيصــال المســاعدات اإلنســانية إلــى اليمــن أو الوصــول 
إلــى المســاعدات اإلنســانية أو توزيعهــا فــي اليمــن«1220، باإلضافــة إلــى األعمــال التــي تنــدرج تحــت 
قــراري مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2410 و 2216، بهــدف توســيع نطــاق العقوبــات لتشــمل 
جميــع األطــراف المســؤولة عــن الســلوك المرتبــط بالتجويــع، بمــا فــي ذلــك الــدول األعضــاء فــي 

مجلــس األمــن التــي تدعــم التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات مــن خــالل تزويــده باألســلحة؛

1217  بمــا فــي ذلــك قــرار مجلــس األمــن رقــم 2451 )2018(، الفقرتــان 8 وhttps://undocs.org/S/RES/2451)2018 .10(؛ 
مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، الحاشــية رقــم 711 أعــاله، الفقــرات 9 و 14 و 19؛ قــرار مجلــس األمــن رقــم 2140 
أيًضــا قــرار  )2014(، الفقــرات 11 و 15-14 و 17 و 18 و https://www.undocs.org/S/RES/2140 )2014 ،28(. انظــر 
مجلــس األمــن رقــم 2204 )2015(، الفقــرة https://www.undocs.org/S/RES/2204 )2015 ،2(؛ قــرار مجلــس األمــن رقــم 
2266 )2016(، الفقــرة https://www.undocs.org/S/RES/2266 ،2؛ قــرار مجلــس األمــن رقــم 2342 )2017(، الفقــرة 2، 
http://unscr. ،2 (؛ قــرار مجلــس األمــن رقــم 2402 )2018(، الفقــرةhttps://www.undocs.org/S/RES/2342 )2017
https://undocs.org/en/S/  ،2 الفقــرة   ،)2019(  2456 رقــم  األمــن  مجلــس  قــرار  com/en/resolutions/doc/2402؛ 
 .)https://undocs.org/en/S/RES/2511)2020 ،2 الفقــرة رقــم 2511 )2020(،  األمــن  قــرار مجلــس  RES/2456)2019(؛ 

1218  انظر قرار مجلس األمن رقم 2140 )2014(، الفقرة 17.

1219  انظر قرار مجلس األمن رقم 2140 )2014(، الفقرة 18 )ج(.

1220  انظر قرار مجلس األمن رقم 2216 )2015(، الفقرة 19.
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تعييــن مبعــوث خــاص بشــأن قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2417، لرصــد حالــة انعدام األمــن الغذائي . 2
ــزاع فــي النزاعــات المســلحة واإلبــالغ عنهــا إلــى مجلــس األمــن، بمــا فــي ذلــك اليمــن،  الناجــم عــن الن
بهــدف تســهيل وتشــجيع اإلبــالغ اآلمــن والموثــق للمعلومــات إلــى األميــن العــام لألمــم المتحــدة فــي 

غضــون 30 يوًمــا بعــد حــدوث الحــاالت؛

إنشــاء هيئــة مســتقلة مــن الخبــراء، بنــاًء علــى لجنــة اســتعراض المجاعــة )FRC( الخاصــة بعمليــة التصنيــف . 3
المتكامــل لمراحــل انعــدام األمــن الغذائــي، وذلــك لجمــع المعلومــات الحساســة وتوجيههــا وتزويــد 

المبعــوث الخــاص ومجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة واألميــن العــام بهــا التخــاذ اإلجــراءات؛ 

إدراج فــي جــدول أعمــال االجتمــاع الشــهري حــول اليمــن مناقشــة مرّكــزة حــول المســاءلة عــن انتهــاكات . 4
وتجــاوزات القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، لبحــث آليــات المســاءلة 
ــًدا  ــا، وإشــراك أصحــاب المصلحــة اليمنييــن المعنييــن، تحدي الواجبــة لتأميــن العدالــة واإلنصــاف للضحاي

ممثلــي الضحايــا، فــي المناقشــة؛

ضمــان الدمــج االســتباقي ألبعــاد حقــوق اإلنســان التــي ينطــوي عليهــا النــزاع فــي جميــع عمليــات صنــع . 5
القــرار، وكذلــك فــي المناقشــات التــي تســعى إلــى تحقيــق حــل سياســي للنــزاع، بمــا فــي ذلــك عــن 

طريــق:

6 . )GEE( اســتضافة حقوقييــن يمنييــن إلحاطــة مجلــس األمــن الدولــي، ودعــوة فريــق الخبــراء البارزيــن
لتقديــم تقريــره الســنوي بشــكل رســمي إلــى المجلــس، واعتمــاد قــرار بشــأن االنتهــاكات المســتمرة 
للقانــون الدولــي فــي اليمــن، بنــاًء علــى نتائــج فريــق الخبــراء البارزيــن )GEE( وفريــق خبــراء مجلــس األمــن 

PoE؛

المطالبــة بوقــف فــوري لألعمــال العدائيــة، واإلشــارة بوضــوح إلــى أن مســاءلة مرتكبــي انتهــاكات . 7
وتجــاوزات القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والجرائــم الدوليــة، وفضــاًل 
عــن وســائل جبــر المدنييــن المتضرريــن، تشــكل مكونــات أساســية ألي عمليــات ســالم وعدالــة انتقاليــة.

إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة

لضمــان تحقيــق العدالــة واإلنصــاف عــن انتهــاكات وتجــاوزات القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســان، فضــاًل عــن المســاهمة فــي المســاءلة عــن الجرائــم الدوليــة، ينبغــي علــى مجلــس حقــوق 
اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة، فــي دورتــه الثامنــة واألربعــون العاديــة والمزمــع انعقادهــا فــي عــام 2021، 

مــا يلــي:

استخدام التجويع من قبل أطراف النزاع في اليمن
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دعــم إنشــاء آليــة تحقيــق جنائيــة دوليــة لهــا واليــة جمــع األدلــة وتوحيدهــا وحفظهــا وتحليلهــا، وإعــداد . 1
ملفــات القضايــا مــن أجــل تســهيل وتســريع اإلجــراءات الجنائيــة العادلــة والمســتقلة.

دعــوة أطــراف النــزاع لالمتثــال اللتزاماتهــا بموجــب القوانيــن الدوليــة، ومنهــا القانــون الدولــي اإلنســاني . 2
والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق االمتنــاع عــن حرمــان المدنييــن مــن 
األعيــان والمــواد التــي ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة، وضمــان وصــول المســاعدات اإلنســانية 

دون عوائــق واحتــرام وحمايــة حــق المدنييــن فــي الحصــول علــى الغــذاء والمــاء وتســهيله؛

ضمــان اســتمرارية عمليــات فريــق الخبــراء البارزيــن مــن بشــكل دائــم أو مــن خالل والية متعددة الســنوات . 3
لمواصلــة التحقيــق فــي انتهــاكات وتجــاوزات األطــراف المتحاربــة للقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون 
الدولــي لحقــوق اإلنســان فــي اليمــن، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بتأثيــر هــذه االنتهــاكات علــى التجويــع، 
والحفــاظ علــى المعلومــات التــي يحصــل عليهــا مــن هــذه التحقيقــات الســتخدامها فــي المســتقبل، بمــا 
 )GEE( فــي ذلــك الجهــود المبذولــة نحــو المســاءلة وجبــر الضــرر، وتجديــد واليــة فريــق الخبــراء البارزيــن

لتقديــم المشــورة للــدول بشــأن الخطــوات العمليــة لضمــان تحيــق العدالــة واإلنصــاف؛ و

أن يبقى على اطالع بهذا األمر.. 4

إلى الدول

لمكافحــة انعــدام األمــن الغذائــي والمجاعــة، ومنــع وقــوع المزيــد مــن االنتهــاكات والتجــاوزات للقانــون 
الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وتأميــن العدالــة واإلنصــاف للضحايــا، ينبغــي علــى 

الــدول، عنــد االقتضــاء:

دعــم إنشــاء آليــة تحقيــق جنائيــة دوليــة لهــا تفويــض بجمــع األدلــة وتوحيدهــا وحفظهــا وتحليلهــا، . 1
وإعــداد ملفــات القضايــا مــن أجــل تســهيل وتســريع اإلجــراءات الجنائيــة العادلــة والمســتقلة.

إجــراء تحقيقــات مســتقلة ومحايــدة وكاملــة وفوريــة وفعالــة فــي الجرائــم الدوليــة المزعومــة، بمــا . 2
فــي ذلــك مــا يتعلــق بتجويــع المدنييــن، ومســاءلة الجنــاة، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل ممارســة الواليــة 

القضائيــة العالميــة أو غيرهــا مــن أشــكال االختصــاص القضائــي؛

ضمــان التجريــم الفعــال الســتخدام للتجويــع كأســلوب مــن أســاليب الحــرب، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل . 3
التصديــق بشــكل واســع علــى تعديــل نظــام رومــا األساســي الــذي يجعــل اســتخدام التجويــع فــي 

النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة جريمــة وُيعاقــب علــى ارتكابهــا فــي القانــون المحلــي؛

دعــم دمــج حقــوق اإلنســان فــي مفاوضــات الســالم، وتجنــب أي خطــوات مــن شــأنها تقويــض احتــرام . 4
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حقــوق اإلنســان والمســاءلة ودعــم العمليــات نحــو تحقيــق العدالــة االنتقاليــة الفعالــة؛

ــادة فهــم اإلطــار القانونــي الــذي يحكــم اســتخدام التجويــع كأســلوب . 5 ــة إلــى زي ــادرات الرامي دعــم المب
مــن أســاليب الحــرب، بمــا فــي ذلــك الجهــات الفاعلــة فــي أجهــزة القضــاء، بهــدف دعــم التحقيــق فــي 

ــه علــى المســتوى المحلــي؛ الســلوك المرتبــط بالتجويــع ومقاضات

دعــم بنــاء قــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة والهيئــات المحليــة والدولية . 6
العاملــة فــي مجــال مراقبــة حقــوق اإلنســان والتحقيــق الجنائــي لتطويــر خبراتهــا فــي مجــال تقنيــات 

