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لحقوق اإلنسان الذي  ةاألمم المتحدة السامی یةتقر�ر مفوضعلى اإلمارات العر�یة المتحدة  رد

 �الیمن المعنيالبارز�ن  الخبراء الدولیین واإلقلیمیین فر�ق�حتوي على نتائج 

 

ــــــس حقــــــوق اإلنســــــان  أُعتمــــــد. 1 ــــــة حقــــــوق اإلنســــــان 2017( 31/36قــــــرار مجل ) لمعالجــــــة حال

فــــــي الــــــیمن مــــــن خــــــالل إنشــــــاء فر�ــــــق الخبــــــراء الــــــدولیین واإلقلیمیــــــین البــــــارز�ن المعنــــــي �ــــــالیمن 

ــــــى  ــــــدعم والمســــــاعدة إل ــــــد�م ال ــــــراء) وتق ــــــق الخب ــــــیمن. نتیجــــــة للتشــــــاور ل الشــــــرعیة حكومــــــةال(فر� ل

عــــــة العر�یــــــة قامــــــت مصــــــر برعا�ــــــة القــــــرار نیا�ــــــة عــــــن المجمو  المجلــــــس،الوثیــــــق بــــــین أعضــــــاء 

نیــــــة فالواعتمــــــدت بتوافــــــق اآلراء فــــــي إطــــــار بنــــــد جــــــدول األعمــــــال "حقــــــوق اإلنســــــان والمســــــاعدة 

و�نـــــاء القـــــدرات فـــــي الـــــیمن". وانضـــــمت اإلمـــــارات العر�یـــــة المتحـــــدة والمملكـــــة العر�یـــــة الســـــعود�ة 

ـــــا  ـــــیمن والتزامن ـــــة شـــــعب ال ـــــا المشـــــترك برفاهی ـــــق �ســـــبب اهتمامن ـــــك التواف ـــــى ذل ـــــتإل بتعز�ـــــز  الثاب

 في الیمن ودعم مؤسساتها الوطنیة. ترسیخهاة حقوق اإلنسان و حما�

 أهداف مجلس حقوق اإلنسان. تحقیق تخلف �ثیرا عنأن فر�ق الخبراء  . والمؤسف2

ــــــــة الجد�ــــــــة التحفظــــــــاتلــــــــدیها  المتحــــــــدة العر�یــــــــة اإلمــــــــارات . إن3  فر�ــــــــق عمــــــــل �شــــــــأن التالی

 :أدناه ،التالیة األقسام في والتي جرى سردها الخبراء،

 )؛أ القسم( ومنهجیته سلو�ه في أخطاء الخبراء فر�ق ارتكب .أ

ـــــراء فر�ـــــق تجـــــاوز .ب  الجوانـــــب أ�ًضـــــا فـــــي حـــــین أغفـــــل الجوانـــــب، �عـــــض فـــــي والیتـــــه الخب

 إلـــــى الفر�ـــــق بهـــــا ســـــعى التـــــي للطر�قـــــة نتیجـــــةو�ـــــان ذلـــــك  لوالیتـــــه، األخـــــرى  األساســـــیة

 )؛ب القسم( والیته تنفیذ

 صــــحیح �شــــكل وتطبیقــــه الــــیمن فــــي النــــزاع ســــیاق فــــي النظــــر فــــي الخبــــراء فر�ــــق أخفــــق .ج

 )؛ج القسم( واإلبالغ الخاصة �الرصد مهامه في

ـــــق أســـــاء .د ـــــراء فر� ـــــق تفســـــیر الخب ـــــادئ وتطبی ـــــانون  مب ـــــدولي الق  ســـــیما وال ،الصـــــلة ذات ال

 )؛د القسم( اإلنسانيالدولي  القانون 

 ).ه القسم( في تقصیه للحقائق صحیحة غیر نتائج إلى الخبراء فر�ق وصلت .ه

ـــــرد هـــــذا ختـــــتم�ُ . 4  للمضـــــي الســـــبل أفضـــــل �شـــــأن المتحـــــدة العر�یـــــة اإلمـــــارات موقـــــف �طـــــرح ال

 اإلنســـــــــان لحقـــــــــوق  الســـــــــامیة المفوضـــــــــیةمكتـــــــــب و  اإلنســـــــــان حقـــــــــوق  لمجلـــــــــس �النســـــــــبة قـــــــــدماً 

 ).و القسم( الیمن في اإلنسان حقوق  حالة لمعالجة") المفوضیة("
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 فر�ـــــــق علـــــــى الشـــــــدیدة اعتراضــــــاتها المتحـــــــدة العر�یـــــــة اإلمـــــــارات دولــــــة تكـــــــرر البدا�ـــــــة، فــــــي. 5

 فــــــي") التحـــــالف(" الـــــیمن فـــــي الشـــــرعیة لـــــدعم التحـــــالف عـــــن نیا�ـــــة اتقـــــد�مه تـــــم التـــــي الخبـــــراء

 للمملكـــــــــة الدائمـــــــــة البعثـــــــــة والصـــــــــادرة عـــــــــن 2018 ســـــــــبتمبر 19 المؤرخـــــــــة الشـــــــــفو�ة المــــــــذ�رة

 المفــــــوض مكتــــــب إلــــــى موجهــــــةوال جنیــــــف فــــــي المتحــــــدة األمــــــم مكتــــــب لــــــدى الســــــعود�ة العر�یـــــة

ـــــوق  الســـــامي ـــــدعم �مـــــا"). لتحـــــالفلالشـــــفو�ة  مـــــذ�رةال(" اإلنســـــان لحق  العر�یـــــة اإلمـــــارات دولـــــة ت

ـــــي االعتراضـــــات المتحـــــدة ـــــیمنل الشـــــرعیة حكومـــــةال قـــــدمتها الت  المؤرخـــــة الشـــــفو�ة المـــــذ�رة فـــــي ل

ــــــة الصــــــادرة عــــــن 2018 ســــــبتمبر 10 ــــــیمن الدائمــــــة البعث ــــــدى لل ــــــب ل ــــــي المتحــــــدة األمــــــم مكت  ف

 ").لیمنل الشفو�ة مذ�رةال(" اإلنسان حقوق  مجلس أمانة إلى والموجهة جنیف

 الشــــــفو�ة والمــــــذ�رة للتحــــــالف الشــــــفو�ة المــــــذ�رة فــــــي المبینــــــة االعتراضــــــات إلــــــى �اإلضــــــافة. 6

 المتحـــــــدة األمـــــــم یةمفوضـــــــ تقر�ـــــــر علـــــــى الـــــــرد هـــــــذا المتحـــــــدة العر�یـــــــة اإلمـــــــارات تقـــــــدم للـــــــیمن،

ـــــارز�ن واإلقلیمیـــــین الـــــدولیین الخبـــــراء فر�ـــــق نتـــــائج یتضـــــمن الـــــذي اإلنســـــان لحقـــــوق  ةالســـــامی  الب

 الوطنیــــة التحقیــــق لجنــــة إلــــى ةالســــامی یةالمفوضــــ مكتــــب مــــن المقدمــــة یــــةالفن للمســــاعدة ومــــوجز

 اســـــــــتمرار) i: (ضـــــــــوء وفـــــــــي للتقر�ـــــــــر متأنیـــــــــة دراســـــــــة �عـــــــــد بـــــــــذلك تقـــــــــوم وهـــــــــي"). التقر�ـــــــــر("

 اإلنســــــان حقــــــوق  خروقــــــاتو  اإلنســــــاني الــــــدولي القــــــانون  انتهاكــــــات فــــــي والتصــــــعید االتجاهــــــات

 الوصــــــول عــــــن الخبــــــراء فر�ــــــق عجــــــز) ii( و إیــــــران؛ المــــــدعومین مــــــن الحوثیــــــون  ارتكبهــــــا التــــــي

 .االنتهاكات تلك بها وقعت التي المناطق إلى

 ومنهجیته سلو�ه� ما یتعلقفی خطاءأل الخبراء فر�ق باارتك. أ

ة المنظمـــــة ســـــلطإطـــــار  فـــــي للتحقیقـــــات ورصـــــد حقـــــوق اإلنســـــانإن معـــــاییر األمـــــم المتحـــــدة . 7

ـــــاد ـــــع األطـــــراف تتطلـــــب، ألغـــــراض الحی ، التحقیـــــق فـــــي االنتهاكـــــات المزعومـــــة مـــــن جانـــــب جمی

مطلـــــوب مـــــن فر�ـــــق الخبـــــراء أن و�ـــــان ال. �شـــــكل متســـــاوعلـــــى نحـــــو یتســـــم �الشـــــمول والیقظـــــة 

، ال یبــــــدو أن منهجیـــــــة لألســــــفو  .متحیــــــزة تصـــــــوراتأي  تفــــــادىأن یمحایــــــد و  �شــــــكل یتصــــــرف

 �المعاییر المطلو�ة. �قومان �الوفاءوسلوك فر�ق الخبراء 

 

)i (ـــــق �الهجمـــــات  غمـــــوض ـــــراء فیمـــــا یتعل ـــــق الخب ـــــي اعتمـــــدها فر� ـــــة الت المنهجی

 المزعومة التي تمس المدنیین والتي نسبت إلى التحالف 
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للهجمــــات التــــي تمــــس  دراســــتهفر�ــــق الخبــــراء فــــي  اي اعتمــــدهتــــیتجلــــى غمــــوض المنهجیــــة ال. 8

ـــــى  ـــــراء للحـــــوادث المزعومـــــة المنســـــو�ة إل ـــــق الخب �ـــــر لقـــــد ذ. التحـــــالفالمـــــدنیین فـــــي وصـــــف فر�

هــــــــذه فــــــــي إجــــــــراء منهجیتــــــــه  وشــــــــرح-حادثــــــــة  11"�ــــــــالتحقیق" فــــــــي  فر�ــــــــق الخبــــــــراء أنــــــــه قــــــــام

فر�ــــق الخبــــراء  أســــتمر الفقــــرات وعلــــى مــــدار جمیــــع مباشــــرة،و�عــــد ذلــــك  ذلــــك،مــــع و التحقیقــــات. 

