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ملخص تنفيذي

إلــى مــا تصفــه األمــم  تأثيــرا مدمــرا علــى الســكان حيــث أدت  اليمــن  خلفــت حــرب 
المتحــدة بأنــه أســوأ أزمــة إنســانية فــي العالــم. ومــع ذلــك ، تواصــل المملكــة المتحــدة 
بيــع األســلحة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة، متجاهلــة 
فــي  الدولــي  اإلنســاني  القانــون  انتهــاكات  علــى  الدامغــة  األدلــة  يبــدو  مــا  علــى 
أفعالهمــا أثنــاء النــزاع. يثيــر هــذا األمــر تســاؤالت حــول مــا إذا كانــت المملكــة المتحــدة 
ليســت متواطئــة فقــط فــي جرائــم الحــرب فــي اليمــن، ولكنهــا أيًضــا مســؤولة جزئًيــا عــن 

اســتمرار الصــراع.
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بقيــادة  الــدول  مــن  تحالــف  دعــم 
الســعودية وتســع دول أخــرى - بمــا فــي 
ذلــك اإلمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن 
حكومــة   ،  2015 مــارس  فــي  والكويــت 
ضــد  هــادي  منصــور  ربــه  عبــد  الرئيــس 
الحوثييــن، وهــم جماعــة متمــردة تدعمهــا 
إيــران. وأدت الحــرب الناتجــة إلــى مــا تصفــه 
األمــم المتحــدة بأنــه »أســوأ أزمــة إنســانية 
فــي العالــم« حيــث يحتــاج حوالــي ٪80 من 
ســكان اليمــن البالــغ عددهــم 29 مليــون 
شــخص إلــى شــكل مــن أشــكال المســاعدة 
اإلنســانية أو الحماية. ومنذ اندالع القتال، 
تشــرد حوالــي 4 مالييــن شــخص قســرًا مــن 
منازلهــم، وعلــى الرغــم مــن أن مــا يقــرب 
مــن ثلــث الســكان يعتمــدون علــى رواتــب 
الحكومــة، فقــد جمــدت الحكومــة العديــد 
ــر  مــن هــذه المدفوعــات بعــد وقــت قصي
مــن بــدء الحــرب. باإلضافــة إلــى ذلــك ، فــإن 
ثلثــي جميــع المناطــق اليمنيــة فــي حالــة 
مــا قبــل المجاعــة، ممــا يعنــي أن حوالــي 
ماســة  حاجــة  فــي  شــخص  مليــون   14.3
عــن   ٪  27 قدرهــا  بزيــادة  للمســاعدات، 

العــام الماضــي.

الصراع في اليمن
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9,400,000

29,400,000

20,000,000

69% 32.4%

4,000,000

13.8%

23,000,000

79.3%

مجموع السكان

tاالشخاص الذين 
يعتمدون على 
رواتب الحكومة 

قبل الصراع  

األشخاص الذين 
يفتقرون إلى أي 
إمكانية للحصول 

على الرعاية الصحية 

نازحون من 
منازلهم

االشخاص 
الذين  يحتاجون 
إلى شكل من 

أشكال المساعدة 
اإلنسانية أو 

الحماية

المصدر:
UN, Yemen peace project, UNOCHA

التكلفة البشرية للصراع
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وأعــرب رئيــس العمليــات اإلنســانية فــي األمــم 
المتحــدة عــن تحذيــر إضافــي: نظــًرا للظــروف 
األليمــة التــي تعيشــها البــالد بســبب الحــرب، 
كورونــا19-  جائحــة  مــن  القتلــى  عــدد  فــإن 
ضحايــا  عــدد  إجمالــي  يتجــاوز   `` أن  يمكــن 
الســنوات  خــالل  والجــوع  والمــرض  الحــرب 
الخمــس الماضيــة. فــي الواقــع ، دمــرت الحــرب 
نظــام الرعايــة الصحيــة فــي اليمــن حيــث أصبــح 
أكثــر مــن نصــف المرافــق الطبيــة فــي البــالد 
معطلــة. وتشــير التقديــرات إلــى أن 20 مليــون 
يمنــي يفتقــرون إلــى أي رعايــة صحيــة ، حيــث 
فــي  الصحــي  النظــام  الواقــع«  فــي  »انهــار 
لألمــم  الســامية  للمفوضيــة  وفًقــا  البــالد، 

