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 أوال: المقدمة  

بالتحقيق في كافة االنتهاكات المرتكبة على جميع   اإلنسانلوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق  ة اللجنة ابموجب والي

م  وتعديالته  باإلضافة الى قرارات  2012( لسنة  140األراضي اليمنية من جميع األطراف بموجب القرار الجمهوري رقم ) 

س وكذا قرارات مجل ،  م2014لسنة    (2140)والقرار رقم    ،م2012سنة  " ل 2051الدولي  ومنها القرار رقم "  األمنمجلس  

حقوق    اإلنسانحقوق   بوضع  العام    اإلنسان المتعلقة  منذ  اليمن  رقم   ؛م2011في  القرار  آخرها  كان  والتي 

(A/HRC/RES/42/2)والتحقيق في جميع   ، والتوثيق،  في الرصد  أعمالهاتواصل اللجنة    م،2/10/2019الصادر في    ؛

والمواثيق الدولية   ،والتي ارتكبت على أراضي الجمهورية اليمنية بالمخالفة للقوانين الوطنية  ؛اإلنسانانتهاكات حقوق  أشكال  

 من قبل جميع األطراف. 

التقرير الثامن للجنة عن    إصدار  تأجيل  تمّ جميع دول العالم ومنها اليمن،  عّمت  التي    19بسبب تأثير انتشار جائحة كوفيد  

تسببت مخاوف انتقال العدوى بالفيروس بين المواطنين بإيقاف العمل في حيث    ؛م2020  مارس  نهايةفي  موعده المقرر  

المناطق, وتقرر فرض حظر تجوال في عدد من  العامة والخاصة, وشلّت الحركة في غالبية  المرافق والمؤسسات  كافة 

ف اللجنة؛ خصوصاً  أنشطة  من  عدد  على  اإلجراءات  هذه  انعكست  وقد  باألالمدن.  يتعلق  , يما  الميدانية  واألنشطة  عمال 

م؛ ولهذا فإن هذا التقرير 2020والدورات التدريبية , وورش العمل وغيرها من األعمال التي تضمنتها خطة اللجنة للعام  

 م.  31/7/2020م , وحتى 1/8/2019يغطي الفترة من  

م ؛ والذي 2/8/2019در بتاريخ  م الصا2019نة  ( لس30ويأتي إطالق هذا التقرير بعد صدور القرار الجمهوري رقم )  

التعديالت في  للتجديد بقرار جمهوري, كما نص على إجراء بعض  اللجنة لمدة عامين قابلة  نص على تمديد فترة والية 

تشكيلة اللجنة وقرار إنشائها، حيث أصبح تمثيل المرأة في عضوية اللجنة أربع عضوات من إجمالي قوام اللجنة المحدد 

% 30نص القرار على مراعاة تمثيل المرأة في وظيفة المحققين المساعدين في اللجنة بنسبة ال تقل عن  ة أعضاء، كما  بتسع

. 

وتهدف اللجنة من خالل هذا التقرير الى إطالع الرأي العام المحلي , واإلقليمي , والدولي على آخر تطورات حالة حقوق  

في أعمال الرصد ,والتوثيق ,والتحقيق في االنتهاكات في جميع   جهود المبذولةاإلنسان , والوضع اإلنساني في اليمن ، وال

المناطق اليمنية، كما يتضمن التقرير بياناً ألعداد االنتهاكات التي قامت اللجنة برصدها, والتحقيق فيها خالل فترة التقرير،  

الت ونتائج  اللجنة،  فيها  حققت  التي  االنتهاكات  وقائع  من  لنماذج  توعرضاً  التي  الدولي حقيقات  للقانون  وفقاً  اليها  وصلت 

اإلنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان، إضافةً ألبرز التحديات والصعوبات التي واجهتها اللجنة، والتوصيات إلى كافة 

 أطراف النزاع والمجتمع الدولي. 

 يتجزأ منها؛ خصوصاً فيما يتعلق ببيان جنة، وجزءاً ال كما يعد هذا التقرير مكمالً ومتصالً بالتقارير السابقة التي أصدرتها الل

 الوالية واإلطار القانوني والمنهجية وأساليب العمل.

 ثانيا: المنهجية 

تؤكد اللجنة على التزامها بالمنهجية, والمعايير, والمبادئ المعمول بها في لجان التحقيق الدولية المماثلة ومن أهمها: الشفافية, 

م 2012( لسنة  140وعية، والمهنية، والسرية؛ وفقاً لما ينص عليه قرار إنشاء اللجنة رقم )لحياد، والموضواالستقاللية، وا

( ؛ الذي يلزم اللجنة بأداء مهامها وفقاً للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية والعهود والمواثيق  2في الفقرة )ج( من المادة  )

   المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.
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على رصد وتوثيق كافة االنتهاكات المرتكبة على أراضي الجمهورية اليمنية من قبل جميع األطراف، وتتم   تحرص اللجنة

محافظات  عموم  في  المتواجدين  اللجنة  راصدي  قبل  من  المباشرة  بالطريقة  االنتهاكات  لهذه  والتوثيق  الرصد  عملية 

باالنتهاكات  البالغات  تلقي  إلى  إضافة  منظم  الجمهورية،  المجال, ومن خالل من خالل  بهذا  العاملة  المدني  المجتمع  ات 

الشكاوى المباشرة التي تصل الى مقر اللجنة في العاصمة المؤقتة عدن, أو فرعها في محافظة تعز, أو موقعها اإللكتروني 

 على شبكة اإلنترنت.

ماع الى إفادات المبلغين،  واالستعانة  لعيان ,واالستكما تعتمد على إجراء المقابالت المباشرة مع الضحايا وذويهم ,وشهود ا 

 بخبراء في مجال األسلحة واألدلة الجنائية والطب الشرعي؛ وفقاً لما هو متاح لها واالمكانيات المتوفرة لديها.

ل التي تقوم وتعد آلية النزول الميداني إلى مواقع االنتهاكات والمناطق التي يشتعل فيها النزاع المسلح ضمن منهجيات العم

ها اللجنة، سواء من خالل النزول المباشر لألعضاء, أو المحققين المساعدين في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة ب

الشرعية، أو من خالل الراصدين المتواجدين في  كافة محافظات الجمهورية، بما فيها المحافظات التي تقع خارج نطاق 

 سيطرة الحكومة الشرعية. 

 اق : السيثالثا 

السـادس؛ األمـر الـذي انعكس بتأثيراتـه إجمـاالً علـى عمـوم حيـاة اليمنييـن، إذ شـهدت دخلـت الحـرب فـي اليمـن عامهـا  

اليمـن خـالل الفتـرة التـي يغطيهـا التقريـر عـدداً مـن األحـداث والتطورات المهمة علـى كافـة األصعـدة سـواء السياسـية، 

السـلبي علـى وضـع حقـوق اإلنسـان  واالقتصاديوالعسـكرية،   انعكاسـها وأثرهـا  لتلـك األحـداث  ـة، واالجتماعيـة، وكان 

 يغطيهـا التقريـر. عامـة، وفيمـا يلـي نسـتعرض أهـم التطـورات التـي شـهدتها اليمـن خـالل الفتـرة التـي

 :  عىل الصعيد السياسي

ع ي : ية وجماعة المفاوضات السياسية بي   الحكومة الشر
 الحوب 

لــم يبــارح أطــراف النــزاع اإلشــارات والبيانــات اإلعالميــة المضــادة حــول مسؤولية عرقلــة اتفــاق سـتوكهولم  الـذي 

م ، وبالرغم من تعـدد زيـارات 2018تـمَّ  برعايـة المبعـوث األممـي إلـى اليمـن مارتـن غريفيـت فـي منتصـف ديسـمبر  

ـي إلـى صنعـاء والريـاض , وتكـرار المقابـالت التـي عقدهـا مـع القيـادات فـي الحكومـة الشـرعية وجماعـة عـوث األممالمب

مـن  عـدٍد  باسـتثناء  األطـراف  بيـن  فعليـة  مفاوضـات  جولـة  أي  عقـد  يتـم  لـم  التقريـر  فتـرة  وخـالل  أنـه  إال  ؛  الحوثـي 

ســرى والمعتقلين؛ والــذي تــمَّ إحــراز بعــض التقــدم بشــأنه ,وخصوصا ملـف ال األاالجتماعـات التـي عقـدت بشـأن  

معتقـالً وفيمـا    1400اإلعــالن فــي منتصــف شــهر فبرايـر الماضـي عن التوصـل إلـى اتفـاق يقضـي بتبـادل حوالـي  

سـرى , وال فـي جانـب المفاوضـات السياسـية تبـادل األعدا ذلـك اإلعـالن لـم يتـم تحقيـق أي تقـدم يذكـر ,ال فـي جانـب  

 بشـأن تنفيـذ اتفـاق سـتوكهولم.  

 : عية والمجلس االنتقالي  المفاوضات السياسية بي   الحكومة الشر

م في العاصمة المؤقتة عدن بين ألوية الحماية الرئاسية التابعة 2019على أثر اندالع االشتباكات المسلحة في بداية أغسطس  

والقوات الموالية للمجلس االنتقالي , قامت المملكة العربية السعودية بدعوة قيادة   ي,األمنرعية , وقوات الحزام  لحكومة الشل

وقّع الطرفان في    5/11/2019المجلس االنتقالي والحكومة الشرعية للجلوس لوضع حل للخالفات القائمة بينهم،  وبتاريخ  

ية والعسكرية ,ونّص على األمنداً من الترتيبات السياسية واالقتصادية وق يتضمن عدالعاصمة السعودية الرياض على اتفا

عودة رئيس الحكومة وبعض الوزراء الى عدن لممارسة أعمالهم، واعادة تشكيل حكومة كفاءات , ودمج كافة االجهزة 
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المحافاألمن محافظي  بعض  تعيين  وإعادة  والدفاع،  الداخلية  وزارتي  تحت  والعسكرية  ومديريية  لبعض    األمن  ظات 

 المحافظات ، وبالرغم من تزمين االتفاق, إال أنه لم يتم تنفيذ أي بند من بنود االتفاق.

)بإعالن    أسماهابريل الماضي ما    25وعلى خالف ما جاءت به نصوص اتفاق الرياض , أصدر المجلس االنتقالي  بتاريخ   

، وعلى إثر ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات المجلس   ق الجنوبيةاإلدارة الذاتية( , وفرض حالة الطوارئ في المناط 

التابع للحكومة الشرعية على مداخل مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين ، كما شهدت محافظة  االنتقالي وقوات الجيش 

االنت للمجلس  التابعة  القوات  بين  المتقطعة  االشتباكات  من  عدداً  يونيو  منتصف  في  الأرخبيل سقطرى  في  و قالي  جزيرة 

ية التابعة للحكومة الشرعية  , أدت إلى إعالن قيادة المجلس االنتقالي عن السيطرة الكاملة على المحافظة األمنالوحدات  

ية والعسكرية المعينة من األمنية ,ومغادرة قيادة السلطة المحلية والقيادات  األمن,واالستيالء على جميع المقرات الحكومية و

للجزيرة، وقد أدى تفاقم الوضع واندالع هذه االحداث واالشتباكات إلى قيام الجهات الراعية لالتفاق  ة الشرعية  قبل الحكوم

ممثلة  بالمملكة العربية السعودية في نهاية شهر يونيو الماضي بدعوة الطرفين مجددا للتفاوض بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، 

السعودية عن التوصل الى آلية لتسريع تنفيذ االتفاق، وخالل فترة كتابة ة العربية  وفي نهاية يوليو تّم اإلعالن من قبل المملك

هذا التقرير أعلنت األطراف البدء فعلياً بتنفيذ بعض بنود االتفاق ومنها تسمية وتعيين محافٍظ ومدير أمٍن لمحافظة عدن , 

وقف إطالق النار في محافظة ابين،  ستمرار في  وتكليف رئيس الحكومة الحالي بتشكيل الحكومة خالل ثالثين يوماً، واال

 كما أعلن المجلس االنتقالي تخليه عن إعالن اإلدارة الذاتية . 

 : تبة عىل االنسداد السياسي  االثار المت 

التي يديرها      المفاوضات  الشك أن  طول  فترة الحرب والتي دخلت عامها السادس، دون إحراز أي تقدم في عملية 

مم المتحدة الى اليمن؛ بشأن وقف النزاع أو الحل السياسي الشامل،  واستعادة سلطة الدولة وبسطها العام لأل  مبعوث األمين

على جميع المناطق، وكذا ما تمارسه جماعة الحوثي  في المناطق الواقعة تحت سيطرتها تجاه مؤسسات الدولة،  ومساهمة 

المؤقتة عدن منذ أغس العاصمة   التي شهدتها  الحكومة ومؤسسات ، ف2019طس  األحداث  التعطيل ألعمال  ي مزيد من 

الدولة؛  كل ذلك القى بظالله السلبية على كافة مجاالت الحياة في اليمن وفي مقدمتها حقوق اإلنسان والوضع  اإلنساني، 

ت االنتهاكا   حيث أدى تعدد األطراف المسؤولة، و توسع واستمرار العمليات العسكرية ,وضعف سلطة الدولة , إلى زيادة

في كافة المناطق،  وعلى وجه الخصوص االنتهاكات المتعلقة بقتل وإصابة المدنيين ,واالعتقال التعسفي ,واالخفاء القسري 

 ,والتعذيب، وتجنيد األطفال ,وزراعة األلغام ,والتهجير القسري للسكان من مناطقهم، وغيرها من صنوف االنتهاكات. 

ي عىل الصعيد 
 : والعسكري  األمن 

ية في كثير من المناطق اليمنية، سواء المناطق التي األمنالفترة التي يغطيها التقرير عدداً من التطورات العسكرية وشهدت  

 تشهد اشتباكات مسلحة بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي ,أو المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية . 

ي تشهد نزاع مس
ي المناطق الن 

 
 لح:  الوضع العسكري ف

بعثة األمم المتحدة لمراقبة وقف    ،  بالرغم من وجود  استكهولم على اتفاق    بناءً هدت منطقة الساحل الغربي هدنة متقطعة  ش

النار   الحديدةUNMHA) ) اطالق  تمّ   ,في محافظة  قبل مجلس    والذي  من  لواليتها  القرار    األمنالتجديد   2534بموجب 

ال تزال االشتباكات تدور بشكل متواصل  بين جماعة الحوثي من جهة    أنه   إال   ؛م  2021يوليو    15الى تاريخ    1(2020) 

 
 

 https://undocs.org/ar/S/RES/2534(2020)  2534قرار مجلس االمن   1

https://undocs.org/ar/S/RES/2534(2020)
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خالل الفترة   . عن خرق الهدنة  بالمسؤوليةوسط تبادل مستمر لالتهامات  ,  والقوات التابعة له من جهة أخرى  والجيش الوطني

التقدمات الطفيفة والمحدودة  بعض  عن    التي يغطيها التقرير أعلنت قوات الجيش التابع للحكومة المسنودة بطيران التحالف

التي حققتها في بعض المناطق الحدودية في محافظات حجة وصعدة , مع استمرار الحرب في هذه المناطق وتوسعها الى 

 بعض المديريات ,خصوصاً في محافظة صعدة.

الح والقوات  الحوثي  جماعة  بين  والبيضاء  ومأرب  الجوف  محافظات  في  المعارك  استمرت  مسكومي كما  بطيران ة  نودة 

التحالف، و في شهر يناير الماضي تمكنت جماعة الحوثي من إحراز تقدم في جبهة نهم بمحافظة صنعاء، حيث سيطرت  

عناصر الجماعة على فرضة نهم , ومفرق مأرب الجوف , كما تمكنت عناصر الجماعة أيضا في شهر مارس الماضي من  

محافظة الجوف , باإلضافة إلى تمكنها من السيطرة على مديرية ردمان صمة  م عاالسيطرة على مديرية الغيل ومدينة الحز

الكثير من  الطرفين في  بين  البيضاء,وما تزال االشتباكات مستمرة  قبائل  قبيلة آل عواض, وعدد من  قبلي مع  بعد نزاع 

تية على عدد من األحياء بالسخ الالمناطق والمديريات في هذه المحافظات ، كما استمر سقوط القذائف العشوائية والصواري

 السكنية ؛خصوصا في مدينة مأرب مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

خصوصا في جبهات مريس ودمت في الضالع والقبيطة في لحج ،  كما شهدت محافظات الضالع ولحج وتعز معارك متقطعة

وتيرة المعارك من حين الى آخر في بعض المناطق, دام  احت  ومديريات مقبنة وجبل حبشي وصالة في تعز، وعلى الرغم من

إال أنه لم يحرز أي تقدم ، فيما استمر سقوط المقذوفات على بعض األحياء السكنية خصوصا في محافظتي تعز والضالع؛  

 شهدت محافظات الضالع ولحج وتعز معارك متقطعة خصوصا في كما  مما تسبب في سقوط عدد من الضحايا المدنيين.  

في تعز، وعلى الرغم من احتدام   وصالةريس ودمت في الضالع والقبيطة في لحج ومديريات مقبنة وجبل حبشي  ات مجبه

فيما استمر سقوط المقذوفات على بعض   ،وتيرة المعارك من حين الى آخر في بعض المناطق إال أنه لم يحرز أي تقدم

  سقوط عدد من الضحايا المدنيين.في   تسبباالحياء السكنية خصوصا في محافظتي تعز والضالع؛ مما 

ي الوضع 
عية: األمن  ي المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الشر

 
  ف

ساهمت ,  متسارعة  اً  من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أحداث  عدد  خالل الفترة التي يغطيها التقرير شهدت  

 . في تفاقم الوضع اإلنساني بشكل عام

  إثر  اإلسنادقائد اللواء األول في قوات الدعم  (  ابواليمامة)   بـ  ر محمود اليافعي المعروفعميد منيقُتِل الأغسطس    1بتاريخ  

  أنهم   إلىمشيرة  ,عنه    مسؤوليتهاعت جماعة الحوثي  عرض عسكري ، ادّ   أثناءانفجار في  معسكر الجالء بمديرية البريقة،   

نار ، عقبها دعوة   إلطالقتعرض موكب الجنازة    2019أغسطس    7وبتاريخ    .وصاروخمزجوا الهجوم بين طيارة مسيرة  

من نائب رئيس المجلس االنتقالي الى طرد الحكومة والسيطرة على العاصمة المؤقتة عدن، وبعد اشتباكات بمختلف األسلحة  

لحج  و،  ين أب  ت عدن،  محافظا  أيام أعلنت قوات الحزام األمني والقوات التابعة للمجلس االنتقالي سيطرتها على    ( 3) لمدة  

وعدد من الوزراء ,  ما تبقى من قيادات الحكومة ومن ضمنهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية    إثرهاغادرت على  

ودعت قيادة   والقيادات العسكرية واألمنية والمدنية ، رافقت هذه  االحداث العديد من االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان ،

ً   ودعت,  القوات الموالية لها الى االستمرار في الزحف تجاه محافظة شبوة    حقبشكل متال  المجلس االنتقالي قوات   أيضا

 مما   ؛وعدد من المديريات الى بسط سيطرتها على المحافظة,النخبة الشبوانية المتواجدة حينها في عاصمة المحافظة عتق  

جدة في عاصمة المحافظة وعدد من  المتوا  الخاصة  مناألتسبب في اندالع اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية وقوات  

والتقدم باتجاه محافظة  ,ونتج عن ذلك سيطرة القوات الحكومية على جميع المديريات والمناطق في محافظة شبوة    ,المديريات

لقصف   (المدخل الشرقي لمدينة عدن  )تعرضت القوات الحكومية في منطقة العلم    2019أغسطس    29أبين وعدن، وبتاريخ  
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المئات من   وإصابة، نتج عنه مقتل  3عنه وانه كان استهداف لمجاميع إرهابية   مسؤوليتها  اإلمارات، أعلنت دولة  2ران  بالطي

وبعدها  القوات الحكومية حسب بيان وزارة الدفاع ، وتراجعت بعدها القوات الحكومية الى منطقة شقرة وقرن الكالسي ،

، وفي ذات الوقت شهدت مدينة عدن بتاريخ أبين حافظة جبار عاصمة مطرتها على زنقوات المجلس االنتقالي سي استعادت

، وتعرض مقر قوات الحزام في أماكنها  م حالة انهيار لقوات الحزام األمني، وغادرت معظم القوات  2019أغسطس    28

 . بمحافظة عدن للنهب من قبل جموع من المواطنين المجاورين للموقع -مديرية الشعب  -

ير شهدت محافظة تعز بما في ذلك مدينة تعز وعدد من المديريات الخاضعة لسيطرة الحكومة  تي يغطيها التقروخالل الفترة ال

ً الشرعية    سقط على   أخرىوقوات  حكومية من جهة  ,من جهة    35واشتباكات بين قوات عسكرية تابعة للواء     أمنياً ,  انفالتا

من االشتباكات بين   عدد  الشمايتين والمعافر في محافظة تعز اندلعت    يمديريت يين، وفي  من القتلى والجرحى المدن  عدد    إثرها

 . التابع للحكومة الشرعية" 35" القوات الحكومية وبعض وحدات  اللواء 

ما  م  ؛4، وتم تشكيل لجنة رئاسية للتحقيق في الواقعة  35قُتل اللواء عدنان الحمادي قائد اللواء    م2019ديسمبر    4وبتاريخ  

 فيها اللواء على وجه الخصوص .  يتواجدوفي المناطق التي  ز عموما وتر في محافظة تع ضاعف حالة الت

، رافق ذلك احتجاجات من بعض 5مدرع    35للواء    قائدٍ بتعيين    اً رئيس الجمهورية قرار  أصدر   م2020يوليو    10وبتاريخ  

ستالم  والتسليم للواء برعاية محافظ  ة االعملي  إجراءتم    م2020يوليو   25اللواء على قرار التعيين، وبتاريخ    وأفرادضباط  

 . المحافظة

تسبب في مزيد من   ؛مما  ( اإلدارة الذاتية)   بإعالن  أسمتهما    قيادة المجلس االنتقالي  صدر عن  م2020  أبريل   25  تأريخ   فيو

وات الحكومية وقوات وعودة االشتباكات العسكرية بين الق,  التوتر لألوضاع األمنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية  حالة  

ى إلى التأثير على حركة المرور في الطريق بين أدّ األمر الذي    ؛لي على أطراف مدينة زنجبار محافظة أبينالمجلس االنتقا

 . وع عدد من حاالت االحتجاز للمسافرين ومنعهم من الحركة والتنقلووق,وشبوة وحضرموت  وأبينمحافظات عدن 

أدّ  سيطرة  كما  ات  ا قوات  القسري النتقاللمجلس  التهجير  حاالت  من  عدد  الى حصول  سقطرى  أرخبيل  محافظة  على  ي 

ت االعتقال لعدد وبعض حاال، جنود يتبعون القوات الحكومية الشرعية أنهمللمواطنين المنتمين للمحافظات الشمالية بذريعة 