ومـــــع استعراضـــــها" "بــــــ یـــــدعي �ونـــــه قـــــام  ادثـــــةحالـــــة وح 150إلـــــى مـــــا ال �قـــــل عـــــن  �اإلشـــــارة

ـــــك ـــــراءال �شـــــرح فر�ـــــق ، ذل ـــــي اســـــتخدمها الخب " ســـــتعراض"امـــــا تعنیـــــه �لمـــــة  ،، أيالمنهجیـــــة الت

إلدراج  ســـــبب اختیـــــاره فر�ـــــق العمـــــلشـــــرح �و�یـــــف تختلـــــف عـــــن منهجیتـــــه فـــــي "التحقیقـــــات". ال 

هـــــــذه الخــــــاص بوفر الســـــــیاق یــــــ�مــــــا أنـــــــه ال  "،إشــــــارات إلــــــى الحـــــــاالت التــــــي "تمـــــــت مراجعتهــــــا

مراجعتهــــــــا" دون أي تحلیــــــــل منطقــــــــي و�ــــــــتم الحــــــــاالت: یــــــــتم تضــــــــمین الحــــــــاالت "التــــــــي تمــــــــت 

ـــــق منهـــــا ـــــم التحق ـــــت حقـــــائق ت ـــــو �ان هـــــو أمـــــر . إن عـــــدم الوضـــــوح هـــــذا �الفعـــــل تقـــــد�مها �مـــــا ل

فر�ــــق الخبــــراء  إلــــى ةالممنوحــــ ةالواضــــح الوال�ــــةمضــــلل وغیــــر مقبــــول �شــــكل خــــاص فــــي ضــــوء 

 المزعومة". خروقاتف المحیطة �االنتهاكات وال"لتحدید الحقائق والظرو 

)ii ( ـــــات المزعومـــــة المنســـــو�ة إلـــــى الطر ـــــراء االنتهاك ـــــا فر�ـــــق الخب ـــــي فحـــــص به ـــــة الت �ق

 إزاء االنتهاكات المنسو�ة إلى الحوثیین. نهجهعن شدیدًا تختلف اختالفًا  التحالف

ــــق �فحــــص االنتهاكــــات وا . 9  لخروقــــاتإن عــــدم االتســــاق فــــي ســــلوك فر�ــــق الخبــــراء فیمــــا یتعل

أكثــــــر وضــــــوحا إزاء الهجمــــــات التــــــي تمــــــس المــــــدنیین. ومــــــن المقلــــــق أن فر�ــــــق  هــــــو المزعومــــــة

حالــــــة  150" نحــــــو اســــــتعراض"حادثــــــة و 11الخبــــــراء خصــــــص وقتــــــه ومــــــوارده "للتحقیــــــق" فــــــي 

حقـــــق فـــــي حادثـــــة واحـــــدة محـــــددة منســـــو�ة إلـــــى �لـــــم  ومـــــع ذلـــــك، ها إلـــــى التحـــــالفوحادثـــــة نســـــب

 فیمـــــــا �خـــــــص اإلصـــــــا�ات بـــــــینأي �شـــــــف عـــــــن مســــــؤولیة الحـــــــوثي  واختـــــــار إرجـــــــاءالحــــــوثیین 

النظـــــر عـــــن  " �غـــــضیتطلـــــب مز�ـــــدا مـــــن التحقیـــــقذلـــــك " ، علـــــى أســـــاس أنتعـــــزالمـــــدنیین فـــــي 

ى فـــــــي الحـــــــوادث المنســـــــو�ة إلـــــــإال التحقیـــــــق إجـــــــراء  م�عـــــــد فر�ـــــــق الخبـــــــراء قـــــــرار فـــــــإن دوافعـــــــه،

ــــرة  التحــــالف ــــهخــــالل فت ــــاإلبالغ والیت ــــر ،� . وال �مكــــن ألي مراقــــب هــــو مــــدعاة للشــــك �شــــكل �بی

ــــى هــــذا  �خلــــص،معقــــول أن  ــــى أن  األســــاس،عل ــــالتحقیق فــــي  �ــــإخالص التزامــــه الفر�ــــق نفــــذإل �

ــــــــب جمیــــــــع األطــــــــراف  ــــــــنفس الشــــــــمولاالنتهاكــــــــات المزعومــــــــة مــــــــن جان . إن النتیجــــــــة والقــــــــوة ب

ـــــي أســـــفر عنهـــــا المؤســـــفة  ـــــر نهـــــج الت ـــــراء هـــــو تقر� ـــــق الخب ـــــوازن فر� ـــــر مت ـــــل غیـــــر �شـــــكل غی  قاب

 .في الیمن اإلنسانحالة حقوق  تشوب خاطئة مفاهیممما یؤدي إلى  لإلصالح،
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ـــــق العمـــــل. 10 ـــــه فر� ـــــى الوصـــــول  إن مـــــا �تب ـــــود المفروضـــــة عل ـــــیًال إضـــــافیًا تقـــــدم حـــــول القی دل

 التـــــي توصـــــل لمطولـــــةالنتـــــائج ا ممـــــا یتنـــــاقض مـــــع تمییـــــزي مـــــا اتبعـــــه الفر�ـــــق مـــــن نهـــــج علـــــى 

ـــــه،إلیهـــــا إزاء التحـــــالف.  ـــــا بذات ـــــي خصـــــص لهـــــا ملحق ـــــاده  والت ـــــى اســـــتنتاج مف ـــــق ال و�صـــــل الفر�

فرضـــــها جمیـــــع األطـــــراف فـــــي �والعوائـــــق التـــــي  القیـــــودالتحقیـــــق فـــــي  إجـــــراء المز�ـــــد مـــــن وجـــــوب

 تعز. 

)iii ( ممـــا یرتكبـــه  مـــن فداحـــة للحـــوثیین فـــي التقر�ـــر �قلـــل ءفر�ـــق الخبـــرا وصـــفتضـــارب

 الحوثیون من أخطاء 

ـــــدما . 11 ـــــى عن ـــــراء  یتعامـــــلوحت ـــــق الخب ـــــر  تعر�فـــــه ووصـــــفهفـــــإن  الحـــــوثي،أخطـــــاء مـــــع فر� غی

ــــــة  المتســــــق ــــــر قصــــــد  ر�مــــــا-للملیشــــــیات الحوثی ــــــق-عــــــن غی انطباعــــــا خاطئــــــا عــــــن مــــــدى  �خل

 ة للقانون اإلنساني الدولي.منهجالمواسعة االنتشار و  المسؤولیة عن االنتهاكات

ــــــق الخبــــــراء لقــــــد. 12 ــــــب فر� ــــــین أوصــــــاف مختلفــــــة للحــــــوثیین  تقل ــــــره،ب ــــــى مــــــدار تقر� ــــــى  عل عل

مناقشـــــته ســـــیاق " فـــــي صـــــالح-"الحـــــوثي  الحـــــوثیین بوصـــــفهم إلـــــى الفر�ـــــقشـــــیر � المثـــــال،ســـــبیل 

ـــــال. ومـــــع ذلـــــك فـــــي العدیـــــد مـــــن  ،المحـــــدودة للهجمـــــات الحوثیـــــة علـــــى المـــــدنیین وتجنیـــــد األطف

ـــــــك األمـــــــاكن األخـــــــرى  مـــــــن (ز)  القســـــــم ففـــــــي"االســـــــتنتاجات والتوصـــــــیات"  قســـــــم، �مـــــــا فـــــــي ذل

"ســــلطات األمـــــر إلــــى  ذلــــك �شـــــیر �ـــــدًال مــــنو  الحــــوثیین،، ال �شــــیر فر�ــــق الخبـــــراء إلــــى التقر�ــــر

ـــــــالواقـــــــع". ال  ـــــــي صـــــــلب  "ســـــــلطاتین "الحـــــــوثیین" وتوجـــــــد صـــــــلة صـــــــر�حة ب ـــــــع" ف األمـــــــر الواق

ـــــاوب یالتقر�ـــــر.  ـــــقتن ـــــین اســـــتخدام  توضـــــیح،، دون تفســـــیر أو الفر� ـــــلفـــــظ "ب  ون"، لمناقشـــــةالحوثی

ــــد األطفــــال ــــراد حــــاالت تجنی ــــع"فــــي  واألف ــــى أنعنــــد  "ســــلطات األمــــر الواق الحــــوثیین  التوصــــل إل

إلـــــى حـــــد جـــــرائم الحـــــرب المتمثلـــــة فـــــي تجنیـــــد األطفـــــال. و�غـــــض  ترقـــــىقـــــد ارتكبـــــوا أعمـــــاًال قـــــد 

التـــــأثیر الواضــــح الســـــتخدامه المر�ــــك لعـــــدة  الخبـــــراء، فــــإندوافــــع أو مبـــــررات فر�ــــق  النظــــر عـــــن

 عـــــن ون الحوثیــــ واالســــاءات التــــي قـــــام بهــــا نتهاكـــــات�عــــض االللحــــوثیین هـــــو فصــــل  توصــــیفات

هــــذه الممارســــة فــــي نها�ــــة و�لــــى حــــد �بیــــر فــــإن  .الخطــــأذلــــك  شــــأن تقلــــل مــــن اآلخــــر�ن �طر�قــــة

ــــــي توصــــــل لهــــــاالمطــــــاف  ــــــائج الت ــــــق تفصــــــل الحــــــوثیین عــــــن النت ــــــانون  الفر� مــــــن انتهاكــــــات الق

 الدولي اإلنساني.

'iv الـــنهج االنتقـــائي الـــذي یتبعـــه فر�ـــق الخبــــراء فـــي التحقیقـــات یـــؤدي إلـــى تقر�ـــر غیــــر '

 انتهاكات الحوثي وخطورتهامتوازن ال �عكس مدى 
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 نتهاكـــــــاتلالاألنـــــــواع الرئیســـــــیة تقر�ـــــــره یوضـــــــح األنمـــــــاط و �ـــــــأن  فر�ـــــــق الخبـــــــراءإن ادعـــــــاء . 13

الظــــــاهرة للقضــــــا�ا التــــــي تنطــــــوي علــــــى ادعــــــاءات ضــــــد  تنــــــاقض مباشــــــرة مــــــع تحدیــــــد أولو�اتــــــهی

علـــــى  عـــــدم قـــــدرة الفر�ـــــقأكثـــــر إثـــــارة للقلـــــق عنـــــد النظـــــر فـــــي حقیقـــــة  . و�صـــــبح نهجـــــهالتحـــــالف

ـــــارة  ـــــاطق حرجـــــةز� ـــــیمن من ـــــاطق معینـــــة مـــــن ال ـــــى من ـــــز التقر�ـــــر عل  مـــــن الـــــیمن، و�التـــــالي تر�ی

 .دون غیرها

لحـــــاالت التـــــي یبـــــدو أنهـــــا تعطـــــي األولو�ـــــة للحـــــاالت االنتقـــــائي لنهج الـــــ. مـــــن خـــــالل تبنـــــي 14

ــــــي  ــــــي  ،تضــــــم التحــــــالفالت ــــــي تصــــــو�ر مــــــدى وخطــــــورة االنتهاكــــــات الت ــــــراء ف ــــــق الخب فشــــــل فر�

ــــــائج  ــــــون. مــــــن الواضــــــح أن النت ــــــى ارتكبهــــــا الحوثی ــــــق أدت إل  صــــــدورالتــــــي توصــــــل إلیهــــــا الفر�

أمــــر  �ــــاألحرى  ثي هــــوفــــي التعامــــل مــــع انتهاكــــات الحــــو  الفر�ــــقغیــــر متــــوازن. إن فشــــل  تقر�ــــر

ـــــــر للدهشـــــــة إلـــــــى ـــــــالنظر إلـــــــى أن مثی ـــــــا الحـــــــوثیین تجاهـــــــل، � م للقـــــــانون الـــــــدولي اإلنســـــــاني الت

ـــانون الـــدولي لحقـــوق اإلنســـان . �مـــا فـــي ذلـــك مـــن قبـــل مختلـــف هـــو أمـــر موثـــق �شـــكل جیـــد والق

 التـــــــالي وفـــــــي ضـــــــوء معیـــــــار اإلثبـــــــات الـــــــذي اعتمـــــــده فر�ـــــــق الخبـــــــراء المتحـــــــدة،هیئـــــــات األمـــــــم 