الالجئيــن. لشــؤون  المتحــدة 

وتقــدر منظمــة العفــو الدوليــة مقتــل أكثــر مــن 
القتــال. وفًقــا  انــدالع  ألــف يمنــي منــذ   200

لمشــروع الســالم اليمنــي ، يبلــغ إجمالــي عــدد 
الجرحــى المدنييــن حالًيــا 9797 ويبلــغ العــدد 
اإلجمالــي للقتلــى المدنييــن 8757 ، مما يجعل 

ــا المدنييــن 18554.  إجمالــي عــدد الضحاي

وقــد وثــق مفــوض األمــم المتحــدة الســامي 
لحقــوق اإلنســان أن هــذا يشــمل مــا ال يقــل 
عــن 2898 طفــاًل و1395 امــرأة. ومــع ذلــك 
مــن  اآلالف  تشــمل  ال  األرقــام  هــذه  فــإن   ،
المدنييــن الذيــن لقــوا حتفهــم كنتيجــة مباشــرة 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الظــروف  لتدهــور 
 ، المثــال  ســبيل  علــى  واإلنســانية.  والصحيــة 
 Save The األطفــال  أنقــذوا  منظمــة  تقــدر 
بســبب  ماتــوا  رضيــع   85000 أن   Children
الجــوع أو األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا 

منــذ عــام 2015.

85,000 95,388

189,145

8,757

عدد القتلى

مدنيون قتلوا في ضربات 
جوية بقيادة التحالف 

السعودي

 الذين ماتوا من الجوع 
أو األمراض التي يمكن 

الوقاية منها 

األشخاص الذين قتلوا 
بوسائل / أسلحة أخرى

إجمالي

المصدر:
Yemen data project, Save The Children, Amnesty
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يــرى مشــروع الســالم اليمنــي أن التحالــف 
مســؤول عــن جرائــم ضــد اإلنســانية بالنظــر 
إلــى قيامــه بإغــالق الموانئ اليمنية بشــكل 
كســالح  الجــوع  واســتخدام  قانونــي؛  غيــر 
المأهولــة  المناطــق  وقصفــت  حــرب؛ 
بالســكان والمــزارع وقــوارب الصيــد والبنيــة 
أســلحة  واســتخدمت  المدنيــة؛  التحتيــة 
مثــل  بطبيعتهــا،  وعشــوائية  محظــورة 
العنقوديــة.  والقنابــل  األبيــض  الفســفور 
فــي وقــت كتابــة هــذا الملخــص، ووفًقــا 
لمشــروع الســالم فــي اليمــن، كان التحالــف 

علــى  جويــة  غــارة   21998 عــن  مســؤواًل 
 12 بمتوســط   ، النــزاع  بــدء  منــذ  اليمــن 
هيومــن  وثقــت  اليــوم.  فــي  جويــة  غــارة 
مــن   90 عــن  يقــل  ال  مــا  ووتــش  رايتــس 
هــذه الضربــات الجويــة علــى أنهــا تنتهــك 
يبــدو  حيــث  الدولــي،  اإلنســاني  القانــون 
المدنييــن  علــى  متعمــدة  هجمــات  أنهــا 
واألعيــان المدنيــة. بشــكل عــام ، وســجلت 
وزارة الدفــاع 410 خرقــا للقانــون اإلنســاني 

التحالــف. الدولــي مــن قبــل 

قصف المزارع وقوارب 
الصيد والبنية التحتية 

لألعمال

تفجير قوارب 
الصيد

جمدت الحكومة المدعومة 
من الحوثيين الرواتب

الحصار والمجاعة

اغالق الموانئ البحرية

النزوح

Amnesty, Yemen peace project, Save The Children, Yemen data project
المصدر:

أثر الضربات الجوية على المدنيين
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وخلــص تحقيــق أجــراه فريــق الخبــراء التابــع 
لألمــم المتحــدة إلــى أن الضربــات الجويــة 
غالبيــة  عــن  مســؤولة  كانــت  للتحالــف 
اســتهدفت  ألنهــا  المدنييــن  الضحايــا 
عمــدا مناطــق ســكنية وجنــازات وحفــالت 
زفــاف ومرافــق احتجــاز وأســواق وقــوارب 
إلــى  باإلضافــة  طبيــة.  ومنشــآت  مدنيــة 

