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 املقدمـــة
 

مت إعــــــداد تــــــقا التقريــــــر بقتــــــد إبــــــرا   ــــــرورة أ  ت مــــــل األمــــــم املت ــــــدة 
ـــــدا ر.  ـــــزاع ال ـــــيمن وإ ـــــا  الن ـــــء الســـــالم ئ ال ـــــدو  صـــــوا يقي واجملتمـــــو ال
ي تمـــــــــد تـــــــــقا التقريـــــــــر علـــــــــ  ا  ـــــــــود الســـــــــابقة لل ديـــــــــد مـــــــــن األ ـــــــــراد 
واملنظمــــــان الــــــقين ويفقــــــوا وشــــــرعوا ئ التوعيــــــة ب ــــــ   ا ت ا ــــــان  قــــــو  

  ل يوم ئ اليمن. اإل سا  اليت يدث  
 

بـــــــدأ النـــــــزاع احلـــــــا  ئ الـــــــيمن علـــــــ  شـــــــكل ا ـــــــطرا ن مد يـــــــة ئ عـــــــام 
 تجـــــــــط عـــــــــن الســـــــــن  علـــــــــ  احلكومـــــــــة اليمنيـــــــــة.  ـــــــــ  أ  تـــــــــق   2011

اال ــــطرا ن تطــــورن إىل  ــــزاع مســــلي يــــال اأمــــد  بــــني ميلي ــــيا احلــــويفي 
مـــــن صبـــــل احلـــــويفيني.  2014واحلكومـــــة ب ـــــد أ  مت اصت ـــــام ال اصـــــمة ئ عـــــام 

ك احلــــنير ت ــــرني املــــواينني اليمنيــــني للشتيــــ  مــــن صبــــل ميلي ــــيا منــــق  لــــ
 احلويفي وأصب وا   ااي أل مة إ سا ية ئ بالدتم. 

 

 ــــا  أ نــــر مــــن  2017األ مــــة شــــديدة الويــــ ة لدريــــة أ ــــ  مــــو  ايــــة عــــام 
مليــــــــو   16٪ مــــــــن اليمنيــــــــني ي ــــــــا و  مــــــــن ا  ــــــــدام األمــــــــن ال ــــــــقا ي و 60

. ي ــــ  تقريــــر صــــدر ئ عــــام 1شــــنت يفتقــــرو  إىل ميــــا  ال ــــرا ا منــــة
                                                        

البيا  امل شك ملنظمة الت ة ال املية واليو يسيف وبرانمج األ قية ال املير األسر اليمنية ال تستطيو  1
(ر 2017ديسمرب  29أ  تت مل يوًما آخر من احلرار  ما  لك أبلف يوم آخر )



 

 
 

ـــــرانمج األمـــــم املت ـــــدة اإلنـــــا ي إىل أ  مـــــا يقـــــرا مـــــن  2018 ٪ 75برعايـــــة ب
دوالر أمريكــــي ئ  100مــــن الســــكا  ي ي ــــو  علــــ  مــــا ي ــــادل أصــــل مــــن 

٪ ممــــــن لــــــيو لــــــدي م دخــــــل وي تمــــــدو   لكامــــــل 21ال ــــــ رر مــــــا  ــــــي م 
ولـــــة . ئ ا و ـــــة األخـــــ ةر  ـــــددن منظمـــــة إ قـــــا  الطف2علـــــ  املســـــاعدان

أ  مليـــــو  يفـــــل إ ـــــائ م ر ـــــو  خلطـــــر اجملاعـــــةر وبـــــقلك يتـــــل إ ـــــا  
. ئ 3عـــــدد األيفـــــال امل ر ـــــني للنطـــــر أل نـــــر مـــــن  ســـــة ماليـــــني يفـــــل

ــــــو إيــــــار  ــــــدو  أ  يتب ــــــ  بــــــ  علــــــ  اجملتمــــــو ال ــــــدماًر  ل  ســــــبيل ملضــــــي ص
ـــــدو  مويـــــ  الســـــلطان  ـــــو األمـــــن ال ـــــقن أ  ـــــ   ال ال مـــــل الوا ـــــي ال

ــــــة لــــــ  املنتــــــو  علي ــــــا ئ املــــــادة الســــــاب ة للتفاعــــــل مــــــو  تلــــــف  املنول
األيــــــــــراح امل نيــــــــــة.  ــــــــــدد تــــــــــقا اإليــــــــــار بو ــــــــــو  ميلي ــــــــــيا احلــــــــــويفي 
و لفاؤتـــــــا  عتبـــــــارتم الطـــــــرح امل تـــــــدن الر يســـــــي ئ النـــــــزاع. إ ـــــــا ة إىل 
 لـــــكر  ل ـــــ  يقتضـــــي مـــــن  يـــــو الـــــدول األعضـــــا  واألمـــــم املت ـــــدة عـــــزل 

                                                        

-s-yemen-unicef-and-wfp-who-2017-12-room/detail/29-http://www.who.int/en/news

000-1-nbsp-another-alone-let-war-of-day-another-withstand-notcan-families 
2 Tom Lambert & AFAR Consulting( ر 2018ر التقييم مت دد القطاعان لإل  اش املبكر ئ اليمن)

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.  

-ltisectormu-humanitarianresponse.info/files/documents/files/yemen

earlyrecoveryassessment.pdf. 
ســــــــــبتمرب  19أ مة اليمن:  ســــــــــة ماليني يفل م ر ــــــــــو  خلطر اجملاعةر منظمة إ قا  الطفولة يقر ) 3

children-conflict-crisis-https://www.independent.co.uk/news/world/yemen-(ر 2018

a8545666.html-death-starvation-famine. 



سياســـــي يـــــتم  احلـــــويفيني ومســـــاعدة احلكومـــــة ال ـــــرعية ئ الســـــ ي إىل  ـــــل
 التفاوني علي  بقيادة اليمن. 

 

ـــــزاع  ـــــ  األمـــــم املت ـــــدة أ  تضـــــو خطـــــة إل ـــــا  الن ـــــ  يت ـــــني عل ـــــقلكر  ل  ل
ـــــدامي اســـــتناداً إىل إيـــــار عمـــــل الـــــو األمـــــن  خطـــــة ت ـــــا  األســـــباا  ال
ا قريــــــــة بــــــــداًل مــــــــن الش يــــــــز علــــــــ  القضــــــــااي وا اثر الســــــــط ية. بــــــــدو  

ـــــة بطبي ت ـــــار أو دراســـــة صـــــادصة ليســـــباا الر يســـــيةر ســـــواً   ا ـــــط يا في  
ــــن يكــــو  تنــــاك ســــالم وال  تمــــل و ــــو  ــــكر  ل ــــ  ل اصتتــــادية أو  ــــ   ل

  د ال ت ا ان  قو  اإل سا  النا ة عن النزاع الدا ر.
 