كل  -لبالغات والشكاويعددا هذه من ا تلقت اللجنة - بذريعة مواالتهم للحكومة الشرعيةمن أبناء محافظة أرخبيل سقطرى 

ً وتردي االوضاع األمنية في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية انعكس   تلك االحداث  .على حقوق االنسان سلبا

 

 
 

2 am.ae/ar/details/1395302782841https://w  بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي االماراتية 

3  2019/706/S   الدائمة لإلمارات  موجهة مجلس االمن من القائم باألعمال بالنيابة للبعثة    2019سبتمبر  3رسالة مؤرخة بتاريخ

 العربية المتحدة في األمم المتحدة

 بتشكيل لجنة برئاسة النائب العام للتحقيق في استشهاد العميد الركن عدنان الحمادي ئيس الجمهورية يوجهر 4

https://www.sabanew.net/viewstory/56620 

 https://www.sabanew.net/viewstory/64168مدرع  35ر رئيس الجمهورية بتعيين قائد للواء صدور قرا 5

https://wam.ae/ar/details/1395302782841
https://www.sabanew.net/viewstory/56620
https://www.sabanew.net/viewstory/64168
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ي الوضع 
ي : األمن 

ي المناطق الخاضعة لسلطة جماعة الحوب 
 
  ف

الجماعة على   وأفرادعليها، كما سيطر عناصر  استمرت جماعة الحوثي في إحكام قبضتها األمنية على المناطق التي تسيطر  

األمنية   كافة األجهزة والمرافق األمنية التابعة للدولة في تلك المناطق، وأصبحت هذه العناصر تقوم بممارسة جميع  المهام

 ً   ,   المديرياتلقيادة الجماعة وتحت إمرة وقيادة ما يسمى بمشرفي الجماعة في المحافظات و  باعتبارها مكلفة وتابعة تنظيميا

حق عدد من المواطنين شملت  بكما استمرت المحاكم التابعة لجماعة الحوثي في إصدار أحكام باإلعدام والحبس والسجن  

وذلك تحت ذرائع مختلفة ؛من الصحفيين والناشطين    اً وعدد,  وأعضاء مجلس النواب  ,  لدولة  من القيادات العليا في ا  اً عدد

و التجسس وغيرها من التهم ذات الطابع السياسي، وفي تطور ملحوظ شهدت المناطق   ( دوان بالتعاون مع الع) منها ما أسمى  

للنشطاء والحقوقيين واإلعالميين والعاملين في الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي زيادة وتيرة االعتقاالت التعسفية السيما  

السياسيين وحجز أموالهم  بهدف االستيالء   منظمات المجتمع المدني ، كما تمت مداهمات لمنازل العديد من المعارضين

ال الجماعة من عمليات  القضائي، كما كثفت  بالحارس  ما يسمى  المراكز عليها تحت ذريعة  للعديد من  مداهمة واالغالق 

ترفيهية والمؤسسات الخاصة تحت ذرائع ومبررات أخالقية ودينية وشملت االعتقاالت العديد من النساء والفتيات خصوصا ال

 .   حسوبات على حزب المؤتمر الشعبي العامالم

التابع للحوثيين القرار رقم  2019أغسطس    31وبتاريخ   بإنشاء ما    ( 155)م صدر عن رئيس المجلس السياسي األعلى 

السياسي، والذي يعتبر   لألمنالقومي والجهاز المركزي    األمنمن دمج جهاز  ، والذي تضّ   6والمخابرات   األمن جهاز    أسماه

 . تبقى من أجهزة ومؤسسات الدولةجماعة الحوثيين للسيطرة على ما  ضمن خطوات

 :  عىل الصعيد االقتصادي واالجتماعي

الحرب أمد  الكثير من األمنالتدهور    واستمرار   ،الشك أن إطالة  العسكرية في  القتالية واالشتباكات  , واندالع األعمال  ي 

عي في عموم اليمن. كما أن عدم تفعيل العمل في المصالح اإليرادية المناطق؛ قد أثّر سلباً على الوضع االقتصادي واالجتما

اإليرادات الحكومية في عدد من المحافظات الى ب ,وعدم توريد  للدولة , خصوصاً العاملة في قطاع النفط والغاز والضرائ

ت مؤشراته جلية في استمرار البنك المركزي بعدن؛ قد أّدى الى تفاقم المشكلة االقتصادية في اليمن؛ وهو األمر الذي ظهر

ذلك  زيادة    " رياالً مقابل الدوالر الواحد, وقد ترتب على  750تدهور سعر العملة اليمنية التي وصلت الى  مبلغ يزيد عن  "

أسعار المنتجات والخدمات ؛مما تسبب في زيادة العبء على المواطنين، السيما في ظل توقف الكثير من مؤسسات القطاع  

شاريع المتوسطة والصغيرة ,  واستمرار عدم صرف الرواتب لموظفي الدولة في المناطق الخاضعة لجماعة الخاص والم

لحكومية من قبل الجماعة الى البنك المركزي في عدن. كما أن رفض جماعة الحوثي الحوثي ؛ نتيجة عدم توريد اإليرادات ا

باللاير اليمني من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى لتداول العملة الجديدة ، وارتفاع عمولة الحواالت النقدية  

إلى   الحوثي والذي تصل  الواقعة تحت سيطرة جماعة  ال25المناطق  قيمة  إيجاد فجوة % من  حوالة، كل ذلك تسبب في 

ناة المواطنين اقتصادية بين المناطق الخاضعة للحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وترتب عليه زيادة معا

بسبب تعرضهم لالبتزاز والمصادرة , فضالً عن اآلثار االقتصادية التي خلّفها هذا اإلجراء.   في مناطق سيطرة الحوثيين؛

يعاني المواطنون في هذه المناطق بشكل مستمر من انعدام المشتقات النفطية، وخصوصاً مادة الغاز المنزلي ؛ وذلك كما  

الجماعة أمام حركة دخول القاطرات الخاصة بنقل الغاز المنزلي إلى المدن والمناطق الخاضعة   بسبب العراقيل التي تضعها

 في السوق السوداء.   لسلطتها ,وبيع الكميات المقررة لهذه المناطق

 
 

 /:www.smc.gov.ye/archives/1599/httpsقرار رئيس المجلس السياسي بإنشاء جهاز االمن والمخابرات   6

https://www.smc.gov.ye/archives/1599
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الحوثي  التابع لجماعة  السياسي  المجلس  بقيام ما يسمى برئيس  تفاجأت األوساط االقتصادية والحقوقية  السياق  وفي نفس 

م , وتضمنت في 29/4/2020بالالئحة التنفيذية لقانون الزكاة , والتي صدرت تحت توقيع المذكور بتاريخ    أسماهإقرار ما  ب

منها النص على وجوب الُخُمس في " الركاز" ؛ والذي يشمل  جميع المعادن المستخرجة من باطن "  48" و "47المواد "

  المعادن واألحجار والنفط والغاز واألسماك والعسل وغيرها من األموال؛  األرض كيفما كان حالها , وفي كل ماله قيمة من

ى ؛ الذي تم تحديده في ما يسمى "ببني هاشم" على أن تصرف هذه النسبة في عدد من المصارف ومنها مصرف ذوي القرب

قانون التي تقرر المساواة , مما يعتبرهذا من أعمال التمييز المحظورة، كما أنه يعتبر مخالف لنصوص وأحكام الدستور وال

اللون , أو المعتقد... الخ ، ويعكس صدور مزعوم ه  التمييز بسبب العرق , أو الجنس , أو  ذه بين المواطنين , وتحظر 

الالئحة  من قيادة جماعة الحوثي انصراف إرادتها الى محاولة شرعنه التمييز بين المواطنين  وإقراره  بشكل رسمي ، 

في حال إصرار قيادة الجماعة على فرضه وتطبيقه في مناطق سيطرتها سيكون له أضراره االقتصادية ومثل هذا اإلجراء   

% المقررة من عائدات النفط والغاز والمعادن وغيرها  20 كبيٍر من نسبة ال  واالجتماعية البالغة , حيث سيتم تخصيص جزءٍ 

 من األموال لمصلحة فئة محددة من المواطنين على أساس العرق. 

 19م  التي جرت في عدن وما لحقها من أحداث ، وكذا انتشار وباء كوفيد  2019ناحية أخرى تسببت أحداث أغسطس    نم

م , وإعالن المجلس االنتقالي )اإلدارة الذاتية(،   والعراقيل التي واجهها البنك المركزي في أدائه لمهامه  ومنها :  2019  –

نقدية تمت طباعتها في الخارج والذي تم احتجازها من قبل المجلس االنتقالي    لاحجز عدد من الحاويات التي تحتوي على أمو

في مينائي عدن والمكال , والتي ظلت محتجزه لديه لبعض الوقت قبل اإلفراج عنها مؤخراً، كل ذلك كان له تأثير سلبي على 

 الوضع االقتصادي واالجتماعي  في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية. 

ا المجاالت؛السيما الصحية تلنتج عن  الخدمات األساسية في كافة  الحاصل في الوضع االقتصادي ترٍد في مستوى  دهور 

والتعليمية والبيئية، وحتى شبكات الطرق واالتصاالت , وتدهور الوضع المعيشي للمواطنين , وزيادة معاناتاهم  , ومضاعفة 

ة ؛األمر الذي بسببه أصبحت اليمن عالقة في أتون معاناة إنسانية بالغة  لااألعباء الواقعة عليهم وارتفاع مستويات الفقر والبط

, ولم تفلح الجهود التي تبذلها بعض المنظمات الدولية العاملة في المجال  اإلنساني من التخفيف من المعاناة اإلنسانية التي  

ل هذه المنظمات من عراقيل واعتداءاٍت من  اميعيشها اليمنيون بسبب سوء اإلدارة , وادعاءاٍت بالفساد،  وما تتعرض له اع

 قبل بعض األطراف. 

 :   19كوفيد 

اكثر   في اليمن الذي يعاني من حرب متواصلة منذ  )كورونا(  19لجائحة كوفيد    تتجدد التحذيرات الدولية من تفشي كارثي  

دولية ومحلية وعلى رأسها  أعوام ألحقت أضرارا كبيرة بنظامه الصحي وبنيته التحتية، وقد جددت عدة منظمات    6من  

 أن يخرج الوباء عن السيطرة في اليمن، ويأتي التحذير من الزيادة المفاجئة   احتمالمنظمة الصحة العالمية تحذيراتها من  

عدة منظمات دولية أن األرقام المعلنة من الجهات الرسمية عن الضحايا في وقت تعتقد فيه    19كوفيدبفعل    الوفيات في أعداد  

 .ال تعكس الواقع الحقيقي على األرض في البالد

ففي حين بلغ عدد الحاالت المصابة المعلن عنها من قبل اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة فيروس كورونا حتى منتصف يوليو  

الغموض يكتنف المناطق الخاضعة لسلطة    فيما ال يزال،   فقطمة الشرعية  حالة في مناطق سيطرة الحكو  ١٦٠٠حوالي  

من المنظمات العاملة   اً يطة جداً؛ في الوقت الذي أكدت فيه عددوثي والتي لم يتم فيها اإلعالن إال عن ارقام بسجماعة الح

يمن وعدد الوفيات التي يشتبه أنها الذين يعتقد أنهم مصابون بفيروس كورونا في جميع مناطق ال  فرادفي اليمن أن عدد األ

السلطات الحكومية وما صرحت به بعض القيادات في جماعة الحوثي، ومع   ناتجة عن اإلصابة به أكبر بكثير مما أعلنته

عب الوصول الى احصائيات دقيقة لعدد المصابين والمتوفين جراء الفيروس إال أن حقيقة انتشار الجائحة وتسببها أنه من الص
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الد  اً عدادأة  في وفا فن وعدد حاالت الوفاة التي يتم كبيرة من المواطنين تفوق بكثير ما هو معلن عنه تؤكدها احصائيات 

مدن صنعاء وعدن وتعز واب والحديدة ، حيث شهدت هذه المناطق وغيرها    تسجيلها لدى الجهات المعنية خصوصا في

مارس الماضي وحتى منتصف شهر يونيو، وقد ساهم انتشار  زيادة كبيرة في عدد الوفيات خالل  الفترة من نهاية شهر  

ة احتياجاتها لتراجع االقتصادي في اليمن بشكل كبير، كما تسبب في تعريض قدرة األسر على تلبيفي زيادة حدة ا   19كوفيد  

السيما مع   الغذائية والصحية للخطر خصوصاً الفئات المعتمدة على الدخل اليومي التي تأثرت أوضاعها الى اقصى مدى؛

واحجام العديد من المواطنين     ية والحكوميةفرض حظر التجوال في بعض المدن الرئيسية وتوقف معظم األعمال التجار

اإلصاب لتجنب  منازلهم  الخروج من  تحويالت عن  نسبة  الرسمية هبطت  اإلحصائيات  لبعض  أنه ووفقاً  كما  بالفيروس،  ة 

 م. 2019% مقارنة بالعام 80ي الى حوالي المغتربين في النصف األول من العام الحال

عية قد ألقت أيضا بظاللها المعتمة على على االوضاع االقتصادية واالجتما  19  مما الشك فيه أن تأثيرات جائحة كوفيد 

يصعب تقدير هذه اآلثار في المرحلة الراهنة بشكل دقيق؛ إال أن    في اليمن بشكل مؤسف ومع أنه  اإلنسانوضع حقوق  

ر التي قد تنتج في حال مخاط وال  اإلنسانالتأثيرات السلبية التي نتجت عن انتشار هذه الجائحة على وضع حقوق  مالمح  

استمر الوضع على ما هو عليه قد أصبحت واضحة للجميع خصوصا فيما يتعلق بأوضاع السجناء والمعتقلين لدى كافة 

امة ومجلس القضاء بشأن تسهيل إطالق سراح الكثير من األطراف،  فبالرغم من التوجيهات التي صدرت من النيابة الع

ات ثة أرباع المدة المحكوم بها أو نصفها في بعض الحاالت، اضافة الى تسهيل اجراءالسجناء خصوصا ممن قضوا ثال

هاب ،  االفراج بكفالة عمن الزالوا رهن المحاكمة باستثناء المتهمين ببعض الجرائم الخطيرة كاإلتجار بالمخدرات أو اإلر

لسجون راً لدى أطراف الصراع محتجزين في عدد من اكبيرة من السجناء والمعتقلين والمخفين قس  اً اال إنهُ اليزال هناك اعداد

النظافة  خدمات  مستوى  تدني  و  الصحية  للخدمات  انعدام  شبه  ومن  الشديد  االزدحام  من  أصال  تعاني  التي  والمعتقالت  

ً حقيقي   اً ار تقييد حرية هذه الفئة في مثل هذه الظروف يشكل تهديدوالتغذية، ومما الشك فيه أن استمر متهم لحياتهم وسال  ا

ة، األمر الذي يتعين معه ضرورة قيام الجهات المعنية بواجبها في توفير بيئة مناسبة للسجناء يأمنون فيها على حياتهم البدني

النحو المقرر وفقا للتشريعات الوطنية واالتفاقيات وتوفر لهم فيها كافة متطلبات الرعاية الصحية والتغذية الكافية   وعلى 

 الشأن. الدولية المتعلقة بهذا

 رابعا: عالقة اللجنة مع الجهات ذات الصلة بعملها:  

تبـذل اللجنـة منـذ بدايـة عملهـا جهـوداً مضنيـة إلحـراز تقـدم فـي التواصـل  مـع كافـة األطـراف , دون اسـتثناء للوقـوف  

حق جهـاٍت  علـى  ارتكاب  والمنسـوب  اللجنـة  فيهـا  تحقـق  التـي  االنتهـاكات  كما   وأفراديقـة  األطـراف،  لتلـك  منتميـن  لها 

اسـتمرت اللجنـة بالتواصـل والتخاطـب واللقـاء مـع الجهـات ذات العالقـة بعملهـا فـي حمايـة حقـوق اإلنسـان؛ وفـي مقدمتهـا  

التنفيذ  الدولـة  ومؤسسـات  الناشـئأجهـزة  االلتزامـات  تنفيـذ  عـن  المسؤولة  كونهـا  والقضائيـة؛  والتشـريعية  عـن يـة  ة 

والتعـاون مـع منظمات  المجتمـع المدنـي، إذ   المعاهـدات وغيرهـا مـن مرجعيـات حقـوق اإلنسـان، إضافـة إلـى التنسـيق

جنـة مـع أطـراف النـزاع والجهـات ذات الصلـة بعملهـا شـهدت الفتـرة التـي يغطيهـا التقريـر عـدد  مـن أشـكال تواصـل الل

 تتلخـص في اآلتـي:

    اليمنية: ومة الحك

اســتمرت اللجنــة في القيام بعــدد مــن أنشــطة التواصــل والتنســيق  مــع الحكومــة اليمنيــة ممثلــة بعــدد مــن الجهــات  

العالقة   ذات  واإلدارات  ووالــوزارات  العسـكرية  المؤسسـات  ذلـك   ومـن  اللجنة؛  الجهات األمنبأعمال  من  وغيرها  يـة 

و خالالضبطية  من  سواًء  المحليـة؛  لمناقشـة السـلطات  والمقابـالت؛  الزيـارات  أو   , الرسـمية  والمخاطبات  المذكـرات  ل 

لتحقيـق فيهـا, و المنسـوبة إلـى بعـض األجهـزة االستفسـارات المتعلقـة ببعـض وقائـع انتهـاكات حقـوق اإلنسـان؛ التـي يتـم ا

 الحكومـة الشـرعية.المحافظـات التـي تخضـع لسـيطرة يـة, أو الوحـدات العسـكرية فـي األمن
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وقد عقـدت  اللجنـة  عـدداً مـن االجتماعـات مـع محافظـي محافظـات أرخبيـل سـقطرى, مـأرب, تعـز, عدن ولحج  تركـزت 

للمدنييعلـى مناقشـة م الحماية  تدابير  المحافظات؛ خصوصـاً  تلـك  التي شـهدتها  ــن والمرافــق  سـتجدات حقـوق اإلنسـان 

اإلنســانية للسـكان, وضمـان حريـة التنقـل, إضافـةً   الطبيــة مــن االســتهدافات العســكرية, وتســهيل وصــول المســاعدات

ومـديري السـجون    األمنـداءات واالسـتحداثات، كمـا قامـت اللجنـة بمقابلـة مـديري  إلـى حمايـة المناطـق الطبيعيـة مـن االعت

تعـز ومـأرب, تـم فيهـا مناقشــة مســتجدات حقــوق اإلنســان, واالســتماع لــردود تلــك الجهــات ركزيـة فـي محافظتـي  الم

لحيــاة, وحريــة الــرأي والتعبيــر, وحرية التنقل التــي تحقــق بشــأن بعــض الوقائــع المتعلقــة بانتهــاكات الحــق فــي ا

وإنفـاذ القانـون،   الطالع علــى اإلجـراءات المتبعـة مـن قبـل تلـك الجهـات المرتبطـة بمجـال  المحاسـبةفيهــا اللجنــة وا

 مايـة وكفالـة تلـك الحقـوق.حيث حرصـت  اللجنـة خـالل تلـك اللقـاءات علـى تقديـم توصياتهـا الهادفـة لح

مـن األلويـة العســكرية واألجهــزة    أفرادض الوقائـع المنسـوبة إلـى  كمـا وجهـت اللجنـة عـدداً مـن المذكـرات المتعلقـة ببعـ

بـت اللجنـة يــة فــي محافظــاتي تعــز ومــأرب  وتلقــت عــدداً مــن الــردود بشــأن هــذه المذكـرات، فـي حيـن خاطاألمن

ـأن تسـهيل نـزول أعضـاء اللجنـة إلـى مديريـات محافـظ محافظـة الحديـدة التابـع للحكومـة الشـرعية بأكثـر مـن مذكـرة بش

للجنـة أية ردود مـن قبلـها، كمـا لـم تتمكـن اللجنـة مـن اللقـاء بـه بالرغم من التواصـل  حيـس والخوخـة والتحيتـا ولـم تتلَق ا

 كتبـه مرات عديدة.مـع م

تواجـه صعوبـةً  واآلليـات  المؤسسـات  مـن  اللجنـة كغيرهـا  تـزال  بسـبب عـدم وجودها   مـا  الحكومـة؛  التواصل مع  فـي 

ة المؤقتـة عـدن. وتأمـل اللجنـة عـودة الحكومـة بجميـع وزاراتهـا وممارسـة عملهـا بشكل طبيعي باستمرار فـي العاصمـ

 ـة عـدن.مـن العاصمـة المؤقت

عية:  ي لدعم الشر  التحالف العرب 

عية عبر ضابط االتصال المكلف  بالتواصل مع قيادة التحالف العربي لدعم الشر  قامت اللجنة خالل الفترة التي يغطيها التقرير

مهامها   من قبلها للتواصل مع اللجنة،  وبهذا الصدد  تمت مخاطبة  قيادة التحالف بشأن التعاون مع اللجنة من أجل تسهيل

فيها اللجنة، كما وجهت اللجنة خطابات   ونزولها الميداني إلى مناطق الساحل الغربي؛ للتحقيق في بعض الوقائع التي تحقق

وية لطيران التحالف ، وباستثناء تلقي نسخ من البيانات الصحفية أخرى بشأن استفسارات حول بعض وقائع الغارات الج

ف  الحوادث ، لم تتلَق اللجنة أي ردود حتى كتابة التقرير، وتامل اللجنة من قيادة التحال  الصادرة عن الفريق المشترك لتقييم

نه كان مخططا لعقد لقاءات مع قيادة التعاون مع اللجنة والرد على استفساراتها خالل الفترة القادمة، جدير باإلشارة الى ا

م، ونظرا للقيود التي تم فرضها في معظم دول العالم  2020قوات التحالف، والفريق المشترك لتقييم الحوادث نهاية مارس 

 ، حالت جميعها دون انعقاد تلك اللقاءات. 19ذ، بسبب انتشار كوفيد بما فيها اغالق المطارات والمناف

ي 
 جماعة الحوب 

الحوثـي ممثلـة بالمكتـب السياسـي منـذ أن بـدأت اللجنـة فـي ممارسـة مهامهـا وهـي تعمـل علـى التواصـل مـع قيـادة جماعـة  

تها بشـأن االنتهــاكات التــي تقــوم اللجنــة بالتحقيــق للجماعـة فـي العاصمـة صنعـاء؛ وذلـك بهـدف الـرد علـى استفسـارا

لجماعة ، ن  خطابــات المطالبـة من اجل تعيين ضابـط اتصـال مع اللجنة من قبل افيهــا المنسوبة للجماعة، وبالرغــم مــ

ن جماعة الحوثيين تمارس ذات فـإن اللجنـة لـم تتلـَق حتـى كتابة هذا التقرير أي ردود بهذا الشأن، وتجدر اإلشارة الى أ

 مجـال حقـوق اإلنسـان.السياسة في التعامل مع  معظم  الجهـات الوطنيـة والدوليـة العاملـة في 

الوطنيــة عمله اللجنــة  انتهــاكات حقــوق  مــن جهتهــا واصلــت  أنــواع  لكافــة   والتحقيــق  والتوثيق  الرصــد   فــي  ــا 

ـي مناطـق سـيطرة جماعـة الحوثـي عبـر باحثيهـا وراصديهـا فـي المنتشرين في كافة المحافظات  اإلنسـان التـي وقعـت ف

 ا تلك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.بما فيه
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ماعـة الحوثـي التعـاون معهـا وتحديـد ضابـط اتصـال للـرد علـى استفسـارات اللجنـة بشـأن وتأمـل  اللجنـة مـن قيـادة ج

 المنسـوبة إلـى الجماعة. االدعاءات

 السلطة القضائية: 

؛ شـهدت الفتـرة التـي يغطيهـا التقريـر تطـوراً كبيـراً في إطار التعاون والتنسـيق بيـن اللجنـة الوطنيـة والسـلطة القضائيـة

وعـدم إفـالتهم   وعلى وجه الخصوص مكتب النائب العام، وذلك بشأن االجراءات المتعلـقة بمسـاءلة مرتكبـي االنتهـاكات

لسنة  140( من قرار انشاء اللجنة  رقم 5مـن العقاب ومتابعة القضايا المحالة من اللجنة إلى النيابة العامة بموجب المادة )

علـى أن تحيـل اللجنـة القضايـا التـي أكملـت التحقيـق فيهـا إلـى النيابـة العامـة مـن أجـل م وتعديالته ؛ التـي نصـت  2012

ضــاء اللجنــة مــن  مال إجــراءات المحاكمــة .   وبهذا الصدد قامــت اللجنــة بعقــد ثالثة لقــاءات بيــن رئيــس وأعاسـتك

إلـى اسـتعراض المقترحـات المتعلقـة بتطويـر عمليـة التعـاون بيـن اللجنـة جهــة, و النائـب العـام مـن جهـة أخـرى؛ هدفـت  

لمحالة كمـا تـمَّ عقـد أربعـة لقـاءات مـع الفريـق المكلـف مـن مكتـب النائـب العـام باسـتالم الملفـات اومكتـب النائـب العـام.  