 "). عتقادتحمل على اال معقولة أسباب("

ـــــال . 15 ـــــى ســـــبیل المث ـــــعل ـــــر إنف ـــــه،، �الكـــــاد �عكـــــس التقر� ـــــوض الســـــامي الســـــابق  أن ـــــا للمف وفق

ــــوق  ــــة لالعتقــــال 82�ــــان الحــــوثیین مســــؤولین عــــن  اإلنســــان،لحق ــــع الحــــاالت الموثق ٪ مــــن جمی

. �اإلضـــــافة 2017و�ونیـــــو  2015بـــــین مـــــارس  فـــــي الفتـــــرة الواقعـــــة التعســـــفي أو غیـــــر القـــــانوني

التجنیـــــــد یـــــــذ�ر أن مـــــــا �قـــــــرب مـــــــن ثلثـــــــي حـــــــاالت  إلـــــــى ذلـــــــك وعلـــــــى الـــــــرغم مـــــــن أن التقر�ـــــــر

فهــــي ال  ،2017التــــي تــــم التحقــــق منهــــا قــــد ُنســــبت إلــــى الحــــوثیین فــــي عــــام  واســــتخدام الصــــبیة

 المســــلح،والنــــزاع  األطفــــالالعــــام �شــــأن األمــــین الموثــــق فــــي قــــرارات  االنتهــــاكتصــــف نمــــط هــــذا 

التــــي تــــم التحقــــق منهــــا مســــؤولین عــــن األغلبیــــة العظمــــى مــــن الحــــاالت �ــــانوا أي أن الحــــوثیین 

 .2016و 2015، بل في عامي 2017لتجنید األطفال لیس فقط في العام 

مــــى مــــن االحــــداث التــــي الخبــــراء فــــي أن �عكــــس الغالبیــــة العظ تقر�ــــر . و�المثــــل، فقــــد أخفــــق16

ــــى الــــیمنتشــــمل عــــدم وصــــو  ــــى الحــــوثیین، قــــد ل المســــاعدات اإلنســــانیة إل  مــــن �ــــالرغم ُنســــبت إل

فر�ـــــق  النتـــــائج التـــــي توصـــــل إلیهـــــا �ـــــذلك التقر�ـــــر عكـــــس�وال . الصـــــدد هـــــذا فـــــي الثابتـــــة النتـــــائج

�إعاقــــــة الحــــــوثیین المســــــتمرة لتوز�ــــــع المســــــاعدات اإلنســــــانیة �مــــــا فــــــي  المعنــــــي �ــــــالیمن الخبــــــراء

ــــــل ــــــى  مســــــار ذلــــــك تحو� ــــــوثر عل ــــــذي ی ــــــرفض فــــــي هــــــذا الشــــــأن وال ــــــأخیر أو ال المســــــاعدات والت
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االعتقـــــــــاالت والتخو�ـــــــــف والتعـــــــــذیب و  والتوقیفـــــــــات عملیـــــــــات التوز�ـــــــــع فـــــــــي الوقـــــــــت المناســـــــــب؛

والتــــــــدخل فــــــــي اختیــــــــار المســــــــتفیدین  معــــــــداتهم؛ومصــــــــادرة  للعــــــــاملین فــــــــي المجــــــــال اإلنســــــــاني

ـــــــذین  ـــــــات والشـــــــر�اء المنف ـــــــا عـــــــن اإلعـــــــالنو وأمـــــــاكن العملی  ممـــــــا عســـــــكر�ة، �منـــــــاطق طقالمن

ــــــى ــــــة وصــــــول یــــــؤدي إل ــــــزازو  ؛إلیهــــــا اإلنســــــانیة المنظمــــــات عــــــدم إمكانی ــــــ االبت ــــــدفع ةوالمطالب  �ال

 �ـــــالتخلیص المتعلقـــــة القضـــــا�او  ؛للكـــــولیرا مواجهـــــة مـــــواد تســـــلیم عرقلـــــةو  ؛�ـــــالعنف التهدیـــــد تحـــــت

 مــــــــن. الــــــــدولي صــــــــنعاء مطــــــــار مــــــــن األدو�ــــــــة اســــــــتیراد تخلــــــــیص فــــــــي والتــــــــأخیر ؛ الجمر�ــــــــي

 �ــــــالقیود هوصــــــف مــــــا إلــــــى واحــــــدة جملــــــة�شــــــیر إشــــــارة عــــــابرة فــــــي  الخبــــــراء فر�ــــــق أن المؤســــــف

 .2015 أغسطس في عدن في صالح-الحوثي قوات فرضتها التي" الحادة"

 لتـــــي دمـــــرتا الحـــــوثیین حـــــوادث فـــــي �ـــــالتحقیق الخبـــــراء فر�ـــــق �قـــــم لـــــم �اإلضـــــافة لـــــذلك، .17

 الدینیــــــــة والمواقــــــــع التعلیمیــــــــة والمرافــــــــق الطبیــــــــة المرافــــــــق مثــــــــل ،لمواقــــــــع المشــــــــمولة �الحما�ــــــــةا

 �ســــــتنتج ال. المواقـــــع هـــــذه داخـــــل العســـــكر�ة المواقـــــع تمر�ـــــزو  الهجمـــــات خـــــالل مـــــن والثقافیـــــة،

ــــق ــــراء فر� ــــق فیمــــا قاطعــــة نتیجــــة أي الخب ــــاطق والعشــــوائي المتكــــرر" قصــــفال� یتعل  المدنیــــة للمن

 أنـــــه لحقـــــوق اإلنســـــان إلـــــىالســـــابق األمـــــم المتحـــــدة  مفـــــوض خلـــــص والـــــذي �الســـــكان، المكتظـــــة

 واســـــــع اتـــــــدمیر  أحـــــــدثو المئـــــــات مـــــــن اإلصـــــــا�ات فـــــــي صـــــــفوف المـــــــدنیین وقـــــــوع فـــــــي  "تســـــــبب

  " المدنیة لألهداف النطاق

ـــــًدا الموثقـــــة األخـــــرى  االنتهاكـــــات تشـــــمل. 18 ـــــم والتـــــي جی ـــــتم ل ـــــر، فـــــي تضـــــمینها ی  بـــــزرع التقر�

 لألفــــــــراد المضــــــــادة األلغــــــــام مــــــــن اآلالف لمئــــــــات ،وعشــــــــوائي واســــــــع نطــــــــاق علــــــــى ،الحــــــــوثیین

 تــــم التــــي والحــــاالت المــــدنیین، صــــفوف فــــي إصــــا�ات وقــــوع عــــن أســــفر ممــــا ،والعبــــوات الناســــفة

ــــالألل منهــــا التحقــــق ــــل المختطفــــین  طف ــــى للحصــــول الحــــوثیینمــــن قب ــــة عل  التــــي الحــــاالتو  ؛فد�

واســــــتخدام الــــــدروع  القســــــري  لقــــــرى �أكملهــــــا علــــــى النــــــزوح الحــــــوثیین إلجبــــــار منهــــــا التحقــــــق تــــــم

 .غیض من فیضذلك البشر�ة، و 

)v ( ســــلوك التــــي شـــابتالضــــوء علـــى العیـــوب  �ســـلط نتهاكــــات الحـــوثيال الـــنمط المســـتمر 

  تهومنهجی الخبراء فر�ق

مـــــن خــــالل تطبیـــــق عـــــه فر�ــــق الخبــــراء فـــــي منهجیتــــه اتب الــــذي أساســـــا،المغلــــوط  الــــنهج إن. 19

 تجاهلــــــــه الــــــــذي الحــــــــوثیین انتهاكــــــــات نمــــــــط أن حقیقــــــــة یؤ�ــــــــده لحــــــــاالتاألســــــــلوب االنتقــــــــائي ل

 .2018 أغسطس في لتقر�ره الفر�ق تقد�م منذ الفترة في استمر قد الفر�ق
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 الـــــــدوليقـــــــانون حقـــــــوق اإلنســـــــان والقـــــــانون  ممـــــــنهج�شـــــــكل  ون ینتهكـــــــ الحوثیـــــــون ال یـــــــزال . 20

أحــــدث تقر�ــــر لفر�ــــق الخبــــراء �شــــأن الــــیمن �شــــیر إلــــى أن  فــــإن المثــــال،اإلنســــاني. علــــى ســــبیل 

ــــ الحــــوثیین قــــد ــــانون الــــدولي اإلنســــاني تضــــمنتالعدیــــد مــــن انتهاكــــات  واارتكب : هجمــــات فــــي الق

ـــــة تحمـــــلالبحـــــر األحمـــــر ضـــــد ســـــفینة  ـــــذخائر المتفجـــــرة  االســـــتخدامو  ،الغـــــذاء تجار� العشـــــوائي لل

تعســــــــفي وســــــــوء معاملــــــــة لا عتقــــــــالالاو  ،ثر �شــــــــكل غیــــــــر متناســــــــب علــــــــى المــــــــدنیینالتــــــــي تــــــــؤ 

 �مستشــــــفى و�جبــــــار مــــــن فیهــــــا علــــــى ق الضــــــررالحــــــ�و  إســــــعافســــــیارة ومهاجمــــــة  المحتجــــــز�ن

. ورأى فر�ـــــــق الخبـــــــراء أ�ضـــــــًا أن الحـــــــوثیین توز�ـــــــع المســـــــاعدات اإلنســـــــانیةوعرقلـــــــة  إخالئهـــــــا؛

 وأخفقــــــوا فـــــي احتـــــرام التزامــــــاتهم، اإلنســـــاني القــــــانون الـــــدولي" عـــــدم احتـــــرام مـــــرارا علــــــى ابرهنـــــو "

ـــــــة اإلنســـــــانیةب ـــــــق وضـــــــتســـــــهیل توصـــــــیل اإلغاث ـــــــى الجهـــــــات، عـــــــن طر� ـــــــت" عل  ع "ضـــــــغط ثاب

 .الفاعلة اإلنسانیة

وممـــــــــا یثیــــــــــر القلـــــــــق أن الحــــــــــوثیین منعــــــــــوا الوصـــــــــول إلــــــــــى مطـــــــــاحن البحــــــــــر األحمــــــــــر . 21

ملیـــــون شـــــخص لمـــــدة  3.7وب إلطعـــــام تحتـــــوي علـــــى مـــــا �كفـــــي مـــــن الحبـــــ و�انـــــت ،وهاجموهـــــا

التـــــــي  البیروقراطیـــــــة. �مـــــــا �ـــــــرر مســـــــؤولو األمـــــــم المتحـــــــدة قلقهـــــــم إزاء القیـــــــود والعقبـــــــات رشــــــه

تأشــــــیرات إصــــــدار تــــــأخیر فــــــي ذلــــــك ال �مــــــا فــــــي ،فــــــي صــــــنعاءتواجههــــــا المنظمــــــات اإلنســــــانیة 

مقبــــــــول فـــــــــي التــــــــدخل غیـــــــــر الو  الحكومیــــــــة،وتســـــــــجیل المنظمــــــــات غیـــــــــر  جمــــــــاركالــــــــدخول وال