واإلماراتيــون  الســعوديون  قصــف  ذلــك، 
منظمــات  مــن  المســاعدات  مــوارد 
ــة الدوليــة، مثــل أوكســفام وأنقــذوا  اإلغاث
األطفــال، بمــا فــي ذلــك محطــات معالجــة 
الكوليــرا. وشــهد  الميــاه ومراكــز معالجــة 
اليمــن بعــد ذلــك أكبــر انتشــار للكوليــرا فــي 

المســجل. التاريــخ 

محطات الوقود

القوارب المدنية

المساجد

األسواق

محطات معالجة 
المياه

المعتقالت

 مصادر 
المساعدات

حفالت الزفاف

المرافق الطبية

الجنازات

Channel 4, UK Parliament, Oxfam
المصدر:

أهداف القصف الجوي
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مصــدر  أكبــر  ثانــي  المتحــدة  المملكــة  تعتبــر 
للمعــدات الدفاعيــة فــي العالــم. تتراكــم الحصة 
 ،  )63٪( الجــوي  الدفــاع  ســوق  فــي  األكبــر 
والدفــاع األرضــي ٪24 مــن الصــادرات و13٪ 
مــن حصــة الصــادرات الخاصــة بالدفــاع البحــري. 
مــن   60٪ األوســط  الشــرق  دول  واشــترت 
صــادرات المملكــة المتحــدة الدفاعيــة البالغــة 
125 مليــار دوالر منــذ عــام 2010 ، مــع 58٪ 
مــن حصــة الســوق لصــادرات الدفــاع البريطانيــة 
ــدول فــي الشــرق األوســط فــي عــام 2019.   ل
وقالــت )حملــة ضــد تجــارة األســلحة( أن قيمــة 
تراخيــص التصديــر البريطانيــة المعتمــدة للســلع 
العســكرية بلغــت منــذ بــدء قصــف اليمــن 25 
مليــار جنيــه إســترليني. ويشــمل ذلــك 2.7 ألــف 
علــى مكونــات  إنفاقهــا  يتــم  إســترليني  جنيــه 
الدعــم  لطائــرات  المتحــدة  المملكــة  مــن 
العســكري ومكونــات الطائــرات المقاتلــة علــى 
التوالــي؛ 2.4 ألــف جنيــه اســترليني تــم إنفاقهــا 
علــى مكونــات مــن المملكــة المتحــدة لطائــرات 
التدريب العســكرية ؛ و2.3 ألف جنيه إســترليني 
المملكــة  فــي  األســلحة  مشــاهدة  مقابــل 

المتحــدة.

باإلضافــة  األســلحة،  تجــارة  معاهــدة  تنظــم 
إلــى التشــريعات اإلقليميــة والمحليــة، مبيعــات 
األســلحة الدوليــة مــن خــالل التصديــق علــى 

التزامــات الــدول بحمايــة حقــوق اإلنســان. ومــع 
ذلــك ، أكــد تقريــر أصدرتــه األمــم المتحــدة فــي 
ســبتمبر 2020 أن دواًل ثالثــة - مثــل المملكــة 
األمريكيــة  المتحــدة  والواليــات  المتحــدة 
وفرنســا - `` ســاعدت فــي إســتدامة الصــراع 
األطــراف  تزويــد  فــي  االســتمرار  خــالل  مــن 
الخارجيــة  وزارة  توافــق  وال   ›‹ باألســلحة. 
علــى  وتصــر   ، التقاريــر  هــذه  علــى  البريطانيــة 
فــي  عضــًوا  ليســت  المتحــدة  المملكــة  أن 
»تبــذل  و  الســعودية  تقــوده  الــذي  التحالــف 
كل مــا فــي وســعها للمســاعدة فــي إنهــاء هــذا 
الصــراع المدمــر مــن خــالل وضــع ثقلنــا الكامــل 
األمــم  تقودهــا  التــي  الســالم  عمليــة  وراء 
المتحــدة«. باإلضافــة إلــى االدعــاء بــأن الســالم 
آمــن ومزدهــر والخليــج المســتقر سياســيًا مــن 
المتحــدة  للمملكــة  اإلســتراتيجية  المصالــح 
، وتبــرر الحكومــة أفعالهــا مــن خــالل اإلشــارة 
إلــى حقيقــة أن هنــاك مــا يقــرب مــن 132 ألــف 
فــي  الدفــاع  صناعــة  فــي  يعملــون  شــخص 
المملكــة المتحــدة، وبلــغ حجــم مبيعاتهــا 24.4 
ــاًرا مــن عــام 2019.  ــه إســترليني اعتب ــار جني ملي
ومــع ذلــك، يبلــغ إجمالــي تمويــالت المملكــة 
المتحــدة المرســلة إلــى اليمــن، منــذ بــدء الصــراع 