, والـرد علـى االسـتيضاحات المتعلقـة بهـا , وتذليـل الصعوبـات  مـن اللجنـة نوقشت فيها نمـاذج مـن الملفـات المسـلمة للفريـق

( ملفاً من الملفات 601عمليـة التحقيـق. وخالل الفترة التي يغطيها التقرير احالت اللجنة )  التـي تواجـه الفريـق فـي اسـتكمال

 هـت التحقيـق فيهـا إلـى النيابـة العامـة.التـي أن

« لصــدور اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان, نفــذت اللجنــة الوطنية 71بة الذكـرى الـ»  وفـي السياق ذاته وبمناسـ

بتاريــخ  ورشـ العامـة حـول سـبل    11/12/2019ـة عمــل  القضـاء والنيابـة  مـن  تعزيـز  وبمشـاركة عشـرون مشـاركاً 

عامـة, لضمـان المسـاءلة وعـدم اإلفـالت مـن العقـابوهدفـت الورشـة آليـات التعـاون بيـن اللجنـة الوطنيـة للتحقيـق والنيابـة ال

للت الحالـي  تقييـم الوضـع  العامـة ، والتعجيـل فـي اسـتكمال إجـراءات إلـى  للتحقيـق والنيابـة  الوطنيـة  اللجنـة  بيـن  عـاون 

ورة زيـادة عـدد الملفـات المحالـة إلـى  مكتب ـق فـي الملفـات المحالـة مـن اللجنـة. وخلصـت ورشـة العمـل إلـى ضـرالتحقي

الى المحاكم المختصة. كما خرجت الورشة بعدة توصيات بشأن رفع   النائـب العـام, واإلسـراع في استكمال عملية اإلحالة

برامج   ا يخص قضايا انتهاكات حقوق االنسان وإشراكهم مع  اللجنـة الوطنيـة فيبناء قدرات أعضاء السلطة القضائية فيم

اعية، إضافة إلى تنظيم بناء القدرات المقدمة من مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق االنسان, وغيرها من الجهات الر

 انتهـاكات حقـوق اإلنسـان. ورش عمل مشتركة؛ من أجل تطوير نظام اإلحالة والنهوض بملف المسـاءلة لمرتكبـي

م مع رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي الدكتور/علي ناصر سالم، نوقش    2020يناير    29كما عقدت اللجنة إجتماعاً في

لسلطة القضائية، وكذا مقترح إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان فيه سبل التعاون بين اللجنة وا

 الملفات التي قامت اللجنة باحالتها الى مكتب النائب العام    لسرعة البت في 

تعزيز  ( بتمويل هولندي على تطوير وIDLOاق متصل تعمل اللجنة بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية )وفي سي

 ل إشراك أعضاء السلطة القضائية في هذا المشروع. نظام اإلحالة، بما يشم

ي المحلية والدولية: 
 التعاون مع منظمات المجتمع المدب 

تؤمن اللجنة بمساهمة  منظمات  المجتمع المدني  الفاعلة في تعزيز وتحسين حقوق اإلنسان في اليمن؛ ومن هذا المنطلق  

م 19/9/2019لتشبيك مع المجتمع المدني؛ حيث عقدت اللجنة ورشة عمل في محافظة تعز بتأريخ  كان اهتمامها بالتنسيق وا

( رئيساً 32الوطنية للتحقيق ومؤسسات الحماية وانفاذ القانون", شارك فيها عدد )حول   " آلية اإلحالة والتبليغ بين اللجنة  

الرصد وحماية   بمجاالت  اليمن  في  دولية ومحلية عاملة  ممثلي لمنظمات  إلى  إضافة  المدنيين؛  والضحايا  والطفل  المرأة 

 - ت المرتبطة بالضحايا )المستفيدينمؤسسات إنفاذ القانون,   هدفت الورشة الى  تنظيم العالقة بشكل مؤسسي بين الجها

العمل على إنشاء المستهدفين(, من خالل تفعيل آليات التبليغ واإلحالة. وقد خرجت الورشة بعدد من المقترحات العملية منها:  
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 شبكة تضم الجهات المشاركة العاملة في الحماية وإنفاذ القانون لتعزيز نظام اإلحالة، وعمل خارطة بتلك الجهات, ونوع 

التدخل " رصد/ توثيق/جمع معلومات/ عون قانوني / حقوق صحية وتعليمية وايوائية ...الخ"؛ بهدف تعزيز وحماية حقوق  

 االنسان.

ى محافظة أرخبيل سقطرى  لقاًء مع عدد من المنظمات العاملة بمجال الرصد والتوثيق؛  أثناء زيارتها إلكما عقدت اللجنة  

ت المتوفرة لدى المنظمات في انتهاكات حقوق االنسان بالمحافظة؛ خصوصاً الحقوق البيئية وذلك بهدف رفد اللجنة بالمعلوما

 والطبيعية.  

ال االنتهاكات  لتوسع  اللجنة  يسمى  ومتابعة من  ما  أو   " فقراً  األشد  فئة  تطال  المحافظات تي  في عدد من  بالمهمشين/ات" 

الفئة، ح م 19/7/2020يث نفذت في العاصمة المؤقتة عدن بتاريخ  وللوقوف على حجم تلك االنتهاكات التي تطال هذه 

شاركاً/ةً من ممثلي االتحاد ( م  17ورشة عمل حول "حماية الفئات األشد فقراً في ظل  النزاعات المسلحة"؛ شارك فيها )  

حج, الضالع, الوطني لتنمية الفئات األشد فقراً " االتحاد العام للمهمشين/ات" من محافظات صنعاء, عدن, مأرب, تعز, ل

اللجنة والمجتمع  بين  االتفاق على خطة تواصل وآلية عمل  الورشة:  أبين, شبوة والحديدة. وقد كانت أهم مخرجات هذه 

ن/ات في تلك المحافظات وفروع االتحاد الوطني لتنمية الفئات األشد فقراً ؛ لرصد انتهاكات حقوق االنسان المدني والناشطي

 م اليمن من كافة أطراف النزاع.التي تطال هذه الفئة في عمو

مجتمع المدني وال تزال  اللجنة مستمرة في تلقي التقارير والملفات المتعلقة باالنتهاكات التي يتم رصدها من قبل منظمات ال

اللجنة وإحالتها  إلى الراصدين الستكما دها ل بياناتها والقيام برصالمحلية, التي يتم استالمها وإدراجها في قاعدة بيانات 

 وتوثيقها وفقاً للمعايير الخاصة باللجنة. 

( التنمية  لقانون  الدولية  المنظمة  التواصل مع  في  اللجنة  استمرت  األنIDLOكما  تنفيذ  أجل  المتفق عليها مع (؛ من  شطة 

أغسطس    م؛ والتي تعثر  تنفيذها ألسباب مختلفة منها: األحداث التي شهدتها عدن في2019المنظمة منذ بداية العام الماضي  

 .19م, وما تالها, وكذا انتشار جائحة كوفيد 2019

لة أنشطة خطة مشروع م عقدت اللجنة والمنظمة ورشة عمل خرجت بإعادة جدو2020(مارس    3  -2وخالل الفترة من)  

لتنفيذه بالشكل األمثل, والتوقيع على ية  القانون مذكرة تفاهم بين اللجنة والمنظمة الدولية لتنم  دعم قدرات اللجنة, ضماناً 

IDLO     توقف تنفيذ أنشطة برنامج الدعم المتفق عليه في ورشة عدن   19بشأن مشروع دعم اللجنة. وبسبب جائحة كوفيد

اليها، وي اللجنة من االستفادة من المشار  المشروع؛ كي تتمكن  التواصل من أجل إعادة جدولة  عكف الطرفان حالياً على 

باللجنة في المجاالت التي عملت عليها خالل الفترة  IDLOت )كما بدأ  برنامج الدعم المتفق عليه، (  بإعداد أدلة خاصة 

 الماضية، وهي: الرصد ,التوثيق ,التحقيق وكتابة التقارير.  

 

 اإلنسانالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق 

ـة الســامية لحقــوق اإلنســان؛ الســيما اســتمرت عمليــة التعــاون والتواصــل بيــن اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق والمفوضيـ

رقــم)   األخيــر  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  قــرار  صــدور  علA/HRC/RES/42/2بعــد  أكـد  الــذي  مضمـون  (؛  ـى 

نــي القـرارات السـابقة مـن المجلـس التي تطلب من المفوضيـة مواصلــة تقديــم  المساعدة التقنية, وتقديم الدعم الف  ومحتـوى

فــي مجــال بنــاء القــدرات والمشــورة والدعـم القانونـي ؛ لتمكيـن اللجنـة الوطنيـة مـن مواصلـة التحقيـق فـي االنتهـاكات  

 ـاوزات المزعومـة التـي ترتكبهـا جميـع أطـراف النـزاع فـي اليمـن . والتج
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ر عقد اجتماع تشاوري لفريق الرصد الميداني التابع للجنة خالل  وخـالل الفتـرة التـي يغطيهـا التقريـر قامت المفوضية بتيسي

النقاش حول"معاييـر ادلـة اإلثبـات    ( مشـاركاً في مقر اللجنة، وتركز   38م وعددهـم)  2019نوفمبر    26-  24الفترة من  

والفريق المكلف من  لمحاكمـة مرتكبـي انتهـاكات حقـوق اإلنسـان". كما نظمت المفوضية ورشة عمل للمحققين المساعدين

م، حول المعايير  2020مارس  10-7( مشاركاً /ةً خالل الفترة  14النائب العام الستالم الملفات المحالة من اللجنة، لعدد) 

الدولية النتهاكات حقوق االنسان وتوثيق حاالت االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري, إضافة إلى  عقـد لقـاء فـي جنيـف فـي 

بيـن اللجنـة الوطنيـة ممثلـة برئيـس ونائـب رئيـس اللجنـة مـن جهـة ومسـئول الشـرق األوسـط وأفريقيـا   2019سـبتمبر  

 اإلنسـان مـن جهـة أخـرى . فـي المفوضيـة السـامية لحقـوق 

دعـم اللجنـة فـي  كما عقدت ثالثة اجتماعـات مع ممثل المفوضية فـي اليمـن فـي العاصمـة المؤقتـة عـدن؛ لمناقشـة مجـاالت  

تـمَّ تأجيـل كافـة أنشـطة برنامـج   19م . وبسـبب جائحـة كوفيـد  2020مواضيـع االستشـارات ورفـع القـدرات خـالل العـام  

لدعـم الـذي كانـت سـتقدمه المفوضيـة للجنـة فـي مجـاالت الدعـم الفنـي والتقنـي ورفـع القـدرات؛ بالرغـم مـن االتفـاق ا

ـن اللجنـة والمفوضيـة علـى عـدد وماهيـة المواضيـع المعرفيـة والتدريبيـة وماهيـتها؛ وذلك فـي اللقـاء الـذي عقـد المسبق بي

 م.15/12/2019عــدن بتأريــخ  فـي مكتـب اللجنـة فـي

 ج للفترة الحالية. كما عقدت اللجنة عدداً من اللقاءات عن بعد والتواصل مع مكتب المفوضية في جنيف بشأن األنشطة والبرام

الجدير باإلشارة إليه أن المفوضية اعتذرت عن تنفيذ عدد من األنشطة والبرامج التي تم االتفاق بشأنها رغم أهميتها بسبب  

     دم توفر الميزانية الالزمة لديها، وتتطلع اللجنة الى مزيد من الدعم والمساعدة من قبل المفوضية خالل الفترة القادمة.   ع

 

: أهــم األعمــال التــي أنجزتهــا اللجنــة فــي مجــال الرصــد والتوثيــق والتحقيــق خــالل الفتــرة التــي يغطيهــا 
ً
  خامســا

 التقريــر: 

ل ضمــن الهامــة التــي تدخــ  واألنشــطةقامــت اللجنــة عبــر طاقمهــا ووحداتهــا التنفيذيــة بإنجــاز العديــد مــن األعمــال  

الســنوية بموجــب خطتهــا  اإلنســان  انتهــاكات حقــوق  فــي  والتحقيــق  والتوثيــق  الرصــد  فــي  أهــم    ؛مهامهــا  ومــن 

 :  يأتية مــا تــي قامــت بهــا اللجنــاألعمــال ال

ي مجال الرصد والتوثيق: 
 
 ف

والتواجـد فـي جميـع المحافظـات اليمنيـة   لعمليـة التحقيـق  كيـزةور  أهميـةالرصـد فـي اللجنـة مـن  عملية  مثلـه  تراً لمـا  نظـ

مجـال الرصـد والتوثيـق النتهـاكات حقـوق إلـى الضحايـا فقـد واصلـت اللجنـة التركيـز فـي جهودهـا علـى    الوصـولبهدف  

بأعمـال الرصـد    ـين فـي كافـة انحـاء اليمـن  مـن الجنسراصـداً  «  40» راصديهـا البالـغ عددهـم  قيـام  اإلنسـان مـن خـالل  

 ون اسـتثناءاليومـي واألسـبوعي والشـهري لوقائـع انتهـاكات حقـوق اإلنسـان التـي تعـرض لهـا الضحايـا مـن األطـراف د

ظـات سـقطرى  فـي محاف  خصوصـا  ، باإلضافـة إلـى التنسـيق مـع عـدد مـن المتطوعيـن فـي المديريـات النائيـة والبعيـدة

 . والمهـرة  وحجـة والحديـدة وريمـة

(  2940)  مـا يزيـد علـى  مـن القيـام بأعمـال الرصـد والتوثيـق ل  -خـالل الفتـرة التـي يغطيهـا التقريـر    –وقـد تمكنـت اللجنـة  

نوعـاً مــن  انتهــاكات حقــوق اإلنســان (  30)  واقعـة انتهـاك فـي مختلـف محافظـات الجمهوريـة موزعـة علـى أكثـر مـن  

ً (  14983)  إلـى مـا يزيـد عـن    -خــالل ذلــك    -ضحيــة ، واســتمعت  (  6163)  بلــغ إجمالــي الضحايــا فيهــا  شـاهداً ومبلغـا

واطّ  علوضحيـًةً،  حوالـيلعـت  الفوتوغرافيـة   فضـالً ؛  وثيقـة(  14265)  ـى  الصـور  مـن  المئـات  وتحليـل  مراجعـة  عـن 

 . ومقاطـع الفيديـو المتعلقـة باالنتهـاكات، تـمَّ العمـل عليهـا وحفظهـا ضمـن قاعـدة بيانـات اللجنـة
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 م 31/7/2020م حتـى  1/8/2019دهـا والتحقيـق فيهـا خـالل الفتـرة مـن  ـي  قامـت اللجنـة برصلتا  اإلنسانجـدول يبيـن أهـم أنـواع انتهـاكات حقـوق  

 الضحايا  تصنيف 

 رجل امرأة  طفل  م نوع االنتهاك  إجمالي عدد الوقائع  إجمالي عدد الضحايا 

 1 وإصابة المدنيين  قتل 928 1647 1099 179 369

 2 ية زراعة األلغام الفرد 85 136 88 14 34

 3 االعتداء على األعيان والطواقم الطبية  12 12 2  1

 4 االعتداء على األعيان الدينية والثقافية والتاريخية. 32 32   

 5 التهجير القسري 271 764   

 6 تجنيد أطفال  83 126   126

 7 تفجير المنازل 20 20   

 8 التدمير واالضرار بالممتلكات العامة  34 34   

 9 التدمير واالضرار " الممتلكات الخاصة " "  381 699   

 10 االعتداء على السالمة الجسدية 21 33 24 7 2

 11 االعتقال التعسفي  670 1209 1075 18 116

 12 اإلخفاء القسري  63 74 64 3 13

 13 القتل خارج نطاق القانون 55 86 73 2 11

 14 التعذيب 20 41   

 15 والتنقل المنع من الحركة 21 29   

 16 االعتداء على المدارس  11 17   

 17 االعتداء على التجمعات السلمية 4 4 4  

 18 االعتداء على الصحفيين ووسائل اإلعالم  12 13   

 19 المحاكمات الغير قانونية 9 30   

 20 إعاقة المساعدات اإلنسانية واالستيالء عليها  8    

 21 المدنيين حصار وتجويع  20    

 22 االعتداء على المنظمات والنقابات 17 17   

 23 التعسف اإلداري 15 25   

 24 والعنف الجنسي  االغتصاب 2 2   

 25 قصف الطائرات االمريكية بدون طيار  1 12 10 1 1

 26 المدنيين وإثارة الرعب إرهاب 18    

 27 استخدام المواطنون دروع بشرية 2   2 

 28 والمعتقدية الرأي  المساس بحر 5 5   

 29 زراعة ألغام المركبات والعبوات الناسفة  44 151 77 11 30

 30 الوفاة تحت التعذيب 5 5 5  

 31 انتهاكات أخرى 71 940 81 6 

 اإلجمالي  2940 6163 2602 243 703
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ي االنتهاكات
 
ي مجال التحقيق ف

 
 ف

و التحقيــق  آليــات  الحالة  تقييــم  الوضمــن  اتبع  إلنســانحقــوق  اللجنــة  تالتــي  مســاعدون  و  أعضــاء) هــا  محققــون 

إلــى عــدة محافظــات  (,وراصــدون  الميدانيــة  الزيــارات  تنفيــذ عــدٍد مــن  اللجنــة خــالل   ؛تــمَّ  قــام أعضــاء  حيــث 

إلــى محافظــات  م11/2019/ 21-16الفتــرة   المركزيـة  ؛ لرمــوتأرخبيــل ســقطرى وحض  يبالنــزول  زيـارة السـجون 

المنشـ  ,فيهـا تلـك  أوضـاع  المحافظتيــن  ،تآوتقييـم  فــي  والقضائيــة  الضبطيـة  الجهـات  إلفـادات  معاينــة و  ,واالسـتماع 

العامــة واإلصالحيــات  والســجون  التوقيــف  القانونيـ  ,مراكــز  مراكزهـم  وتحديـد  المحتجزيـن  لبعـض   ، ة واالســتماع 

نفـذت اللجنـة بمعيـة    ،   م1/2020/ 6وحتـى    2019/ 26/12  وخـالل الفتـرة مـن    . ومسـتوى تنفيـذ الحقـوق المكفولـة لهـم

لمحتجزيـن فـي السـجن المركـزي  النيابـة العامـة فـي محافظـة مـأرب نـزوالً مكثفـاً لتقييـم وضـع السـجناء والموقوفيـن وا

ي المحافظـة  وكذلـك زيـارة إلـى سـتخبارات العسـكرية ومراكـز االعتقـال وأقسـام الشـرط فـ للنسـاء والرجـال  وسـجن اال

إضافـة ،    م1/2020/ 27  م و2019/ 11/ 26و  2019/ 10/ 31-30  ـر أحمـد فـي العاصمـة المؤقتـة عـدن بتأريـخئسـجن ب

مـن تعـز و السـجن المركـزي فـي تعـز بتأريـخ  ات الدوريـة مـن قبـل أعضـاء وراصـدي اللجنـة إلـى إدارة اإلـى الزيـار

 .  م4/2/2020و  25/12/2019و  2019/ 2/10

مـن الزيـارات المتفرقـة إلـى مناطـق فـي محافظـات لحـج وتعـز واالسـتماع لعــدد مــن الضحايــا   اً كمـا نفـذت اللجنـة عـدد

ـة باالعتــداء علــى الملكيــة والترحيـل القسـري وزراعـة ألغـام والشــهود علــى خلفيــة انتهــاكات حقــوق انســان متعلقـ

 . تطـال األطفـال أثنـاء النزاعات المسـلحةالتـي  ةفرديـة واالنتهـاكات الجسـيمة السـت

مــن الفتــرة  اللجنــة خــالل  مكتــب    مغلقةاســتماع    بعقــد جلســات  م1/2020/ 21وحتــى  م  4/1/2020  وقامــت  فــي 

حقهـم فـي الذيــن تعرضـوا النتهـاك    ؛ منضحيــة اعتقــال تعســفي وتقييــد حريــة  ( 30  ) محافظــة تعــز لعــدد  بللجنــة  ا

اليمـن فـي  النـزاع  أطـراف  جميـع  قبـل  مـن  ،   ،الحريـة  وتعـز  وعـدن  وذمـار  سـجون صنعـاء  فـي  سـنيناً  بهـم  والـزج 

لتحليـل   الجلسـات  تلـك  الضحايـا  اعأنووخلصـت  طالـت  التـي  اإلنسـان  حقـوق  للقوانيـن اثآو  ،انتهـاكات  بالمخالفـة  رهـا 

وقيـاس ،  ـة، إضافـة لدراسـة منهجيـات التعذيـب والمعاملـة الالإنسـانية التـي تعـرض لهـا الضحايـاالوطنيـة والمواثيـق الدولي

المعتقليـن مـن عدمهـا، كمـا نفـذت اللجنـة جلسـات اسـتماع لعـدد  بة  مؤشـرات توفيـر الحقـوق القانونيـة واالجتماعيـة المتعلقـ