جمــع األدلــة والمشــاركة بآليــات مســاءلة، عنــد االقتضــاء؛

الوقــف الفــوري لألنشــطة التــي تعمــل علــى إطالــة النــزاع، والتــي مــن المحتمــل أنهــا تســهم فــي . 7
االنتهــاكات فــي اليمــن، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق وقــف عمليــات بيــع ونقــل األســلحة إلــى األطــراف 

المتحاربــة؛

مواصلة تقديم وجمع التبرعات لدعم الجهود اإلنسانية الضرورية إلنقاذ األرواح.. 8

استخدام التجويع من قبل أطراف النزاع في اليمن

363



 إلى الواليات المتحدة والمملكة 
المتحدة وفرنسا، بصفة خاصة، ما يلي:

دعــم إحالــة الوضــع فــي اليمــن إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلجــراء تحقيــق كامــل فــي الجرائــم . 1
الدوليــة المزعومــة التــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع وفــي الجهــات الفاعلــة التــي قــد تكــون متواطئــة فيهــا.

 دعــم إنشــاء آليــة تحقيــق جنائيــة دوليــة لهــا واليــة جمــع األدلــة وتوحيدهــا وحفظهــا وتحليلهــا وإعــداد . 2
ملفــات القضايــا مــن أجــل تســهيل وتســريع اإلجــراءات الجنائيــة العادلــة والمســتقلة؛

الوقف الفوري لجميع مبيعات األسلحة لألطراف المتحاربة.. 3
  

إلى إيران، بصفة خاصة، ما يلي:
الوقف الفوري لنقل األسلحة وتقديم الخدمات اللوجستية وغيرها من أشكال الدعم العسكري . 1

لجماعة أنصار الله )الحوثيين(
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الملحق 1
  الهجمات الجوية المسجلة 

عن طريق مشروع بيانات اليمن



الهجمات الجوية التي استهدفت الزراعة

التصنيف الهدفالمنطقةالمديريةتاريخ وقوعهارقم الواقعة
الفرعي للهدف

ُمزارعمزرعة فواكهميفعانميدي2905/4/15

َمزارع )وَرد أنها مملوكة للرئيس الجرعبس49414/4/15
مزارعالسابق علي عبدالله صالح(

مزارعمزرعة-عبس59318/4/15

مزارعَمزارع-ميدي15264/6/15

مزارعمزارع نسيم-ميدي26866/8/15

مزارعمزارع-ميدي27047/8/15

مزارعمزرعة الهمدانيأم الدهبعبس302627/8/15

مزارعمزارع نسيم-ميدي31472/9/15

مزارعمزرعةالجرعبس31482/9/15

مزارعمزارعالجرعبس32004/9/15

مزارعمزرعةالجرعبس32305/9/15

مزارعمزارعالجرعبس32365/9/15

مزارعمزارعالجرعبس32786/9/15

مزارعمزرعة-حرض41786/10/15

مزارعمزارع نسيمالخضراءميدي480916/11/15

مزارعشاحنة أعالف زراعية-حيران490623/11/15

مزارعشاحنة أعالف زراعية-مستباء490723/11/15

مزارعمزرعة دواجن-مستباء50975/12/15

مزارعمزارع-الشاهل50995/12/15

مزارعمزارعالبحيرةالشاهل515210/12/15

مزارعمزارعالجرعبس530022/12/15

مزارعمزارعالجرعبس539529/12/15

مزارعمزارعالجرعبس56106/1/16

تعود ملكية المزرعة إلى يحيى الجر عبس585915/1/16
مزارعالكحالني
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مزارعمزارعالجر عبس586015/1/16

مزارعمزارعالشعابحرض64528/2/16

مزارعمزرعةالجرعبس70382/3/16

مزارعمزرعةالجرعبس774029/5/16

مزارعمزارعالجرعبس77757/6/16

مزارعمزارع نسيم-ميدي795310/7/16

مزارعمزرعة الزنداني-حيران82749/8/16

مزارعمزرعةفج حرضحرض841014/8/16

مزارعمزارعالجرعبس855221/8/16

مزارعمزارع نسيم-ميدي872328/8/16

مزارعمزارع الخضراء-حرض916921/9/16

مزارعإطارات المخازن-حرض920423/9/16

مزارعمزارع الخضراء-حرض94225/10/16

مزارعمزارعالجرعبس953913/10/16

مزارعمزارعالخضراءميدي97751/11/16

مزارعمزارع الخضراء-حرض1004226/11/16

مزارعمزارعالجرعبس1026014/12/16

مزارعمزارعالجرعبس1027515/12/16

مزارعمزارعالجرعبس1049529/12/16

مزارعمزارعالجرعبس1089217/1/17

مزارعمزارع نسيم-ميدي1115129/1/17

مزارعمزارع نسيم-ميدي113768/2/17

مزارعمزارع نسيم-ميدي113909/2/17

مزارعمزارعالجرعبس1147414/2/17

مزارعمزارع نسيم-ميدي117011/3/17

مزارعمزرعةالجرعبس1191112/3/17

مزارعمزارع نسيم-ميدي1203319/3/17
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مزارعمزارعالخوبةحيران123146/4/17