970 مليــون جنيــه إســترليني فقــط.

مبيعات األسلحة في المملكة المتحدة
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شــكلت المملكــة العربيــة الســعودية 41٪ 
مــن إجمالــي حجــم صــادرات األســلحة مــن 
المملكة المتحدة بين عامي 2010 و2019، 
عــن  مســؤولة  المتحــدة  المملكــة  وكانــت 
المملكــة  إلــى  ٪19 مــن واردات األســلحة 
ضــد  حملــة  وذكــرت  الســعودية.  العربيــة 
تجــارة األســلحة CAAT أن إجمالــي القيمــة 
البريطانيــة  التصديــر  لتراخيــص  المنشــورة 
المعتمــدة للســلع العســكرية إلــى المملكــة 
العربيــة الســعودية منــذ بــدء القصــف فــي 
اليمــن تبلــغ 5.4 مليــار جنيــه إســترليني. ومــع 
ذلــك ، فإنهــا تؤكــد أن القيمــة الحقيقيــة ال 
تقــل عــن 16 مليــار جنيــه إســترليني. يتضمــن 
هــذا 390 ترخيًصــا "قياســًيا" محــدود القيمــة 
و92 ترخيًصــا "مفتوًحــا" غيــر محــدود القيمــة 
؛ الفئــة األخيــرة التــي تســمح بتســليم متعدد 
إرفــاق  وكميــات غيــر محــدودة، مــع عــدم 
بيانــات ماليــة عــن فتــرة صالحيــة الترخيــص. 
فــي عــام 2007، حصلــت المملكــة المتحــدة 
العربيــة  المملكــة  لتزويــد  ترخيــص  علــى 
المقاتلــة.  تايفــون  بطائــرات  الســعودية 
الطائــرات  هــذه  زادت  الحيــن،  ذلــك  ومنــذ 
لتصبــح واحــدة مــن أشــهر صــادرات المملكــة 
مــع ســرعة  الدفــاع.  فــي قطــاع  المتحــدة 
ــد عــن 1500 ميــل فــي الســاعة  قصــوى تزي
والقــدرة علــى حمــل مجموعــة مــن األســلحة 
هــذه  تعــد   ، والجويــة  البريــة  القتاليــة 
ذات  المقاتلــة  الطائــرات  أكثــر  الطائــرات 