انية بمناسـبة اليـوم الدولـي لمسـاندة ضحايـا التعذيـب ، وطالبـت فــي بيانهــا فــي والمعاملـة الالإنسـ  ،مـن ضحايـا التعذيـب

من المخالفــة للمواثيــق الدوليــة المصــادق عليهــا    ختــام الجلســات جميــع  األطــراف بالتوقــف عــن أعمــال التعذيــب

 19الســيما مـع انتشـار جائحـة كوفيـد    ؛ إلفــراج عــن المحتجزيــنوســرعة ا  ،اليمــن ولــكل قيــم حقــوق اإلنســانقبل  

 .  الجائحـة الرعايـة الصحيـة و تدابيـر الوقايـة مـن وغيابواحتمـال إصابتهـم فيهـا بسـبب االكتظـاظ 

العديــد مــن أماكــن االنتهـاكات التـي  فــي نفــس المجــال واصــل راصــدو اللجنــة تنفيــذ النــزول وبشــكل  يومــي إلــى  

 ،وتفجيــر المنــازل  ،وانفجـار األلغــام الفرديــة  ،شـهدت سـقوط ضحايـا بسـبب اسـتهداف المدنييـن بالمقذوفـات المختلفـة

 ، ـة مـأربومدين  ،الجـوف بمحافظة  ل القســري ، خصوصــا فــي مديريــات الغيــل والمتــون  وخــب والشـعف  رحيــوالت

   ، الضالــع  بمحافظةومريــس وقعطبــة    ،حافظــة تعــزبموجبـل حبشـي ومقبنـة والصلـو وصبـر المـوادم    الضباب ومناطـق  

التـي شـهدت خـالل الفتـرة  تلك    ؛البيضـاء  بمحافظةوذي ناعـم والزاهـر    ،يــدةحدالبمحافظة  و الحالــي والدريهمــي وحيــس  

تلــك    ،فـات علـى التجمعـات الســكانيةالماضيـة سـقوط مقذو ألغــام بســبب عــودة العمليــات العســكرية فــي  وانفجــار 

ب ، ومديريـات رأس بمحافظة إعـدان  و المخـادر والقفـر  المناطــق، إضافــة إلــى نــزول ميدانـي إلـى مديريـات العديـن وب

تعـز لمقابلـة عـدٍد مـن ضحايـا وشـهود  االنتهـاكات بمحافظة  خـا ومـوزع  لحـج ، والم  بمحافظةالعـارة  وطـور الباحـة  

 . وتوثيقهـا هنـاك برصدهاالتـي يقـوم الراصـدون 
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 سادسا: نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة: 

ن و ن المسـاعدونـة والمحققق فـي الوقائـع التـي تـمَّ رصدهـا مـن قبـل الراصديـن، قـام أعضـاء اللجيـتكماالً لعمليـة التحقـسا

حيـث عكفـت فـرق التحقيـق علـى المراجعـة والفحـص للمعلومـات وأدلـة اإلثبـات   ؛لتحقيـق بطرقهـا الميدانيـة والمكتبيـةبا

إضافــة لتحليــل الســياقات المتعلقــة بــكل حادثــة ,  تمهيـداً لمحاكمــة مرتكبيهــا  ؛حديـد المسـئولين عنهـالتلـك االنتهـاكات وت

القانونـي,  انتهــاك والتكييــف  الوصــف  بحسـب ونسـر  . ووضــع  اللجنـة  أجرتهـا  التـي  التحقيقـات  لنتائـج  نمـاذج  هنـا  د 

 التقسـيمات التاليـة: 

 

 ياإلنسانالمتعلقة بالقانون الدولي  االنتهاكات: القسم األول 

 اإلنسان المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق  االنتهاكات الثاني:  مالقس 

 المتعلقة بالنساء   االنتهاكاتالقسم الثالث :  

 المتعلقة بقصف الطائرات األمريكية »الدرونز«  االنتهاكات    قسم الرابع:ال

 ي:اإلنساناالنتهاكات المتعلقـة بالقانون الدولي لتـي قامـت بهـا اللجنة فـي القسـم األول : التحقيقـات ا

 ً فـي اليمـن بكونـه نزاعـاً غيـر دولـي، وبالتالـي فـإن القوانيـن والتشــريعات    يوصـف النـزاع المسـلح الـذي يجـري حاليـا

المشـتركة فـي اتفاقيـات   (الثالثــة)ديــداً أحــكام المــادة  تحو  ؛فضــالً عــن أحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني  ؛الوطنيــة

إضافـة إلـى أحـكام البروتوكـول اإلضافـي   ـا مـن قبـل أطـراف النـزاع، هـي التـي يجـب تطبيقهـا وااللتـزام به؛  جنيـف األربـع

ـة ضحايــا النزاعــات المســلحة  ـة بحمايـوالمتعلقـ،  م1949أغسـطس    12الثانـي الملحـق باتفاقيـات جنيـف المنعقـدة فـي  

نـون الدولـي اإلنسـاني العرفـي المطبـق علـى كمــا أن كل األطــراف ملزمــة أيضــا باحتـرام قواعـد القا  .غيــر الدوليــة

التمييــز   الدوليـة، ومـا يتضمنــه مــن قواعــد تتعلــق بمبــدأ  المدنييــن، ، ومعاملـالتناســبوالنزاعـات المسـلحة غيـر  ـة 

ا ووضـع  القتـال،  أسـاليب  وتنظيـم  اإلنسـانية،  والمعاملـة  القتـال،  عــن  العاجزيــن  واألعيـان واألشــخاص  ألشـخاص 

 المحمييـن.

ـاني، فقـد وعلـى الرغـم مـن كل التحديـات التـي واجهتهـا اللجنـة فيمـا يتعلـق بالتحقيـق فـي انتهـاكات القانـون الدولـي اإلنس

 الحــاالت التــي تــمَّ رصدهــا تمكنـت مـن تحقيـق نجاحـات كبيـرة فـي هـذا الجانـب، وأنهـت تحقيقاتهـا فـي عــٍدٍد كبيــر مــن  

وسيسـتعرض    .رفعهــا إليهــا مــن قبــل الراصديــن، أو مــن قبــل منظمــات المجتمـع المدنـي العاملـة فـي هـذا المجـالو

كات القانـون نمـاذج لبعـض القضايـا واالنتهـاكات التـي حققـت فيهـا اللجنـة المتعلقـة بادعـاءات انتهـا  يأتيقريـر فيمـا  الت

 الدولـي اإلنسـاني: 

 أوالً: قتل وإصابة المدنيين: 

ــراف النــزاع بحمايـة  شــددت التشــريعات الوطنيــة والمواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة علــى ضــرورة التــزام أط

أو بـث  ,  أو التهديد بـه  ,ومز تعرضهم للهجـالمدنييـن مـن األخطـار الناجمـة عـن العمليـات العسـكرية، وعـدم جـوا

المـادة   نـص  إلـى  واسـتنادا  ذلـك،  علـى  وتأسيسـاً  بينهـم.  األربــع،    (3)الذعـر  اتفاقيـات جنيــف  مـن  المشـتركة 

مــن البرتوكــول اإلضافــي الثانــي الملحــق باتفاقيــات جنيـف المتعلـق    (13) مــن المــادة    (3  –  1)والفقــرات  

فـي بحمايـة ضحا مـن جهودهـا  كبيـراً  االنتهـاك حيـزاً  اللجنـة هـذا  أولـت  الدوليـة،  المسـلحة غيـر  النزاعـات  يـا 
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, االنتهـاكات  أنواعمـن    النوع  مباشـرة وغيـر مباشـرة لهـذانظـراً لآلثـار السـلبية ال  ؛الرصـد والتوثيـق والتحقيـق

أو المقصـودة   ,أو العشـوائية  ,الضـرر الـذي تخلفـه الهجمـات الخاطئـةسـواًء مـن ناحيـة عـدد الضحايـا أو نوعيـة  

  ,والتشـوية  ,واإلصابـاتومـن ذلـك القتـل    ؛علـى المدنييـن واألحيـاء السـكنية واألعيـان المدنيـة المحميـة بالقانـون

 وإثـارة الرعـب والفـزع  بيـن المواطنيـن.

  به, حيث قامـت    ذيالـ؛  النـوع مـن االنتهـاكات  علـى نتائـج الرصـد والتحقيـق  وقـد انعكـس اهتمـام اللجنـة بهـذا 

 :  وفقاً لألرقام اآلتيه  -طيهـا التقريـرخـالل الفتـرة التـي يغ  -بلـغ إجمالـي الحـاالت التـي تـمَّ رصدهـا مـن قبـل اللجنـة  

بينهـم    (1647)واقعـة قتـل وإصابـة لمدنييـن، سـقط فيهـا    (  928)عـدد   -   ( 524) قتيـالً، منهـم    (712)ضحيـًةً 

  ( 113)طفــالً و  (247)رجــالً و    (  575) جريحــاً منهــم    (935)طفــالً، و    (122)امــرأًةً و    (  66)رجــالً و  

ً تو. امــرأة  لآلتـي: وزعـت المسـؤولية بيـن أطـراف النـزاع المسـلح وفقـا

  .جريًحا تقع المسؤولية فيها على جماعة الحوثي (735)قتيالً و (326)عدد  -

و  ( 321)عــدد   - والقــوات   ( 148)قتيــالً  العربــي  التحالــف  طيــران  علــى  فيهــا  المســؤولية  تقــع  جريحــاً 

 التابعــة للحكومــة.

 جريحاً تقع المسؤولية فيها على أطراف أخرى.  (52)قتياًًل و  (65)عدد  -

وإصابـة المدنييـن التـي تـمَّ التحقيـق فيهـا مـن قبـل اللجنـة والتـي تقـع المسـؤولية   نمـاذج لوقائـع قتـل

 : فيهـا علـى جماعـة الحوثـي

 م. 2020/ 22/1 بتاريخ مأرب.. واقعة قصف منزل حسين حسين السوادي مدينة 1

 م 22/1/2020  بتاريخمسـاًء    6.00تتلخـص الواقعـة، بحسـب مـا تضمنـه ملـف القضيـة لـدى اللجنـة، بأنـه فـي تمـام السـاعة  

محافظـة مـأرب،    – مديريـة المدينـة    –تعـرض منـزل البرلمانـي حسـين بـن حسـين السـوادي الكائـن فـي حـي الروضـة  

 وأدى إلـى مقتـل امـرأة وطفلتيـن وإصابـة خمسـة أشـخاص آخريـن.  ,نـزلتهدف المللقصـف بواسـطة صـاروخ اسـ

 أسماء وبيانات الضحايا 

 :  القتلى  

 م االسم  العمر 

 1 عائشة عبدالسالم محمد السوداي  21

 2 رانيا صدام حسين السوادي  12

 3 دعاء مسعد حسين السوادي  3

   

  

 :الجرحى 

 م االسم  العمر 

 1 السوادي  ين حسينأنور حس 42

 2 مسعد حسين حسين السوادي  35

 3 زايد حسين حسين السوادي  30

 4 وردة علوي علي الخضر السوادي  40

 5 أمل أنور حسين السوادي  16
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 الذيـن تـمَّ   ؛الشـهودوبحسـب مـا جـاء فـي تقريـر فريـق النـزول الميدانـي المكلـف مـن قبـل اللجنـة، ومـا ورد فـي أقـوال  

تـمَّ سـماع صـوت صـاروخ أعقبـه   م،2020/ 22/1   بتاريخ؛ فإنـه  (ص. ط. م)و    (,ح. م . ع)  إليهـم ومنهـم:  االسـتماع  

ثـر  إوعلـى    ,بمدينـه مـأرب  –انفجـار قـوي فـي منـزل الضحيـة حسـين بـن حسـين السـوادي الكائـن فـي حـي الروضـة  

ووجـدوا منـزل الضحيـة مهدمـاً بالكامـل تقريبـا  ,االنفجـار والجيـران إلـى مـكان ون مـن أهالـي الحـي ذلـك هـرع المواطنـ

مـن األطفـال والنسـاء   والمصابينوقامـوا بالبحـث بيـن األنقـاض واسـتخراج جثـث القتلـى    ,والنيـران واألدخنـة تنبعـث منـه

نقلهـا   ثـم  ومـن  سـياراتهم  إلـى  حيـ   وحملهـا  المستشـفى  القصـف  إلـى  فـي  توفيـت  عبدالسـالم   ؛امـرأةث  عائشـة  وهـي 

كمـا توفيـت أيضـاً الطفلـة دعاء مسـعد حسـين السـوادي   ,السـوادي زوجـة الضحيـة صـدام حسـين السـوادي وطفلتهـا رانيـا

بتـر   إلـى  أدت  بالغـة  هـم مـن األطفـال  كمـا أصيـب خمسـة ضحايـا آخريـن جميع  قدميه,وأصيـب احـد األطفـال إصابـة 

  علـى نحـو مـا تحكيـه التقاريـر الطبيـة المرفقـة بالملـف .  ,الغـة ومتوسـطةوالنسـاء بإصابـات ب

   النتيجة 

 ,ومـا ورد فـي شـهادة الشـهود  ,الـذي اسـتهدف المنـزل  ؛مـن خـالل التحقيقـات التـي أجرتهـا اللجنـة علـى بقايـا المقـذوف

 ,والصـور  الطبية,ومـا احتوتـه التقاريـر  ,  ومـا تضمنـه تقريـر فريـق النـزول المكلـف مـن قبـل اللجنـة  ,ـاوإفـادة ذوي الضحاي

فـإن منـزل الضحيـة حسـين بـن حسـين  قـد تعـرض للقصـف بواسـطة صـاروخ بالسـتي تـمَّ    ؛ق المرفقـة بالملـفوالوثائـ

ـة الحوثـي بالرغـم مـن عـدم وجـود أي هـدف أو ثكنـة عسـكرية  ر عليـه جماعالـذي تسـيط  ؛إطالقـه مـن اتجـاه جبـل هيـالن

عنـه   المسؤولةعليـه فقـد تأكـد لـدى اللجنـة صحـة وقـوع االنتهـاك، وأن الجهـة    بنـاءً و  ؛التـي يقـع فيهـا المنـزل فـي المنطقـة  

 ن بمحافظـة مـأرب.المتمركـزة فـي جبـل هيـال  هاوعناصـر ,الحوثـيهـي قيـادة جماعـة 

   م.27/1/2020 بتاريــــخالمقهاية بمديرية صبر الموادم »الضباب«   قصف سوقواقعة   .2 

ً   (  11.00)  الواقعـة، بأنـه فـي تمـام السـاعةتتلخـص   ، سـقطت قذيفـة علـى الشـارع الرئيسـي م27/1/2020  بتاريخ  صباحـا

ممـا أدى إلـى مقتـل ثالثـة أشـخاص وإصابـة سـبعة   ؛ ـوادم محافظـة تعـز بمديريـة صبـر الم  (سـوق المقهايـة)لخـط الضبـإب  

 آخريـن كانـوا متواجديـن فـي السـوق. 

 أسماء القتلى:  

 م االسم  العمر 

 1 نورية أحمد حمود  45

 2 ياسر عبد المحمود محمد 42

 3 محمد محمد حسن عقالن 40

 

 أسماء الجرحى   

 م االسم  العمر 

 1 مانطه سعيد عث 50

 2 رفيق أحمد علي عبدهللا 22

 3 عزت محمد عقالن 8

 4 آمنة أحمد عبده  65

 5 أحمد علي  عبدالسالم  38

 6 عمار علي منصور 32

 7 محمد أحمد علي 30
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تـه  ومـا احتو  ,وبحسـب مـا ورد فـي إفـادات الضحايـا وذويهـم، ومـا ورد فـي تقريـر فريـق النـزول الميدانـي التابـع للجنـة

الذيـن   ؛ومـا جـاء فـي شـهادة الشـهود  ,ي سـجلها الفريـق بعـد حصـول القصـف بسـاعات قليلـةتومقاطـع الفيديـو الـ  الصـور

صباحـاً    11.00فإنـه وفـي حوالـي السـاعة    (د. م .ع  )و    (,ا.ع.ل  )و  (,أ.أ.ع  )  :تـمَّ االسـتماع إليهـم مـن قبـل اللجنـة ومنهـم

وعنـد   ,المدينـة، كان عـدد مـن الضحايـا راكبيـن علـى متـن سـيارة  نـوع صالـون فـي طريقهـم إلـى  م27/1/2020  بتاريخ

إلـى منطقـة الضبـإب سـوق   ناتـج عـن سـقوط وّ دجـوار سـوق الخضـروات    المقهايةوصولهـم  انفجـار قـوي  ى صـوت 

الن)قذيفـة هـاون علـى سـطح هنجـر   الدراجـات    الكائن  المملوكـة للضحيـة محمـد محمـد عقـالن(  اريـة  ورشـة اصـالح 

واثنيـن مـن الضحايـا    ,سـقوط القذيفـة إلـى مقتـل مالـك الورشـة  ىوأدّ    ,ـط العـام الرئيسـي بجـوار سـوق الخضـروات فـي الخ

 ( 4)ـروات فـي السـوق  منهـم مـن بائعـي الخض  (3؛ ) أشـخاص آخريـن   (7)وإصابـة     ,ممـن كانـوا علـى متـن السـيارة

 ممـن كانـوا علـى متـن السـيارة.

   النتيجة:  

الـذي قـام    ؛ومـا تضمنـه تقريـر فريـق النـزول الميدانـي,  مـن خـالل التحقيقـات التـي أجرتهـا اللجنـة فـي الواقعـة المذكـورة

المقـذوف وبقايـا  القصـف  موقـع  الواقعـة  ؛ بمعاينـة  مـكان  فـي  وجـد  الشــهود  ,الـذي  شــهادة  فــي  ورد  وأقــوال   ,ومـا 

 ــة بــأن المســؤول عــن الواقعــة هــي عناصــر جماعــة الحوثـي المتمركـزة فـي منطقـة الربيعـي. تبيــن للجن ؛الضحايــا

 م. 2019 /7  /7 بتاريــــخـوف ، محافظـة الج –.  واقعـة اسـتهداف مدنييـن للضحيـة الفاتـح عبداللـه أحمـد بـادي، مديريـة الغيـل 3

ً  1.00وفــي تمــام الســاعة  م2019 /7  /7   بتاريختتلخــص الواقعــة فــي أنــه   الضحيـة الفاتـح  منــزل  استهدافتم ، صباحــا

لمنـزل ي افـ   الموجودينأسـرته    أفراد ممـا أدى إلـى تهـدم المنـزل وإصابـة جميـع    ؛بمقـذوف نـاريلقصـف  بابـادي  عبداللـه أحمـد  

 بجـروح بليغـة. 

الذيـن   ؛ومـا جـاء فـي أقـوال الشـهود  ,اللجنـة، ومـا ورد فـي إفـادات الضحايـاوبحسـب مـا تضمنـه ملـف القضيـة لـدى  

 11.00وفـي تمـام السـاعة    م2019  /7/    7  بتاريخفإنـه    (,م. ص .س  )   و    (,م. ع .أ  )اسـتمعت إليهـم اللجنـة ومنهـم :  

 ً ائـن فـي مديريـة الغيـل محافظـة الجـوف بمقـذوف  تـمَّ اسـتهداف منـزل الضحيـة الفاتـح عبداللـه أحمـد بـادي الك  ،صباحا

أسـرته   أفرادممـا أدى إلـى إصابـة جميـع    ؛نـاري وهـو عبـارة عـن قذيفـة هـاون تـمَّ إطالقهـا مـن قبـل جماعـة الحوثـي

 ً وا إلـى المديريـة بسـبب  الذيـن قدمـ؛  وهـم مـن النازحيـن,  بأنهـم يسـكنون فـي حـيٍ مدنـي  المتواجديـن فـي المنـزل، علمـا

ثـاث آالحـرب وال يوجـد فـي الحـي أي هـدف عسـكري ، وقـد أدى القصـف إلـى تهـدم المنـزل وإتـالف كل مـا فيـه مـن  

النسـاء واألطفـال  ,الضحايـا  وإصابة بلي  ,وجميعُهـم مـن  إلـى مستشـفى   ,غـة ومتعـددةإصابـات  إسـعافهم  إثرهـا  تـمَّ علـى 

 : -لعـام والضحايـا هـمالجـوف ا

 

 م االسم  العمر 

 1 لنا عبدهللا قاسم بادي  أشهر 4

 2 رؤى عبدهللا قاسم بادي سنوات  5

 سنه  11

 البراء عبدهللا قاسم بادي
3 

 تهاني خالد أحمد القحم سنه 28
4 
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 النتيجة:   

التـي أجرتهـا اللجنـة، ومـا ورد فـي إفـادات الشـهود واالسـتماع لهـم، ومـا احتواه ملــف القضيــة لتحقيقـات  ـن خـالل ام

مــن معلومــات عــن الواقعــة، فــإن قيــادة جماعــة الحوثــي فــي مديريــة الغيــل بمحافظــة الجـوف هـي المسـؤولة عـن 

 .هـذا االنتهـاك ارتكاب

 في قرية قفاز   – الضحية/ مليون يوسف محمد حمود وإصابة طفليها الضحيتين جراء قذيفة مدفعية ة مقتل  واقع  .4

 م 22/3/2018 بتاريــــخم/لحج  -مديرية القبيطة  -كرش          

ملـف، بأنـه  ومـا تثبتـه الوثائـق والتقاريـر المرفقـة فـي ال  ,تتلخـص الواقعـة بحسـب مـا تضمنـه ملـف القضيـة لـدى اللجنـة

سـقطت قذيفـة  علـى منـزل /عبــده عبداللــه ســيف الكائــن فــي   ,م22/3/2018  بتاريخمسـاًء    2.00فـي تمـام السـاعة  

قفــاز   القبيطــة  م  -كــرش    –قريــة  حمـود حافظة  م  ,ديريــة  محمـد  يوسـف  مليـون  الضحيـة/  مقتــل  إلــى  أدت  لحــج 

 عبـده عبداللـه سـيف وزيـدان عبـده عبداللـه سـيف بإصابـات بليغـة. وإصابـة  طفليهـا سـلمان

 أسماء الضحايا   

 م االسم  العمر 

 1 مليون يوسف محمد حمود عام 24

 2 زيدان عبده عبدهللا يوسف أعوام 7

 سلمان عبده عبدهللا يوسف أعوام 3
3 

 

 

الذيــن تــمَّ االســتماع إليهـم مـن قبـل   ؛هادة الشــهودء فــي شــومــا جــا,  وبحســب مــا ورد فــي إفــادة ذوي الضحايــا

تعـرض منـزل   م22/3/2018مسـاًء    2.00نـه وفـي حوالـي السـاعة  إ ف  (,ج.م.س.ص)  و    (,ع.هــ.س.ع)اللجنـة ومنهـم:  

حمــود   مليــون يوســف محمــد  ـةالضحيـ  ةفــي مقتــل زوج  ها سـيف لقذيفـة مدفعيـة تسـببت  شـظايا  هللا  المواطـن عبـده عبد

المنـزل أوذلـك  ؛  وإصابــة طفليهــا / ســلمان عبــده عبداللـه سـيف وزيـدان عبـده عبداللـه سـيف بداخـل  ثنـاء تواجدهـم 

ستشـفى  وعلـى إثـر ذلـك تـمَّ إسـعاف الطفليـن إلـى م,  لحـجحافظة  م  –مديريـة القبيطـة    -كـرش    –الكائـن فـي قريـة قفـاز  

بينمـا توفيـت والدتهمـا الضحيـة/ مليـون يوسـف محمـد حمـود علـى   ,إلجـراء اإلسـعافات الضروريـة  ؛أطبـاء بـال حـدود

كمـا اكـد شـهود الواقعـة مـن أبنـاء المنطقـة    .علـى نحـو مـا تحكيـه التقاريـر الطبيـة وشـهادة الوفـاة المرفقـة بالملـف,الفـور

 , ـة خديـر الواقعـة تحـت سـيطرة جماعـة الحوثـيمصـدر إطـالق القذيفـة كان مـن منطقـة ثبـرة التابعـة لمديريللجنـة بـأن  

 وأن منـزل الضحايـا ال يوجـد بالقـرب منـه أي ثكنـة أو هـدف عسـكري. 