وصـــــــــول المســـــــــاعدات اإلنســـــــــانیة إلـــــــــى لالحـــــــــوثیین  منـــــــــع اإلنســـــــــانیة مثـــــــــل اإلغاثـــــــــة عملیـــــــــات

�شـــــف برنـــــامج األغذ�ـــــة  األخیـــــرة،لـــــیمن. وفـــــي اآلونـــــة ل الشـــــرعیةحكومـــــة لالمنـــــاطق الخاضـــــعة ل

إلغاثــــــة الغذائیــــــة اإلنســــــانیة فــــــي الــــــیمن فــــــي صــــــنعاء ا لمســــــار المشــــــینتحو�ــــــل الالعــــــالمي عــــــن 

الحــــــوثیین �اتخـــــــاذ إجـــــــراءات  واوطـــــــالب الحــــــوثي،وغیرهــــــا مـــــــن المنــــــاطق التـــــــي اســــــتولى علیهـــــــا 

ـــــاك نقـــــص فـــــي ســـــلع المســـــاعدة نتیجـــــة لتصـــــرفات  ـــــزال هن ـــــل. ال ی ـــــة التحو� ـــــة إلنهـــــاء عملی فور�

 ،2018د�ســــــمبر  29فــــــي  المثــــــال،متعمــــــدة مــــــن الحــــــوثیین لتوز�ــــــع المســــــاعدات. علــــــى ســــــبیل 

ــــر الخطــــوط ــــات متبادلــــة عب ــــون إجــــراء ترتیب  �بــــرى لمــــرور قافلــــة إنســــانیة  التمــــاس رفــــض الحوثی

ــــــي وصــــــول ا منعــــــو و  أخــــــرى،ومــــــرة  المتحــــــدة،لألمــــــم  تا�عــــــة �مــــــا . و 2019ینــــــایر  29قافلــــــة ف

ــــــــال  ــــــــاء ب ــــــــون یواصــــــــل  حــــــــدود،أفــــــــادت منظمــــــــة أطب ــــــــواتوالاأللغــــــــام األرضــــــــیة  زرع الحوثی  عب

 المــــــدنیین أرواح هــــــذه األعمــــــال تعــــــرضإن . ، ممــــــا �عــــــرض الســــــكان المــــــدنیین للخطــــــرناســــــفةال

 لقانون الدولي.�ا استخفاف مهینعلى عدم  برهنوت، للخطر �شكل واضح
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ــــق تجــــاوزب.  ــــراء فر� ــــه الخب ــــي والیت ــــواحي، �عــــض ف ــــه مــــع الن ــــب إهمال  األساســــیة الجوان

 لوالیته األخرى 

 فر�ـــــــق بهـــــــا تجـــــــاوز التـــــــي الطر�قـــــــة إزاء �ـــــــالغ �قلـــــــق المتحـــــــدة العر�یـــــــة اإلمـــــــارات تشـــــــعر. 22

 .للوال�ة ذاتها األخرى  لحرجةا الجوانب إهماله مع الجوانب، �عض في والیته الخبراء

ـــــة اإلمـــــارات تكـــــرر. 23 ـــــیمن اعتراضـــــات المتحـــــدة العر�ی ـــــة والمملكـــــة ال ـــــة الســـــعود�ة العر�ی  القو�

 �اإلضـــــافة. والیتـــــه فـــــي الخبـــــراء فر�ـــــقالـــــذي اعتمـــــده  نهجال�ـــــ یتعلـــــق فیمـــــا التحـــــالف عـــــن نیا�ـــــة

 .التالیة المالحظات تعرض المتحدة العر�یة اإلماراتفإن  ذلك، إلى

)i ( قیامــــه عــــدماخفــــاق فر�ــــق الخبــــراء فــــي الوفــــاء �جانــــب حــــرج مــــن والتیــــه عــــن طر�ــــق 

واالبــــالغ  الــــدول غیــــر مــــن فاعلــــة جهــــات ارتكبتهــــا التــــي الخروقــــاتو  االنتهاكــــات�فحــــص 

 عنها

ـــــــراء فر�ـــــــق ُ�لـــــــف ،)2017( 31/36 رقـــــــم اإلنســـــــان حقـــــــوق  مجلـــــــس قـــــــرار �موجـــــــب. 24  الخب

 الدولیـــــــة اإلنســـــــان حقـــــــوق � والخروقـــــــات الخاصـــــــة االنتهاكـــــــات لجمیـــــــع شـــــــامل فحـــــــص �ـــــــإجراء

ــــدولي القــــانون  مجــــاالت فــــي الخروقــــات مــــن وغیرهــــا المزعومــــة  التــــي بهــــا والمعمــــول المناســــبة ال

ـــــع ارتكبهـــــا ـــــزاع أطـــــراف جمی ـــــق أعـــــرب وقـــــد.  الن ـــــأن اعتقـــــاده عـــــن الفر�  یوضـــــح" التقر�ـــــر هـــــذا �

 انتهاكــــــات أي عــــــن اإلبــــــالغ فــــــي فشــــــل ذلــــــك، ومــــــع". نتهاكــــــاتلال الرئیســــــیة واألنمــــــاط األنــــــواع

 قبــــــــل مــــــــن ارتكبــــــــت اإلنســــــــان لحقــــــــوق  خروقــــــــات أو اإلنســــــــاني الــــــــدولي القــــــــانون  مجــــــــال فــــــــي

 أمــــــر وهــــــذا. وداعــــــش) AQAP( العر�یــــــة الجز�ــــــرة شــــــبه فــــــي القاعــــــدة أي اإلرهابیــــــة الجماعــــــات

 .اعتراض ومحل للغا�ة للقلق مثیر

 المــــــدنیین ترو�ـــــع هـــــي وداعـــــش العر�یـــــة الجز�ـــــرة شــــــبه فـــــي القاعـــــدة تنظـــــیم عمـــــل طر�قـــــة. 25

 وقــــد. الخــــوف وتغــــرس المعانــــاة لتســــبب محســــو�ة قانونیــــة غیــــر هجمــــات شــــن تعمــــد طر�ــــق عــــن

 حالـــــة مـــــن االســـــتفادة إلـــــى الخصـــــوص، وجـــــه علـــــى العر�یـــــة، الجز�ـــــرة شـــــبه فـــــي القاعـــــدة ســـــعت

 اإلقلیمیــــــین واألمــــــن للســــــالم تهدیــــــدا تشــــــكل زالــــــت ومــــــا الــــــیمن، فــــــي السیاســــــي االســــــتقرار عــــــدم

 :یلي ما المتحدة األمم هیئات من العدید رأت وقد. والدولیین

 المدنیین؛ قتل عن وداعش العر�یة الجز�رة شبه في القاعدة تنظیم مسؤولیة) أ(
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 ذلــــك فــــي �مــــا المــــدنیین، اختطــــاف عــــن مســــؤول العر�یــــة الجز�ــــرة شــــبه فــــي القاعــــدة تنظــــیم) ب(

 األطفال؛ وتجنید فد�ة، على الحصول أجل من اختطاف حاالت

ـــــرة شـــــبه فـــــي القاعـــــدة تنظـــــیم مـــــن �ـــــل شـــــن) ج( ـــــة الجز� ـــــى هجمـــــات وداعـــــش العر�ی ـــــع عل  مواق

 .  وثقافیة دینیة

 عملیاتـــــــــه إلدارة مستشـــــــــفى العر�یـــــــــة الجز�ـــــــــرة شـــــــــبه فـــــــــي القاعـــــــــدة تنظـــــــــیم اســـــــــتخدم �مـــــــــا(د) 

 .العسكر�ة

 ضــــد نتــــائج أي الخبــــراء فر�ــــق �قــــدم ال الــــوفیرة، األدلــــة هــــذه مــــن الــــرغم وعلــــى ذلــــك، ومــــع. 26

 عــــابرة إشــــارة ســــوى  التقر�ــــر یــــذ�رال  الواقــــع، فــــي ؛داعــــش أو العر�یــــة الجز�ــــرة شــــبه فــــي القاعــــدة

 عــــــــــدد ارتفــــــــــاع إلــــــــــى التــــــــــي أدت...  الهجمــــــــــات مــــــــــن وغیرهــــــــــا االنتحار�ــــــــــة الهجمــــــــــات" إلـــــــــى

 عــــــــامي فــــــــي لــــــــداعش، المنتمیــــــــة والجماعــــــــات القاعــــــــدة بواســــــــطة". المــــــــدنیین بــــــــین االصــــــــا�ات

 .2016و 2015

ـــــــق إخفـــــــاق إن. 27 ـــــــراء فر� ـــــــي لخروقـــــــاتوا االنتهاكـــــــات فحـــــــص فـــــــي الخب  تنظـــــــیم یرتكبهـــــــا الت

 أنــــه بــــل ســــهو؛ مجــــرد �ونــــه یتعــــدى عنهــــا واإلبــــالغ وداعــــش العر�یــــة الجز�ــــرة شــــبه فــــي القاعــــدة

 اإلنســـــــان حقـــــــوق  وخروقـــــــات انتهاكـــــــات جمیـــــــع" �فحـــــــص الفر�ـــــــق وال�ـــــــة مـــــــن انتقـــــــاص �مثا�ـــــــة

 فـــــي" الـــــدولي القـــــانون  فـــــي بهـــــا والمعمـــــول المناســـــبة المجـــــاالت مـــــن وغیرهـــــاالمزعومـــــة الدولیـــــة 

ــــیمن ــــك. ال ــــإن ،واألهــــم مــــن ذل ــــذي التهدیــــد دراســــة عــــدم اختیــــاره خــــالل مــــن الفر�ــــق، ف  تشــــكله ال

ـــــة المجموعـــــات هـــــذه ـــــه، واالبـــــالغ االرهابی ـــــى عمـــــل� عن  �طر�قـــــة ،فحوصـــــاته نطـــــاق تضـــــییق عل

ــــه نطــــاق عــــن تخــــرج ــــة �فعالیــــة تجاهــــلو� ،والیت ــــام التــــي اإلرهــــاب مكافحــــة عملیــــات حتمی  بهــــا ق

 .أخرى  ودول المحلیة الیمنیة والقوات التحالف،

)ii (مـــــارس إلـــــى 2014 ســــبتمبر مـــــن للفتـــــرة بوالیتــــه الوفـــــاء فـــــي الخبــــراء فر�ـــــق فشــــل 

2015 

 للتحقیقـــــات الزمنـــــي النطـــــاق للتفســـــیر قابـــــل غیـــــر �شـــــكل حـــــدد قـــــد الخبـــــراء فر�ـــــق أن �مـــــا. 28

 شــــامل فحــــص �إعــــداد الخبــــراء فر�ــــق صــــراحةً  اإلنســــان حقــــوق  مجلــــس �لــــف لقــــد. �ــــه الخاصــــة

 منـــــــذ' النـــــــزاع فـــــــي األطـــــــراف جمیـــــــع ارتكبتهـــــــا التـــــــي المزعومـــــــة الخروقـــــــاتو  االنتهاكـــــــات لكـــــــل

ـــــــق قـــــــرار إن'. 2014 ســـــــبتمبر  الغـــــــارات حـــــــوادث فـــــــي للتحقیـــــــق أولو�ـــــــة �إعطـــــــاء الخبـــــــراء فر�

