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عن المؤتمر:
مؤتمر حقوقي يس��لط الضوء على 
االنته��اكات والجرائ��م الجس��يمة التي 
مارستها مليشيا الحوثي بحق اليمنيين 
منذ تمردها على الش��رعية الدستورية 
وبس��ط قبضتها على مؤسسات الدولة 
وال ت��زال تمارس��ها حتى يومن��ا هذا, 
ويهدف المؤتمر إجماال إلى كشف هذه 
الممارس��ات اإلجرامية م��ن خالل إظهار 
نتائج عمليات الرصد والتوثيق المنهجية 
الت��ي تمت بهذا الخص��وص في عموم 
المحافظ��ات اليمني��ة وإتاحته��ا أمام 
وس��ائل اإلع��الم والمنظم��ات الدولي��ة 
المعني��ة وصناع القرار العالمي والمحلي 
وص��وال إل��ى مناص��رة ه��ذه القضاي��ا 
على مس��توى واس��ع وتحريك الملفات 
المتعلقة بها ف��ي المحافل الدولية من 
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أج��ل اإلس��هام الفعلي في تخفيف معان��اة ماليين اليمنيي��ن المعرضين 
لبطش هذه المليش��يا يوما بعد يوم باستصدار قرارات أممية ودولية تجرم 
هذه األعمال بش��كل صريح وتحدد مس��ئوليات األطراف الدولية تجاه ذلك بما 

في ذلك التحرك الفعلي إليقاف هذه االنتهاكات الجسيمة والمتسارعة.

رؤية المؤتمـر:

•  كس��ب التأييد الدولي في تصنيف مليش��يا الحوثي جماعة 
إرهابية.

رسالة المؤتمر:
تنظي��م جهود األعم��ال الحقوقي��ة المنهجية في اليم��ن وإبراز 
نتائجه��ا أمام صناع الق��رار العالمي والمحل��ي بصيغة مكتملة 
ومعيارية ومنظمة تضمن كسب تأييد القرار الدولي في القضاء 

على إرهاب المليشيا الحوثية.
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أهداف المؤتمر:
• كش��ف الجرائم الحوثية الجسيمة المرتكبة بحق اليمنيين 

أمام وسائل اإلعالم والرأي العام.
• توحيد جهود الراصدين والعاملين في مجال الحقوق,ووسائل 
اإلع��الم بما يضمن مناصرة فاعلة لقضايا االنتهاكات أمام 

صناع القرار العالمي.
• اإلس��هام ف��ي تخفي��ف معان��اة اليمنيي��ن الناتجة عن 

انتهاكات وجرائم المليشيا اإلنقالبية.

منهجيات العمل الحقوقي المتبعة في المؤتمر:
• معيارية الرصد والتوثيق وفقا لآلليات الدولية المعمول بها.

• التحقق الميداني من وقائع االنتهاكات والجرائم وتسجيل 
الشهادات.

• تصنيف االنتهاكات والجرائم بدقة وفقا للتصنيفات الدولية.

• استبعاد حاالت االنتهاكات التي لم تكتمل أدلتها الرئيسية.
• االستقصاء الشامل للمؤشرات الكمية المتعلقة باالنتهاكات 

والجرائم المثبتة بهدف تفادي تضخم األرقام وتضاربها.
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القضايا الرئيسية للمؤتمر:
- جرائ��م وانتهاكات المليش��يا بح��ق األطفال »خطف 

األطف��ال - االس��تغالل الجنس��ي- قت��ل األطف��ال 

وتش��ويههم، تجنيد األطفال - إش��راك األطفال في 

االش��تباكات المباش��رة - تلقي��ن األطف��ال مناهج 

محددة«.

- استهداف التجمعات السكانية والمدارس والمستشفيات والمباني واألعيان المدنية.

- زرع األلغ��ام الفردي��ة بأش��كال مموه��ة في الطرق والمس��احات العام��ة والمدارس 

والمساكن والمحالت التجارية.

- حصار المدنيين ومنع مرور المساعدات والفرق الطبية إليهم والتهجير القسري.

- تفجير واستهداف المساجد ومنازل المواطنين العزل.

- اإلخفاء القسري وقتل األسرى,وتعذيبهم .

- تغيير الرأي, والمعتقد بشكل إجباري والسجن بقضايا الرأي.

- انتهاكات المليشيا الممنهجة ضد أعضاء ومناصري وحلفاء المؤتمر الشعبي العام.

- ا لمواقف الدولية تجاه االنتهاكات والجرائم الممارسة من المليشيا الحوثية.

- استهداف االعيان المدنية واستخدام المدنيين دروعاً بشرية
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قضايا أخرى ذات عالقة:
باإلضافة إلى الجرائم الجسيمة المجرمة دوليا للمليشيا 

التي ستش��كل المح��اور األساس��ية للمؤتمر س��يتناول 

المؤتمر العديد من القضايا المتعلقة بها ومن أبرزها:

• العنف القائم على النوع االجتماعي .