 النتيجة:   

التحقي  الواقعـةمـن خـالل  فـي هـذه  اللجنـة  التـي أجرتهـا  الت,  قـات  الضحايـا  ـي حصلـت عليواألدلـة  أقـوال ذوي  هـا مـن 

هـي قيـادة   ؛تأكـد صحـة حصـول االنتهـاك، وأن الجهـة المسـؤولة عـن هـذا االنتهـاك  ؛والشـهود والتقاريـر الطبيـة المرفقـة

 خديـر.  ديريةم –منطقـة ثبـرة  المتمركـزة فـي رها جماعـة الحوثـي وعناصـ
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 م:  5/4/2020 تعز بتاريخء في محافظة واقعة استهداف سجن النسا   .5

بأنـه   ,بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، وبحســب مــا تضمنتــه الوثائــق المرفقـة  :تتلخــص الواقعــة

الموافـق   األحـد  يـوم  تمـام  م5/4/2020فـي  الســ  5.00  السـاعة  وفـي  فــي  النســاء  ســجن  مبنـى  تعـرض  جن  مسـاًء 

مما أدى إلى مقتل ؛  حداهــن سـاحة سـجن النسـاءإأصابــت    ؛ــن المقذوفــاتالمركــزي بمحافظــة تعــز لســقوط عــدد م

 .  أربعة أطفالمن نزيالت السـجن بينهــن   سجينات (8)  و طفلين اثنين وإصابة نساء سجينات (6)

 أسماء القتيالت:   

 م االسم  العمر 

 1 عبده    مدمح هللا  ألفت عبد 23

 2 زيتون محمد علي اسماعيل 45

30 
 نجود محمد قائد صالح 

3 

35 
 إلهام محمد قائد صالح 

4 

 5 هللا خالد  نجيبة أحمد عبد 35

10 
 فخرة محمد قائد  

6 

4 
 وضحى مهران أحمد خالد 

7 

35 
 خلود مرشد حسن الريمي

8 

  

 أسماء المصابات:  

 م االسم  العمر 

 1 علي القريع  راوية وليد عبده 21

 2 نجاة عبده عثمان محمد   25

 3 غدير سلطان نعمان سعيد  20

 4 مائسة وليد عبده علي   20

 5 نبيلة شوقي علي محمد العزاني   37

 6 عبدالرحمن قائد احمد ياسمين  18

 7   صبر عبده محمد قائد 25

 8 مالك وليد محمد سالم  5

 9  عبدالسالم الوصابي رأمي 8

 10 ادي سعيد هاحالم  40

 11 هدى عبدالعزيز البريهي 20

 12 رسالة أحمد عبدهللا   سنوات  7
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وقـد باشـرت اللجنـة التحقيـق فـي الواقعـة مـن خـالل النـزول إلـى مـكان القصـف وإلى المستشـفيات التــي أســعف إليهــا 

، (ع.س.أ)  مســعفين وعــدد مــن الســجينات الناجيــات ومنهــم:  الضحايــا، كمــا تــمَّ االســتماع إلــى عــدد مــن الشــهود وال

عصـراً وبينمـا كانـت معظـم   5.00نــه فــي حوالـي السـاعة  إوالذيــن  أفــادوا     (؛ن.ع.ع  و)،  (س.م.سو)،    (هــ .ع.ع)  و

وتسـببت   ,حة سـجن النسـاء مباشـرةالسـجينات فـي سـاحة السـجن كمـا هـي العـادة كل يـوم عصـراً سـقطت قذيفـة علـى سـا

مقتـل  هاشـظايا إلـ,  سـجينات      6  فـي  المتوفيـاتإضافـة  أمهاتهـن  يرافقـن  كـن  أصيبـت    ,ى طفلتيـن  سـجينة   ((12كمـا 

الســجينا  .أخــرى بعــض  وأشــالء  الســجن  ســاحة  فــي  ســقطت  التــي  القذيفــة  آثــار  وتوثيــق  مشــاهدة  تــمَّ  ت وقــد 

أثــار المالبــس  الخاصــة بالضحايـا وهـي ممزقـة    إضافــًةً إلــى  ,  المتوفيــات وهــي  متناثــرة فــي ســاحة ســجن النســاء

كمـا شـاهد فريـق اللجنـة   .وأحذيـة األطفـال وفـق مـا تحكيـه الصـور ومقاطـع الفيديـو المرفقـة بالملـف  ,فـي مـكان االنفجـار

با الواقعـة بعـد حدوثالمكلـف  إلـى مـكان  القذائـف علـى   ,هـا مباشـرةلنـزول  أنـه وعنـد إسـعاف الضحايـا اسـتمر سـقوط 

وعلـى إثـر ,  أحـداً   بولـم تص  ,حيـث سـقطت قذيفتـان علـى سـاحة السـجن المركـزي بجـوار سـجن النسـاء  ,مبنـى السـجن

فـاد أكمـا    ,خوفـاً مـن تجـدد القصـف  ؛اجيـات إلـى العيـادة الخاصـة بالسـجنمـت إدارة السـجن بنقـل السـجينات النذلـك قا

 اشـتباكات أو أي طـالق نـار فـي المنطقـة.  ةالشـهود أنـه قبـل القصـف كان الوضـع هادئـاً ولـم يكـن هنـاك أي

   النتيجة:  

التـ التحقيقــات  اللجنــةمــن خــالل  التـ  ,ـي أجرتهــا  الشــهود    ,ـاـي حصلــت عليهـواألدلــة  الطبيـة  ,وأقــوال  والتقاريــر 

الميدانيـة  ,المرفقـة المعاينـة  العسـكري  ,وتقريـر  الخبيـر  القضيــة   ,وتقريـر  بملــف  المرفقـة  الفيديـو  ومقاطـع  ؛ والصـور 

وهـي    ,ـينلية الغربيـة مـن شـارع الخمسملــم  مــن الجهــة الشــما  (120)ـارتبيــن ثبــوت ســقوط قذيفــة نــوع هــاون عيـ

الحوثـي جماعـة  عناصـر  فيهـا  تتمركـز  التـي  جماعـة   ,الجهـة  هـي  االنتهـاك  هـذا  عـن  المسـئولة  الجهـة  فـإن  وبالتالـي 

 الحوثـي.

 

لمسـؤولية فيهـا  فيهـا مـن قبـل اللجنـة والتـي تقـع انمـاذج لوقائـع قتـل وإصابـة المدنييـن التـي تـمَّ التحقيـق  

 العربـي:  علـى طيـران التحالـف 

محافظــة تعــز فــي    –مركــز ماويــة    – قريــة الــذراح    – مديريــة ماويــة    – . واقعــة قصــف طيــران التحالــف لمنــزل الشــغدري  1

 م 14/10/2015تأريــخ 

وبحسـب مـا تضمنتـه الوثائـق والتقاريـر المرفقـة    ,لوطنيـةبحسـب مـا تضمنـه ملـف القضيـة لـدى اللجنـة ا  :تتلخـص الواقعـة

مركـز مديريـة   -قريـة ذراح  -مسـاًء تعرضـت    11.00السـاعة    م2015  /14/10بأنـه فـي يـوم األربعـاء الموافـق    ,بالملـف

ونتـج   ,فيـه  موجودةً   كانـت عائلتـه   تي والـ  ؛ـزل علـي أحمـد الشـغدريمن  أصابصـاروخ  بماويـة بمحافظـة تعـز لقصـف  

السـيارات كذا  كليـاً ونسـاء وطفليـن باإلضافـة إلـى تدميـر المنـزل تدميـراً  (    7  )  أشـخاص منهـم(    (10عـن القصـف مقتـل  

  .التـي كانـت بجـواره
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 أسماء القتلى :  

 م االسم  العمر 

 1 عفاف علي أحمد الشغدري سنة 11

 2 ريمجدي خالد أحمد الشغد سنة 11

 سنة  18
 تهاني علي أحمد الشغدري

3 

 إيمان علي أحمد الشغدري سنة 23
4 

 5 عصماء علي أحمد الشغدري  سنة 19

 زهراء أحمد صالح سنة 65
6 

 رشاد علي أحمد الشغدري سنة 22
7 

 عتيقة علي محمد سيف سنة 66
8 

 أمل علي أحمد الشغدري سنة 29
9 

 أماني علي أحمد الشغدري سنة  28
10 

 

 

الواقعـة إلـى مـكان  النـزول  التحقيـق فـي الواقعـة مـن خـالل  اللجنـة   , ومقابلـة عـٍدٍد مـن أهالـي الضحايـا  ,وقـد باشـرت 

(,؛ م.أ.ي)  و(,  م م. ا ش  )  و(,  ع. ف .م. ي:)مـن أبنـاء المنطقـة ومنهـم    الموجودينوكذلـك االسـتماع إلـى عـدد مـن الشـهود  

مسـاء تفاجـأ   11.00وأنـه عنـد حوالـي السـاعة    ,الـف كان يحلـق فـوق سـماء المنطقـةع أن طيـران التححيـث أكـد الجميـ 

تبيـن فيمـا بعـد أنـه ناتـج عـن سـقوط صـاروخ جـو أرض اسـتهدف منـزل الضحيـة    ؛ـار كبيـراألهالـي بسـماع دوي انفج

الـذي  ,فـي المنـزل ولـم ينج مـن القصـف إال األبقتـل كل مـن كان ممـا أدى إلـى م  ؛علـي أحمـد الشـغدري بشـكل مباشـر

وقامـوا بانتشـال  ,ر ذلـك هـرع  أهالـي المنطقـة إلـى المـكان وأنـه علـى اثـ, ويقـوم بحراسـة مزرعتـه ,كان خـارج المنـزل

ـم سـمعوا صـوت الطيـران  يحلـق فـي سـماء كمـا أكـد شـهود الواقعـة والمسـعفون بأنه  ,الجثـث واألشـالء مـن تحـت الـركام 

 ي المنطقـة التـي تـمَّ اسـتهدافها. وأنـه لـم يكـن هنـاك أي ثكنـة أو هـدف عسـكري بالقـرب مـن المنـزل أو فـ ,المنطقـة

 :   النتيجة  

شــهاد فــي  ورد  مــا  خــالل  ومــن  اللجنــة  بهــا  قامــت  التــي  التحقيقــات  خــالل  الشــهودمــن  الضحايـا  ,ة    , واقــوال 

 ,ون الواقعـة حدثـت فـي الليـلوكـ  , ه شـهادات الوفـاة للضحايـاتالذيـن اسـتمعت إليهـم اللجنـة وكذلـك مـا تضمنـ؛  وأقاربهـم 

خ جــو  وعقـب ذلــك تــمَّ قصــف المــكان بصــارو  ,سـمع معظـم األهالـي الطيـران وهـو يحلـق فـي سـماء المنطقـةفقد  

مـن وأن االسـتهداف تـمَّ  ,  وحيــث أن كافــة التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة تؤكــد صحـة وقـوع االنتهـاك    .أرض

بهـا قـوات   ,خـالل قصـف الطيـران   تنفـرد  فتـرة الحـرب  اليمنيـة خـالل  السـيطرة علـى أجـواء الجمهوريـة  وحيـث أن 
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فإنـه وبنـاء عليـه يتأكـد لـدى اللجنـة أن طيـران التحالـف العربـي هـو المسـؤول عـن   ؛الشـرعية  التحالـف العربـي لدعـم

 . ا االنتهاكهـذ ارتكاب

بذمار    .2 المجتمع  كلية  لمبنى  العربي  التحالف  طيران  قصف  (,  واقعة  الحوثي  جماعة  قبل  من  كمعتقل    بتاريخ )والمستخدم 

 (7) م31/8/2019

نه وفي يوم السبت أما تضمنه الملف لدى اللجنة من أدلة وافادات بعض الناجين من المعتقلين بسب  بح  :تتلخص الواقعة

( مساًء تم سماع صوت الطيران يحلق فوق مبنى كلية المجتمع بمحافظة ذمار  11:30م عند الساعة )31/8/2019  بتاريخ

ها اصوات انفجارات صواريخ جو ارض استهدفت نه تلى ذلك سماع صوت عدد من االنفجارات الكبيرة تبين فيما بعد انأو

من نقاط تفتيش اثناء مرورهم ومنهم   معتقل اغلبهم تم اعتقالهم  175كلية المجتمع والذي كان يوجد فيه ما يقارب    مبانياحد  

 حوالي   ( قتيل و100)  ما يقارب  من تم نقلهم من سجون أخرى الى هذا المبنى المكون من دورين ونتج عن القصف سقوط  

 . 8جريح بحسب الكشوفات لدى اللجنة وما ورد في بيان اللجنة الدولية للصليب االحمر ( 40)

باشرت اللجنة التحقيق في الواقعة بعد أن قامت برصدها وتوثيقها ومقابلة عدد من الضحايا الناجين وعدد من الشهود من  -

والذي   ,(ومنهم الضحية )ع.أ.ع  ؛القصفلمسعفين بعد  المبنى من ا  لىإوعدد ممن حضروا    ,المنطقة المجاورة للكلية  بناءأ

سمع صوت االنفجار االول الذي استهدف الدور مساًء    11.30حوالي الساعة    عندنه  إو  داخل المبنى  اً محتجزفاد بأنه كان  أ

وقوع   نه تلى ذلك بلحظات  أوكان فيه الضحية    الثاني وادى الى ارتجاج  المبنى حتى تفتحت نوافذ الدور االرضي الذي

مع اثنين الدور األرضي    رقي من نه في حينها كان في الطرف الش أووسط المبنى  الثانية والثالثة والذي كانتا في  الضربة  

 , وعند خروجهم شاهدوا المبنى وقد تدمر بالكامل  ,تمكنوا بعد الضربة الثالثة من الخروج من المبنىأخرين من الناجين الذي  

ً تمكنوا من الهروب من خالل القفز فوق سور الكلية    ، وأنهمبالصراخ  المعتقلين تمأل المكان   صواتأو باتجاه منطقة   ؛ شرقا

ثم نهضوا بعدها   ,األرضفاستلقوا بأجسادهم على    ,هروبهم بجوار السور سمعوا صوت الضربة الرابعة خلفهم  وحال  ,هران

بعد أن نجوا من الموت   نهمأ، وفجار الخامسوبعد ابتعادهم من السور بمسافة بسيطة سمعوا صوت االن  ,واستمروا بالهروب

مكان   لىإمن الهروب واللجوء    -  مدلى المعلومات  -الضحية  وفي حين تمكن    ,منهم في اتجاه  كل  بأعجوبة تفرقوا وذهب  

معه، أما بقية من    اهرب  ن الذي؛  القبض على الشخصين األخرين  لقتأنقطة أمنية تتبع جماعة الحوثي    أنأنه سمع    فادأ  ,منآ

 .فال يعلم مصيرهمب وتمكن من الهر

نه وبحسب ما جاء في شهادة الشهود )ح.ي.أ( و )ج.م.أ( الساكنين بالقرب من الكلية فانهم وبعد توقف القصف هرعوا  أكما  

حيث تتناثر الجثث واالشالء في كل مكان كما شاهدوا  ،  الى المكان وشاهدوا حسب وصفهم ما يمكن وصفة بالمجزرة الكبيرة

من جماعة   أفرادن  إ ال  إلوا المساهمة في انتشال الجثث  وهو مدمر بالكامل والحرائق واالدخنة تنبعث منه وانهم حاو  المبنى

 الحوثي منعوهم من ذلك ولم يتم البدء في رفع الجثث اال صباح اليوم الثاني .

 
 

ً   , م2011لسنة    7قرار الجمهوري رقم  ت كلية المجتمع بمدينة ذمار بموجب الأانش  7 ً وإ  وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماليا مجموعة  من    ، وتتكون كلية  المجتمع داريا

وكانت مجهزة بقاعات دراسية ومكاتب إدارية، وتشير المعلومات التي حصلت عليها اللجنة   ,ظهرتها الصور الجوية قبل االستهدافأحسب ما    ,من المباني المتجاورة

م، ثم استهدفها 2015بتحويل مباني الكلية إلى مركز تدريبي خاص بها حتى منتصف عام  ,  م2014قيام جماعة الحوثي بعد سيطرتها على محافظة ذمار مطلع العام  ب 

لى معتقل، ووضع فيها إكة، وحولتها األمر الذي دفع جماعة الحوثي إلى إخالئها من أي مظاهر للحر؛ وية أحدثت فيها بعض الدماطيران التحالف العربي بعدة غارات ج 

 الحرب.  ىمن المدنيين وعدد قليل من أسر غالبيتهم  اً؛العشرات من المعتقلين والمخفيين قسر

8 attack-injured-or-hurt-either-detainee-single-every-devastation-scenes-icrc.org/ar/document/yemenhttps://www.  

https://www.icrc.org/ar/document/yemen-scenes-devastation-every-single-detainee-either-hurt-or-injured-attack
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لكن من خالل عملية وبعددهم،  دقيقة    حصائياتإفلم تكن هناك    ,كانوا في المعتقل أثناء استهدافه  اما عدد المعتقلين الذين

ً ن هناك تفاوتإوالتقديرات التي ذكرتها بعض الجهات الحقوقية العاملة في المجال االنساني، ف,  اللجنة  هجرتأ  ذيالبحث ال في   ا

للجنة معه حد الناجين من عملية القصف أثناء المقابلة التي اجرتها اأ  ؛ فاد الضحية )ع.أ.ع(أجمالي للمعتقلين، فقد  العدد اإل

في   يوجد  بينما  ( معتقالً 80بأنه يوجد في الدور )االرضي( الذي كان الضحية معتقل فيه ما يقارب )  لدى اللجنة,  والموثقة

 .( معتقالً 173إلى  170)من   مجموعهم تقريباً إي ما معتقالً  93إلى  90الطابق العلوي من 

المبأوقد   البيان المشترك الصادر من  العام لألمم المتحدة,  عوث الخاصشار إلى هذا العدد  والمنسق المقيم منسق    لألمين 

  170في المعتقل ما يقارب     يوجدحيث ذكر البيان  أنه كان     ،9م1/9/2019نسانية لليمن باألمم المتحدة بتاريخ  الشؤون اإل

وكذلك منظمة    ,م1/9/2019  ، وهو نفس العدد الذي ذكرته اللجنة الدولية للصليب األحمر في بيانها الصحفي بتاريخزاً محتج

 م .2/9/2019العفو الدولية بتاريخ 

, (10)   حصلت عليها اللجنة  حصائيات دقيقة إال أن المعلومات التي إلم تكن هناك  فاما عدد الضحايا من المتوفين والمصابين  

 حضرلى إفادات من  نتيجة القصف وقد استمعت اللجنة إ  ؛صابةتشير إلى أن معظم من كان في المعتقل تعرض للوفاة واإل

؛ في انتشال الجثث واسعاف المصابين منهم )ح.م.ا(   ة لتقديم المساعد؛  لي بعد عملية القصف مباشرةامن المتطوعين من األه

ً مصاب  40م يصل إلى  1/9/2019حد الموافق  سعافهم صباح يوم األإتم    نالمصابين الذي  فاد أن عددأالذي   ً   ا أما الجثث   .تقريبا

 شخٍص   100معلومات تفيد أن نحو    ىفريق الخبراء المعني باليمن أنه تلق  وقد أفادجثة،    134تصل إلى    تم انتشالها  التي

التابعة لهم أن عدد   ىسرعبر لجنة األ  تفقد ادع  جماعة الحوثي ، أما  11في الحادث   صيبَ أشخص    40وأن  محتجز قتلوا  

  .حاياأسماء الضعن  كشفٍ ب ذلك علنواأو  اً,جريح 44و ,قتيالً  141الضحايا 

العربي قيامهأوقد   التحالف  الموقع في حينها  م كد  لتقييم آكد ذلك في  أو  ,بقصف  الفريق المشترك  خر تصريح صادر من 

فاد أنه حسب المعلومات المؤكدة لديهم  أو  ,عسكري مشروع  عى أن الموقع هدف  والذي أدّ 12  ,م10/3/2020ريخ  أالحوادث بت

وتخزين صواريخ الدفاع   ,صبحت تستخدمه لتخزين الطائرات بدون طيارأو  ,أن جماعة الحوثي استولت على مجمع الكلية

باستخدام أحد المباني بالمجمع   قوات التحالف علم    الفريق أنه لم يكن لدى  ىوآليات عسكرية تابعة للجماعة، كما ادع  ,الجوي

ولم يوجد    ,لممنوع شن هجوم عليهامم المتحدة ضمن االهداف اشار بأن الموقع ليس مسجالً في قائمة األأ و  ,كموقع اعتقال

 10زه على أنه معسكر اعتقال، وأنه يبعد عن سجن ذمار المسجل في القائمة بحوالي  يالموقع شعار لتمي  مبانيعلى أي من  

 عاء.، وقد نفت جماعة الحوثي هذا االدّ متراً كليو

االعتقال   ىبنعة الحوثي كانت تستخدم بجوار ماللجنة والموثقة لديها أن جما  ماستمعت إليه  ذينوتشير افادات بعض الشهود ال

حد الناجين من ؛ أفي المجمع   حيث أفاد الشاهد )ع.أ.ع(  الذي كان معتقالً   ،تي تتعطل في الجبهاتسلحة الورشة لصيانة األ

  يانةصلوجد ورشة فنية ت ,فيه اً االعتقال الذي كان محتجز ىمتر من مبن 25إلى  20عملية القصف بأنه على بعد مسافة من 

عملية الجلخ وماكينات   ا أفاد الضحية أنه كان يسمع  ليالً كم  ،جماعة الحوثي في الجبهات  ى تعرض لألعطال لدت   األسلحة التي

حد الضحايا الذي تضمن  أوهذا الشاهد هو    ,االعتقال  ىبجوار مبن  التياللحام وأحيانا الضرب بالسالح من مكان الورشة  

 
 

   /https://osesgy.unmissions.org/arلليمن-اإلنسانية-الشؤون -ومنسق-المقيم- والمنسق- الخاص-للمبعوث-مشترك-بيان    البيان  9
 
 . عدد الضحايا اليزال محل بحث ومتابعة لدى اللجنة كون كشوفات األسماء  التي وصلت الى  اللجنة من اكثر من جهة متضاربة 10
 S/2020/70باليمن   المعني الخبراء لفريق  النهائي التقرير 11
   https://www.spa.gov.sa/2045247 بيان الفريق المشترك لتقييم الحوادث في موقع وكالة االنباء السعودية   12

https://www.spa.gov.sa/2045247
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الذي تم   ؛مجتمعحد المعتقلين في مجمع كلية الأوهو  ؛  ما الشاهد )إ.ع.ج(عة الحوثي، أعلنت عنه جماأالذي    ؛الكشف   هاسم

أفاد بأنه مع حلول الليل    ثحي؛  فيه  اً أي قبل عملية القصف للمعتقل الذي كان محتجز  ,م2018في منتصف العام    عنه  فراجاإل

، وكانت تستمر هذه الحركة حتى ىإلى المبنبينها حركة شاحنات في الجوا، ونقل أدوات من و  كان يسمع حركات مختلفةً 

 لهم ومحتفظة بها لديها.اعدها في المكان، وقد وثقت اللجنة اقوطلوع الفجر، ليعم الهدوء ب

 فاد بهأوهو ما     ,من قصف المكان  اً ما يقارب شهربفراج عنهم  تم اإل  نوالذي  ؛ فاد بعض المعتقلين في المكان المستهدفأكما  

 م 2018أخرها في منتصف العام    ,مرتين   اخذت اللجنة اقواله أنها زارتهم لجنة الصليب األحمر  تيال  إيضاً؛الناجي    الضحية

 األحمر. لجنة الصليب   أكدتهما  وذلكتقريباً 

 النتيجة: 

من خالل التحقيقات التي قامت بها اللجنة في الواقعة, وما تضمنه ملف القضية من أدلة وتقارير, وما ورد في  •

ود الذين تم االستماع اليهم من قبل اللجنة؛ تبين أن المبنى محل االستهداف قد استخدمته والشهإفادات الناجين  

( معتقالً,  173جماعة الحوثي معتقالً تجمع فيه المعتقلين من عدد من المحافظات؛ حيث بلغ عددهم ما يقارب )

؛ وذلك بحسب بيان اللجنة  القصفكما تبين أن مبنى المعتقل قد تمت زيارته من قبل لجنة الصليب األحمر قبل  

م، ومما يدل أن معرفة الغرض الذي تستخدم فيه جماعة الحوثي المبنى أمر ممكن  1/9/2019الصادر بتاريخ  

 وغير متعذر. وبناًء عليه فقد خلصت اللجنة الى قيام مسؤولية قوات التحالف العربي عن هذا االنتهاك .