 لمفوضـــــیة األخیـــــر العـــــام التقر�ـــــر تحـــــدیث" بـــــزعم ،2017 أغســـــطس منـــــذ وقعـــــت التـــــي الجو�ـــــة
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ـــــه حـــــد فـــــي هـــــو ،" اإلنســـــان لحقـــــوق  الســـــامیة المتحـــــدة األمـــــم ـــــم مناســـــب، غیـــــر أمـــــر ذات ـــــم ل  �ق

 الخاصـــــة التقـــــار�ر اســـــتكمال مجـــــرد أجـــــل مـــــن الخبـــــراء فر�ـــــق بتشـــــكیل اإلنســـــان حقـــــوق  مجلـــــس

 الخبـــــراء فر�ــــق ینــــاقض ذلــــك ومــــع. اإلنســــان لحقـــــوق  الســــامیة المتحــــدة األمــــم مفوضــــیة �مكتــــب

 التـــــي للتحـــــالف المزعومـــــة الجو�ـــــة للضـــــر�ات اإلشـــــارة �كـــــرر عنـــــدما النقطـــــة هـــــذه �شـــــأن نفســـــه

 .2016و 2015 عامي في وقعت

 االنتهاكـــــات �بیـــــر حـــــد إلـــــى یتجاهـــــل أن تعمـــــد قـــــد الخبـــــراء فر�ـــــق أن �الـــــذ�ر الجـــــدیر مـــــن. 29

 ضـــــمن المقـــــررة الزمنیـــــة الفتـــــرة فـــــي الحوثیـــــة المیلیشـــــیات ارتكبتهـــــا التـــــي الجســـــیمة لخروقـــــاتوا

 فـــــي التحقیـــــق فـــــي �امـــــل �شـــــكل الخبـــــراء فر�ـــــق أخفـــــق الخصـــــوص، وجـــــه علـــــى. والیتـــــه إطـــــار

"  و�عـــــــد أثنـــــــاء الخروقـــــــات التـــــــي وقعـــــــت مـــــــن وغیـــــــره المـــــــدنیین أصـــــــاب مزعـــــــوم واحـــــــد هجـــــــوم

 2014 ســــــبتمبر مــــــن الفتــــــرة فــــــي الدولــــــة مؤسســــــات علــــــى للحــــــوثیین الشــــــرعي غیــــــر االســــــتیالء

ـــــى ـــــواع و�النســـــبة. 2015 مـــــارس إل  فـــــإن المزعومـــــة، الخروقـــــات أو االنتهاكـــــات مـــــن أخـــــرى  ألن

 مداهنــــــة �ونهــــــا عــــــن تز�ــــــد وال �طبیعتهــــــا، مكتملــــــة غیــــــر بوالیتــــــه للوفــــــاء الخبــــــراء فر�ــــــق جهــــــود

 التـــــي اإلنســـــان حقـــــوق  انتهاكـــــات �إهمـــــال الخبـــــراء فر�ـــــق قـــــرار. الفتـــــرة تلـــــك خـــــالل والیتـــــه أثنـــــاء

 جزئیــــــاً  تنــــــازالً  �شــــــكل 2015 مــــــارس إلــــــى 2014 ســــــبتمبر مــــــن الفتــــــرة فــــــي الحوثیــــــون  یرتكبهــــــا

 .والیته عن

)iii (والیتهنطاق  الخبراء فر�ق تجاوز 

 التــــــي الطــــــرق  �شــــــأن خطیــــــرة تحفظــــــات أ�ضــــــا المتحــــــدة العر�یــــــة اإلمــــــارات لــــــدى أن �مــــــا. 30

 فر�ـــــق توصـــــیات فـــــي وضـــــوحا أكثـــــر ذلـــــك و�تجلـــــى. والیتـــــه لنطـــــاق الخبـــــراء فر�ـــــق بهـــــا تجـــــاوز

ــــــدال خــــــاص، و�شــــــكل. الخبــــــراء ــــــال األطــــــراف مطالبــــــة مــــــن ب ــــــى المفــــــروض للحظــــــر �االمتث  عل

ـــــس قـــــرار �موجـــــب األســـــلحة ـــــراء فر�ـــــق �أخـــــذ). 2015( 2216 األمـــــن مجل -عاتقـــــه علـــــى الخب

ــــدولي المجتمــــع �قیــــام التوصــــیة-تأهــــل و�ــــدون  �اســــح �شــــكل  األســــلحة تــــوفیر عــــن �االمتنــــاع" ال

ــــــي ــــــزاع فــــــي اســــــتخدامها �مكــــــن الت ــــــیمن فــــــي الن ــــــك تتجــــــاوز". ال ــــــة أو المهــــــام التوصــــــیة تل  الوال�

 .الفر�ق إلیها توصل التي للنتائج �صلة تمت وال الخبراء �فر�ق المنوطین

 عنــــــد وابــــــالغ رصــــــد �هیئــــــة والیتــــــه نطــــــاق الخبــــــراء فر�ــــــق یتجــــــاوز ،ذلــــــك إلــــــى �اإلضــــــافة. 31

 الصـــــــدد، هـــــــذا وفـــــــي الجنائیـــــــة، المخالفـــــــات �صـــــــدد وقضـــــــائیة قانونیـــــــة قـــــــرارات اتخـــــــاذ تعمـــــــده
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 اللجنـــــة أنشـــــأ الـــــذي القـــــرار عـــــن) 2017( 31/36 القـــــرار فـــــي المعتمـــــدة المصـــــطلحات تختلـــــف

 .السور�ة العر�یة الجمهور�ة �شأن للتحقیق المستقلة الدولیة

 فر�ــــــق فــــــإن بــــــذلك، للقیــــــام فــــــي الوال�ــــــة تفــــــو�ض لد�ــــــه �ــــــان لــــــو حتــــــى حــــــال، أي وعلــــــى. 32

 مــــن و�ــــدالً . الصــــحیح الوجــــه علــــى التفــــو�ض ذلــــك بتنفیــــذ �قــــم لــــم الحــــاالت �عــــض فــــي الخبــــراء،

 إلــــــــى اســــــــتند محــــــــدد، قــــــــانوني قــــــــرار إلــــــــى للوصــــــــول الضــــــــرور�ة والظــــــــروف الحقــــــــائق تحدیــــــــد

 خــــالل مــــن تمــــت التــــي األفعــــال �عــــض أن الخبــــراء فر�ــــق ذ�ــــر المثــــال، ســــبیل فعلــــى. التخمــــین

ـــــة"  ـــــد ،"متعمـــــدةال النی ـــــر. دولیـــــة جـــــرائم ترقـــــى إلـــــى �ونهـــــا ق ـــــي اثبـــــات أنـــــه غی  إذا مـــــا أخفـــــق ف

 هـــــذه �ـــــأن قـــــانوني قـــــرار یتخـــــذ ذلـــــك ومـــــع الظـــــروف، تلـــــك فـــــي حاضـــــرة دةالمتعمـــــ النیـــــة كانـــــت

 مجــــــرد هــــــو الخبــــــراء لفر�ــــــق القــــــانوني القــــــرار فــــــإن لــــــذلك، ونتیجــــــة. جــــــرائم تشــــــكل قــــــد األفعــــــال

 .خطیر �شكل مضلل تكهن

 الجو�ـــــــة الضــــــر�ات مشـــــــروعیة عــــــدم �شــــــأن المثبتـــــــة غیــــــر القانونیـــــــة التقیــــــیم عملیــــــات إن. 33

 الفر�ــــــق ادعــــــى الــــــذي الــــــنهج مــــــن و�ــــــالرغم.  خــــــاص �شــــــكل القلــــــق تثیــــــر للتحــــــالف المزعومــــــة

 ودعـــــم والشـــــهود الضـــــحا�ا إلـــــى الوصـــــول" أســـــاس علـــــى جزئیـــــا درســـــها التـــــي لألحـــــداث اعتمـــــاده

ـــــــق ـــــــد ،"التوثی ـــــــرف فق ـــــــق أعت ـــــــراء فر�  عملیـــــــات �شـــــــأن حساســـــــة معلومـــــــات امتالكـــــــه �عـــــــدم الخب

 واســـــع بتحلیـــــل الخبـــــراء فر�ـــــق �قـــــوم ذلـــــك، مـــــن الـــــرغم وعلـــــى. �التحـــــالف الخاصـــــة االســـــتهداف

 نتــــــــائج إلــــــــى فقــــــــط اســــــــتنادا المزعومــــــــة، الجو�ــــــــة الغــــــــارات جمیــــــــع مشــــــــروعیة لمــــــــدى النطــــــــاق

 للقـــــانون  جســـــیم تطبیـــــق �ســـــوء و�تســـــم �بیـــــر حـــــد إلـــــى العیـــــوب تشـــــو�ه التحلیـــــل هـــــذا. الحـــــوادث

 �خمـــــن المزعومـــــة، الجو�ـــــة للغــــارات العســـــكر�ة األهـــــداف حـــــول المعلومــــات غیـــــاب فـــــي. الــــدولي

 ن مشــــروع عســــكري  هــــدف لهــــا المــــذ�ورة الجو�ــــة الغــــارات �انــــت إذا مــــا ببســــاطة الخبــــراء فر�ــــق

 القــــــانون  �موجــــــب الصــــــلة ذي التحقــــــق أن الخبــــــراء فر�ــــــق یتجاهــــــل بــــــذلك، قیامــــــه وفــــــي. عدمــــــه

ـــــدولي ـــــیم إجـــــراء �قتضـــــي ال ـــــى �ســـــتند تقی  ظـــــروف فـــــي معقـــــول لشـــــخص المتاحـــــة المعلومـــــات إل

 شــــاملة اســــتنتاجات إلــــى وتكــــراًرا مــــراًرا الفر�ــــق قفــــز فقــــد ذلــــك، ومــــع. بذاتــــه اســــتهداف قــــرار كــــل

. فیــــه وقعــــت الــــذي الوقــــت فــــي المعلومــــات تلــــك مثــــل فحــــص حتــــى بــــدون  ،"حــــرب جــــرائم" حــــول

 عــــن وعوضــــاً  المجــــال، هــــذا فــــي العســــكر�ین للقــــادة المتاحــــة المعلومــــات بدراســــة الفر�ــــق �قــــم لــــم

 .سا�قة تجارب على المبنى �حكمه ذلك الفر�ق �ستبدل ذلك،
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 الملحــــق فــــي" الفاعلــــة الجهــــات تعیــــین" �شــــأن قســــم نشــــر �ــــذلك الخبــــراء فر�ــــق اختــــار وقــــد. 34

 تفســـــیر أي تقــــد�م یــــتم لــــم. األخطــــاء مــــن العدیــــد القســــم ذلــــك و�تضــــمن ،التقر�ــــر هــــذا مــــن )1(

ــــم. الملحــــق هــــذا إلدراج ــــم التقر�ــــر مــــتن فــــي ذ�ــــره یــــتم ل  �شــــأن مــــذ�رة أو إ�ضــــاحتقــــد�م  یــــتم ول

 مســــؤولین �كونــــون  قـــد �ــــأفراد قائمــــة بنقـــل الخبــــراء فر�ــــق قیـــام ضــــوء فــــي. اســـتخدامه مــــن القصـــد

 الملحـــــق نشـــــر فائـــــدة إن. اإلنســـــان لحقـــــوق  الســـــامي المفـــــوض إلـــــى دولیـــــة جـــــرائم ارتكـــــاب عـــــن

 فـــــــــي أخـــــــــذنا و�ذا. تستعصـــــــــي علـــــــــى الفهـــــــــم الخبـــــــــراء فر�ـــــــــق بوال�ـــــــــة المعقولـــــــــة وصـــــــــلته األول

 )1( الملحــــق نشــــر فــــإن دولیــــة، جــــرائم ارتكــــاب �شــــأن للفر�ــــق الالئقــــة غیــــر التكهنــــات االعتبــــار

 .الفرد�ة الجنائیة المسؤولیة �شأن وخطیرة مبررة غیر تكهنات إلى إال یؤدي ال

 صحیح �شكل وتطبیقه الیمن في النزاع سیاق في النظر في الخبراء فر�ق فشلج. 