تقدًمــا. المتعــددة  االدوار 

والشــركات البريطانيــة التــي تقدمــت بطلــب 
تراخيــص  مــن  عــدد  أكبــر  علــى  للحصــول 
التصديــر إلــى المملكــة العربيــة الســعودية 
و  BAE Systemsو  Excelitas هــي 
VestGuard UK وRolls-Royce.وتشــمل 
الطائــرات  هــذه  الشــركات  مــن  الصــادرات 
طيــار  بــدون  والطائــرات  والمروحيــات 
والمعــدات والمكونــات ذات الصلــة بقيمــة 
3 مليــارات جنيــه إســترليني. و2.5 مليــار جنيــه 
اســترليني مــن القنابــل والصواريــخ والقنابــل 
والمعــدات  المضــادة  والتدابيــر  اليدويــة 
إلــى  باإلضافــة  الصلــة.  ذات  والمكونــات 
المملكــة  وتواصــل  األســلحة،  مبيعــات 
المتحــدة تقديــم التدريب العســكري للقوات 
مــن  وغيرهــم  الســعودية  الملكيــة  الجويــة 
األفــراد الســعوديين علــى صيانــة وتشــغيل 
االســتعداد  مــن  يمكنهــم  ممــا  األســلحة، 
للقتــال حتــى بعــد إزالــة الدعــم البريطانــي. 
 BAE شــركة  فــي  ســابق  عامــل  وكشــف 
القــوات  4 ديســباتش أن  Systems لقنــاة 
الجويــة الملكيــة الســعودية لــن تكــون قــادرة 
علــى تحليــق أســطولها مــن طائــرات تايفــون 
مــع   `` بريطانــي:  دعــم  بــدون  المقاتلــة 
كميــة الطائــرات التــي لديهــم والمتطلبــات 
 7 مــن  هنــاك  نكــن  لــم  ومــا  التشــغيلية، 
إلــى 14 يوًمــا لــن تكــون هنــاك طائــرة فــي 

الســماء.
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مبيعــات أســلحة بريطانيــة للســعودية منــذ 
بــدء قصــف التحالــف فــي مــارس 2015

10£ billion
715£ million

5.4£ billion

التراخيص المفصح عنها )تراخيص "قياسية" محدودة 
القيمة( للمملكة العربية السعودية

التراخيص المفصح عنها )تراخيص »قياسية« محدودة 
القيمة( لدولة اإلمارات العربية المتحدة

الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار والمعدات 
والمكونات ذات الصلة

الطائرات والمروحيات والطائرات بدون 
طيار والمعدات والمكونات ذات الصلة

صفقات القنابل والصواريخ غير المعلن عنها  / الصيانة 
المستمرة والتدريب والدعم الفني

تراخيص غير معلنة )تراخيص »مفتوحة« غير 
محدودة القيمة( للتحالف بقيادة السعودية

المركبات المدرعة والدبابات
معدات الكترونية

األسلحة الخفيفة والمدفعية
سفن حربية

األسلحة الصغيرة
أخرى

القنابل والصواريخ والقنابل اليدوية والتدابير المضادة 
والمعدات والمكونات ذات الصلة

أخرى

CAAT, House of Common Library, Stockholm International Peace Research Institute
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فــإن   ، اليمنــي  الســالم  لمشــروع  وفًقــا 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة متورطــة - وربمــا 
تشــارك عســكرًيا بشــكل أكبــر - مــن المملكــة 
العربيــة الســعودية فــي الحــرب اليمنيــة حيــث 
يبــدو أنهــا تنفــذ غالبيــة الضربــات الجويــة علــى 
الرغــم  وعلــى  للتحالــف.  األماميــة  الخطــوط 
مــن إحجــام المملكــة العربيــة الســعودية عــن 
القيــام بذلــك ، فقــد شــاركت اإلمــارات بنشــاط 
فــي نشــر القــوات علــى األرض ، بمــا فــي ذلــك 
تدريــب الميليشــيات اليمنيــة واإلشــراف عليها.

العربيــة  اإلمــارات  اســتثمرت   ، وبالتالــي 
بشــكل  الماضييــن  العقديــن  فــي  المتحــدة 
فــي  ســيما  ال   ، األســلحة  صناعــة  فــي  كبيــر 
المركبــات المدرعــة والصواريــخ. وفًقــا لمعهــد 
الســالم،  ألبحــاث  الدولــي  ســتوكهولم 
كانــت اإلمــارات العربيــة المتحــدة ثامــن أكبــر 
عامــي  بيــن  العالــم  فــي  لألســلحة  مســتورد 
اإلمــارات  أن  حيــن  فــي  و2019.   2015
العربيــة المتحــدة هــي واحــدة مــن أكبــر عمــالء 
فــإن   ، المتحــدة  المملكــة  فــي  األســلحة 
مبيعــات المملكــة المتحــدة متواضعــة مقارنــة 
بالمورديــن اآلخريــن ، مثــل الواليــات المتحــدة 
حكومــة  وحاولــت   .)11٪( وفرنســا   )68٪(
ديفيــد كاميــرون زيــادة مبيعاتهــا مــن األســلحة 
عــام  فــي  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  إلــى 
قيــام  سيشــهد  كان  عقــد  خــالل  مــن   2013
شــركة BAE Systems بتزويــد 60 يوروفايتــر 
تايفــون ، لكــن الصفقــة تــم االســتحواذ عليهــا 
الحًقــا مــن قبــل فرنســا. ومنــذ ذلــك الحيــن ، 
تــم إنشــاء طاقــم دفــاع بريطانــي دائــم فــي 