اشئة عن ارتكاب هذا االنتهاك؛ وذلك لثبوت قيامها وبشكل متكرر  ية النالجنائتشترك جماعة الحوثي في المسؤولية   •

ومنهجي باستخدام األعيان المدنية كمعتقالت يتم فيها وضع المئات من المدنيين بشكل غير قانوني؛ وهو األمر  

 المعتقلين للخطر.   ءالذي يؤدي ايضا الى تعريض حياة هؤال

 م:  2015/ 29/12  بتاريــــخللمشروبات الغازية في صنعاء    قصف طيران التحالف لمصنع كوكاكوال  .3 

 م2015/ 29/12  بتاريخبحسـب مـا تضمنـه ملـف القضيـة لـدى اللجنـة؛ أنـه وفـي يـوم الثالثـاء    :تتلخـص واقعـة االنتهـاك

السـاعة   دي احـارث وبنـي ال  مديريـة  ,ائـن فـي أمانـة العاصمـةتـمَّ قصـف مصنـع كوكاكـوال الك  ,مسـاءً   8.30وتحديـداً 

ً   اً متـر   150إلـى    120والـذي يبعـد عـن قاعـدة الديلمـي حوالـي    ؛أحمـد ممـا أدى إلـى تدميـر خطـوط اإلنتـاج فـي   ؛تقريبـا

 المصنـع بالكامـل. 

 

ومــا ورد فــي إفــادة   ,واألدلـة والصـور المرفقـة بالملـف  ,االنتهـاكوبحسـب التقريـر الميدانـي الـذى أجرتـه اللجنـة لموقـع  

الضحايــا الناجيــن مــن موظفــي المصنــع, ومــا جــاء فــي شــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة ومنهــم: 

ط.م.ق)و  (,م.أ.ق.ا)  و  (,ع.ع.أ)  (,ب.م.ص.ل)و(,ع.ع.ل)و(,م.س.ح.ا)  و(,ج.ع.غ)و(,ع.أ.ص.ا)  و(,خ.ي.ح.ا)و(,أ. 

وبعـد خـروج الموظفيـن مـن المصنـع حيـث لـم يتبـق   , م29/12/2015بتاريخ  ومســاًء    8.30  مــام الســاعةفأنــه وفــي ت

ي اليـن، تـمَّ سـماع صـوت الطيـران يحلـق فـ وحمّ   ,ومندوبي مبيعـات  , ال عـدد قليـل مـن العامليـن مـن إدارييـن وحـراسإ

بيـن الصـاروخ   ,صواريـخ  بثالثة  عـن قصـف المصنـع  ناجمةانفجـارات  ة  ثالث  ثـم تـال ذلـك سـماع دوي  ,سـماء المنطقـة

حيـث اســتهدف الصــاروخ األول خــط اإلنتــاج الزجاجــي فــي المصنــع ودمــره   ؛دقائـق  خمسإلـى    دقيقتينواألخـر مـن  

أمـا الصـاروخ الثالـث ,  ـي العبـوات البالسـتكيةخـط اإلنتـاج للمشـروبات الغازيـة ف  اســتهدف الصــاروخ الثانـيفيمــا    كليــاُ،

, كمـا ةطاقـال محولـي توزيـع    إلىباإلضافـة  ,  ـي  تدميرهـا بشـكل كلّ   ىلـ إممـا أدي    ؛توليـد الكهربـاء  ةفقـد اسـتهدف محطـ

نـى المراقبـة عـرض مبكمـا ت  .والـذي شـمله الدمـار بمكوناتـه  ؛وكذلـك مطعـم المصنـع  ,اإلدارة بشـكل جزئـي   ىتضـرر مبنـ
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وتضـررت جزئيـا الحديقـة وموقـف السـيارات، كمـا أفـاد شـهود العيـان أنـه نتـج   ,دمـار كامـل  إلىالواقـع قـرب البوابـة  

حـد مـن السـيطرة علـى أولـم يتمكـن  ,  دى سـكان الحـيالهلـع والرعـب لـ  رثـاأعـن القصـف حريـق هائـل فـي المصنـع  

ـع وتدميـر مولـدات الكهربـاء, ولـم يتـم إطفـاء الحريـق إال بعـد وصـول ـبب تدميـر مصـدر اإلطفـاء بالمصنالحريـق بس

سـاعات تقريبـاً،    سبعالـي    ستظـل الحريـق مشـتعالً فـي المصنـع مـن    ة؛ حيثي وصلـت متأخـرتوالـ  ؛سـيارات اإلطفـاء

 سبعة وستين تقـدر بمبلـغ    ؛خسـائر ماديـة واقتصاديـة كبيـرة  -  لمصنـعبحسـب تقاريـر إدارة ا  -كمـا نتـج عـن القصـف  

والحـراس مـن العامليـن    6كمـا أصيـب فـي القصـف    ,عامـل يعولـون مئـات األسـر  307مليـون دوالر وتسـبب فـي تسـريح  

 أثنـاء القصـف:   موجودينفيفـة ممـن كانـوا بإصابـات متوسـطة وخ

 

 أسماء الضحايا   

 م االسم  عمر لا

40  ً  1 وسام إسماعيل عبد الواسع  عاما

42  ً  2 محمد عبد العزيز العامري عاما

41  ً  عاما
 عبد الكريم عبد هللا اللساني

3 

33  ً  جمال عبد الرشيد غانم عاما
4 

47  ً  5 أحمد طاهر مبخوت عاما

13  ً  أمجد وسام إسماعيل  عاما
6 

 

 

علــي  ين:وهـي منــازل المواطــن ؛ زئـين المنـازل المجـاورة للمصنـع بشـكل جكمـا تسـبب القصـف فـي تضـرر سـبعة مـ

محمــد الصغيــر صالــح الحشــرة، محمــد الصبــري، عبــده الرجــوي، مجاهــد النصيــري، نبيــل الحــرازي، دكتــور  

 الكاهلــي.

   النتيجة:  

اللجنـة فـي   التـي أجرتهـا  التحقيقـات  بالملـفه  تتضمنـومـا    ,الواقعـةمـن خـالل  المرفقـة  إفـادة    ,التقاريـر  ومـا جـاء فـي 

االنفجـار وأنـه أعقـب والذيـن أكـدوا سـماع صـوت الطيـران قبـل  ؛  وأقـوال الشـهود الذيـن اسـتمعت إليهـم اللجنـة  ,الضحايـا

وأن المصنــع لــم يكــن فيــه أي هــدف    ,المصنـعذلـك قصـف المصنـع بثالثـة صواريـخ اسـتهدفت جميـع خطـوط اإلنتـاج ب

 . ( طيـران التحالـف)قـوات التحالـف العربـي    يللجنــة أن المســئول عــن هــذا االنتهـاك هـ  تبينفأنــه    ؛أو ثكنــة عســكرية

والـذي أفـاد فـي المؤتمـر   ؛لـففيمـا يخـص مـا ورد فـي تصريـح المتحـدث باسـم فريـق تقييـم الحـوادث التابـع لقـوات التحا

ن جماعـة الحوثـي قـد اســتخدمت المصنــع لتخزيــن منصــات أ  ,م2017الصحفـي الـذي عقـده فـي شـهر سـبتمبر مـن العـام  

 ه ـاهمتلمسـ ؛وبالتالــي فقــد ســقطت عــن المصنــع الحمايــة المقــررة لألعيــان المدنيــة -ة إطــالق صواريــخ بالســتي
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- أي مـن المبانـي المجـاورة للمصنـع  ئهفــي دعــم المجهــود الحربــي، كمــا أفــاد أن القصــف كان دقيقـاً ولـم تصـب أثنـا

يـم الحـوادث لـم يقـدم أي دليـل بشـأن مـا ذكـره عـن اسـتخدام المصنـع فـي تخزيـن الثابـت لـدى اللجنـة أن فريـق تقي  إال أن  .

علـى نحـو مـا   ,مجـاورة للمصنـع  منازل سـبعة  كمـا أن الثابـت لـدى اللجنـة تضـرر  ,إطـالق صواريـخ بالسـتيةمنصـات  

 . ق تقييم الحوادث التابع لقوات التحالف العربيفريوذلـك بخـالف مـا ورد فـي تصريـح المتحـدث باسـم   ؛سـبق وأن بينـاه

 م 16/12/2017  بتاريــــخمحافظة الحديدة  –مديرية حيس –مي واقعة قصف طيران التحالف لسيارة في قرية ض 

الواقعـة المرفقــة   :تتلخـص  والتقاريـر  الوثائـق  تضمنتـه  مـا  وبحسـب  اللجنـة،  لـدى  القضيـة  ملـف  تضمنـه  مـا  بحسـب 

ديريـة ـة ضمـي فـي متعرضــت منطق  امســاءً    3.00الســاعة    م2017/ 16/12بالملــف بأنــه فــي يــوم الجمعــة الموافــق  

للقصـف بصـاروخ أصـاب سـيار الحديـدة  نـوع  حيـس محافظـة  كان علـى متنهـا (؛  م2009تويوتـا موديـل    هايلوكـس)ة 

وقـد قتلـوا جميعـا ,  حيـن كانـوا فـي طريـق عودتهـم مـن مدينـة حيـس مركـز المديريـة  ,  أربعـة أشـخاص بينهـم طفلـة   

 كان القصـف. محـالت والمنـازل المجـاورة لمــي إتـالف السـيارة وتدميـر عـدد مـن الكمـا تسـبب القصـف ف

 أسماء القتلى:   

 م االسم  العمر 

 1 عباس محمد علي منصوب سنة 54

 2 محمد عباس محمد  علي منصوب  سنة 25

 نجاة عباس محمد علي منصوب  سنة14
3 

 علي عمر سالم غياث  سنة27
4 

 

 

مــن أقــارب الضحايـا، وكـذا   دٍ ومقابلــة عــد  ,الميدانــييــق فــي الواقعــة مــن خــالل النــزول  اللجنــة التحقوقــد باشــرت  

حيـث أكـد الجميـع  ؛  )س. ع. ا)و  (,ب. ع. ق  )  ، و(ي. ع. م. ع .م :)  االسـتماع إلـى عـدد مـن الشـهود والمسـعفين، ومنهـم 

التـي تقـل الضحايـا  قـد وصلـت   لسـيارةـوق سـماء المنطقـة فـي الوقـت الـذي كانـت فيـه اأن طيـران التحالـف كان يحلـق ف

وأنـه عنـد وصـول السـيارة تـمَّ اسـتهدافها بالقصـف    م (2009هايلوكـس تويوتـا موديـل  )وهـي مـن نـوع    ؛إلـى قريـة ضمـي 

و الطفلـة  ,  وولديـه محمـد عبـاس محمـد    ,د علـي منصـوبممـا أدى إلـى مقتـل الضحيـة عبـاس محمـ  ؛بصـاروخ طيـران 

الذيـن كانـوا علـى متـن السـيارة . وعلـى إثـر ذلـك هـرع أهالـي المنطقـة  ؛  ـاة عبـاس محمـد وعلـي عمـر سـالم غيـاثنج

ـاهدوا الطيـران وهـو يحلـق فـي إلـى المـكان، وقامـوا بجمـع أشـالء القتلـى ، كمـا أفـاد شـهود الواقعـة والمسـعفون أنهـم ش

 كـن هنـاك أي ثكنـة أو هـدف عسـكري فـي المنطقـة التـي تـمَّ اسـتهدافها.تم سـماء المنطقـة، وأنـه لـ

 النتيجة:   

ربهـم، مــن خــالل التحقيــق الــذي قامــت بــه اللجنــة، ومــن خــالل تقريــر الفريــق الميدانــي، وأقــوال الضحايــا وأقا

عـة حدثـت وشـهادة شـهود الواقعـة والمسـعفين الذيـن اسـتمعت إليهـم اللجنـة، وكـذا شـهادات الوفـاة للضحايـا، ولكـون الواق

هـار، وسـمع معظـم األهالـي صـوت الطيـران وهـو يحلـق بعلـو منخفـض فـي سـماء المنطقـة، وأعقـب فـي منتصـف الن

بصـار المـكان  قصـف  أرضذلـك   جـو  وقـوع و  .وخ  تؤكـد صحـة  اللجنـة  بهـا  قامـت  التـي  التحقيقـات  كافـة  أن  حيـث 
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ـث أن السـيطرة علـى أجـواء الجمهوريـة اليمنيـة خـالل  االنتهـاك، وأن االسـتهداف تـمَّ مـن خـالل قصـف الطيـران، وحي

الشـرعية لدعـم  العربـي  التحالـف  قـوات  بهـا  تنفـرد  الحـرب  التحالـف    ,فتـرة  أن طيـران  للجنـة  تأكـد  عليـه  وبنـاء  فإنـه 

 هـذا االنتهـاك. ارتكابالعربـي هـو المسـؤول عـن 

 

 15/7/2020  بتاريــــخرية الحزم محافظة الجوف واقعة قصف منزلين بقرية المساعفة مدي  .5

فــي يــوم األربعــاء   7.00السـاعة  ام  فـي تمـ  ؛ بأنــهبحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة  :تتلخــص الواقعــة

اســتهدفا من   م15/7/2020  بتاريخ بتوجيـه ضربتيـن بصواريـخ  جـو أرض  التحالـف  قـام طيـران  فــي صباحـاً  زليــن 

ضحيــة جلهــم   11ممــا أدي إلــى تدميــر المنزليــن كليــا ومقتــل  ؛  قريــة المســاعفة بمديريــة الحــزم محافظــة الجــوف

 أطفــال وامــرأة واحــدة.  7منهــم ؛ آخريــن 8مــن النســاء واألطفــال وإصابــة 

 أسماء القتلى  

 م االسم  العمر 

 1 محمد صالح محمد مبخوت أيام حديث الوالدة  7

 2 صالح محمد مبخوت حسن مرعي سنة 32

 3 رهف صالح محمد مبخوت سنوات  8

 4 المسدس مجيد محمد بدور عبدال سنوات  9

 5 صالح أحمد محمد مرزوق سنة 16

 6 أسماء مبخوت محمد مرزوق  سنة 26

 7 صالحة مبخوت حسن مرعي سنة 45

 8 محمد السداسيحمد سالم  

 9 سعيد مرعي حمد  سنة 19

 10 عبدالمجيد محمد يحيى سنوات  5

 11 صالح مبخوت مرزوق 

 

 أسماء المصابين   

 م االسم  العمر 

 1 نورة عبدالمجيد محمد وات سن 4

 2 فرجة صالح محمد مبخوت سنوات  4

 3 هند صالح محمد مبخوت سنوات  6

 إلياف ناجي مبخوت  سنتان  2
4 

 5 قبول مبخوت مرزوق سنة 11

 6 حمد محمد مبخوت حسن  سنوات  9

 7 مانع عبداللطيف على مرزوق  سنوات  7

 8 سابر مبخوت مرزوق 
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ومـا تضمنتـه الصـور والوثائــق المرفقــة   ,لمرفـوع مـن قبـل فريـق اللجنـةيـر النـزول الميدانـي اوبحسـب مـا جـاء فـي تقر

   و   (, م.أ.ن.غ) :ومــا جــاء فــي شــهادة الشــهود ومنهــم  ,وذوي الضحايــا ,ومــا ورد فــي إفــادة المبلغيــن, فــي الملــف

م تعـرض 15/7/2020مــن صبــاح يــوم األربعـاء الموافـق    7.00  الســاعة  فإنــه وعنــد  (,م.س.ن.ف)    و,    (ص.م.م)

 ,خـر مـن دور واحـد بهمـا نســاء وأطفــال بمنطقــة المســاعفة، مديريــة الحــزمأحدهمـا مكـون مـن دوريـن واآل  -منـزالن  

ــي نتــج عنهــا تدميــر المنزليــن ف العربلتحالــطيران ا  من   للقصــف بضربتي صواريــخ جــو أرض   -  محافظــة الجــوف

ممتلــكات خاصــة  ,بالكامــل مــن  فيهمــا  مقتــل    .وبمــا  إلــى  القصــف  أدى  النســاء   11كمــا  مــن  ضحيــة معظمهــم 

إضافـة   ,أطفـالمنهـم    7؛  أشـخاص آخريـن   8وأصيـب    ,أيـام  7ومــن بينهــم طفــل مولــود لــم يتجـاوز عمـره    ؛واألطفــال

األقـوال واإلفـادات فـإن أهالـي القريـة سـمعوا صـوت الطائـرات وهـي تحلـق   وبحسـب مـا جـاء فـي.  إلـى امـرأه واحـدة

كمـا أفـاد جميـع مـن تـمَّ االسـتماع إليهـم بأنـه لـم يكـن فـي المنطقـة أي هـدف    ,فـي سـماء المنطقـة قبـل وبعـد القصـف

لجماعـة الحوثـي أو لغيرهـا وأن المـكان المسـتهدف بعيـد عـن ة  تابعـ  اً أو مقاتلـة سـواء  , ي مجاميـع مسـلحة أوال  ,عسـكري

 بـل إن جلهـم مـن النسـاء واألطفـال.  ؛كمـا أن الضحايـا جميعهـم مـن المدنييـن ,جبهـات القتـال

   النتيجة:  

فـ اللجنـة  أجرتهـا  التـي  التحقيقـات  خـالل  مـنمـن  القضيـة  ملـف  احتـواه  ومـا  الواقعـة  هـذه  الضحايــا أ  ي  ذوى  قـوال 

ومــا تضمنــه تقريــر النــزول والمعاينــة المرفــوع إلــى اللجنــة    ,وتقاريــر طبيــة  ,فيديــوالوصــور ومقاطــع    ,والشــهود

هــذا   جهــة المســئولة عــنة حصــول االنتهــاك وأن الفقــد تبيــن للجنــة صحــ  .مــن قبــل الفريــق المكلــف بالنــزول

 االنتهــاك هــي طيــران قــوات التحالــف العربــي. 

 ثانياً: زراعة األلغام

تعتبـر زراعـة األلغـام الفرديـة مـن االنتهـاكات المجرمـة فـي القانـون الدولـي اإلنسـاني، والمواثيـق المرتبطـة بهـا، ومنهـا:  

ونققيـتفا)ا وإنتـاج  وتخزيـن  اسـتعمال  لحظـر  أوتـاوا  لألة  المضـادة  األلغـام  قبــل (,    فرادـل  مــن  عليهــا  والمصــادق 

م. وقــد أدرجــت اللجنــة جريمــة زراعــة األلغـام ضمـن قوائـم االنتهـاكات التـي  1998الجمهوريــة اليمنيــة فــي عــام  

رصـدت اللجنـة    ,لفتـرة التـي يُغطيهـا التقريـرالهتمـام فـي عمليـة الرصـد والتحقيـق ، وخـالل اتمنحهـا اللجنـة الكثيـر مـن ا

طفـالً ،     (  12  )   و   نسـاء  (  5  )رجـالً و  (36)  :قتيـال، منهـم    (53)واقعـة زراعـة ألغـام فرديـة، نتـج عنهـا سـقوط     85

طفـالً. وجميـع هـذه الحـاالت انفـردت بهـا   ( 22)  نسـاء و  (9)الً و  جـر  (52)  :جريحـاً منهـم  (83)     إضافـة إلـى سـقوط

 جماعـة الحوثـي.