 

 اخللفيـــة
مليـــــو   ســـــمةر وتقـــــو ئ  28الـــــيمن بلـــــد ت ـــــداد ســـــكا   يبلـــــ  أ نـــــر مـــــن 

أصتـــــــ  ينـــــــوا شـــــــب  ا زيـــــــرة ال ربيـــــــةر علـــــــ  مـــــــدخل الب ـــــــر األ ـــــــرر 
ويـــــــدتا ســـــــلطنة عمـــــــا  واململكـــــــة ال ربيـــــــة الســـــــ ودية. يتميـــــــز الســـــــكا  

عامــــاً ئ  ــــني أ   ــــو  20الســــن أصــــل مــــن بتــــ ر الســــن  ويبلــــ  متوســــ  
عامــــاً. الــــيمن بلــــد  و نريــــ  صــــد    ا ــــط  15 تــــف ســــكا ا دو  ســــن 
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ممــــــا ي ســــــف لـــــــ  أ  الــــــيمن ئ ال تــــــر احلـــــــدي  أصــــــب ط وا ــــــدة مـــــــن 
أ قــــر بلــــدا  ال ــــاد والبلــــد األشــــد  قــــراً بــــني البلــــدا  ال ربيــــة. يز يــــاًر و ــــرد 
ـــــــبالدر  ـــــــديفط ا تفا ـــــــة ســـــــلمية    ـــــــل علـــــــ  الو ـــــــو االصتتـــــــادن ئ ال

ـــــــيت 2011أوا ـــــــل عـــــــام   ـــــــد احلكومـــــــة اليمنيـــــــة وص ـــــــط ئ . اال تفا ـــــــةر ال
اســــــتندن أيضــــــاً إىل مظــــــاد تت لــــــء  لفســــــاد ئ  كومــــــة الــــــر يو الرا ــــــل 
علــــي عبــــد ذ صــــارت الــــقن صضــــ   ــــشة يويلــــة ئ احلكــــمر  ا ــــط متزامنــــة 
مـــــو ا تفا ـــــان الربيـــــو ال ـــــرز األخـــــرا املمايفلـــــة. النـــــزاع احلـــــا  ئ الـــــيمن  

  ا ط بدايت  ئ تق  اال تجايان.
 

تــــــاعد اال تجايــــــانر ئ كــــــل مقاومــــــة احلكومــــــة وال نــــــف الــــــقن مــــــو ت
ـــــــر يو صـــــــارت ئ الن ايـــــــة  ترا ـــــــء مـــــــو اال تجايـــــــان الال قـــــــةر وا ـــــــء ال
ــــيت يرعاتــــا الــــو  ــــيت تقودتــــا الســــ ودية وال علــــ  امل ــــار ة ئ ايتــــاداثن ال
الت ــــاو  اخلليجـــــي.  ـــــا  اهــــدح مـــــن ايتـــــاداثن تــــو تســـــوية الو ـــــو مـــــن 

ـــــ ـــــف وا تمـــــال خـــــالل ا  ـــــود اإلصليميـــــة لتجن ـــــد مـــــن تتـــــاعد ال ن   املزي
  ــــوا  ــــرا أتليــــة.  ظيــــط مبــــادرة الــــو الت ــــاو  اخلليجــــي  لــــدعم 
ــــو األيــــراح إىل  ــــيت دعــــط  ي ــــدو   وال ــــل الــــو األمــــن ال القــــون مــــن صب

 .4توصيو وتنفيق اتفا  تسوية ئ أصرا وصط ممكن

                                                        

4 , (2011) S/RES/2014 4ر الفقرة. 



ــــء  ــــر يو صــــارت التوصــــل إىل اتفــــا  علــــ   ــــل عــــن يري ليســــفر صــــاوم ال
ن خــــــالل الشايــــــو عــــــن اتفــــــا  ئ عــــــدة مناســــــبان خــــــالل التفــــــاوني مــــــ

. ئ  ـــــني تنـــــام  الســـــن  علـــــ  ر ـــــ  الـــــر يو صـــــارت لقبـــــول 2011عـــــام 
االتفـــــا ر أ  ـــــ ن  تـــــا ل امل ار ـــــةر الـــــيت شـــــكلط م ـــــاً أ ـــــزاا اللقـــــا  

ر وصـــــو صـــــارت 2011امل ـــــشكر الســـــ ا اال تقـــــا . أخـــــ اًر وئ أواخـــــر عـــــام 
اً مـــــــن صبـــــــل أ ـــــــزاا اللقـــــــا  اتفـــــــا   قـــــــل الســـــــلطة الـــــــقن مت صبولـــــــ  أيضـــــــ

ر ختلـــــ  2012امل ـــــشك. ئ أعقـــــاا اال تنـــــا ن الررســـــية ئ شـــــ ر  ربايـــــر 
ر وتــــــــوىل ان ــــــــ  2012 ربايــــــــر  25صــــــــارت عــــــــن منتــــــــب  ب ــــــــكل ر ــــــــي ئ 

 الر يو السابء عبدرب  منتور تادن الررسة.
 

 

 تطور النزاع
 

بســــــــب  عــــــــدم ر ــــــــاتا عــــــــن  قــــــــل الســــــــلطةر عــــــــز ن ميلي ــــــــيا احلــــــــويفي 
علـــــ  يـــــز  مـــــن هـــــال الـــــيمن أ  ـــــ ت  خـــــالل اال تفا ـــــة األوىل. الســـــيطرة 

احلــــويفيني تــــم  اعــــة يا فيــــة تتلقـــــ  الــــدعم الدبلوماســــي وال ســــكرن مـــــن 
ــــقن  ــــا  يــــز اً مــــن 5إيــــرا  . شــــارك احلــــويفيني ئ مــــ طر احلــــوار الــــوي ر ال

                                                        

(ر 2015أبريــل  30: تقرير األمم املت ــدة )2009إيرا  تســــــــــــــلي املتمردين احلويفيني ئ اليمن منــق عــام  5
-un-2009-since-rebels-huthi-yemens-arming-https://www.yahoo.com/news/iran



 

 
 

 - 2013اتفـــــــا  ا تقـــــــال الســـــــلطة واســـــــتمر لفـــــــشة امتـــــــدن خـــــــالل عـــــــامي 
ن  ظـــــــي بـــــــدعم الـــــــو األمـــــــن الـــــــدو ر .  ـــــــتج عـــــــن احلـــــــوارر الـــــــق2014

االتفـــــــا  علـــــــ  إعـــــــادة تيكلـــــــة احلكومـــــــة عـــــــن يريـــــــء تطبيـــــــء ال مر زيـــــــة 
ــــــاليم ا ديــــــدة. مــــــو  لــــــكر ر ضــــــط  الســــــلطة وتفويضــــــ ا حلكومــــــان األص
اموعـــــان صليلـــــةر خاصـــــة مـــــن منطقـــــة ينـــــوا الـــــيمن الســـــابقةر االتفـــــا  

 وأعلنط عن استمرار ا  ود السلمية للد اع عن صضيت ا.
 