مزارعمزارعالجرعبس1242012/4/17

مزارعمزارع-ميدي1243113/4/17

مزارعمزارع نسيم-ميدي1244514/4/17

مزارعمزارعالجرعبس1255822/4/17

مزارعمزرعةالجرعبس126911/5/17

مزارعمزارعالجر عبس127082/5/17

مزارعمزارعالجرعبس127313/5/17

مزارعمزرعةقرية الشقبعبس1287116/5/17

مزارعمزرعةالجرعبس1288818/5/17

مزارعمزرعةالجرعبس1291119/5/17

مزارعمزرعة الزنداني-حيران1307131/5/17

مزارعمزارع الجرالجرعبس131244/6/17

مزارعمزارع نسيم-ميدي131566/6/17

مزارعقطيع من الماشيةوادي خدالنمستباء1323111/6/17

مزارعمزارعالجرعبس1346530/6/17

مزارعمزرعة الريمي -عبس135053/7/17

مزارعمزارعالجرعبس135144/7/17

مزارعمزارعالجرعبس1375224/7/17

مزارعمزارع الزنداني والقدس-حيران1378627/7/17

مزرعة تابعة للرئيس السابق علي الجرعبس1443822/9/17
مزارعصالح

مزارعمزارع الجرالجرعبس1449328/9/17

مزارعمزارعالجرعبس145836/10/17

مزارعمزرعةالجرعبس1468714/10/17

مزارعمزارعالجرعبس1475720/10/17

مزارعمزارعالجرعبس1479123/10/17
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مزارعمزارع نسيممزارع نسيمميدي1520327/11/17

مزارعمزارع الخضراءمزارع الخضراءميدي1520427/11/17

كهالن 158587/1/18
مزارعمزارعأفسارالشرف

مزارعمزرعة دجاج حيران165458/3/18

بني قيس 1684430/3/18
مزارعَمزارع مدنية الطور

مزارعمزارع الجرالجرعبس1686331/3/18

مزارعمزارع الجرالجرعبس1686531/3/18

مزارعمزارع مدنيينالجرعبس1699612/4/18

مزارعمزارع مدنيينالجرعبس1700913/4/18

مزارعمزرعةالجرعبس1708516/4/18

مزارعمزرعة مدنيالفاسبكيل المير1713020/4/18

مزارعمزارع مدنيينالجرعبس1713721/4/18

مزارعمزرعة مدنيالجرعبس1715322/4/18

مزارعمزرعةالجرعبس1717423/4/18

مزارعمزارع الجرالجرعبس1718624/4/18

مزارعمزارع الجرالجرعبس1722026/4/18

مزارعمزارعالجرعبس1724028/4/18

مزارعمزرعةالجرعبس181708/8/18

مزارعمزارع حرض1955529/3/19

مزارعمزرعةالهرجةعبس1968011/5/19

مزارعمزارع مدنية حرض2017225/9/19

مزارعمزارع حرض2018930/9/19

مزارعمزرعةالجرعبس/ 208324/20

مزارعمزارع حرض2107822/5/20

مزارعمزارعالجرعبس2137827/6/20

مزارعمزارعالجرعبس2158819/7/20
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الهجمات الجوية التي استهدفت البنية التحتية للمياه 

الفئة الفرعية الهدفالمنطقةالمديريةتاريخ وقوعهارقم الواقعة
للهدف

المياه والكهرباءخزان مياهتلمصصعدة40309/04/2015

المياه والكهرباءشاحنة مياهطريق حيدان- ساقينحيدان457626/10/2015

المياه والكهرباءآبار المياهالحمزاتسحار482417/11/2015

المياه والكهرباءمصنع مياهالخفجي سحار484218/11/2015

المياه والكهرباءحفار مياهفوتحيدان501830/11/2015

المياه والكهرباءبئر ماءبكيل بني صياحرازح530422/12/2015

المياه والكهرباءمضخة ماءالمقشالصفراء661413/02/2016

المياه والكهرباءبئر ماءآل فاضلحيدان666915/02/2016

المياه والكهرباءمشروع مائيبركانرازح704502/03/2016

المياه والكهرباءمضخة مياهآل سالمكتاف والبقع843715/2016

المياه والكهرباءمضخات المياهالحماقيباقم872928/2016

المياه والكهرباءمشروع مائيابن هويديكتاف والبقع887504/09/2016

المياه والكهرباءحفار المياهالمحاضرسحار1031618/12/2016

المياه والكهرباءمشروع مياهالحمزاتسحار1310903/06/2017

المياه والكهرباءمشروع مياهولد مسعودسحار1445523/09/2017

المياه والكهرباءحفار المياهالمحاضرسحار1445824/09/2017

المياه والكهرباءمشروع مياهاألزقولسحار1451329/09/2017
المياه والكهرباءشاحنة مياهاألزقولسحار1562421/12/2017