 نماذج من الوقائع المتعلقة بزراعة األلغام التي أنهت اللجنة التحقيق فيها: 

ي قرية الشقب   .1
 
ي ف

 م  2019/ 25/9 بتاريــــخمديرية الموادم محافظة تعز  –واقعة انفجار لغم  أرض 

بحسـب مـا تضمنـه ملـف القضيـة لـدى اللجنـة، وبحسـب مـا جاء فـي الوثائـق والتقارير المرفقـة بالملـف    :تتلخـص الواقعـة

بالمواطنـة هنـد   فراد،  انفجـر لغـم أرضـي مضـاد لألم25/9/2019    بتاريخصباحـا     10.00بأنـه وفـي تمـام السـاعة  

 محافظـة تعـز وأدى إلـى بتـر رجلهـا  –المـوادم  ةالشقب مديريفـي قريـة ة, سـن 47يوسـف أحمـد محمـد 

ومـا جـاء فـي شـهادات الشــهود الذيــن ,وبحسـب مـا ورد فـي إفـادات ذوي الضحيـة، ومـا تضمنـه تقريـر فريـق اللجنـة

، فإنـه فـي السـاعة    (  ع.ش. ع)  و (,  ع .ا. ع. ا)   و      (,ه. ي. ا. م)قبــل اللجنــة ومنهــم:    تــمَّ االســتماع إليهــم مــن

ً صبـاح  10.00 ، كانـت الضحيـة هنـد ذاهبـة لتفقـد منزلهـا الـذي نزحـت منـه قبـل م25/9/2019  بتاريخيـوم األربعـاء    ا
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 سـتة مقاتلـو جماعـة الحوثـي بتفجيـره  قبـل حوالـي    واالـذي قـام  ؛الكائـن أسـفل تبـة الصالحيـن فـي قريـة الشـقب  ؛عاميـن

وعندمـا وصلـت الضحيـة إلـى جـوار منزلهــا وجــدت أنــه لــم يتبــق إال غرفــة واحــده فقــط   ,مـن هـذه الواقعـة  ـهرأش

المنــزل انفج  ,مــن  المدمـر  المنـزل  إلــى  الدخــول  لغـم أرضـي مضـاد لألوعندمــا حاولــت الضحيــة  بهـا   عند   فرادـر 

وبعـد سـماع صـوت االنفجـار قـام ابـن عـم الضحيـة    .ممـا أدى إلـى بتـر رجلهـا اليسـرى  ؛زرعتـه جماعـة الحوثـي  الباب؛

ار عليهمـا مـن  وفـي الطريـق تـمَّ إطـالق نـ  ,واسـمه عبدالـرزاق بحملهـا ومحاولـة إسـعافها والتسـلل بهـا مـن بيـن األشـجار

واسـتمرت فتـرة   ,ولـم يتعرضـا ألي إصابـة  ياإال أنهمـا نجـ  ,صالحيـنالمتمركـزة فـي تبـة ال   ؛جماعـة الحوثـي  أفرادقبـل  

التـي يتواجـد بهـا   ؛حتـى تـمَّ الوصـول بهـا إلـى قريـة النجـد   ,مشـياً علـى األقـدام  سـاعتيننقـل واسـعاف الضحيـة حوالـي  

 عـز.  ثـم بعـد ذلـك تـمَّ نقلهـا إلـى مستشـفى الصفـوة وسـط مدينـة ت ,سـيارات

مثن  عماري  .2 الضحية/ صالح حسان  الشيهم    –واقعة مقتل  بنقيل  العام    بتاريــــخ الضالع    / حافظة م  –قعطبة    / مديرية  –الطريق 

 . م2019/ 10/ 17

وما   , الصور والوثائق والتقارير المرفقة بالملف  وما احتوتهبحسب ما تضمنه ملف القضية لدى اللجنة،    :تتلخص الواقعة

  و  , س(  .ف .ق  .ليهم من قبل اللجنة ومنهم: )عإتم االستماع    نالذي؛  دحية وما ورد في شهادة الشهوجاء في افادة  ذوي الض

الساعة  أب  ,ف(  .ع .ك  .س  .أ  .)س تمام  الموافق    مساءً   5.30نه في  الخميس  الضحية 17/10/2019يوم   م، وبينما كان 

رضي تم زراعته أ مدينة قعطبة، انفجر به لغم    ىلإصالح حسان مثنى عماري يسير بجوار الطريق العام بنقيل الشيم المؤدي  

متفرقة من جسمه،    وبأماكن  ,سأشظايا في الرصابته بعدة  إدى الى  أمما    ؛من قبل جماعة الحوثي عند سيطرتها على النقيل

  ، طقةحد المستشفيات في المنألى  إوقاموا بإسعاف الضحية    ,من أهالي المنطقة  ةلى مكان االنفجار مجموعإوعلى الفور هرع  

الضحية   وبالفعل تم اسعاف  ,لخطورة حالته  لى عدن نظراً إجراء اإلسعافات األولية له نصح األطباء في المستشفى بنقله  إوبعد  

التي أصيب بها جراء   هى المستشفى متأثرا بجراحإلحيث فارق الضحية الحياة بعد وصوله   ؛لى مستشفى البريهي في عدنإ

 .هانفجار اللغم األرضي الذي تعرض ل

ي قرية ارو مي   عرفات ابراهيم وعائشة دأواقعة إصابة الضحايا عرفات عىلي ابراهيم و .3
 
ي ف

  - لخدور  يش احمد، نتيجة انفجار لغم ارض 

 . م2018/ 9/ 5  بتاريــــخ -ةمحافظة الحديد -مديرية اللحية 

ا(، .ع.الشهود، ومنهم: )عبحسب ما تضمنه ملف القضية لدى اللجنة، وما جاء في إفادات الضحايا وشهادات    :تتلخص الواقعة

ً 10:00ر(، بأنه في حوالي الساعة )  .ع  .ع  .ع.(، و)ع  .م  .)ا  و م، وأثناء ما كان الضحية 9/2018/ 5  بتاريخ  ( صباحا

حمد, متجهين لزيارة والد زوجته أدمديش    عايشهمين عرفات ابراهيم، وزوجته  أبنه الطفل  أعرفات علي ابراهيم يسير برفقة  

مين أبنه  أصيب  أو  ,في بتر قدم الضحية عرفاتتسبب    ؛رضي في الطريق أانفجر بهم لغم    ,ية اللحيةيرمدبفي قرية الخدور  

أفاد شهود الواقعة وأهالي المنطقة بأن جماعة الحوثي   وقد  .صيبت زوجته عائشة بشظايا في رجليهاأكما    ، بشظايا في رأسه

 المقاومة. أفرادى المنطقة بهدف إعاقة تحرك هي من قامت بزراعة هذه األلغام في الطرقات أثناء سيطرتها عل

 المصابين:أسماء 

 م االسم  العمر 

 1 عرفات علي إبراهيم  سنة 35

 2 امين عرفات إبراهيم  سنوات  4

 عائشة درويش أحمد  سنة 33
3 
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ي  .4
، منطقة الغول  و واقعة اصابة الضحايا  هيلة سالم العواض  ي

 -محافظة البيضاء      -مديرية نعمان  -شعب كرش  -علياء صالح العواض 

 م : 2018/ 5/ 3 بتاريــــخ

 , بحسب ما تضمنته ملف القضية لدى اللجنة، وما جاء في إفادات الضحايا وشهادات الشهود ومنهم: )ف.ع.أ(  :تتلخص الواقعة

 , ن هيلة سالم العواضييم وأثناء قيام الضحيت2018/  5/  3  بتاريخصباحا    10.00بأنه في حوالي الساعة    ,و )ع. ع .أ(

عناصر جماعة   ؛ زرعتهانفجر بهما لغم أرضي,صالح العواضي برعي األغنام في شعب كرش بمديرية النعمانياء  وعل

الحوثي في المنطقة لغرض منع تنقل المواطنين وقوات الجيش التابع للحكومة الشرعية في هذه المنطقة، وقد أدى انفجار  

كيه التقارير الطبية والصور الفوتوغرافية المرفقة بملف  ا تححو ماللغم إلى إصابة الضحيتين بكسور وجروح وحروق على ن

  .القضية

 أسماء المصابين:  

 

 النتيجة:

اللجنــة،   التــي أجرتهــا  التحقيقــات  المذكــورة أعـاله وفـي مــن خــالل  الوقائــع  التــي حصلــت عليهــا، فــي  واألدلــة 

األ بزراعـة  المتعلقـة  الوقائـع  مـن  الفرديـةغيرهـا  االنتهـاكات هـي جماعـة   ؛لغـام  هـذه  المسـؤول عـن  بـأن  للجنـة  ن  تبيَـّ

الحوثـي التـي تنفـرد بممارسـة هـذا النـوع مـن االنتهـاكات عـن باقـي األطـراف األخـرى المشـتركة فـي النـزاع المسـلح 

والمناطـق والطرقـات التـي تنسـحب   تسـيطر عليهـا،  فـي اليمـن، وتمارسـه بمنهجيـة فـي كافـة المواقـع العسـكرية التـي

  اإلستماع إلىالذيـن تـمَّ    ؛منهـا. كمـا تبيـن للجنـة مـن خـالل العديـد مـن األدلـة، ومـا تضمنتـه إفـادات خبـراء نـزع األلغـام

فرديـة بخبـرات محليـة،  يـع األلغـام الإفاداتهـم مـن قبـل اللجنـة فـي العديـد مـن المناطـق بـأن جماعـة الحوثـي تقـوم بتصن

مسـتخدمة معـدات ومقـرات الجيـش فـي المناطـق التـي سـيطرت عليهـا، وتقـوم بتوزيـع هـذه األلغـام   ؛وفـي مصانـع أنشـأتها

ر صناعـة تحظـ  التـي  مخالفـة بذلـك االتفاقيـات الدوليـة المصـادق عليهـا مـن قبـل اليمـنق؛  وتخزينهـا فـي كافـة المناطـ

 نقـل وتخزيـن هـذا النـوع مـن األلغـام.و

 ثالثاً: تجنيد األطفال 

بحمايـة  المعنيـة  الدوليـة  والمواثيـق  الوطنيـة  التشـريعات  تحظرهـا  التـي  الجسـيمة  االنتهـاكات  مـن  األطفـال  تجنيـد  يعـد 

المصـادق عل  ؛األطفـال الطفـل  اتفاقيـة حقـوق  الخصـوص  ا وعلـى وجـه  قبـل  اليمنيــة،  يهـا مـن    والبرتوكول لجمهوريــة 

اســتخدام األطفـال فـي النزاعـات المسـلحة ، باإلضافـة واالختيــاري األول الملحــق باالتفاقيــة، واللــذان يحظــران تجنيد  

السـيما    ؛ـن االنتهـاكاتبهـذا النـوع م  ولهـذا فقـد اهتمـت اللجنـة  (؛قانـون حقـوق الطفـل اليمنـي المتوائـم مـع االتفاقيـة)إلـى  

سـواء بالمشـاركة المباشـرة فـي القتـال أو   ؛مـع توفـر الكثيـر مـن صـور اسـتخدام وتجنيـد األطفـال أثنـاء النـزاع المسـلح

 . فـي تقديـم العـون للمقاتليـن، ممـا تسـبب فـي تعريـض أولئـك األطفـال للخطـر

بالتحقيـق فـيغطيهـا  خـالل الفتـرة التـي يو  ,حالـة انتهـاك متعلقـة بتجنيــد األطفــال  (126)عـدد    التقريـر قامـت اللجنـة 

والعســكرية القتاليــة  األعمــال  فــي  بهـا   ؛ واســتخدامهم  انفـردت  األطفـال  بتجنيـد  المتعلقــة  االنتهــاكات  هــذه  وجميــع 

 جماعـة الحوثـي.
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 م مدينة ذمار حي الجمارك : 4/12/2019 ريــــخبتا فال واقعة تجنيد عدد سبعة أط .1

لما تضمنه ملف القضية  :تتلخص الواقعة  :وما جاء في شهادات الشهود ومنهم  ,وما ورد في افادات ذوي الضحايا  ,وفقاً 

مشرف  عاماً( من قبل ال  15عمارهم )أطفال ال تتجاوز  أ سبعة    همعددو بأنهُ تم استدراج الضحايا    ,و)هـ. م. أ(  ,)ع.ع.ج(

الذي طلب من الضحايا الذهاب ؛  الجمارك بمدينة ذمار المدعو ياسين غيثان سيف السماوي  حي في    ,ي لجماعة الحوثياألمن

سلحة ورواتب أية في المدينة مع منحهم  األمنبعد ذلك سيتم توزيعهم على النقاط    نهُ أمعه للحضور لدورات ثقافية ووعدهم  

األ أوبعد    نهُ إثم  شهرية،   غادر  مطفان  وانقطعت  ل  اختفوا  المذكور  عن  أع  لمدة  أخبارهم  ً يوم  45هاليهم  تاريخ   ا وفي 

واخبروهم أنهم قتلوا   ,شالء ممزقةأهالي بإحضار جماعة الحوثي ألطفالهم السبعة وهم جثث وم , فوجئ األ21/1/2020

   : هم واسماء الضحايا ي مدينة ذمارقامة مراسيم لدفنهم في مقبرة الروضة فإوتم  ,في جبهة نهم

 االسم  العمر 

 

 م

 محمد عبدالوهإب علي جهالن سنة 15
 

1 

 محمد أحمد الميندي  سنة 14
 

2 

 عبود مسعد السماوي  سنة 15
 3 

 وائل أحمد رسام  سنة 15
 4 

 جوهر التهامي سنة 14
 

5 

 مازن محمد رشيدي الفضلي  سنة 15
 6 

 خالد سلوان الخوالني  سنة 15
 7 

    

 

  النتيجة:

التحمــن خــ وإفــاداتالل  أدلــة  مــن  اللجنــة ومــا ورد  التــي أجرتهــا  التشــييع    الشهود  قيقــات  إعــالن  ومــن خــالل 

للضحايــا مــن قبــل جماعــة الحوثــي عبــر قنــاة المســيرة التابعــة للجماعــة والــذي تحتفــظ اللجنــة بمقطــع مسـجل  

بمدينـة ـي للجماعـة فـي حـي الجمـارك  األمندة جماعـة الحوثـي فـي محافظـة ذمـار والمشـرف  منـه تبيـن للجنـة أن قيـا

   .ذمـار المدعـو ياسـين غيثـان سـيف السـماوي همـا المسـئوالن عـن هـذا االنتهـاك

 محافظة صنعاء :  -م مديرية خوالن 2005مواليد  ( أ.ن.ص.ف) واقعة تجنيد الطفل  .2

شهود الذين قضية لدى اللجنة وبحسب ما ورد في افادة المبلغ )ع.م.ع( وشهادة الب ما تضمنه ملف التتلخص الواقعة بحس

بانه   اللجنة ومنهم )أ.ن.أ( و )م.م.ع(  اليهم  م قامت جماعة الحوثي في مديرية خوالن  2019يناير    15  بتاري    خ استمعت 

ش المدعو  بالمديرية  لها  التابع  التجنيد  مسئول  عبر  الطفل محافظة صنعاء  بأخذ  علي,  أبو  الملقب  دحان  أحمد  يحيى  فيق 

( ثقافية وعسكرية سريعة( سنة وتجنيده  14)أ.ن.ص.ف( وعمره  لدورة  يعاني من    ،بعد اخضاعه  أنه  بالرغم من  وذلك 

مرض نفسي كما تم بعد ذلك إرساله للقتال في محافظة حجة حيث ال يزال الطفل المذكور يقاتل في صفوف الجماعة برغم 

 . ن يتم تجنيدهأمرض نفسي  من قبل من نة وبرغم وضعه الصحي السيء وما يعانيه  صغر س
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التجنيد التابع لها المدعو شفيق يحيى أحمد دحان بتجنيد  العديد   مسؤولد الشهود ايضا أن جماعة الحوثي تقوم عبر  كما أفا

   .و موافقتهمأمن أطفال المنطقة دون علم ابائهم 

 النتيجة: 

ثبوت مسئولية قيادة لجنة في الواقعة وما احتواه ملف القضية وشهادة الشهود تأكد للجنة  ت التي اجرتها المن خالل التحقيقا

 .جماعة الحوثي والمدعو شفيق يحيى أحمد دحان مسؤول التجنيد للجماعة في مديرية خوالن عن هذا االنتهاك

محافظة   -  مديرية خوالن الطيال  -ربك عزلة جبل اللوزالم   قريةم سنه  1/1/2005واقعة تجنيد الطفل )أ.ع.ع.ص.س( تاريخ الميالد   .3

   م.3/9/2019  بتاريــــخصنعاء 

ورد في افادة المبلغ )م.أ.ع.س( وشهادة الشهود الذي   تتلخص الواقعة: بحسب ما تضمنه ملف القضية لدى اللجنة وبحسب ما

م قامت جماعة الحوثي من خالل مشرفها 3/9/2019 بتاري    خاستمعت إليهم اللجنة وهم: )أ.ع.ع.ج(، و)ن.أ.أ.ع.ح(، بأنه و

بقرية المربك عزلة جبل اللوز    والمسماةالذي يقوم بتجنيد العديد من األطفال في  القرية    -ريكي  بالمنطقة المدعو أبو علي الب

سنة دون علم ورضى  15واخذ الضحية الطفل )أ.ع.ع.ص.س( عمر  باستدراج –بمديرية خوالن الطيال محافظة صنعاء 

قتال بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع ومنذ ذلك جبهة ال  لدية و تجنيده في صفوف جماعة الحوثي والذي قامت بأرساله إلىوا

 ولم يسمح لهم بالتواصل معه. ءشيعنه أي  هاليوم وبرغم مرور عدة اشهر على تجنيد الطفل ال يعرف والدي

 النتيجة: 

يادة للجنة ثبوت مسئولية ق  قعة وما احتواه ملف القضية وشهادة الشهود تأكدمن خالل التحقيقات التي اجرتها اللجنة في الوا

 .جماعة الحوثي والمدعو المدعو أبو علي البريكي  عن ارتكاب هذا االنتهاك

 

 م. 7/2/2019 بتاريــــخمحافظة صعدة  - مديرية كتاف  -قرية آل سالم  - عام 14   العمرواقعة تجنيد الطفل )م.ص.ح.د(  .4

المبلغ )ن.ح.م.ق( وشهادة الشهود ورد في افادة    نه ملف القضية لدى اللجنة وبحسب ما: بحسب ما تضمتتلخص الواقعة

بأنه و اللجنة ومنهم: )م.ع.ن.ف(، و)ن.د.م.ع(،  إليهم  تم تجنيد الطفل)م.ص.ح.د(  7/2/2019  بتاري    خالذي استمعت   - م 

جماعة الحوثي عن طريق احد عناصرها وهو وذلك من قبل    –سنه وهو طالب في الصف السابع االبتدائي    14وعمرة  

ا  المدعو الذهاب معه غاً  مبل   ئهواعطا  بإغرائهستدرج الضحية وقام  عايد حوه والذي  الوعود لغرض  له  المال واطلق  من 

للتجنيد وبعد اقتناع الطفل بالذهاب للتجنيد تم نقله إلى معسكر في حرف سفيان وخضع هناك لدورة ثقافية وعسكرية بسيطة 

وظل يقاتل هناك في صفوف الجماعة   ،محافظة صعدهثم تم نقله الى جبهة القتال في مديرية كتاف وادي أل ابو جبارة  ومن  

عادة جثت الضحية من قبل عناصر جماعة الحوثي إلى اسرته وهي في تابوت إحيث تم   م،27/8/2019حتى صباح يوم  

مر وفي الخطوط االمامية من المعركة وهو األ  صفوف الجماعة  وهو يقاتل في  الجبهةن الضحية قد قتل في  أوابلغت اسرته ب

ً   ،الطفل  ةال سرتسبب في صدمة  نفسية  الذي   بدمائه في   جعندما شاهدو ابنهم وهو جثه هامدة قد عاد اليهم مضر   خصوصا

 التابوت. 

 النتيجة: 
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الذين استمعت إليهم اللجنة فقد تبين    اجرتها اللجنة في هذه الواقعة، وما ورد في شهادات الشهود  يمن خالل التحقيقات الت

ؤولة عن هذا االنتهاك هي قيادة جماعة الحوثي والمدعو عايد حوه القيادي التابع للجماعة في مديرية  للجنه أن الجهة المس

 كتاف بمحافظة صعدة. 

 

 قافية والتأريخية رابعاً: االعتداء على األعيان الث 

اللجنـة   و  اهتماماأولـت  برصـد  االنتهـاككبيـراً  التأريخيــة توثيـق  باآلثـار  المتمثلـة  الثقافيـة  األعيـان  تطـال  التـي  ات 

بهــا   لتــراث الشــعب اليمنــي. ويُعــد االعتــداء أو اإلضــرار  تاريخياالتــي تشــكل مخزونــاً    القيمة والممتلــكات الثقافيــة  

قيـة الهـاي المصـادق ــر مخالفــة جســيمة لالتفاقيــات الدوليـة، ومنهـا اتفاجريمــة وفقــا للتشــريعات الوطنيــة، كمــا يعتب

)مـن البرتوكـول اإلضافـي الثانـي الملحـق 16 عليهـا مـن قبـل الجمهوريـة اليمنيـة، فضـالً عـن مخالفـة ذلـك ألحـكام المـادة(  

أي أعمـال عدائيـة ضـد اآلثـار التأريخيـة   ارتكابتـي تحظـر  فاقيـة جنيـف والخـاص بالنـزاع المسـلح غيـر الدولـي، والبات

 .واألعمـال الفنيـة التـي تشـكل التـراث الثقافـي والروحـي للشـعوب

واقعـة اعتـداء وإضـرار بأعيـان وممتلـكات ثقافيـة وتأريخيـة فـي   (21)قامـت اللجنـة خـالل فتـرة التقريـر بالتحقيـق فـي  

واقعـة ، فيمـا ثبتــت مســؤولية قــوات الجيــش    (16)  ق، ثبتـت المسـؤولية فيهـا علـى جماعـة الحوثـي فـي  عـدد مـن المناطـ

لل التابــع  اعتـداء   ،(4) حكومــة عــن  الوطنــي  حالـة  الحكوميـة عـن  القـوات  مـع  بالشـراكة  الحوثييـن  وثبتــت مسـئولية 

 واحـدة. 

 . عتـداء علـى األعيـان الثقافيـةجرتهـا اللجنـة فـي وقائـع االنمـاذج مـن التحقيقـات التـي أ

   :المنسـوبة لجماعـة الحوثـي

 م. 26/1/2019 بتاريــــخمديرية الحداء   –ذمار  بمحافظة -بينون واقعة اقتحام ونهب متحف   .1 

 نبذة عن متحف بينون. 

ء بمحافظـة ذمـار والتـي تعتبـر مـن أغنـى المناطـق  يقـع متحـف بينـون فـي منطقـة يبنـون عزلـة ثوبـان مديريـة الحـدا

كمـا تمتـاز   والحديثـة،مـن حضـارات قديمـة تعـود للعصـور الحجريـة القديمـة    وذلـك لمـا قامـت فيهـا  اليمـن،األثريـة فـي  

التــي تعــود للفتــرات التأريخيــة سـنة قبـل الميـالد كذلــك المواقــع    3000المنطقـة بمواقـع مـن العصـور البرونزيـة لفتـرة  

 المراكــز األساسـية للحضـارة الحميريـة. للعصــور الحديديــة أو الســبئية كمــا كانــت مــن 

ويضــم متحــف بينــون العديــد مــن القطــع االثريــة والمخطوطــات و نمــاذج مــن المــوروث الشــعبي للمديريـة وقـد  

مـن    ويعتبـر هـو األكبـر علـى مسـتوى محافظـة ذمـار  م 2003، وتمـت توسـعته فـي عـام  م1990سـنة    أنشـئ المتحـف

حيـث عـدد القطـع األثريـة التـي يحتويهـا والتـي عثـر عليهـا فـي موقـع بينـون ويتكــون  المتحــف مــن مبنييــن: المبنــى 

بيــرة مــن القطــع األثريــة، مصدرهــا مدينــة بينــون ومناطــق أخــرى  الرئيســي للمتحــف يضــم بداخلــه مجموعــة ك

لحــداء، أمــا المبنــى اآلخــر فقــد خصــص لعـرض نمـاذج مـن المـوروث الشـعبي لمديريـة الحـداء مثـل فــي مديريــة ا

ذلـ وغيـر  الزراعـي  العمـل  وأدوات  الحرفيـة  والصناعـات  والحلـي  كبيـرة األزيـاء  قاعـات  علـى  المتحـف  ويحتـوي  ك. 