ر ــــــ  احلويفيــــــو  صبــــــول االتفــــــا  الن ــــــا ي.  إل ــــــا ة إىل  لــــــكر  أيضــــــاًر
ـــــــيمن يـــــــوال  ـــــــشة  اســـــــتمروا ئ توســـــــيو وت زيـــــــز ســـــــيطرهتم علـــــــ  هـــــــال ال

 احلوار.
 

بســــــب  الســــــن   2014ئ خضــــــم اال تجايــــــان الــــــيت  ــــــديفط ئ عــــــام 
ـــــــر يو  علـــــــ   كومـــــــة تـــــــادنر شـــــــنط ميلي ـــــــيا احلـــــــويفير بـــــــدعم مـــــــن ال

تجوًمــــا علــــ  ال اصــــمة صـــــن ا  ئ ر 6الســــابء صــــارت والقــــوان املواليــــة لــــ 

                                                        

202936346.html( ـــــــدعم اإليراح ي ترب  ـــــــا ـــــــًا لل ويفيني ئ اليمن (ر 2014رب ديســــــــــــــم 15  ال
-seen-support-insight/iranian-iran-houthis-yemen-https://www.reuters.com/article/us

idUSKBN0JT17A20141215 -houthis-yemens-for-crucial. 
عل  الر م من أ م أصب وا  لفا   د  كومة تادنر إال أ  ميلي يا احلويفي صتلط صارت  يما ب د  6

ابقني بســـب  اســـت داد صـــارت الوا ـــي للدخول ئ  اداثن الســـالم. علي عندما صاتلط  لفا تا الســـ
ـــــــل ئ صــــــــــــــــنــ ـــــــا  ) ــت ــيــمــ  الســـــــــــــــــــــابــءر ص ـــــــد ذ صـــــــــــــــــــــارتر الــزعــيــم ال (ر 2017ديســــــــــــــــمــرب  4عــب

42225574-east-middle-https://www.bbc.com/news/world. 



تنـــــا الن تضـــــمنط  ر ممـــــا أيـــــرب الـــــر يو تـــــادن علـــــ  تقـــــد 2014ســـــبتمرب 
ــــــــــزايدة دور احلــــــــــويفيني ئ احلكومــــــــــة. خــــــــــالل وب ــــــــــد ا تالهــــــــــا  الوعــــــــــد ب
لتــــــــــــن ا ر ا تلــــــــــــط ميلي ــــــــــــيا احلــــــــــــويفي عــــــــــــدة مــــــــــــدار  اســــــــــــتندمت ا  
 نكنـــــــــــانر وي ـــــــــــتب  ئ توري ـــــــــــا ئ اســـــــــــت داح املست ـــــــــــفيان وصتـــــــــــل 

 .7املد يني
 

ئ مواي ـــــــة مطالـــــــ  احلـــــــويفي املتزايـــــــدة  ســـــــتمرارر اســـــــتقالط احلكومــــــــة 
ب ـــــكل  ـــــاعير وصامـــــط ميلي ـــــيا احلـــــويفي   تجـــــا  الـــــر يو تـــــادن ئ 

ر أصــــــدم احلويفيــــــو  علــــــ   ــــــل 2015. ئ  ربايــــــر 2015مقــــــر إصامتــــــ  ئ ينــــــاير 
ــــــــبالدر ممــــــــا أاثر  ــــــــة يفوريــــــــة  خاصــــــــة  ــــــــم إلدارة ال الربملــــــــا  وشــــــــكلوا   ن

ــــــــــــــبالد. مت صمــــــــــــــو أ ــــــــــــــد ا تجايــــــــــــــان ئ أيــــــــــــــزا ــــــــــــــدة مــــــــــــــن ال   عدي
اال تجايـــــــــان ئ صـــــــــن ا   ـــــــــد االســـــــــتيال  علـــــــــ  احلكـــــــــم مـــــــــن صبـــــــــل 

. 8احلــــويفيني واعتقــــال ايتتجــــني ب ــــد إيــــال  الرصــــا  احلــــي علــــ  احل ــــد
أيضــــــاًر ســــــيطرن ميلي ــــــيا احلــــــويفي علــــــ   طــــــة التلفزيــــــو  والتــــــ ف ئ 
صـــــــن ا  وبـــــــدأن ئ اســـــــتندام ا لن ـــــــر الدعايـــــــة الـــــــيت تـــــــدعم صضـــــــيت م. 

                                                        

ـــال ئ ال ـــاصــــــــــــــمـــة ) 7 (ر 2014 و مرب  18اليمن: اخلســـــــــــــــــا ر ئ صــــــــــــــفوح املـــد يني بســــــــــــــبـــ  القت
capital-fighting-toll-civilian-https://www.hrw.org/news/2014/11/18/yemen. 

(ر 2015 ــــــــربايــــــــر  7االالح  ــــــــتــــــــجــــــــو   ــــــــــــــــــــــد اال ــــــــقــــــــالا احلــــــــويفــــــــي ئ الــــــــيــــــــمــــــــن ) 8
-yemen-coup-houthi-protest-https://www.aljazeera.com/news/2015/02/thousands

150207082035654.html. 



 

 
 

الـــــــر م مـــــــن الرصابـــــــة امل ـــــــددة مـــــــن صبـــــــل احلـــــــويفينير طكـــــــن الـــــــر يو  علـــــــ 
تـــــادن مـــــن الفـــــرار إىل عـــــد  إلعـــــادة ت ـــــكيل احلكومـــــة تنـــــاك وم ار ـــــة 

 استيال  احلويفي عل  البالد.
 