المياه والكهرباءحفار مياهآل عمارالصفراء1575029/12/2017

المياه والكهرباءحفار مياهولد مسعودسحار1584005/01/2018

المياه والكهرباءمشروع مياهالحمزاتسحار1603725/01/2018

المياه والكهرباءحفار مياهالمهاذرسحار1639723/02/2018

المياه والكهرباءنبع ماءضويبحيدان1644128/02/2018

المياه والكهرباءمضخة مياهآل عزقلسحار1684129/03/2018

المياه والكهرباءحفار مياهآل أسالنباقم1696209/04/2018
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المياه والكهرباءمشروع مياهالحمزاتسحار1702513/04/2018

المياه والكهرباءخزان مياهطلالنحيدان1706615/04/2018

المياه والكهرباءحفار مياهالجملةمجز1718124/04/2018

المياه والكهرباءحفار مياهآل عمارالصفراء1758704/06/2018

المياه والكهرباءحفار مياهفروةسحار1781429/06/2018

المياه والكهرباءمشروع مياهنشورالصفراء1799822/07/2018

المياه والكهرباءخزان مياهجبل حورومرازح2009307/09/2019

 الهجمات الجوية التي استهدفت 
الصيد الحرفي والبنية التحتية للصيد

الفئة الفرعية للهدفالهدفالمنطقةالمديريةتاريخ وقوعهارقم الواقعة

قاربقوارب نفطميناء الحيمةالخوخة334508/09/2015

قاربقوارب تحمل سالح-المخا344911/09/2015

قاربقوارب صيادين-الخوخة482017/11/2015

قاربقوارب صيادينجزيرة زقر، جزيرة حنيش485519/11/2015

قاربقوارب صيادينجزيرة حنيش487821/11/2015

قاربقوارب صيادينجزيرة زقر645308/02/2016

قاربقارب صيدالخوخة819405/08/2016

قاربقوارب صيادينواحجةالمخا937102/10/2016

قاربقوارب صيادينساحل المخاالمخا939003/10/2016

قاربقارب صيدالساحل الجديدذو باب1075909/01/2017

قاربقوارب صيادينخط الساحلالخوخة1121801/02/2017

قاربقوارب صيادينجزيرة الطرفة1126203/02/2017

قاربقوارب صيادين-الخوخة1137908/02/2017
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قاربقوارب صيادينخط الساحلاللحية1143912/02/2017

قاربقوارب صيادين-الدريهمي1197816/03/2017

قاربقوارب صيادينجزيرة الطرفة1227304/04/2017

قاربقارب صيدساحل الخوخةالخوخة1370021/07/2017

قاربقوارب صيادينجزيرة البوادياللحية1504010/11/2017

قاربقارب الصيادميناء الحيمةالتحيات1741313/05/2018

قاربقارب صيدجزيرة الطرفة1746621/05/2018

قاربمركز الصيادينباجل1750926/05/2018

قاربقارب صيدالصفراء1801624/07/2018

قاربقارب صيدرازح1801724/07/2018

قاربقارب صيدالحوك1802426/07/2018

قاربقارب صيدجزيرة الصوابي1802526/07/2018

قاربمنطقة رسو الصيدالحوك1803627/07/2018

قاربصيادونقطامة1811201/08/2018

قاربقارب صيد1825018/08/2018

قاربقارب صيد1831426/08/2018

قاربزوارق الصيدجزيرة عقبانكمران1834730/08/2018

قاربقارب صيدجزيرة البضيعاللحية1937313/02/2019

قاربزوارق صيدالمنيرة1956231/03/2019

قاربزوارق صيدالمنيرة1956401/04/2019

قاربقارب صيدرأس عيسىالصليف2025326/10/2019

قاربقارب صيدالصليف2026028/10/2019

قاربقارب صيدالمنيرة2026429/10/2019

372

صناع الجــوع



الملحق 2 
المقابالت التي أجرتها منظمة 

مواطنة لغرض هذا التقرير



قائمة المقابالت المتعلقة بالهجمات الجوية على البنية 
التحتية الزراعية في محافظة حجة )انظر القسم 2 من 