الخليــج كجــزء مــن اســتراتيجية األمــن القومــي 
ومراجعــة   2015 لعــام  المتحــدة  للمملكــة 
محاولــة  فــي  االســتراتيجي  والدفــاع  األمــن 
لزيــادة عالقــات تجــارة األســلحة بيــن المملكــة 

المتحــدة. العربيــة  واإلمــارات  المتحــدة 

األســلحة  تجــارة  ضــد  حملــة  تقاريــر  وذكــرت 
CAAT أن القيمــة اإلجماليــة لتراخيــص التصديــر 
العســكرية  للســلع  المعتمــدة  البريطانيــة 
بــدء  منــذ  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  إلــى 
القصــف فــي اليمــن تبلــغ 715 مليــون جنيــه 
إســترليني. كمــا أفــادت الحملــة أن 122 شــركة 
للحصــول  بطلــب  تقدمــت  بريطانيــة  أســلحة 
عســكرية  معــدات  لتصديــر  تراخيــص  علــى 
فــي  بمــا   ، المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  إلــى 
وطائــرات  )مدفعيــة   BAE Systems ذلــك 
وأنظمــة صواريــخ أرض جــو ومركبــات مدرعــة( 
)بنــادق قنــص(   Accuracy Internationalو
وأنظمــة AEI. )مدافــع الطائــرات والرشاشــات 
وقــد  الطائــرات(.  غيــار  وقطــع  المحمولــة 
نتــج عــن ذلــك الموافقــة علــى 652 ترخيًصــا 
ترخيًصــا  و86  القيمــة  محــدود  »قياســًيا« 
ويشــمل  القيمــة.  محــدود  غيــر  »مفتوًحــا« 
ذلــك ، علــى ســبيل المثــال ، ترخيــص الطائــرات 
بقيمــة  بــدون طيــار  والطائــرات  والمروحيــات 
للمركبــات  ؛  إســترليني  جنيــه  مليــون   246
ــه إســترليني  المدرعــة بقيمــة 158 مليــون جني
101 مليــون  بقيمــة  اإللكترونيــة  للمعــدات  ؛ 
ــه إســترليني ؛ ولألســلحة الخفيفــة بقيمــة  جني

إســترليني. جنيــه  مليــون   53
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قدمــت قنــاة ديســباتش Dispatches طلبا 
يتعلــق بحريــة المعلومــات يتضمــن أســئلة 
عــن عــدد األســلحة أو الطائــرات البريطانيــة 
رفضــت  وقــد  النــزاع.  فــي  شــاركت  التــي 
وزارة الدفــاع طلبهــم ألن المعلومــات قــد 
ــا«. ــر ســلًبا علــى العالقــات مــع حلفائن »تؤث

ومــع ذلــك ، تقــول منظمــة العفــو الدوليــة 
تدفــق  أن  علــى  كثيــرة  أدلــة  ``هنــاك  إن 
التحالــف  إلــى  المســؤولة  غيــر  األســلحة 
الــذي تقــوده الســعودية أدى إلــى إلحــاق 
علــى   ›‹ اليمنييــن.  بالمدنييــن  ضــرر جســيم 
ســبيل المثــال ، فــي عــام 2016 ، اعتــرف 
وزيــر الدفــاع البريطانــي الســير مايــكل فالــون 
بــأن القنابــل العنقوديــة التــي اســتخدمتها 
الســعودية لقصــف القــرى والمــزارع اليمنيــة 
المتحــدة.  المملكــة  وباعتهــا  صنعــت 
واعترفــت المملكــة العربيــة الســعودية ســرا 
أيًضــا    Bellingcat تتبعــت  باســتخدامها. 
عشــرات الصــور ومقاطــع الفيديــو لمقاتليــن 
ســعوديين وإماراتييــن فــي اليمــن بأســلحة 