تقـــــد  املســـــاعدة  2015مـــــار   21انشـــــد الـــــر يو تـــــادن الـــــو األمـــــن ئ 
 . اســــــتجابة لــــــقلكر مت ت ــــــكيل يــــــالف دو 9 بكــــــل الوســــــا ل املتا ــــــة 

بقيـــــادة الســـــ ودية واإلمــــــاران ال ربيـــــة املت ـــــدة ملســــــاعدة  كومـــــة تــــــادن 
ئ إعـــــادة الســـــيطرة علـــــ  الـــــبالد.  ظـــــي تـــــقا الت ـــــالف بت ييـــــد اجملتمــــــو 
الــــدو ر مــــن خــــالل إيــــرا ان الــــو األمــــن الــــدو ر  ضــــاًل عــــن تقـــــد  
ـــــــــوالاين املت ـــــــــدة األمريكيـــــــــة واململكـــــــــة  ـــــــــل ال ـــــــــدعم مـــــــــن صب امل ـــــــــورة وال

اران الــــــــو األمــــــــن بتــــــــورة متكــــــــررة أعمــــــــال . أدا ــــــــط صــــــــر 10املت ــــــــدة
ـــــــة  ميلي ـــــــيا احلـــــــويفي  ـــــــد احلكومـــــــة و ـــــــرني  ظـــــــراً  ـــــــد القـــــــوان املوالي

ر 2015. منـــــــق عـــــــام 11لل ــــــويفيني )مـــــــا ئ  لــــــك القـــــــوان املواليـــــــة لتــــــارت(
صاتلــــــــط القــــــــوان املواليــــــــة لل كومــــــــة اليمنيــــــــة )مــــــــا ئ  لــــــــك الت ــــــــالف( 

مــــود النســــ . خــــالل القــــوان املواليــــة لل ــــويفيني وصــــواًل إىل  الــــة مــــن ا 

                                                        

(ر 2015مار   22األتلية ر األمم املت دة يقر ئ كل تتــــــــــــــاعد التوتر )اليمن عل    ا ة احلرا  9
-tensions-as-warns-un-war-civil-of-edge-the-on-https://www.cbc.ca/news/world/yemen

1.3005007-escalate. 
10 S/RES/2014 (2011); S/RES/2051 (2012); S/RES/2140 (2014). 
11 (2015); S/RES/2216 (2015) S/RES/2201 (2015); S/RES/2204. 



تــــــقا الوصــــــطر رعــــــط األمــــــم املت ــــــدة عــــــدة  ــــــاوالن ل قــــــد مفاو ــــــان 
ســـــــالم بـــــــني احلكومـــــــة وميلي ـــــــيا احلـــــــويفي.  ـــــــا  مـــــــن املقـــــــررر ئ ا و ـــــــة 
ــــــل شــــــ ر ســــــبتمرب  األخــــــ ةر إيــــــرا  أول  ــــــاداثن خــــــالل عــــــامني ئ أوا 

ئ ينيـــــــــف. وصـــــــــل ممنلـــــــــو احلكومـــــــــة اليمنيـــــــــة إىل ينيـــــــــفر لكـــــــــن  2018
تـــــلوا صــــــ . مبـــــد ياًر مت أييـــــل ايتــــــاداثن عـــــدة أايم  يــــــ  احلـــــويفيني د ي

صـــــدم ممنلـــــو احلـــــويفي مطالـــــ  تت لـــــء بوســـــيلة  قـــــل وشـــــرو   تلفـــــة مقابـــــل 
م ــــار ت م. ب ــــد ي ــــود مكنفــــة مــــن صبــــل املب ــــوث األممــــي اخلــــا  مــــارتن 
 ريفيــــــ  لشتيــــــ  اال تقــــــال ووســــــيلة النقــــــل اخلاصــــــة لل ــــــويفينير مت إل ــــــا  

 .12ر ضوا م ادرة اليمن ايتاداثن أل  ممنلي احلويفي
 

  

                                                        

(ر 2018سبتمرب  8ا يار  اداثن السالم ئ اليمن ئ ينيف ب د امتناع احلويفيني عن احلضور ) 12
-in-collapse-talks-peace-un/yemen-security-yemen-https://www.reuters.com/article/us

idUSKCN1LO08Z-show-no-houthi-after-geneva. 



 

 
 

 آثار النــزاع
 

 ا ـــــط النتيجـــــة امل ســـــفة هـــــقا النـــــزاع الـــــقن يـــــال أمـــــد  التـــــدتور الســـــريو 
ــــــني  ــــــد األشــــــد  قــــــراً ب ــــــد ي تــــــرب ئ األصــــــل البل ئ الو ــــــو اإل ســــــاح ئ بل
البلـــــدا  ال ربيـــــة. مت تويفيـــــء ا ت ا ـــــان واســـــ ة حلقـــــو  اإل ســـــا  مـــــن صبـــــل 

ومنظمـــــان  قـــــو  اإل ســـــا  املنتلفـــــةر خـــــربا  األمـــــم املت ـــــدة املســـــتقلني 
هلــــــط اال ت ا ــــــان الــــــيت ارتكبت ــــــا  يــــــو أيــــــراح النــــــزاع. ئ  ــــــني أ ــــــ  
ينب ــــي يديـــــد ا ت ا ــــان  قـــــو  اإل ســــا  واإلعـــــال  عن ــــا ب ـــــ  النظـــــر 
عــــــن املتســــــب   ي ــــــار  ل ــــــ  ينب ــــــي أ  يكــــــو  تــــــقا التويفيــــــء شــــــاماًل وأ  

ــــود املفرو ــــة علــــ  الب ــــ  و قــــا  ال ضــــ ف ئ يفتــــي بو ــــو  عــــن القي
 البياانن.

 

احلقيقــــة تـــــي أ  الــــيمن توايـــــ  الو ــــو البـــــا و ئ الوصــــط الـــــراتن بتـــــورة 
ـــــــــر   امل ـــــــــار ة بتـــــــــد  ئ ا  ـــــــــود  أساســـــــــية أل  ميلي ـــــــــيا احلـــــــــويفي ت
الراميــــــة إىل  ــــــل اخلال ــــــان السياســــــية بطــــــر  ســــــلمية. علــــــ  الــــــر م مــــــن 
ــــو   بــــقل الكنــــ  مــــن ا  ــــود لتجنــــ  احلــــرا األتليــــةر  قــــد ت امــــل احلويفي

 ـــــــل ي ـــــــد لتـــــــنو الســـــــالم  فرصـــــــة لشســـــــي  الســـــــلطة ال ســـــــكرية مـــــــو  
واالســــــتيال  علــــــ  األرا ــــــير وئ  ايــــــة األمــــــر يــــــرد احلكومــــــة والســــــيطرة 

 عل  البالد  لقوة.
 