الباب السابع(

اسم الشخص الذي تمت م
المالحظاتتاريخ المقابلةالقضيةمقابلته

14 ديسمبر/ كانون مزرعة الطويلعثمان عبده محمد طويل1
مزارع وشاهد عياناألول 2020

14 ديسمبر/ كانون مزرعة الطويليوسف أشرم2
ضحيةاألول 2020

14 ديسمبر/ كانون مزرعة الطويلخلدون )اسم مستعار(3
ابن صاحب المزرعةاألول 2020

ضحية20 يوليو/ تموز 2019مزرعة الطويليوسف أشرم4

شقيق الضحية20 يوليو/ تموز 2019مزرعة الطويلإسماعيل أحمد شوعي5

15 ديسمبر/ كانون مزرعة جلحوفأحمد جلحوف6
مزارع وشاهد عياناألول 2020

15 ديسمبر/ كانون مزرعة جلحوفهادي ثابت أحمد حكمي7
مزارع وشاهد عياناألول 2020

04 أغسطس/ آب مزرعة جلحوفأحمد حمود جلحوف8
مزارع وشاهد عيان2017

04 أغسطس/ آب مزرعة جلحوفمحمد أحمد جلحوف9
شقيق الضحية2017

13 ديسمبر/ كانون ##سامي علي أحمد بشق10
ضحيةاألول 2020

13 ديسمبر/ كانون ##هاربين علي العاطي11
مزارع وشاهد عياناألول 2020

13 ديسمبر/ كانون ##أحمد علي عقيل12
صاحب المزرعةاألول 2020

شاهد عيان وشقيق 06 يوليو/ تموز 2017##محمد علي أحمد عقيل13
الضحية

شاهد عيان وشقيق 06 يوليو/ تموز 2017##أسامة علي أحمد عقيل14
الضحية
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16 ديسمبر/ كانون ##عقيل أحمد عطي15
األول 2020

طباخ في مزرعة وشاهد 
عيان

16 ديسمبر/ كانون ##عيد ربيع عتي16
األول 2020

شقيق الضحية ومزارع 
وشاهد عيان

16 ديسمبر/ كانون ##خيرية شعبان علي17
زوجة صاحب مزرعةاألول 2020

04 سبتمبر/ أيلول ##عقيل أحمد عطي18
2020

طباخ في مزرعة وشاهد 
عيان

04 سبتمبر/ أيلول ##موضي بيشي طيب19
شاهد عيان2020

17 ديسمبر/ كانون ##محمد يحيى20
أحد السكان المحلييناألول 2020

17 ديسمبر/ كانون ##عماد علي محمد21
أحد السكان المحلييناألول 2020

17 ديسمبر/ كانون ##أحمد علي إبراهيم22
أحد السكان المحلييناألول 2020

14 ديسمبر/ كانون ##خالد إبراهيم محمد حسين23
عامل صحياألول 2020

13 ديسمبر/ كانون ##محمد صديق24
عامل صحياألول 2020
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قائمة المقابالت المتعلقة بالهجمات الجوية على 
مرافق المياه ومصادر المياه في محافظة صعدة )انظر 

القسم 3 من الباب السابع(

اسم الشخص الذي تمت م
المالحظاتتاريخ المقابلةالقضيةمقابلته

16 ديسمبر/ كانون الحمزاتمراد )اسم مستعار(1
أحد السكان المحلييناألول 2020

16 ديسمبر/ كانون الحمزاتسعد )اسم مستعار(2
عامل في المياه والصرف الصحياألول 2020

16 ديسمبر/ كانون الحمزاتصمد )اسم مستعار(3
عامل في المجال اإلنسانياألول 2020

16 ديسمبر/ كانون الحمزاتخليل )اسم مستعار(4
نازح في منطقة الحمزاتاألول 2020

14 ديسمبر/ كانون النشورعلي )اسم مستعار(5
أحد السكان المحلييناألول 2020

14 ديسمبر/ كانون النشورضيف الله )اسم مستعار(6
األول 2020

مهندس وعامل سابق في مرفق 
مشروع مياه النشور

14 ديسمبر/ كانون النشورعصام )اسم مستعار(7
األول 2020

عامل سابق في مرفق مشروع 
مياه النشور

14 ديسمبر/ كانون النشورراجح )اسم مستعار(8
زعيم الطائفةاألول 2020

عامل في مرفق مشروع مياه 29 يوليو/ تموز 2018النشوروليد )اسم مستعار(9
النشور

أحد السكان المحليين26 يوليو/ تموز 2018النشورهاني )اسم مستعار10

10 ديسمبر/ كانون ##الشخص 111
أحد السكان المحلييناألول 2020

10 ديسمبر/ كانون ##الشخص 122
مهندس في مرفق مشروع مياهاألول 2020
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10 ديسمبر/ كانون ##الشخص 133
األول 2020

مهندس يعمل في مرافق المياه 
بصعدة

10 ديسمبر/ كانون ##الشخص 144
األول 2020

عامل في هيئة مياه الريف 
بصعدة

19 فبراير/ شباط ##الشخص 155
أحد السكان المحليين2017

20 فبراير/ شباط ##الشخص 166
أحد السكان المحليين2017

21 فبراير/ شباط ##الشخص 177
أحد السكان المحليين2017

21 فبراير/ شباط ##الشخص 188
شاهد عيان2017

30 أغسطس/ آب ##الشخص 199
شاهد عيان2017

30 أغسطس/ آب ##الشخص 2010
أحد السكان المحليين2017

15 ديسمبر/ كانون ##الشخص 2111
نازحاألول 2020

15 ديسمبر/ كانون ##الشخص 2212
األول 2020

مهندس يعمل في مرافق المياه 
بصعدة

15 ديسمبر/ كانون ##الشخص 2313
عامل في المجال اإلنسانياألول 2020

15 ديسمبر/ كانون ##الشخص 2414
زعيم مجتمعياألول 2020
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قائمة المقابالت المتعلقة بالهجمات الجوية على الصيد 
الحرفي في محافظة الحديدة )انظر القسم 4 من الباب 