• التحري��ض على القت��ل واالختطاف ومصادرة 

الحريات اإلعالمية وحرية الرأي.

• تس��خير مق��درات ومؤسس��ات الدول��ة لرفد 

المصالح الضيقة للجماعة.

• تزوي��ر الحقائ��ق وفبرك��ة التقاري��ر وتقديم 

معلومات مغلوطة للمحافل الدولية.

وغيرها من القضايا المتصلة.
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أعمال المؤتمر:
س��يقوم المؤتم��ر بتقديم عملي��ات الرص��د والتوثيق 

والتقارير الحقوقية بتقنيات وأنش��طة متعددة تسهم في 

إبراز الصورة الحقيقية النتهاكات المليشيا ومدى الجرم التي 

ترتكبه بحق اليمنيين وتتلخص هذه األنشطة في :
• تقدي��م أوراق عم��ل متخصصة ش��املة لكافة 
االنتهاكات الجسيمة مثبتة باألرقام والوقائع.

• تنظي��م مؤتم��ر صحفي عق��ب االنتهاء من 
استعراض أوراق العمل ومناقشتها.

• عرض فيلم وفالش��ات قصيرة توضح مختلف 
االنتهاكات تتضمن شهادات وأحداث .

بتوثي��ق  الخ��اص  الص��ور  مع��رض  إط��الق   •
االنته��اكات ف��ي إطار أعمال المؤتمر تش��مل 

الخرائط واالنفوجراف وغيرها.
• لق��اءات فرعي��ة بالمنظم��ات والناش��طين 
ووس��ائل اإلع��الم لمناقش��ة أطر التنس��يق 

والعمل المشترك.



8

مخرجات المؤتمر:
س��تعمل كافة أنشطة المؤتمر على تحقيق العديد من المخرجات النوعية 

في هذا اإلطار يأتي في مقدمتها:

إحاطة صناع القرار الدولي واإلقليمي بجرائم وانتهاكات المليش��يا الية في   •

اليمن.

إيج��اد القواعد األساس��ية لتحري��ك الملف الحقوق��ي اليمني في   •
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الدولية وصوال  المحافل الحقوقي��ة 

الدولية  الجناي��ات  إل��ى محكم��ة 

ومجلس األمن.

تكام��ل جه��ود الجه��ات المعنية   •

والناش��طين ف��ي مج��ال الرص��د 

والتوثيق الحقوقي من خالل العمل 

والتنسيق المشترك.

تعزي��ز دور وس��ائل اإلع��الم المرئية   •

ف��ي  والمس��موعة  والمق��روءة 

مناص��رة القضايا الحقوقي��ة اليمنية 

وتش��جيعهم على اتخاذ سياس��ات 

إعالمية تضمن تحقق ذلك.

وجود منصة ونافذة موحدة لإلعالم   •

والرصد الحقوقي يتش��ارك الجميع 

أعمالهم من خاللها .
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ما بعد المؤتمر:

بعد أن يتمكن المؤتمر من إحداث أثر دولي ويحقق تقدما محليا نسبيا في 

جوانب دعم الجهود الحقوقية واإلعالمية المنس��قة، س��يبدأ فريق المؤتمر بتنفيذ 

مصفوفة األنش��طة البعدية التي من ش��أنها توس��يع دائرة أثر مخرجات المؤتمر 

وضمان اس��تدامها كأرضية صلبة توفر منطلقا قويا للضغط على المحافل الدولية 

باتخاذ قرارات مسئولة وتحركات حقيقية توقف هذا العبث المستمر الذي تمارسه 

المليشيا بحق الشعب اليمني , ومن أبرز هذه األنشطة:

اس��تمرار عمليات الرص��د والتوثيق وإصدار التقاري��ر الحقوقية بجهود   •

مكثفة ومنهجية.

استكمال الملفات الحقوقية في كل القضايا عبر مختصين حقوقيين   •

وخبراء قانونيين وتسليمها للمحافل الدولية وفقا لالختصاص.

عقد لقاءات تشاورية وتأهيلية وورش عمل للهيئات والناشطين في   •

مجال الحقوق باليمن.

تنظيم لقاءات مستمرة مع وسائل اإلعالم والمعنيين.  •

إتاحة منص��ة إعالمية مختصة بالحقوق لكل الراصدين وتش��جيعهم   •

على المشاركة من خاللها .
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نشر األخبار والتقارير الصحفية   •

باالنته��اكات  المتعلق��ة 

والجرائ��م اليومية للمليش��يا 

بش��كل مس��تمر باإلضاف��ة 

الحقوقية  التقارير  إلى نش��ر 

ونش��ر  انت��اج  واس��تمرار 

الخاصة  والفالش��ات  األف��الم 

موق��ع  ف��ي  باالنته��اكات 

المؤتمر.

التوعي��ة  أعم��ال  اس��تمرار   •

المج��ال  ف��ي  والتثقي��ف 

الحقوق��ي لتمكي��ن الناس 

من معرفة حقوقهم وتوثيق 

االنته��اكات التي يتعرضون 

لها.
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