خــــــالل  لــــــت م للســــــيطرة علــــــ  الــــــبالدر ا ت ــــــك احلويفيــــــو  مــــــراراً  قــــــو  
اإل ســـــــا  ل ـــــــدد ال  تـــــــ  مـــــــن النـــــــا . يبقـــــــاً ملنظمـــــــة تيـــــــومن رايـــــــتو 

ميلي ـــــــــيا احلـــــــــويفي األيفـــــــــال ا نـــــــــود علـــــــــ   طـــــــــا   ووتـــــــــ ر تســـــــــتندم
ر  مـــــــا أ ـــــــم اســـــــتندموا األل ـــــــام األر ـــــــية الـــــــيت أســـــــفرن عـــــــن 13واســـــــو

ير ــــاً ئ  39صتــــياًل و  18ســــقو   ــــ ااي مــــد ينير مــــا  ــــي م علــــ  األصــــل 
2016وأبريـــــل  2015 ا ظـــــة ت ـــــز بـــــني مـــــايو 

ر ويفقـــــط 2017. خـــــالل عـــــام 14
ا ال ت ا ـــــــان  قــــــــو   الــــــــة ملـــــــد يني ت ر ــــــــو  5,023إ ـــــــدا اجملموعـــــــان 

اإل ســــا  مـــــن صبــــل احلـــــويفينير مــــا ئ  لـــــك االختطــــاح واإلخفـــــا  والقتـــــل 
 .15والت قي 

 

ميلي ـــــــــيا احلـــــــــويفي لـــــــــدي ا نريـــــــــ  مـــــــــن إســـــــــكان اال تقـــــــــادان املوي ـــــــــة 
أل  ــــــطت ا. ت ـــــــرني الكنـــــــ  مـــــــن األشــــــنا  لال تجـــــــا   ـــــــ  القـــــــا وح 

انً منـــــو دو  توييـــــ  اهتامـــــان أو احلتـــــول علـــــ  امل ـــــورة القا و يـــــةر وأ يـــــا
االتتــــــــــال أب ــــــــــراد األســــــــــرة. تــــــــــدخلط ميلي ــــــــــيا احلــــــــــويفي  ســــــــــتمرار ئ 
 ـــــــــاوالن املنظمـــــــــانر مـــــــــا ئ  لـــــــــك  ريـــــــــء اخلـــــــــربا  املســـــــــتقلني التـــــــــابو 

                                                        

(ر 2015مايو  12يو  يرسلو  األيفال إىل سا ة القتال )اليمن: احلويف  13
battle-children-send-houthis-https://www.hrw.org/news/2015/05/12/yemen. 

(ر 2016سبتمرب  8اليمن: األل ام األر ية احلويفية يتد الض ااي املد يني )  14
-civilian-claim-landmines-houthi-https://www.hrw.org/news/2016/09/08/yemen

victims. 
 (.2018الت الف اليم  لرصد ا ت ا ان  قو  اإل سا ر  الة  قو  اإل سا  ئ اليمن ) 15



 

 
 

ــــة  قــــو   ــــء  ال ملفو ــــية األمــــم املت ــــدة الســــامية حلقــــو  اإل ســــا ر لتويفي
 .16اإل سا  ئ املنايء اخلا  ة لسيطرهتا

 

تـــــــو عـــــــدم م ــــــــار ت م ئ   ـــــــا  أ ـــــــدث منــــــــال علـــــــ  الت تـــــــيم احلــــــــويفي
 ــــاداثن ينيــــف. ئ كــــل ا تمــــال تفســــ تم لنســــنة مســــبقة مــــن تقريــــر 
اخلـــــــربا  املســـــــتقلني أب ـــــــ  يـــــــدعم صضـــــــيت م أل ـــــــ  ال يـــــــو  اتتمامـــــــاً  بـــــــ اً 
ال ت ا ـــــــــان  قـــــــــو  اإل ســـــــــا  ايتتملـــــــــة مـــــــــن صبـــــــــل ملي ـــــــــيا احلـــــــــويفيني 
و لفا  ــــار  قــــد ي ــــل  لــــك مـــــن احلــــويفيني أ  يكو ــــوا أ نــــر يــــرأة علـــــ  

ـــــر م مـــــن أ  املب ـــــوث 17شـــــرو  مل ـــــار ت م ئ ايتـــــاداثن و ـــــو ـــــ  ال . عل
اخلــــــا  ليمــــــم املت ــــــدة الــــــقن  ظــــــم ايتــــــاداثن  ــــــاول تلبيــــــة مطــــــالب مر 
إال أ  احلـــــــويفيني اســـــــتمروا ئ الضـــــــ   مـــــــن أيـــــــل احلتـــــــول علـــــــ  املزيـــــــد 
ــــــيي هــــــم مواصــــــلة ت زيــــــز  ــــــك أخــــــ  يت ــــــة اخلاصــــــةر وتــــــو تكتي مــــــن امل امل

طـــــاحر   ـــــل احلويفيـــــو  ئ احلضـــــور إىل و ـــــ  م ال ســـــكرن. ئ  ايـــــة امل

                                                        

( ر 2016مـــــــار   12اليمن: احلويفيو   ظرو  ســـــــــــــــفر املـــــــدا  ني عن  قو  اإل ســـــــــــــــــــــا  ) 16
travel-advocates-rights-ban-houthis-https://www.hrw.org/news/2016/03/12/yemen  

 ريء اخلربا  الدوليني واإلصليميني البار ين املســــــتقلنير مفوني اإل ســــــا  األمم املت دة الســــــامي حلقو ر 
ر  2014 ـــالـــة  قو  اإل ســــــــــــــــا  ئ اليمنر مـــا ئ  لـــك اال ت ـــا ـــان والتجـــاو ان منـــق ســــــــــــــبتمرب 

A/HRC/39/43  (.2018أ سطو  17) سنة منق ة مسبقةر 
(ر 2018ســـبتمرب  6مطال  احلويفيني ئ الل ظة األخ ة ت خر  اداثن الســـالم ئ اليمن ئ ينيف ) 17
-yemen-delay-demands-minute-last-https://www.thenational.ae/world/mena/houthi

1.767669-geneva-in-talks-peace. 