ـــــي الـــــیمن فـــــي الصـــــراع ســـــیاق أخـــــذ إن. 35  فر�ـــــق وال�ـــــة مـــــن یتجـــــزأ ال جـــــزء هـــــو االعتبـــــار ف

ـــراء ـــم لقـــد. الخب ـــه الفر�ـــق ت ـــام إلـــى توجی ـــه، إطـــار فـــي بـــذلك القی ـــد" خـــالل مـــن والیت  الحقـــائق تحدی

 الصـــــــــراع فـــــــــي الـــــــــدولي للقـــــــــانون " المزعومـــــــــة لخروقـــــــــاتوا �االنتهاكـــــــــات المحیطـــــــــة والظـــــــــروف

ــــیمن فــــي النــــزاع ســــیاق إن. الیمنــــي ــــة �ــــالغ أمــــر ال  الصــــراع أســــباب فهــــم الضــــروري  مــــن. األهمی

 التـــــــي اإلجـــــــراءات تقیـــــــیم الضـــــــروري  مـــــــن أنـــــــه �مـــــــا". تأجیجـــــــه فـــــــي تســـــــتمر التـــــــي" والعوامـــــــل

ــــــیمن فــــــي الشــــــرعیة الحكومــــــة اتخــــــذتها ــــــة ال ــــــوق  لحما� ــــــك لمواطنیهــــــا اإلنســــــان حق  الخاصــــــة وتل

 إلــــى �اإلضــــافة. الــــیمن حكومــــة طلــــب علــــى بنــــاء الــــیمن فــــي الشــــرعیة دعــــم أجــــل مــــن �التحــــالف

 تشــــــكل األفعــــــال �عـــــض �انــــــت إذا ممـــــا للتحقــــــق ضـــــروري  أمــــــر هـــــو النــــــزاع ســـــیاق فــــــإن ذلـــــك،

ــــوًدا ــــى مشــــروعة قی ــــت إذا مــــا أو اإلنســــان حقــــوق  عل ــــيت ظــــروف هنــــاك �ان  المشــــروعیة عــــدم نف

 .معینة أفعال عن

 فر�ــــــــق الخبــــــــراء فــــــــي تصــــــــو�ر ســــــــیاق النــــــــزاع فــــــــي الــــــــیمن والظــــــــروف أخفــــــــق ولألســــــــف،. 36

مـــــن  ینأســـــباب الصـــــراع واالعتـــــداء المقصـــــود فقـــــد أغفـــــل، وعلـــــى األخـــــص بدقـــــة. �ـــــه المحیطـــــة

ـــه أي عـــذرهـــذا الفشـــل فـــي الحكـــم  جانـــب میلیشـــیا الحـــوثي. ـــیس ل ـــه ال یتفـــق مـــع إدانـــة بـــل . ل إن

 :التالیة األمن المتكررةمجلس 

اإلجـــــــــراءات األحاد�ـــــــــة التـــــــــي اتخـــــــــذها الحوثیـــــــــون لحـــــــــل البرلمـــــــــان والســـــــــیطرة علـــــــــى 
خطیـــــــر، الوضـــــــع �شـــــــكل  والتـــــــي أســـــــفرت عـــــــن تصـــــــعید مؤسســـــــات الحكومـــــــة الیمنیـــــــة

أدت إلــــــى والتــــــي ...  ومؤ�ــــــدوهم،[و] أعمــــــال العنــــــف التــــــي یرتكبهــــــا الحوثیــــــون ....... 
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قامـــــت بتعـــــر�ض األمـــــن واالســـــتقرار و  الـــــیمن،یـــــة فـــــي نتقالالا السیاســـــیة تقـــــو�ض العملیـــــة
 .والسیادة والوحدة في الیمن للخطر

ــــل فقــــد و�المثــــل. 37 ــــران دور فــــي النظــــر الخبــــراء فر�ــــق أغف  خــــالل مــــن الصــــراع تــــأجیج فــــي إی

 المفــــــروض والقیــــــود األســــــلحة لحظــــــر انتهــــــاك فــــــي والخبــــــرة والعتــــــاد �األســــــلحة الحــــــوثیین إمــــــداد

 .األمن مجلس من قبل

 الــــدین بــــدر الملــــك عبــــد لشــــخص المغلــــوط الخبــــراء فر�ــــق وصــــف علــــى آخــــر مثــــال یوجــــد. 38 

ــــورة قائــــد" بوصــــفه الحــــوثي ــــاقض ممــــا ،"الث  للســــید األمــــن مجلــــس تســــمیة مــــع صــــارخ �شــــكل یتن

ـــــد"  بوصـــــفه الحـــــوثي ـــــي شـــــار�ت مجموعـــــة قائ  االســـــتقرار أو األمـــــن أو الســـــالم تهـــــدد أعمـــــال ف

 ".الیمن في

ــــــى. 39 ــــــذي الوصــــــف أضــــــفى فقــــــد یبــــــدو مــــــا عل  علــــــى الشــــــرعیة الخبــــــراء فر�ــــــق أســــــتخدمه ال

ـــــة غیـــــر الحـــــوثي أعمـــــال ـــــى اإلشـــــارة تجـــــدر الصـــــدد، هـــــذا وفـــــي. المســـــؤولة وغیـــــر القانونی  أن إل

 .الوصف هذا �ستخدموا لم ومسؤولیها األخرى  المتحدة األمم هیئات

) التحــــــالف عــــــن نیا�ــــــة( الســــــعود�ة العر�یــــــة المملكــــــة وحكومــــــة الــــــیمن حكومــــــة قامــــــت لقــــــد. 40

 فــــــي النــــــزاع ســــــیاق �شــــــأن الخبــــــراء فر�ــــــق أرتكبهــــــا التــــــي والغلطــــــات خطــــــاءلأل التــــــام �الــــــدحض

 . الیمن

ـــــة، لألغـــــراض �النســـــبة ـــــة األخطـــــاء هـــــذه أن مالحظـــــة �كفـــــي الحالی  �امـــــل �شـــــكل تصـــــبغ الماد�

ـــــــق، عمـــــــل ـــــــؤثر ممـــــــا الفر� ـــــــى ی ـــــــار عل ـــــــات الحـــــــاالت اختی ـــــــق وعملی ـــــــل التحقی ـــــــانوني والتحلی  الق

 .والتوصیات والنتائج

 ســــیما وال الصــــلة، ذات الــــدولي القــــانون  مبــــادئ ومســــاءلة تفســــیر الخبــــراء فر�ــــق د. أســــاء

  اإلنساني الدولي القانون 

حالــــــة  الرصــــــد واالبــــــالغ" �شــــــأن" �ــــــه قــــــام فر�ــــــق الخبــــــراء بـــــــ ةالمنوطــــــ الوال�ــــــة فــــــي إطــــــار. 41

"تحدیـــــــد ، وفحـــــــص شـــــــامل" لالنتهاكـــــــات المزعومـــــــة مـــــــع إجـــــــراء" فـــــــي الـــــــیمن اإلنســـــــانحقـــــــوق 

"تحدیــــــد المســـــــؤولین".  وحیثمــــــا أمكـــــــن المزعومـــــــة،نتهاكــــــات الحقــــــائق والظــــــروف" المحیطـــــــة �اال

كـــــان ینبغـــــي تقـــــد�م توصـــــیات عامـــــة حـــــول �یفیـــــة تحســـــین احتـــــرام حقـــــوق اإلنســـــان و "التوجیـــــه" 

ري االنخـــــراط مـــــع مـــــن الضـــــرو  وأخیـــــرًا،�شـــــأن الوصـــــول إلـــــى العدالـــــة والمســـــاءلة والمصـــــالحة. 
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جمیـــــــــع أصـــــــــحاب المصـــــــــلحة بهـــــــــدف تبـــــــــادل المعلومـــــــــات وتقـــــــــد�م الـــــــــدعم للجهـــــــــود الوطنیـــــــــة 

 واإلقلیمیة والدولیة لتعز�ز المساءلة.

المســــــــؤولیة الجنائیــــــــة عــــــــن  بتحمیــــــــلأي مــــــــن هــــــــذه المهــــــــام فر�ــــــــق الخبــــــــراء  فــــــــوضتلــــــــم . 42

 طراف معینة في النزاع.ألالمرتكبة  نتهاكاتاال

الخطـــــأ � تصـــــبح عرضـــــة لوصـــــفها قاطعـــــةتأكیـــــدات  فر�ـــــق الخبـــــراء �قـــــدمفـــــإن  ذلـــــك،ومـــــع . 43

ـــــد  ـــــة موثوقـــــة.  تقیـــــیم عملیـــــات إجـــــراءعن مـــــن التحلیـــــل القـــــانوني الـــــدقیق  إنهـــــا تخلـــــو مـــــنقانونی

 .وال تعدو �ونها تكهنات خطیرةالالزم لتطبیق القانون الدولي اإلنساني. 