الصنــع. بريطانيــة 

عالوة على ذلك ، في أغســطس من العام 
الماضــي ، قدمــت شــبكة العمــل القانونــي 
المحامــاة  وشــركة   )GLAN( العالميــة 

 288 مــن  تقريــًرا   Bindmans البريطانيــة 
الشــامل  المســتقل  تحليلهمــا  عــن  صفحــة 
وتحليــل  الشــهود  شــهادات  جمــع  الــذي 
الحفــر وشــظايا القنابــل مــن عــدد كبيــر مــن 
الضربــات التــي نفــذت مــن قبــل التحالــف. 
وتــم جمــع األدلــة المســتخدمة فــي التقريــر 
حقــوق  منظمــة  قبــل  مــن  كبيــر  حــد  إلــى 
منظمــة   ، المســتقلة  اليمنيــة  اإلنســان 
فــي  ميدانًيــا  بحًثــا  تجــري  التــي   ، مواطنــة 
21 محافظــة مــن أصــل 22 محافظــة فــي 
اليمــن. واألدلــة، التــي تراكمــت بعــد وقــت 
قصيــر مــن الضربــات بالقنابــل الســعودية ، 
تناقضــت بشــكل مباشــر تحقيقــات التحالــف 
الســعودي بعــد الضربــة. يقــول آرون ميــرات 
، الصحفــي والباحــث فــي مجلــس العمــوم: 
»هــذا الدليــل ال يظهــر أن الريــاض تســتهدف 
المدنييــن اليمنييــن فحســب ، بــل إنهــا تقــوم 
بالتســتر عليهــم بـــ« تحقيقــات »التبييــض ... 
واألســوأ مــن ذلــك أن الحكومــة البريطانيــة 
تقــول إنهــا تبنــي قراراتهــا علــى مــا إذا كانــت 
إلــى  األســلحة  مبيعــات  علــى  ســتوافق 
المملكــة العربيــة الســعودية أم ال بنــاًء علــى 
المملكــة  لهــا  قدمتهــا  التــي  المعلومــات 

الســعودية. العربيــة 

03 دليل على استخدام 
األسلحة
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تواصــل الحكومــة مقاومــة مجموعــات 
خــالل  مــن  البرلمــان  ونــواب  الحملــة 
االســتمرار فــي تزويــد المملكــة العربية 
 ، بالســالح  واإلمــارات  الســعودية 
الوفيــرة  األدلــة  مــن  الرغــم  علــى 
الدولــي  القانــون  انتهــاكات  علــى 
اإلنســاني فــي اليمــن. فــي عــام 2016 
اإلرهــاب  مكافحــة  هيئــة  أطلقــت   ،
مراجعــة قضائيــة لمبيعــات األســلحة 
الســعودية.  العربيــة  المملكــة  إلــى 
تــم رفــض دعواهــم فــي عــام 2017 
ومــع   ، العليــا  المحكمــة  قبــل  مــن 
حكمــت   ،  2019 عــام  فــي   ، ذلــك 
لصالحهــم.  االســتئناف  محكمــة 
صنــع  عمليــة  أن  المحكمــة  وجــدت 
القــرار التــي اتخذتهــا الحكومــة لمنــح 
تراخيــص التصديــر كانــت »غيــر عقالنيــة 
وبالتالــي غيــر قانونيــة«. ونتيجــة لذلــك 
، اضطــرت الحكومــة إلــى إعــادة اتخــاذ 
ــا  ــر األســلحة وفًق جميــع قــرارات تصدي
للقانــون والتوقــف عــن إصــدار تراخيــص 
تصديــر أســلحة جديــدة إلــى المملكــة 
مئــات  ووضــع   ، الســعودية  العربيــة 

المالييــن مــن الجنيهــات مــن مبيعــات 
تطبيــق  تــم  االنتظــار.  فــي  األســلحة 
لــكل  التراخيــص  علــى  القيــود  هــذه 
فــي  بمــا   ، التحالــف  دول  مــن  دولــة 