ايتــــــــــاداثن  ــــــــــو عنــــــــــدما  ــــــــــا  ممنلــــــــــو احلكومــــــــــة اليمنيــــــــــة  ا ــــــــــرين 
 ومست دين للجلو  ملناص ة و و  د للقتال.

 

 املضي إىل األمام
 

علــــــ   ــــــو مــــــا يــــــا  ئ املقدمــــــةر  ــــــل  املفتــــــا  للمضــــــي صــــــدماً ئ إ ــــــا  
النــــزاع ئ الـــــيمن تـــــو   ـــــم أســـــباب  ا قريـــــة وم ا ت ـــــا. تـــــقا ال ي ـــــ  أ ـــــ  
ــــــــاري . ئ الواصــــــــور  مــــــــن الضــــــــرورن ال ــــــــودة إىل ماــــــــان الســــــــنني مــــــــن الت
و لنظـــــــر إىل التطـــــــوران الـــــــيت  ـــــــديفط منـــــــق اال تجايـــــــان الســـــــلمية ئ 

املمكــــــــــن   ـــــــــم املتــــــــــادر الر يســــــــــية للســــــــــن ر  ر  ل ــــــــــ  مــــــــــن2011عـــــــــام 
 إل ـــــــا ة إىل األيـــــــراح مـــــــرتك  ال نـــــــف الر يســـــــيني و عزعـــــــة االســـــــتقرار 

 ئ اليمن.
 

ـــــدو  أ  يتبـــــو  ـــــ  اجملتمـــــو ال ـــــ  بـــــ  عل ئ ســـــبيل املضـــــي إىل األمـــــامر  ل 
إيـــــاراً وا ـــــ اً للتفاعـــــل مـــــو  تلـــــف األيـــــراح امل نيـــــة. ئ وصـــــط مبكـــــرر 
 ـــــدد الـــــو األمـــــن الـــــدو  مواصـــــف وا ـــــ ة  يمـــــا يت لـــــء أبتـــــم عناصـــــر 
النـــزاع الـــيت تن ـــك إيـــاراً   ـــقار والـــقن بـــ  علـــ  األمـــم املت ـــدة إتباعــــ  

و ــــو اليمــــ . اختــــق تــــقا اإليــــار شــــكل  مــــن خــــالل سلســــلة ئ م ا ــــة ال
ـــــق عـــــام  ـــــو األمـــــن من ـــــاك ال ديـــــد مـــــن عناصـــــر 2011مـــــن صـــــراران ال . تن



 

 
 

اإليــــــار الــــــيت مت تلنيتــــــ ا ئ النقــــــا  الــــــنالث التاليــــــةر والــــــيت يــــــرد شــــــر  
 إ ائ ها أدان .

 

 - جيبببب  تم يببببتا نقريببببر النتيمببببل النماييببببل مببببن  بببببل اليمنيببببن •
 ن  لوسا ل السلمية.ينب ي إيرا  الت ي ا

 

 - الببببببببرييس سببببببببالش يببببببببرت  ا كومببببببببل ال ببببببببرعيل يف الببببببببيمن •
اســــــــتيال  ميلي ــــــــيا احلــــــــويفي علــــــــ  امل سســــــــان احلكوميــــــــة  ــــــــ  

 شرعي ومدا  دولياً.
 

 الوضببببا يف الببببيمن ي بببببكل وديببببداو للسبببببلا واألمببببن البببببدولين •
بــــــ  علــــــ  اجملتمــــــو الــــــدو  أ  ال يقــــــدم أن دعــــــم مــــــا  أو  -

ويفي أو  لفا  ـــــــــــا أو أن يـــــــــــرح عســـــــــــكرن إىل ميلي ـــــــــــيا احلـــــــــــ
 يساتم ئ أعمال ال نف وعدم االستقرار السياسي.

 

 الحل بقيادة يمنية

 

شــــدد الــــو األمــــن منــــق صــــرار  األول ئ تــــقا ال ــــ   علــــ  أ يــــة  عمليــــة 
ـــــــيمن  . أيضـــــــاًر بـــــــ  أ  تكـــــــو  تـــــــق  18اال تقـــــــال السياســـــــي بقيـــــــادة ال

مبـــــادران  ال مليـــــة ســـــلميةر وصـــــد أيـــــد الـــــو األمـــــن علـــــ  ويـــــ  الت ديـــــد
                                                        

18 (2011) S/RES/2014,  4ر الفقرة . 



ـــــو الت ـــــاو  اخلليجـــــي للتفـــــاوني مـــــن أيـــــل إ ـــــا   ـــــل ســـــلمي بـــــني  ال
أيـــــــراح النـــــــزاع. ب ـــــــد ا تقـــــــال الســـــــلطة مـــــــن الـــــــر يو صـــــــارت إىل الـــــــر يو 

ر أيــــد الــــو األمــــن مــــ طر احلــــوار الــــوي  الــــقن دعــــا 2012تــــادن ئ عــــام 
إليـــــ  اتفـــــا  ا تقـــــال الســـــلطة  عتبــــــار  وســـــيلة لت قيـــــء  الت يـــــ  الســــــلمي 

لسياســـــي واالصتتـــــادن وااليتمـــــاعي اهـــــادح  الـــــقن  يلـــــ  واإلصـــــال  ا
ـــــــ  والتطل ـــــــان امل ـــــــروعة لل ـــــــ   اليمـــــــ   . ئ تـــــــق  املر لـــــــة 19املطال

ـــــــيمن  أ   املبكـــــــرةر أتـــــــاا الـــــــو األمـــــــن أيضـــــــاً  ميـــــــو األيـــــــراح ئ ال
 .20طتنو عن استندام ال نف لبلوغ األتداح السياسية 

 
 شرعية الحكومة

 

ر ر ــــ  الــــو األمــــن  ســــتمرار صبــــول 2012منــــق ا تقــــال الســــلطة ئ عــــام 
ــــــــيمن. بــــــــد اً بدعمــــــــ     ــــــــود  ميلي ــــــــيا احلــــــــويفي  ســــــــلطة شــــــــرعية ئ ال
ــــــد و عمليــــــة اال تقــــــال  ــــــر يو. . . تــــــادن و كومــــــة الو ــــــدة الوينيــــــة ل ال
إىل األمــــــــام ر د يتزعــــــــزع موصــــــــف الــــــــو األمــــــــن أب  احلكومــــــــة ال ــــــــرعية 