)i اإلنساني المنطبقة على عملیة االستهداف الدوليمبادئ القانون  فهم) سوء 

ــــــــدولي �حــــــــرف فر�ــــــــق الخبــــــــراء قواعــــــــد القــــــــانون . 44 ــــــــدولي  ال اإلنســــــــاني والقــــــــانون الجنــــــــائي ال

أن "األخطــــاء فــــي عملیــــة �شــــكل خــــاطئ عنــــدما یــــدعي  دولــــي،المنطبقــــة فــــي نــــزاع مســــلح غیــــر 

ــــت االســــتهداف التــــي ــــا الح أزال ــــدوليفعلی ــــانون ال ــــة التــــي یوفرهــــا الق ــــي لكونهــــا  "ما� انتهاكــــات ترتق

ــــــل مــــــن التحــــــالف ضــــــدالموجــــــه  االدعــــــاء هــــــذا. حــــــرب جــــــرائم تكــــــون �مثا�ــــــة" قــــــد" و ــــــق قب  فر�

 فــــــي الخبــــــراء فر�ــــــق فشــــــللــــــیس لــــــه أي أســــــاس لــــــه مــــــن الصــــــحة مــــــن جهــــــة �مــــــا أن  الخبــــــراء

 تنتهــــك مــــن شــــأنها أن التــــي الســــلوك عناصــــر تحدیــــد أو لتأكیــــده قــــانوني دعــــم �ــــأي االستشــــهاد

 .من وجهة نظره المزعومة القاعدة

 المزعومــــة األخطــــاء هــــذه أن�ــــ الــــذي �فیــــد ســــتنتاجالا لكــــي �صــــل فر�ــــق الخبــــراء إلــــى ذلــــك. 45

 �حســــــب" التكهنــــــات مســــــتخدما عبــــــارة إلــــــى الفر�ــــــق یلجــــــأ الحــــــرب، جــــــرائم حــــــد إلــــــى تصــــــل قــــــد

ـــــــد متجـــــــاهال "،الظـــــــروف ـــــــة العناصـــــــر تحدی ـــــــانون  �موجـــــــب الحـــــــرب لجـــــــرائم الماد� ـــــــدولي، الق  ال

ــــل إن. معالجتهــــا عــــن ناهیــــك ــــراء فر�ــــق تحلی ــــر الصــــدد هــــذا فــــي الخب ــــقو  مســــؤول غی ــــر للقل  مثی

 �جـــــب التـــــي الالزمـــــة والظـــــروف الحـــــرب لجـــــرائم الماد�ـــــة العناصـــــر تجنـــــب خـــــالل مـــــن: للغا�ـــــة

عبـــــــارة عـــــــن  نتیجـــــــة إلـــــــى الفر�ـــــــق �صـــــــل االســـــــتنتاج، هـــــــذا مثـــــــل إلطـــــــالق حاضـــــــرة تكـــــــون  أن

ــــبس ال التــــي الحــــرب جــــرائم حــــول تكهنــــات ــــي قیمــــة أي مــــن خالیــــة لتكــــون  فیهــــا ل ــــؤدي ال والت  ت

 .ثارةإلوا تفسیر سوء�الفر�ق  إلیها توصل التي النتائجصبغ  إلى إال

)ii" (المزعوم" �حكم األمر الواقع الحصار 



15 
 

ـــــراء فر�ـــــق �خلـــــط .46 ـــــف بـــــین الخب ـــــدابیر مختل  مختلفـــــة نقـــــاط فـــــي اعتمـــــدها التحـــــالف التـــــي الت

" الــــــیمن إلـــــى الوصـــــول التـــــي تقیـــــد التحـــــالف عملیــــــات جمیـــــع" و�صـــــف الـــــیمن فـــــي نـــــزاعال مـــــن

ـــــــب عـــــــن" قـــــــانوني خیـــــــال" هـــــــذا". �حكـــــــم األمـــــــر الواقـــــــع حصـــــــار" �أنهـــــــا ـــــــانون ا غر� ـــــــدولي لق  ال

ـــــق والتقلیـــــدي العرفـــــي اإلنســـــاني ـــــر المســـــلحة النزاعـــــات علـــــى المنطب  ذلـــــك،فعـــــل و�. الدولیـــــة غی

تطبیقــــــه مكـــــن � الـــــدولي القـــــانون  �موجـــــب الحصـــــار تعر�ـــــف أن �یـــــفشـــــرح  فـــــي الفر�ـــــق فشـــــل

 نفســـــه الخبـــــراء فر�ـــــق أن للنظـــــر الالفـــــت ومـــــن .مناقشـــــتها تمـــــت التـــــي المحـــــددة الظـــــروف علـــــى

ــــأن �عتــــرف ــــا �فهــــم الحصــــار � ــــى عموًم ــــل أنــــه عل  هــــذا وأن دولــــي مســــلح نــــزاع فــــي للتطبیــــق قاب

ـــــر ـــــیمن �عتبـــــر التقر� ـــــة فـــــي ال ـــــر مســـــلح نـــــزاع حال ـــــرف" دولـــــي غی  فهـــــم علـــــى �عتمـــــد" �أنـــــه و�عت

 مبــــــادئ مــــــع یتعــــــارضممــــــا " تفــــــاهم" أي ؛"اإلنســــــاني الــــــدولي القــــــانون  مبــــــادئ لتطبیــــــق متطــــــور

ــــانون  . وفــــي هــــذا الدولیــــة غیــــر المســــلحة النزاعــــات علــــى المنطبقــــة الثابتــــة اإلنســــاني الــــدولي الق

ــــــق " الصــــــدد، ــــــار عــــــدم تطبی ــــــد اخت ــــــراء ق ــــــق الخب ــــــى أن فر� " متطــــــورال فهــــــمال تجــــــدر اإلشــــــارة إل

وصــــف رغــــم  ،2015فــــي عــــام  تعــــزاإلنســــاني علــــى االعتــــداء المســــتمر علــــى  الــــدوليللقــــانون 

 ."حصار افتراضي" �ونه العدید من مسؤولي األمم المتحدة وهیئاتها

ــــق. 47 ــــدعو للقل ــــراء أخفــــق ،وممــــا ی ــــق الخب ــــي إجــــراء أن فر� ــــل صــــحیح ألهــــداف  ف تــــدابیر تحلی

ـــــص الفر�ـــــق، ومـــــع ذلـــــك التحـــــالف حقـــــق �ســـــطحي إلـــــى أنـــــه مـــــن غیـــــر المحتمـــــل أن �شـــــكل  خُل

فر�ــــق  تكهنــــات دقــــة عــــدم مــــن ذلــــك تــــأثیر عســــكري. �ضــــاعف ، بــــدون إحــــداثأهدافــــه التحــــالف

 جرائم دولیة.  مستوى  إلى ترقى التدابیرتجعل �عض  قد التي الخبراء

�شــــــأن آثــــــار القیــــــود البحر�ــــــة  ال أســــــاس لــــــه ر�ــــــق الخبــــــراء إلــــــى اســــــتنتاج مشــــــوهیتوصــــــل ف. 48

�ـــــدال مـــــن إجـــــراء دراســـــة شـــــاملة ألســـــباب و . كان المـــــدنیین والشـــــحن التجـــــاري والجو�ـــــة علـــــى الســـــ

فر�ــــق الخبــــراء عــــزو � �ــــه، ةالمنوطــــ لوال�ــــةقتضــــیه االــــذي تفــــي الــــیمن  اإلنســــاني المعقــــد لوضــــعا

ـــــه �شـــــكٍل فاضـــــح الوضـــــع اإلنســـــاني ـــــى  برمت ـــــدابیر التحـــــالف.إل ـــــذلك، ت ـــــراء  و� ـــــق الخب فشـــــل فر�

 اآلثـــــار أخفـــــق فـــــي حســـــاب أنـــــه �مـــــافـــــي اعتبـــــار عـــــدوان الحـــــوثیین ســـــببًا للصـــــراع فـــــي الـــــیمن. 

ــــى ا الضــــارة ــــیمن فــــي اإلنســــاني لوضــــععل ــــي نجمــــت ال  للحــــوثیین الواســــعة االنتهاكــــات عــــن والت

 .اإلنسانیة المساعدات توز�ع عرقلة ذلك في �ما اإلنساني، الدولي للقانون 

لمســــــاعدات اإلنســــــانیة إلـــــــى اآلثــــــار اإل�جابیــــــة لفر�ــــــق الخبــــــراء �شــــــكل �امــــــل  غفــــــل� و�المثــــــل،

 الشفهیة للتحالف. مذ�رةالعلى النحو المبین في  الیمن،
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 استنتاجات فر�ق الخبراء غیر الصحیحة. ه

ـــــد التزامهـــــا . 49 ـــــانون تؤ�ـــــد اإلمـــــارات العر�یـــــة المتحـــــدة مـــــن جدی ـــــوق اإلنســـــان  �الق الـــــدولي لحق

ـــــانون  ـــــدوليوالق ـــــزم اإلمـــــارات العر�یـــــة المتحـــــدة �العملیـــــات �اإلنســـــاني و  ال ـــــه. �مـــــا تلت ـــــال ل االمتث

ــــز ــــيهــــذه األطــــر القانونیــــة. ومــــع  المشــــروعة لتعز� ــــك، وف ــــة هــــذه ذل ــــإن ،الحال العیــــوب  وحتمــــا ف

 قــــد أدتوتحلیلــــه القــــانوني  یتــــهمنهجو  والیتــــه،العدیــــدة التــــي تــــؤثر علــــى نهــــج فر�ــــق الخبــــراء فــــي 

تعتقـــــــد اإلمــــــــارات العر�یــــــــة و إلـــــــى عــــــــدد مـــــــن األخطــــــــاء الخطیــــــــرة فـــــــي اســــــــتنتاجاته الوقائعیــــــــة. 

 .المحرفة الخاطئة المفاهیمهذه  إدراكالمتحدة أنه من األهمیة �مكان 

ــــــة المتحــــــدةتكــــــرر . 50 ــــــى الموجهــــــالشــــــفو�ة  فــــــي المــــــذ�رة ،اإلمــــــارات العر�ی ة مــــــن التحــــــالف إل

ـــــــــراء دحضـــــــــها ـــــــــب التحـــــــــالف ل فر�ـــــــــق الخب ـــــــــدولي مـــــــــن جان ـــــــــانون ال النتهاكـــــــــات المزعومـــــــــة للق

تـــــــود دولـــــــة  للتحـــــــالف،وأعضـــــــائه. �اإلضـــــــافة إلـــــــى العناصـــــــر المـــــــذ�ورة فـــــــي المـــــــذ�رة الشـــــــفو�ة 

 :یليیة المتحدة أ�ضًا أن تسجل ما اإلمارات العر�

)i (ماكن االحتجاز في الیمناستنتاجات فر�ق الخبراء المتعلقة �أ عدم صحة 

 المؤ�ــــــدةغیــــــر المثبتــــــة و  تــــــرفض اإلمــــــارات العر�یــــــة المتحــــــدة �شــــــكل قــــــاطع النتــــــائج غیــــــر. 51

ــــیمن لالدقیقــــة غیــــر و  ــــق �أمــــاكن االحتجــــاز فــــي ال ــــة المحتجــــز�نفر�ــــق الخبــــراء فیمــــا یتعل . ومعامل

ــــــذلك، و  ــــــة المتحــــــدة �ضــــــافة ل ــــــى حــــــد علمهــــــا، أنتؤ�ــــــد اإلمــــــارات العر�ی حكومــــــة الســــــلطات  عل

ـــــیمن ل الشـــــرعیة ـــــات االعتقـــــال واالحتجـــــاز. هـــــي التـــــي قامـــــت �ل ـــــذین  �مـــــا أنعملی األشـــــخاص ال

وفقــــــــــًا  الیمنیــــــــــة،�خضــــــــــعون لالعتقــــــــــال أو االحتجــــــــــاز خاضــــــــــعین إلشــــــــــراف النیا�ــــــــــة العامــــــــــة 

 لإلجراءات القانونیة المعمول بها.