المتحــدة. العربيــة  اإلمــارات  ذلــك 

 ،  2020 يوليــو  فــي   ، ذلــك  ومــع 
أعلنــت وزيــرة الدولــة للتجــارة الدوليــة 
للقانــون  انتهــاكات  أي  أن  تــروس  ليــز 
اإلنســاني الدولــي مــن قبــل التحالــف 
كانــت  الســعودية  تقــوده  الــذي 
``حــوادث معزولــة ›‹. لذلــك ، خلصــت 
المملكــة  بــأن  مقتنعــة  الحكومــة   ،
النيــة   ‹ لديهــا  الســعودية  العربيــة 
االمتثــال  »علــى  والقــدرة  الحقيقيــة 
للقانــون ، ممــا يعنــي أنــه ال يوجــد خطــر 
واضــح مــن إســاءة اســتخدام األســلحة 
المتحــدة.  المملكــة  توفرهــا  التــي 
واســتأنفت الحكومــة منــذ ذلــك الحيــن 
إصــدار التراخيــص الجديــدة ، »الكمــال 
طلبــات الترخيــص المتراكمــة للمملكــة 
فــي  وشــركائها  الســعودية  العربيــة 

التحالــف«.

التحديات 
04القانونية
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العربيــة  المملكــة  إلــى  المعتمــدة  المتحــدة  المملكــة  مبيعــات 
الســعودية و المســاعدات اإلماراتيــة مقابــل اليمــن منــذ بــدء الصــراع

إرسال مساعدات بريطانية 
إلى اليمن

مبيعات المملكة المتحدة المعتمدة
إلى السعودية واإلمارات

Source: International Observatory of Human Rights, CAAT
المصدر:
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يجــب علــى المملكــة المتحــدة االســتماع إلــى دعــوات منظمــات مثــل منظمــة العفــو 
الدوليــة وهيومــن رايتــس ووتــش ومنظمــة )حملــة ضــد تجــارة األســلحة( لوقــف إمــداد 
التحالــف الــذي تقــوده الســعودية باألســلحة حتــى ال يعــود هنــاك خطــر حقيقــي مــن 

اســتخدام هــذه األســلحة لتأجيــج الصــراع فــي اليمــن.

يجــب علــى نــواب المقاعــد الخلفيــة فــي البرلمــان Backbench التخلــي عــن دعــم جميــع 
تراخيــص تصديــر األســلحة الجديــدة والحاليــة التــي حصلــت عليهــا حكومــة المملكــة 
المتحــدة للتحالــف. كمــا يجــب علــى حكومــة المملكــة المتحــدة أيًضا االســتماع والتعاون 
مــع مجموعــة الخبــراء الدولييــن واإلقليمييــن البارزيــن بشــأن اليمــن الذيــن شــددوا ، فــي 
التقريــر المقــدم رســمًيا إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان فــي 29 ســبتمبر 2020 ، علــى 
ــٍد نظيفــة فــي هــذا الصــراع. وتقــع مســؤولية االنتهــاكات علــى عاتــق  »عــدم وجــود أي
جميــع أطــراف النــزاع ». وخلــص التقريــر فــي نتائجــه إلــى أن »الحكومة اليمنيــة والحوثيين 
والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي وأعضــاء التحالــف ال ســيما الســعودية واإلمــارات ارتكبــوا 

انتهــاكات«.

وطالــب فريــق الخبــراء مجلــس األمــن بإحالــة الوضــع فــي اليمــن إلــى المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة، وتوســيع قائمــة األشــخاص الخاضعيــن لعقوبــات مجلــس األمــن. كمــا أعربــت 
الفريــق عــن دعمــه إلنشــاء آليــة تحقيــق العدالــة الجنائيــة الدوليــة ، فضــال عــن مزيــد 
مــن المناقشــات حــول إمكانيــة وجــود محكمــة متخصصــة للتعامــل مــع الجرائــم الدوليــة 
التــي ارتكبــت خــالل النــزاع فــي اليمــن. وجــددت المجموعــة دعوتهــا إلــى الــدول الثالثــة 
لوقــف نقــل األســلحة إلــى أطــراف النــزاع بالنظــر إلــى دور عمليــات النقــل هــذه فــي 

إدامــة الصــراع وربمــا المســاهمة فــي االنتهــاكات.

التـــوصـيــــات
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