ــــــة ــــــيت مت اختيارتــــــا مــــــن خــــــالل ال ملي ــــــك احلكومــــــة ال السياســــــية.  تــــــي تل
ســـــلطة األمـــــر الواصـــــو املن ـــــ ة  لقـــــوة  ـــــ  م ـــــشح  ـــــا. اســـــتنكر الــــــو 
األمــــــن اســــــتيال  ميلي ــــــيا احلــــــويفي مــــــن يا ــــــ  وا ــــــد علــــــ  امل سســــــان 
                                                        

19 S/RES/2051 (2012) .ر الديباية 
20 S/RES/2051 (2012) 2ر الفقرة. 



 

 
 

ــــــــــرا  عــــــــــن املســــــــــ ولني احلكــــــــــوميني  ــــــــــ  احلــــــــــويفيني  إل  ــــــــــة ويال احلكومي
. ب ــــــد ر ــــــ  احلــــــويفيني 21اليمنيــــــنير مــــــن  ــــــي م الــــــر يو تــــــادن وو را ــــــ 

لـــــــو األمــــــــن توصـــــــيف  الســـــــتيال  احلـــــــويفيني علــــــــ  اال ســـــــ اار أ ـــــــد ا
الســـــــلطة علـــــــ  أ ـــــــ   ـــــــ  شـــــــرعي عنـــــــدما يالـــــــ    ســـــــ اا ميلي ـــــــيا 
ـــــــدر   ـــــــيت تن احلـــــــويفي مـــــــن ال اصـــــــمة و  التوصـــــــف عـــــــن  يـــــــو األعمـــــــال ال

.  تيجـــــــة 22 تــــــراً  ـــــــمن  طـــــــا  ســـــــلطة احلكومــــــة ال ـــــــرعية ئ الـــــــيمن 
لـــــــقلكر  ل ـــــــ  مـــــــن الوا ـــــــي أ   كومـــــــة الـــــــر يو تـــــــادن تـــــــي الســـــــلطة 

 ية ال رعية الو يدة ئ اليمن.احلكوم
 

 تهديد السلم واألمن الدوليين

 

ر أ ســــــدن أعمــــــال ال نــــــف املســــــتمرة عمليــــــة 2014 - 2013خــــــالل الفــــــشة 
احلــــوار الــــوي . علــــ  الــــر م مــــن أ  عــــدد مــــن ا ماعــــان  ا ــــط متوريــــة 
ــــالر  ــــل  ي ــــود ميلي ــــيان احلــــويفي لتوســــيو ســــيطرهتا علــــ  املزيــــد  ئ القت
مــــــن األرا ــــــي  ا ــــــط تــــــي ايتــــــرك الر يســــــي الســــــتمرار ال نــــــف. اســــــتناداً 

ر 2014ن ئ مطلــــــو عــــــام إىل النــــــزاع املســــــلي املتتــــــاعدر صــــــرر الــــــو األمــــــ
ـــــا  األمـــــم  ـــــ  مويـــــ  املـــــادة الســـــاب ة مـــــن مين و قـــــاً للســـــلطان املنولـــــة ل
ــــــدوليني  املت ــــــدةر أ  احلالــــــة ئ الــــــيمن ت ــــــكل هتديــــــداً للســــــلم واألمــــــن ال
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. يتـــــــيي تـــــــقا القـــــــرار جمللـــــــو األمـــــــن اختـــــــا  صـــــــراران ملزمـــــــة 23ئ املنطقـــــــة
ــــــــــاا ــــــــــدول األعضــــــــــا  ئ األمــــــــــم املت ــــــــــدةر  مــــــــــا يفــــــــــتي الب ــــــــــو ال   مي
لالســـــــتندام القـــــــا وح للقـــــــوة و  تـــــــا مـــــــن التـــــــداب  القســـــــرية مـــــــن صبـــــــل 
ــــــكر  ــــــا   ــــــدو  و قــــــاً لتويي ــــــان الــــــو األمــــــن. مــــــا تــــــال  ل اجملتمــــــو ال
ـــــارتم  عبـــــارة عـــــن يديـــــد وعـــــزل تـــــدربي مليلي ـــــيا احلـــــويفي و لفا  ـــــا  عتب
ــــــــف و عزعــــــــة االســــــــتقرار السياســــــــي.  املــــــــرتكبني الر يســــــــيني ألعمــــــــال ال ن

ـــــدتا ابتـــــدا اً بفـــــرني عقـــــو  ـــــتم يدي ـــــيت ي ـــــة و ظـــــر علـــــ  الســـــفر ال  ن مالي
ر صـــام الـــو 24علـــ  أســـا  مـــا تقتضـــي  احلايـــة مـــن صبـــل  نـــة ال قـــو ن

ــــــــــر يو الســــــــــابء صــــــــــارت  ــــــــــة لدرا   عــــــــــيم احلــــــــــويفيني وال األمــــــــــن ئ الن اي
 عتبار ــــــا مســـــــ ولني عـــــــن إدامـــــــة أعمـــــــال ال نـــــــف واأل مـــــــة السياســـــــية ئ 

ماليـــــــة و ظـــــــر علـــــــ   الـــــــيمن  وصـــــــام لخضـــــــاع ما و لفـــــــا  م ل قـــــــو ن
 .25توريد األسل ة و ظر عل  السفر

 

لقــــــد و ــــــ ط تــــــق  السلســــــلة مــــــن التــــــداب  الــــــيت اختــــــقتا الــــــو األمــــــن 
إيـــــاراً وا ـــــ اً ميكـــــن ليمـــــم املت ـــــدة مـــــن خاللـــــ  الت امـــــل مـــــو النـــــزاع ئ 
الـــــيمن. مـــــو األســـــفر ا ر ـــــط ا  ـــــود األخـــــ ة عـــــن تـــــقا اإليـــــار وأدن 

ــــــــــة  للتوصــــــــــل إىل  ــــــــــل سياســــــــــي إىل تقــــــــــوي  ي ــــــــــود احلكومــــــــــة اليمني
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ر أ  ــــــ ن احلكومــــــة اليمنيــــــة 2015ســــــلمي. علــــــ  ســــــبيل املنــــــالر ئ عــــــام 
 نـــــة وينيـــــة للت قيـــــء ئ ا ت ا ـــــان  قـــــو  اإل ســـــا . مـــــو األســـــفر د 
يكـــــن تنـــــاك ت ـــــاو  مـــــن يا ـــــ  ميلي ـــــيا احلـــــويفير  مـــــا أ  عـــــدم تقـــــد  
ــــــة لل ــــــويفيني  ــــــل األمــــــم املت ــــــدة أعطــــــ  إشــــــارة خايا ــــــدعم هــــــا مــــــن صب ال

 .  26ار ئ م ار ة ي ود احلكومةلالستمر 
 

أيضــــاًر  ــــل  دعــــم إيــــرا  املســــتمر مليلي ــــيا احلــــويفي  إلمــــدادان ال ســــكرية 
تـــــــو ا ت ـــــــاك وا ـــــــي لل ظـــــــر املفـــــــروني علـــــــ  األســـــــل ة الـــــــقن أعلنـــــــ  
الـــــو األمـــــنر وتـــــو إلزامـــــي  ميـــــو الـــــدول األعضـــــا  ئ األمـــــم املت ـــــدة. 