أنهــــــا قــــــدمت الــــــدعم إلــــــى إلــــــى اإلمــــــارات العر�یــــــة المتحــــــدة  تشــــــیر ذلــــــك،. و�اإلضــــــافة إلــــــى 52

ــــة التــــي تضــــررت  ــــة والقضــــائیة والجزائی ــــل مؤسســــاتها األمنی ــــة إلعــــادة تأهی  جــــراءالحكومــــة الیمنی

ـــــة والتخر�ـــــب.  ـــــة المتحـــــدة  الجهـــــود،مـــــن خـــــالل هـــــذه و الهجمـــــات اإلرهابی ـــــدعم اإلمـــــارات العر�ی ت

ـــــة  ـــــام �مهامهـــــا �طر�ق ـــــة للقی ـــــة الیمنی ـــــة،مؤسســـــات العدال ـــــة  فعال ـــــزام دول اإلمـــــارات تماشـــــیًا مـــــع الت

ـــــــیمن. لالحكومـــــــة الشـــــــرعیة  بتمكـــــــینالعر�یـــــــة المتحـــــــدة  ـــــــة  فقـــــــد ةخاصـــــــصـــــــفة و�ل ســـــــاعدت دول

ســــــجن المنصــــــور�ة وســــــجن بیــــــر و  بنــــــاء وتــــــرمیم ســــــجن المكــــــال المر�ــــــزي اإلمــــــارات فــــــي إعــــــادة 

 من اإلصالحات. انتهائهاهذه السجون إلى الحكومة الیمنیة �مجرد  وقد سلمت أحمد،

)ii (الو�الة"  التي تحارب القوات" �شأنادعاءات فر�ق الخبراء  عدم صحة� 
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علــــــى الــــــنهج الخــــــاطئ الــــــذي اتبعــــــه فر�ــــــق الخبــــــراء والــــــذي الدالــــــة ومـــــن األمثلــــــة األخــــــرى . 53

فر�ــــق الخبــــراء �ــــأن اإلمــــارات العر�یــــة ل المثبــــتالــــزعم غیــــر  هــــو أدى إلــــى نتــــائج غیــــر صــــحیحة

قـــــوات �الو�الـــــة" فـــــي الـــــیمن. و�بـــــدو أن فر�ـــــق الخبـــــراء توصـــــل إلـــــى هـــــذا الـــــرأي " لـــــدیهاالمتحـــــدة 

ـــــــوق بهـــــــا.  فحـــــــصدون أي  ـــــــول لمعلومـــــــات موث ـــــــمعق ـــــــراء مجـــــــددا ،ذلكو� ـــــــق الخب  یتجاهـــــــل فر�

ــــة التــــي تتعــــارض مــــع  ــــة أن قــــوات الحــــزام األمنــــي  ،نتائجــــهاألدل ــــد أنشــــئمثــــل حقیق ت �مرســــوم ق

). �مـــــا أنــــه یتجاهـــــل أن الحكومـــــة الیمنیـــــة 2016لعـــــام  53مــــن الـــــرئیس هـــــادي (المرســــوم رقـــــم 

 قد قدمت تأكیدات متكررة �أن هذه القوات المحلیة تخضع لسلطتها وسیطرتها.

 لفر�ــــــق. مــــــن أجــــــل معالجــــــة المفــــــاهیم الخاطئــــــة المؤســــــفة الناشــــــئة عــــــن التحلیــــــل الخــــــاطئ 54

ـــــــراء، ـــــــة المتحـــــــدة فـــــــإن اإلمـــــــارات العر  الخب ـــــــنم�ی ـــــــرفض مجـــــــددهـــــــذه الفرصـــــــة  تغت ـــــــأقوى - الت و�

ــــــارات ــــــو  �شــــــأناالســــــتنتاج الخــــــاطئ  هــــــذا- العب ــــــي تحــــــارب ات"الق ــــــة الت ــــــة و ". �الو�ال تكــــــرر دول

 الشـــــبوانیة النخبــــةوقــــوات النخبــــة الحضـــــرمیة و اإلمــــارات التأكیــــد علـــــى أن قــــوات الحــــزام األمنـــــي 

ـــــــــة  الیمنیـــــــــة، الشـــــــــرعیةلســـــــــلطة وســـــــــیطرة الحكومـــــــــة  تخضـــــــــع و�قتصـــــــــر دور اإلمـــــــــارات العر�ی

 المتحدة على توفیر الدعم والتدر�ب والمشورة الفنیة لهذه القوى المحلیة.

 

 وسبل المضي قدماالختامیة  المالحظات-واو 

ــــــس حقــــــوق  )،2017( 31/36اعتمــــــاد القــــــرار �. 55 ــــــي  اإلنســــــان،وضــــــع أعضــــــاء مجل �مــــــا ف

ثقـــــتهم فـــــي فر�ـــــق الخبـــــراء �آلیـــــة  الســـــعود�ة،ذلـــــك اإلمـــــارات العر�یـــــة المتحـــــدة والمملكـــــة العر�یـــــة 

دولـــــة  وثقـــــتو إلجـــــراء دراســـــة شـــــاملة لجمیـــــع انتهاكـــــات وتجـــــاوزات حقـــــوق االنســـــان فـــــي الـــــیمن. 

. إن األخطـــــاء وعلـــــى درجـــــة مـــــن الحساســـــیة تلـــــك الوال�ـــــة مهمـــــةأن اإلمـــــارات العر�یـــــة المتحـــــدة 

�امــــــل التقر�ــــــر ونتائجــــــه  تغطــــــي األقســــــام مــــــن ألــــــف إلــــــى هــــــاء أعــــــالهالمبینــــــة فــــــي  والغلطــــــات

، والتوصـــــیات النتـــــائجوتثیـــــر التســـــاؤل حـــــول أســـــالیب عمـــــل فر�ـــــق الخبـــــراء والتحلیـــــل القـــــانوني و 

ــــى الوفــــاء  قدرتــــه ،وختامــــاً  فــــي الحكــــم واالســــتدالل  فر�ــــق العمــــل عثــــراتبوالیتــــه. إن أخطــــاء و عل

 جًدا �حیث ال �مكن تجاهلها. خطیرة�ثیرة جًدا و الشكل والعملیة في 

" للجنــــــة التحقیــــــق وسلمــــــ"التحیــــــز الم �شــــــأنشــــــكوك المفــــــوض الســــــامي  ، فــــــإن. فــــــي الواقــــــع56

غیـــــر تعبیـــــر یبـــــدو اآلن ، مســـــتقلة هیئـــــة دولیـــــة والـــــذي دفعـــــه إلـــــى الـــــدعوة إلـــــى تشـــــكیل الوطنیـــــة
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لقـــــانوني والـــــنهج المتبــــــع التحلیـــــل او ، الفر�ـــــقفـــــي منهجیـــــة  تأصـــــلة�ـــــالعیوب المدقیـــــق �المقارنـــــة 

 . في والیته

، التـــــــي أبرزهـــــــا المفـــــــوض الســـــــامي الســـــــابق لحقـــــــوق بـــــــنفس العقبـــــــاتللفر�ـــــــق إن القبـــــــول ذاتـــــــه 

مــــــن قیــــــود أمنیــــــة ولوجســــــتیة،  –اإلنســـــان والتــــــي أثــــــرت علــــــى عمــــــل اللجنــــــة الوطنیــــــة للتحقیــــــق 

 .والیته العمل على تنفیذفر�ق حدت أ�ضًا من قدرة  قد-الحوثي ، و�ذلك عرقلة منیةاأل

ـــــــــرار . 57 ـــــــــدعم)2017( 31/36الهـــــــــدف اآلخـــــــــر مـــــــــن الق ـــــــــوفیر ال  والمســـــــــاعدة ، أال وهـــــــــو ت

ــــ ــــا، یبــــدو أنــــه قــــد أصــــبح التحقیــــق الوطنیــــةین للجنــــة الفنی  فر�ــــق الخبــــراء. تــــوفر وال�ــــة ثانو�

، أو حتـــــى ، مـــــن خـــــالل تبـــــادل المعلومـــــاتللتحقیـــــق �بیـــــرة لـــــدعم جهـــــود اللجنـــــة الوطنیـــــةفرصـــــة 

ــــع،مــــن خــــالل إعــــداد التوصــــیات العامــــة. فــــي  تــــنص الوال�ــــة صــــراحًة علــــى أنهــــا "تتعامــــل  الواق

ـــــــع أصـــــــحاب المصـــــــلحة ... بهـــــــدف تبـــــــادل المعلومـــــــات  ـــــــد�م و مـــــــع الســـــــلطات الیمنیـــــــة وجمی تق

انتهاكـــــــات وتجـــــــاوزات  �شـــــــأنللجهـــــــود الوطنیـــــــة واإلقلیمیـــــــة والدولیـــــــة لتعز�ـــــــز المســـــــاءلة  الـــــــدعم

ـــــ ـــــام هـــــذه  ولألســـــف،یمن". حقـــــوق اإلنســـــان فـــــي ال ـــــدًال مـــــن اغتن ـــــار الفرصـــــة،ب ـــــق  فقـــــد اخت الفر�

ــــــق للجنــــــة الحســــــاسإهمــــــال وتجاهــــــل العمــــــل  ــــــى أســــــاس  الوطنیــــــة التحقی الــــــذي ال  دعــــــاءاالعل

اللجنـــــة الوطنیــــــة  �طعـــــن فـــــيالطـــــارئ  الـــــرفضهــــــذا  .هیئـــــة مســـــتقلة" ت"لیســـــ ا�أنهـــــ أســـــاس لـــــه

 ).2017( 31/36روح وأهداف القرار  و�تعارض مع للتحقیق

لحقـــــوق اإلنســـــان وأعضـــــاء مجلـــــس حقـــــوق  ةالســـــامی یةنظـــــر المفوضـــــتمـــــن الضـــــروري أن . 58

ـــــزاع  ـــــي الن ـــــوق اإلنســـــان وتعز�زهـــــا ف ـــــة حق ـــــز حما� ـــــة لتعز� ـــــي طر�ق ـــــدولي ف اإلنســـــان والمجتمـــــع ال

ورفاهیـــــــة الشـــــــعب مصـــــــالح  أن اإلمـــــــارات العر�یـــــــة المتحـــــــدة �كـــــــل احتـــــــرام ؤ�ـــــــدتو  الـــــــیمن.فـــــــي 

ــــي الشــــقیق لــــن  ــــقخــــدمها �الیمن ــــر آخــــر �خف ــــي فهــــم إمــــا ســــیاق النــــزاع أو الن أي تقر� ي ظــــر فــــف

 المســــتمر لــــنمطوهــــو مــــا یهمــــل التعامــــل �شــــكل شــــامل مــــع ا ؛تعقیــــدات الوضــــع اإلنســــاني للــــبالد

والتـــــــــي تعـــــــــاني مـــــــــن القیـــــــــود  ؛الجســـــــــیمة التـــــــــي یرتكبهـــــــــا الحوثیـــــــــون  لخروقـــــــــاتالنتهاكـــــــــات وال

ــــب واحــــد  ؛األرض علــــىالمفروضــــة علــــى الوصــــول  ــــات مــــن جان ــــي تتضــــمن تكهن ــــیس لــــه والت ل

ســــیخدم شــــعب الـــــیمن  ،رى و�ــــاألحفــــي تحلیــــل منطقــــي للحقــــائق والقـــــانون المعمــــول �ــــه.  أســــاس

علـــــى تقــــــد�م الــــــدعم �ــــــالتر�یز مجلــــــس حقــــــوق اإلنســـــان  قیـــــاموالمجتمـــــع الــــــدولي �شـــــكل أفضــــــل 

 .المساءلةمؤسسات إلى الیمن في مجال حقوق اإلنسان و  الفنیینوالمساعدة 