السابع(

اسم الشخص الذي تمت م
المالحظاتتاريخ المقابلةالقضيةمقابلته

12 نوفمبر/ تشرين جزيرة البضيععبدالله إبراهيم محمد1
أحد الناجينالثاني 2017

12 نوفمبر/ تشرين جزيرة البضيعهارون محمد أبكر مصانين2
قريب الضحيةالثاني 2017

12 نوفمبر/ تشرين جزيرة البضيععلى الله عباس محمد بلم3
أحد الناجينالثاني 2017

12 نوفمبر/ تشرين جزيرة البضيعمحمد عباس محمد بلم4
أحد الناجينالثاني 2017

12 نوفمبر/ تشرين جزيرة البضيععبده علي قبيع5
أحد الناجينالثاني 2017

21 ديسمبر/ كانون جزيرة البضيعسالم عباس محمد بلم6
أحد الناجيناألول 2020

21 ديسمبر/ كانون جزيرة البضيععلى الله عباس محمد بلم7
أحد الناجيناألول 2020

9 يناير/ كانون الثاني جزيرة البضيعمراد أبكر محمد طاهر8
2021

أحد السكان المحليين 
وصياد

9 يناير/ كانون الثاني جزيرة البضيععلي سالم عبدالله القري9
2021

أحد السكان المحليين 
وصياد

1 سبتمبر/ أيلول جزيرة عقبانموسى أبكر أحمد10
أحد الناجين2018

1 سبتمبر/ أيلول جزيرة عقبانمحمد على الله محمد11
أحد الناجين2018

1 سبتمبر/ أيلول جزيرة عقبانعبدالله على الله محمد12
أحد الناجين2018
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16 ديسمبر/ كانون جزيرة عقبانعبدالله على الله محمد13
أحد الناجيناألول 2020

9 يناير/ كانون الثاني جزيرة عقبانصدام )اسم مستعار(14
عامل بسوق السمك2021

11 يناير/ كانون جزيرة عقبانعائشة أحمد علي عمر15
نازحالثاني 2021

19 ديسمبر/ كانون جزيرة عقبانأبكر أحمد حسين16
األول 2020

أحد السكان المحليين 
وصياد

19 ديسمبر/ كانون جزيرة عقبانعبدالله إبراهيم أبكر17
األول 2020

أحد السكان المحليين 
وصياد

12 يناير/ كانون جزيرة عقبانهزاع هبة علي18
نازحالثاني 2021

جزيرة البضيع وجزيرة أبكر محمد أبكر19
عقبان

19 ديسمبر/ كانون 
عامل بسوق السمكاألول 2020

جزيرة البضيع وجزيرة عبدالجبار )اسم مستعار(20
عقبان

21 ديسمبر/ كانون 
عامل إنسانياألول 2020

جزيرة البضيع وجزيرة سمر )اسم مستعار(21
عقبان

11 يناير/ كانون 
عامل صحيالثاني 2021

جزيرة البضيع وجزيرة هدى )اسم مستعار(22
عقبان

9 يناير/ كانون الثاني 
عامل إنساني2021

جزيرة البضيع وجزيرة لميس إسماعيل محمد23
عقبان

10 يناير/ كانون 
عامل إنسانيالثاني 2021

جزيرة البضيع وجزيرة أحمد قاسم محمد24
عقبان

11 يناير/ كانون 
الثاني 2021

عامل في شركة 
مصّدرة لألسماك

جزيرة البضيع وجزيرة أحمد علي25
عقبان

10 يناير/ كانون 
الثاني 2021

عامل في شركة 
مصدرة لألسماك

20 مارس/ آذار ##الشخص 2615
قريب الضحية2019

20 مارس/ آذار ##الشخص 2716
أحد الناجين2019

17 ديسمبر/ كانون ##الشخص 2817
أحد الناجيناألول 2020
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17 ديسمبر/ كانون ##الشخص 2918
أحد الناجيناألول 2020

19 ديسمبر/ كانون ##الشخص 3019
األول 2020

أحد السكان المحليين 
وصياد

علــى  المفروضــة  بالقيــود  المتعلقــة  المقابــالت  قائمــة 
وصــول المســاعدات اإلنســانية مــن قبــل جماعــة أنصــار اللــه 
)الحوثييــن( المســلحة فــي محافظــة صعــدة )انظــر القســم 

ــاب الثامــن( 2 مــن الب

اسم الشخص الذي تمت مم
المالحظاتتاريخ المقابلةمقابلته

عامل في المجال اإلنساني14 أبريل/ نيسان 2021الشخص 120

عامل في المجال اإلنساني15 أبريل/ نيسان 2021الشخص 221

مستفيد15 أبريل/ نيسان 2021خير الله )اسم مستعار(3

عامل في المجال اإلنساني3 يونيو/ حزيران 2018الشخص 422

عامل في المجال اإلنساني4 يونيو/ حزيران 2018الشخص 523

عامل في المجال اإلنساني25 يونيو/ حزيران 2018الشخص 624

عامل في المجال اإلنساني20 فبراير/ شباط 2019الشخص 725

عامل في المجال اإلنساني21 فبراير/ شباط 2019الشخص 826

عامل في المجال اإلنساني14 أبريل/ نيسان 2021الشخص 927

مستفيد15 أبريل/ نيسان 2021الشخص 1028

عامل في المجال اإلنساني16 أبريل/ نيسان 2021الشخص 1129

عامل في المجال اإلنساني1 مارس/ آذار 2021الشخص 1230

عامل في المجال اإلنساني2 مارس/ آذار 2021الشخص 1331

عامل في المجال اإلنساني13 أبريل/ نيسان 2021سيف )اسم مستعار(14
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مستفيد13 أبريل/ نيسان 2021الشخص 1532