تمرار ئ الضـــــرا يتـــــيي تـــــقا اإلمـــــداد املســـــتمر  ألســـــل ة لل ـــــويفيني االســـــ
بتويي ـــــــان الـــــــو األمـــــــن ب ـــــــرني احلـــــــا  ر ممـــــــا يـــــــ دن إىل املزيـــــــد مـــــــن 
القتـــــال الـــــقن ينـــــتج عنـــــ  املزيـــــد مـــــن الـــــدمار واملـــــون وا ت ا ـــــان  قـــــو  

 اإل سا .
  

                                                        

(ر 2016سبتمرب  28الت قيء ب    احلقو  ئ اليمن ال يرص  إىل مستوا امل مة )   26
idUSKCN11Y2L2-un-yemen-https://www.reuters.com/article/us. 



 اخلالصــة
 

علبببببى  بببببو مبببببا  اكبببببر ألندببببباو  فببببب م النتيمبببببل األ بببببد    بببببرا  األمبببببا 
نقريببببببر فريببببببق املتحببببببدل يف  الببببببل  قببببببوا ا نسببببببام يف الببببببيمن كانبببببب  

اخلببببااء املسببببتقل  وألم سبببب ا التقريببببر ل يقببببا  دحبببب   ببببامل ل عمببببا  
ا رسا يبببببل وقبببببمل  قبببببوا ا نسبببببام اخلبببببا   يلي بببببيا ا بببببو ي  فقبببببد 
 بببببببما ا بببببببو ين علبببببببى ا قبببببببتمرار يف رفببببببب  امل ببببببباركل يف ا مبببببببول 
الراميببببل إت التوصببببل إت  ببببل قياقببببي قببببلمي  لببببن  قببببق سبببب ا النببببو  

 املتحدل قالماو لايماو من النمج من  بل األما 
 

جيبببب  علببببى األمببببا املتحببببدل العببببولل إت ا طببببار البببب ش تن بببب ن   ببببرارا  
جملببببس األمببببن للعمببببل صببببوب حتقيببببق السببببالم ولعببببا ا كومببببل اليمنيببببل 
يف خلببببببببق  ببببببببوار يعبببببببباا األقببببببببباب ا  ريببببببببل  بببببببب ا النبببببببب ا    ببببببببدوم 
حتقيقبببببا  مسبببببتمرل وا عبببببياي  ألقبببببباب الرييسبببببيل للوضبببببا ا بببببايل   

ليبببب  ا ببببا  خببببال  ا ببببوار الببببوط   لببببن ف نبببب  لببببن يكببببوم كمببببا كببببام ع
سنببببببايف قببببببالم يف الايببببببل املنبببببباي و   تمببببببل تم نكببببببوم سنببببببايف الايببببببل 

  نتماكا   قوا ا نسام النامجل عن الن ا  الداير 
 

األطببببراي البببب   مببببن املمببببا تم نتابببب  األمببببا املتحببببدل إجببببراءا  ضببببد  
نضبببببببببا عقببببببببببا  إضبببببببببافيل تمبببببببببام نسبببببببببويل الوضبببببببببا  م بببببببببل البببببببببدعا 



 

 
 

لوماقبببببببي والعسبببببببكرش املسبببببببتمر الببببببب ش نبببببببوفر  إيبببببببرام مليلي بببببببيا الد 
ل  جملبببس ا بببو ي  جيببب  تم يلتببب م ايلتمبببا البببدويل   طبببار الببب ش  بببد  

األمبببببن مبببببن تجبببببل املسببببباىل يف عمليبببببل السبببببالم  علبببببى  بببببو مبببببا ت بببببر  
جملببببس األمببببن  فبببب م األمببببر مببببيويف لليمنيببببن يف الايببببل املنبببباي   ببببا  

  ينبغببببي علببببى األمببببا املتحببببدل القببببرار   بببب م ا ببببل األفضببببل لببببباللسا
وايلتمببببا الببببدويل تم يببببب لوا ت عببببى جمببببولسا لببببدعا ا كومببببل اليمنيببببل 
وخلبببببق  يمببببببل م مبببببرل  لدعببببببل للعمبببببل صببببببوب حتقيبببببق السببببببالم وإالبببببباء 

 األزمل ا نسانيل يف اليمن 

 



  



 

 
 

 
 
 
 
 

 

GICJ is an independent, non-profit, non-governmental organization dedicated to the 
promotion and reinforcement of commitments to the principles and norms of human 
rights. GICJ is headquartered in Geneva, Switzerland and is governed by the Swiss Civil 
Code and its statutes. Basing its work on the rules and principles of International Law, 
International Humanitarian Law and International Human Rights Law, GICJ observes 
and documents human rights violations and seeks justice for victims through all legal 
means available. 

 

Mission 

GICJ’s mission is to improve lives by tackling violations and all forms of 
violence and degrading or inhumane treatment through the strengthening of 
respect for human rights; reinforcing the independence of lawyers and 
judiciaries; consolidating the principles of equity and non-discrimination; 
ensuring that rule of law is upheld; promoting a culture of awareness on 
human rights; and combating impunity. 

 

Work 

GICJ has been tackling issues of justice and accountability since it was 
established. GICJ maintains a partnership with various NGOs, lawyers and a 
vast civil society network around the world. Through these channels, GICJ is 
able to receive documentation and evidence of human rights violations and 
abuses as they occur in several countries. GICJ continues to bring this 
information to the attention of relevant UN bodies in order to gain justice for 
all victims. 
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Geneva International Centre for Justice 

Postal address: 
P.O. Box GICJ 598, Vernier 
CH 1214 Geneva 
Switzerland 
 
Office address: 
The Ecumenical Centre 
150 Route de Ferney 
CH 1211 Geneva 
Switzerland 

www.gicj.org 

info@gicj.org 

+41 227881971 

facebook.com/GIC4J 
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