مستفيد14 أبريل/ نيسان 2021الشخص 1633

عامل في المجال اإلنساني15 أبريل/ نيسان 2021الشخص 1734

مستفيد15 أبريل/ نيسان 2021التقوى )اسم مستعار(18

مستفيد16 أبريل/ نيسان 2021الشخص 1935

عامل في المجال اإلنساني21 أبريل/ نيسان 2021الشخص 2036

عامل في المجال اإلنساني22 أبريل/ نيسان 2021الشخص 2137

مستفيد22 أبريل/ نيسان 2021طالل )اسم مستعار(22

عامل في المجال اإلنساني19 أبريل/ نيسان 2021الشخص 2338

عامل في المجال اإلنساني17 مايو/ أيار 2020الشخص 2439

عامل في المجال اإلنساني20 أبريل/ نيسان 2021الشخص 2540

عامل في المجال اإلنساني20 أبريل/ نيسان 2021عمران )اسم مستعار(26

عامل في المجال اإلنساني18 مايو/ أيار 2020الشخص 2741

عامل في المجال اإلنساني3 سبتمبر/ أيلول 2018الشخص 2842

عامل في المجال اإلنساني4 سبتمبر/ أيلول 2018أيمن )اسم مستعار(29

مستفيد1 مارس/ آذار 2021الشخص 3043

عامل في المجال اإلنساني2 مارس/ آذار 2021الشخص 3144
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قائمــة المقابــالت المتعلقــة بــزرع األلغــام األرضيــة مــن قبل 
جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســلحة فــي محافظــة تعــز  

)انظــر القســم 3 مــن البــاب الثامــن(.

المالحظاتتاريخ المقابلةالمهنةاسم الشخص الذي تمت مقابلتهم

22 ديسمبر/ كانون األول عامل يدويوحيد زيد محمد حسن1
2020

22 ديسمبر/ كانون األول حطابعلي محمد عبدالله2
2020

20 ديسمبر/ كانون األول راعيسعيد عبدالله محمد3
2020

20 ديسمبر/ كانون األول راعيأحمد أحمد سعيد4
2020

20 ديسمبر/ كانون األول راعيفايد زيد أحمد حسن5
2020

20 ديسمبر/ كانون األول راعيعايش مرشد محمد6
2020

22 ديسمبر/ كانون األول راعيأميرة مدهش محمد7
قريب الضحية2020

22 ديسمبر/ كانون األول راعيفهد محمد أحمد8
ضحية2020

22 ديسمبر/ كانون األول راعيحيدري إبراهيم أحمد9
ضحية2020

22 ديسمبر/ كانون األول راعيسلمى قاسم خضر10
قريب الضحية2020

22 ديسمبر/ كانون األول حطابصالح أحمد علي القري11
قريب الضحية2020

22 ديسمبر/ كانون األول حطابفؤاد محمد أحمد12
قريب الضحية2020

20 ديسمبر/ كانون األول حطابمحمد علي13
2020

20 ديسمبر/ كانون األول حطابزيد أحمد14
2020

20 ديسمبر/ كانون األول صياد السمكعبده صالح محمد15
2020
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21 ديسمبر/ كانون األول مزارععلي محمد السعيدي16
2020

21 ديسمبر/ كانون األول مزارعمنصور أحمد علي17
2020

21 ديسمبر/ كانون األول مزارعفايز علي ثابت18
2020

عامل في سعيد علوان أحمد19
المجال اإلنساني

20 ديسمبر/ كانون األول 
2020

20 ديسمبر/ كانون األول عامل صحيصالح صالح زيد20
2020

15 أكتوبر/ تشرين األول راعيعوض أحمد علي القري21
ضحية2019

15 أكتوبر/ تشرين األول عامل يدويوحيد زيد محمد حسن22
2019

17 أكتوبر/ تشرين األول راعيحيدري إبراهيم أحمد23
ضحية2019

17 أكتوبر/ تشرين األول راعيعلي صالح محمد24
المنقذ2019

17 أكتوبر/ تشرين األول راعيسعيد علوان أحمد25
شاهد عيان2019

17 أكتوبر/ تشرين األول راعيسلوم علي محمد حسن26
منقذ2019

استخدام التجويع من قبل أطراف النزاع في اليمن

383



صورة الغالف: الدمار الذي حل بحي الجحملية، أحد أقدم األحياء السكنية في مدينة تعز، كان يشتهر 
بالتعايش و التنوع السكاني. 20 يوليو/تموز 2019.