لخـزن القطـع األثريـة ومعامـل لترميـم وصيانـة وحفـظ اآلثـار    لعـرض اآلثـار والمخطوطـات والمـوروث الشـعبي وغـرف

 ومعامـل للتصويـر وإنتـاج النمـاذج التعليميـة والوسـائل السـمعية والبصريـة الحديثـة.  

 ملخص الواقعة:   
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مقاطــع الفيديـو ، ومـا عــة: بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ومــا تضمنتــه الصــور وص الواقتتلخــ 

جـاء فـي التقاريـر المرفقـة بالملـف وبحسـب مـا جـاء فـي إفـادة مديـر فـرع هيئـة اآلثـار والمخطوطـات بمحافظـة ذمـار  

ـه  بأن  .و(   م.ع.ع) و    (ع.أ.ع.أ):  بيانـي وشـهادة الشـهود الذيـن اسـتمعت لهـم اللجنـة ومنهـم  األسـتاذ فايـز ناجـي أحمـد الض

قامــت مجموعــة مســلحة مــن جماعــة الحوثــي بقيــادة المدعــو   م26/1/2019  بتاري    خفـي تمـام السـاعة الثامنـة مسـاًء  

محافظـة ذمـار وأبـو وليـد الحملـي وأبـو علـي الديلمـي لحوثييـن فـي  ــي لجماعـة ااألمنعلــي صالــح الحربــي المســؤول  

األثــري الكائــن فــي منطقــة بينــون   التاريخيمديريــة الحــداء باقتحــام مبنــى متحــف بينــون  مشـرفي الجماعـة فـي  

القطــع   مئــات  بنهــب  وقامــوا  ذمــار  الحــداء  مديريــة  ثوبــان  ونمــاذج عزلــة  التأريخيــة  والمخطوطــات  األثريــة 

ـن آثـار وغيرهـا ونقلهـا معهـم إلـى مـكان مجهـول، كمـا قامـوا أيضـاً المــوروث الشـعبي وكل مـا كان فـي المتحـف م

الصـور بإزالـة عشـرات  قامـوا  كمـا  المتحـف،  وبصالـة  بمحتوياتهـا  والعبـث  العلميـة  المتحـف  مكتبـة  التأريخيـة   بنهـب 

اليمـن واسـ الذيـن تعاقبـوا علـى حكـم  قائـد الجماعـة عبدالملـك   تبدلوها بصـورللرمـوز السياسـية ورؤسـاء الجمهوريـة  

    الحوثـي وحسـين بـدر الحوثـي وصـور مجنديهـم الذيـن قتلـوا فـي الجبهـات.

 النتيجة: 

ع هيئــة اآلثــار والمخطوطـات ة، ومــا ورد مــن إفــادات المبلــغ مديــر فــرمــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــ

ة ذمـار المسـئول علـى المتاحـف واآلثـار فـي المحافظـة، وكذلـك شـهادات الشـهود الذيـن اسـتمعت لهـم اللجنـة  فـي محافظـ

هـذا    ارتكابى موقـع المتحـف، فـأن الجهـة المسـؤولة عـن  وتقريـر الباحـث الميدانـي المكلـف مـن قبـل اللجنـة بالنـزول إلـ

ـي لجماعـة الحوثيـن بمحافظـة ذمـار  األمنثـي و المدعـو علـي صالـح الحربـي المسـؤول االنتهـاك هـي قيـادة جماعـة الحو

األمـر الـذي يعـد اعتـداء علـى وأبـو وليـد الحملـي وأبـو علـي الديلمـي مشـرفو جماعـة الحوثـي فـي مديريـة الحـداء وهـو 

يـخ اليمـن القديـم يعـود تأريـخ اآلثـار التـي يحتويهـا المتحـف عيـن تأريخيـة قديمـة هـي ملـك الشـعب وجـزء أصيـل مـن تأر

  21قـم  سـنة قبـل الميـالد، وهـو االنتهـاك المحظـور بموجـب نصـوص قانـون اآلثـار اليمنـي ر  3000إلـى فتـرة مـا قبـل  

باتفاقيـات جنيـف الخاص  (16)م  والمـادة  1994لسـنة   الثانـي الملحـق  بالنـزاع المسـلح غيـر الدولـي مـن البرتوكـول  ـة 

أي أعمـال عدائيـة موجهـه ضـد اآلثــار التأريخيــة واألعمــال الفنيــة التــي    ارتكابوالتـي الزمـت أطـراف النـزاع بعـدم  

 14لصـادرة فـي  مــن اتفاقيــة الهـاي لحمايـة الممتلـكات الثقافيـة ا   ( 19)    لثقافــي للشــعوب، والمــادةتشــكل التــراث ا 

 والتـي ألزمـت جميـع أطـراف النـزاع المسـلح غيـر الدولـي باحتـرام الممتلـكات الثقافيـة المحـددة فـي االتفاقيـة.    1954مايـو  

 شرعية واألطراف المحسوبة عليها: الوقائع المنسوبة إلى الحكومة ال

ي مديرية  التاريخية الكائنة واقعة تفجت  قبة الطفيىلي  (1
 
 . م2016/ 11/ 27 بتاريــــخمحافظة تعز  - صالةف

 :  ينبذة عن قبة الطفيل 

وديني وهي من القباب االثرية المعروفة في محافظة تعز وتوجد في وسط منطقتي    وتاريخيمعلم أثري    ي تعتبر قبة الطفيل

وهي إحدى الدول الشهيرة التي اتخذت   ؛وحسنات في مديرية صالة، ويعود تاريخ هذه القبة الى حقبة الدولة الرسولية  ثعبات

" من  الفترة  خالل  وحكمت  لها  عاصمة  تعز  مدينة  ا  ،م"  1454-1229من  هذه  ذكر  الكتب وجاء  من  العديد  في  لقبة 

ً والمخطوطات القديمة منها كتاب " تعز غصن نظير في دوحة ا  لتاريخ"، وظلت هذه القبة ملتقى لتجمع المواطنين خصوصا

 خرى بجوارها.حيث يقيمون الموالد والطقوس الدينية األ ،في المناسبات الدينية

 ملخص الواقعة:  
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والتي يوجد بوسطها آثار وبقايا   يلجنة والمحققين المساعدين لساحة مقبرة الطفيلمن خالل المعاينة التي قام بها أعضاء ال

متر مربع" وهي عبارة عن مبنى يتوسط مقبرة حسنات   16ن مكان القبه تقدر مساحته بحوالي  ب "  أقبة المدمرة وجد  ال

 " القطاع األول. 22الواقعة حاليا  تحت سيطرة قوات الجيش الوطني " اللواء 

ص" حارس المقبرة " والذي أفاد   .الل االستماع الى شهادة شهود الواقعة من السكان المجاورين للمقبرة ومنهم " ا.حومن خ

ن جماعة الحوثي بعد محاوالت الوصول الى منطقتي ثعبات وصبر الموادم ، استطاعت السيطرة على المنطقة بما فيها أ"  

يتواجد بوسطها قبة الطفيل التي  بإقامة  األثر  يالمقبرة  المنطقة والقادمين من مديريات مختلفة في تعز  أبناء  ية والتي كان 

من الجماعة يقومون بفتح القبور القديمة   أفرادنه وأثناء تواجد جماعة الحوثي  في المنطقة كان  أو  فيها،  ية صوفيةطقوس دين

لوصول الى منطقة ثعبات، واستمرت الجثث وحفر الخنادق بداخل المقبرة الستخدامها كممر ارضي لرفات  وإخراج بقايا  

م عندما سيطرت قوات الجيش 15/6/2016  بتاري    خثم و  ،ء السكنيةسيطرة جماعة الحوثي على المنطقة بما فيها االحيا 

 ،الوطني والمقاومة الشعبية على المنطقة، تمركزت عناصر من جماعة أبو العباس في المنطقة وهي التي قامت بتفجير القبة

 .ن وجودها مخالف للدين ومن اشكال الشرك باهلل"أم بدعوى 27/11/2016 بتاري    خوذلك 

من أبناء المنطقة أيضا  أن القبة كانت عبارة عن مبنى دائري مبني من األحجار القديمة،   د " س. ف " وهوكما افاد الشاه

أبناء تعز خصوصا في مناسبات شهر شعبان وعاشوراء ويقرأ   نهُ أو الكثير من  القبة  القرآن، وكان يزور  فيها  تم أون  نه 

باسم عتيق" وتم سماع صوت انفجار العبوات   عباس بقيادة المدعو "يتبعون كتائب أبو ال  أفراد تفجيرها بعبوات ناسفة من قبل  

التي استخدمت في التفجير في ارجاء المنطقة وعندما هرع األهالي الى المكان لمشاهدة سبب التفجير وجدوا المبنى عبارة 

 و للضريح أي أثر. أالقبة وكل الحجارة التي كانت مبنيه منها القبة  متناثرة وموزعة على األرض ولم تبقي من عن انقاض 

 :   النتيجة 

 ي عن ارتكاب االنتهاك المتمثل بتفجير قبة الطفيلمحور تعز  مدرع     35اللواء    التابعةبو العباس  أثبوت مسئولية كتائب  

تاريخية   يةثرأوتعمد االعتداء على عين    ،ثار واالعيان الثقافية التاريخية أثناء النزاع المسلحاألثرية وعدم االلتزام بحماية اآل

( من البرتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف  16م  والمادة  )1994لسنة    21ثار اليمني رقم  بالمخالفة لنصوص قانون اآل

ثار التاريخية  اع بعدم ارتكاب أي اعمال عدائية موجهه ضد اآلوالتي الزمت أطراف النزي  الخاصة بالنزاع المسلح غير الدول

( من اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية الصادرة في 19شكل التراث الثقافي للشعوب، والمادة )واألعمال الفنية التي ت

 قافية المحددة في االتفاقية. والتي الزمت جميع أطراف النزاع المسلح غير الدولي باحترام الممتلكات الث  1954مايو  14

 خامسا: استهداف الطواقم الطبية والمنشآت الصحية:  

المرافـق الطبيـة والعيـادات والمستشـفيات الميدانيـة والعيـادات المتنقلـة وجميـع المرافـق الطبيــة ووحــدات النقــل   بـرتعت

اســتهدافها أو اإلضــرار بالعامليـن فيهـا وفقـا لنصـوص القوانيـن   الطبــي مــن األعيــان التــي يحظــر االعتــداء عليهــا أو

الدولـي   القانـون  وأحـكام  نصـوص  وكـذا  الوطنيـة،  والمــواد  اإلنسانوالتشـريعات  البروتوكــول    (12  –  9)ي،  مــن 

 .اإلضافــي الثانــي الملحــق باتفاقيــات جنيــف

وقائـع اعتـداء علـى الطواقـم الطبيـة   (9)ـي يغطيهـا التقريـر تـمَّ التحقيـق فـي عـدد  وخـالل عمـل اللجنـة فـي الفتـرة الت

، فيمـا ثبتـت مسـؤولية القـوات الحكوميـة وقـوات    (وقائـع  6)والمنشـآت الصحيـة، ، ثبتـت مسـؤولية جماعـة الحوثـي عـن  

 .وقائـع (3)التحالـف العربـي عـن عـدد  
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ات التي قامت بها اللجنة في وقائع استهداف الطواقم الطبية والمنشآت الصحية المنسوبة نماذج من التحقيق

 إلى جماعة الحوثي 

ي محافظة تعز  .1
 
ي مديرية القاهرة ف

 
 واقعة استهداف مركز األمل لألمراض الشطانية ف

كان يسمى بقوات صالح   بحسب ما تضمنه ملف القضية لدى اللجنة بقيام عناصر من جماعة الحوثي وما  :تتلخص الواقعة

وذلك   تعز  محافظة  في  القاهرة  مديرية  في  السرطانية  لألمراض  األمل  مركز  في  والتمركز  الطبي  الكادر    بتاري    خ بطرد 

 .المركز الى ثكنه عسكرية م واالعتداء على بعض الموظفين في المركز واعتقالهم وتحويل23/7/2015

اللجنة ، وما تضمنه تقرير النزول والمعاينة المرفوع من قبل فريق اللجنة    وبحسب ما اثبتته الوثائق المرفقة بالملف لدى 

س(   ا.  )م.  ومنهم  المستشفى  في  العامل  الطبي  الكادر  اعضاء  من  عدد  وافادات  الشهود  شهادات  في  جاء  وما  المكلف 

دينة تعز وانفجر الوضع م اشتدت االشتباكات في مديرية القاهرة بم18/4/2015ع. ع( فإنه وفي يوم    س( و) ف. ا..و)ع.ع

لمركز األمل وتم   المجاورةمن جماعة الحوثي على المنطقة    وأفرادعسكرياً وسيطرت عناصر مما كان يسمى بقوات صالح  

الدبابتين تقوم   اتينكانت هوتحليق الطيران    أثناءار  تحت األشج   اخفاؤهماوضع دبابتين الى جوار بوابة المركز وكان يتم  

وتسبب ذلك في تكسير نوافذ المركز والكثير من المستلزمات واألثاث والتجهيزات   ،ينة بمدفعيتهاباستهداف وقصف المد

ثناء اشتداد الطبية في كل األقسام داخل المركز بفعل الضغط الذي يتسبب فيه قيام الدبابتين بالقصف واطالق المقذوفات وا

كان عناصر الحوثي    من  االشتباكات  المرضى    يقومونجماعة  البدروم وعددهم حوالي عشرة  بنقل  إلى  الرقود  قسم  من 

تم  الذين استطاعوا الخروج فقد  بقية المرضى  اما  لم يتمكنوا من الخروج بسبب وضعهم الصحي الحرج  مرضى تقريبا 

تم اقتحام ، حيث  م19/7/2015لث ايام عيد الفطر المبارك الموافق   واستمر الحال كذلك حتى ثا  ،اخراجهم من المركز 

من كان يسمى بقوات صالح بقيادة العميد ناصر علوان وعناصر من جماعة الحوثي  واعطوا مهلة   أفرادمن قبل  المركز  

مدير حضر  وعندما  الحراسة  تلفونات  اخذ  وتم  والمرضى  الموظفين  من  المبنى  إلخالء  للكادر  دقائق   العالقات   عشر 

ركز قد اصبح ثكنة عسكرية ويعتليه القناصة تم اعتقاله من لتفقد المركز تفاجأ بأن الم  بالمستشفى في يوم االقتحام عصراً 

 .و االقتراب منه من قبل المواطنينأفي المبنى كما تم منع الدخول   المتواجدةقبل العناصر 

 

   النتيجة:

الطبي   من قبل الفريق المكلف بالنزول من قبل اللجنة، وما ورد في إفادة الكادر  ووفقا لما تضمنه تقرير المعاينة المرفوع

في مركز األمل، إضافة إلى الصور الفوتوغرافية الموضحة آلثار الشظايا والقذائف المتناثرة على سطح وجدران المبنى 

عو العميد ناصر علوان هي المسؤولة وفي العديد من اقسامه، فإن جماعة الحوثي وما كان يسمى بقوات صالح بقيادة المد

 عن ارتكاب هذا االنتهاك.

 رعية واألطراف المحسوبة عليها: الحكومة الش

ي مديرية  الثورة العاممستشف   العتداء عىل هيئةواقعة ا .2
 
 : 2020/ 1/ 13تعز تاريــــخ محافظة   صالةف

( دفاع جوي بقيادة 170للواء )  وفقاً لم تضمنه ملف التحقيق لدى اللجنة في قيام مجموعه مسلحة تابعة  :تتخلص الواقعة

فى الثورة العام بمديرية صالة محافظة تعز؛ الذي يعتبر المستشفى األول في المحافظة خطاب الياسري باقتحام هيئة مستش

ز وقد أدى االعتداء على المستشفى إلى قتل الجريح محمد سعيد  من اثنين مليون نسمة محافظة تع  رويقدم خدمات طبية ال كث

 .ناجي داخل قسم الطوارئ الجراحي وإثارة الفزع والخوف لدى الطاقم الطبي
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إفادات ذوي الضحية، وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم اللجنة، وهم: ) ه في تمام  (، فإنأ.ع.ث، و )(خ.س. نوبحسب 

م وصل الى قسم الطوارئ الجراحي بهيئة مستشفى الثورة العام  13/1/2020تاريخ  نين  ( عصر يوم االث4:30الساعة )

وبعد وصوله بحوالي عشر دقائق اقتحم المستشفى مجموعة في تعز جريح اسمه محمد سعيد ناجي مصاب بطلق ناري،  

فاع جوي التابع لمحور تعز  ( د170مسلحة بقيادة شخص يدعى خطاب الياسري الذي يعمل قائد للكتيبة االولى في اللواء )

م العسكري، وقام بالدخول الى قاسم الطوارئ الجراحي في المستشفى وحاول بعض من كادر التمريض العاملين في قس

الطوارئ منعهم من الدخول لكنهم قاموا بالدخول بالقوة وإخراج جميع العاملين في القسم وسمع بعدها اطالق نار داخل القسم  

خروج مباشرة وبعدها وعند دخول العاملين الى القسم بعد خروج المسلحين وجدوا الجريح محمد سعيد وقام المسلحين بال 

و على احد اسرة القسم كان يتلقى العالج، وبحسب الوثائق المرفقة بملف القضية لدى ناجي قد تم قتله بعدة طلقات نارية وه

الى قيادة محور تعز العسكري بالقبض على خطاب الياسري   اللجنة فأنه قد تم اصدار مذكرات من إدارة شرطة محافظة تعز

لثورة العام ولكن الى وقت كتابة التقرير لم والمجموعة المسلحة التابعة له على خلفية حادثة قتل الجريح في هيئة مستشفى ا

 .يتم القاء القبض على أي منهم

   النتيجة:

ال ذوي الضحية وشهادة الشهود الذين التقت بهم اللجنة وما ورد في من واقع التحقيقات التي أجرتها اللجنة وما جاء في أقو

م فإنه تأكد للجنة 13/1/2020  بتاري    خطباء بال حدود  الوثائق والمذكرات المرفقة في ملف القضية إضافة الى بيان منظمة أ

الياسري  والمجموعة المسلحة المدعو خطاب   وقائد الكتيبة األولى في اللواء ( دفاع جوي170ثبوت مسئولية قائد اللواء )

الطبي ، والمسئولية التابعة له عن هذا االنتهاك المتمثل باقتحام مستشفى الثورة وقتل احد المرضى واثارة الفزع لدى الكادر  

في محافظة تعز تجاه االعيان الطبية، حيث تعتبر هذه المرة الرابعة   األمنالتقصيرية في الحماية من قبل السلطة المحلية و

التي يتم فيها اقتحام المستشفى من قبل مسلحين يتبعون الوية عسكرية تابعة لمحور تعز ويقومون بقتل جرحى وهم يتلقون 

الطبية   االفاقة  الرعاية  قسم  في  جريح  قتل  مشابه  سابقة  حوادث  ثالث  ففي  المختلفة،  المستشفى  اقسام   بتاري    خداخل 

وقتل جريح ثالث في قسم الطوارئ   12/12/2017  بتاري    خاحي  م وقتل جريح أخر في قسم الطوارئ الجر24/3/2017

 م.18/10/2019  بتاري    خالجراحي 

 

 سادساً: الترحيل القسري: 

والمحظـورة وفقـا ألحـكام   قســري للمدنييــن مــن االنتهــاكات المعاقــب عليهــا فــي التشــريعات الوطنيــة،يُعــد الترحيــل ال

مـن البروتوكـول اإلضافـي الثانـي الملحـق باتفاقيـات جنيـف. ونظـرا لخطـورة    (17)ي، والمـادة  اإلنسانالقانـون الدولـي  

طـه بالنزاعـات المسـلحة، فقـد عممـت اللجنـة علـى راصديهـا بإعطـاء األولويـة لرصـد هـذا النـوع مـن االنتهـاكات وارتبا

وتوثيـق هـذا االنتهـاك فـي أي مـكان يحـدث، وذلـك نظـراً لخطـورة أثـره واتسـاع أضـراره. وانطالقـاً مـن ذلـك فقـد تمكنـت 

 (109)    واقعـة تهجيـر قسـري، منهـا عـدد    (271)وتوثيـق عـدد    اللجنـة، خـالل الفتـرة التـي يغطيهـا التقريـر، مـن رصـد

 ـي، األمنواقعـة تقـع المسـؤولية فيهـا علـى قـوات الحـزام      (152)فيهـا علـى جماعـة الحوثـي وعـدد    واقعـة تقـع المسـؤولية

 ثبتـت فيهـا المسـئولية علـى أطـراف أخـرى..   (10)فيمـا تـمَّ رصـد عـدد 
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القسـن بالترحيــل  والمتعلقــة  اللجنــة  بهــا  قامــت  التــي  التحقيقيــات  مــن  لجماعــة  مــاذج  المنســوبة  ـري 

 الحوثــي:  

 م 6/11/2016واقعـة الترحيـل القسـري ألهالـي قريـة المكيبـل بنـي عبداللـه عشـملة ـ  مديريـة مقبنـة ـ محافظـة تعــز  .1

جاء في ملف القضية لدى اللجنة وما تضمنته الوثائق والتقارير المرفقة وما جاء في إفادات الضحايا وفقاً لما    :تتلخص الواقعة

 (و)ع.ع.ر  (ح.س  .و ) ص  ( ث  .م  . و ) ش  (وشهادة الشهود الذين التقت بهم اللجنة ومنهم : ) ب. م. ص ك( و ) خ. ح. م. ح

)  م. أ. م(  أن مجاميع مسلحه من جماعة الحوثي وما كان  و    (ع.ق. إ  و ) ع.  (و ) م. ع. س( و ) ي. ح.م  (ح.و) غ. ع. م

م الساعة الواحدة  6/11/2016  بتاري    خيسمى بقوات صالح قامت باقتحام قرية المكيبل بني عبدهللا عشملة ـ مديرية مقبنة  

ادي في جماعة الحوثي و حرب والقيليالً , بقيادة كالً من عبدالحكيم علي عبده والمكنى بأبو علي وعلي سعيد دلوح المكنى بأب 

ي المدعو  طالل محمد علي والمكنى بأبو نصر وهو من أبناء شمير مواليد صعده ويزعم أنه مدير مكتب  األمنقائد المربع  

عبدالملك الحوثي, وعند وصولهم قامت العناصر المسلحة بأطالق الرصاص من األسلحة النارية الخفيفة والمتوسطة على 

 إصابة العشرات من المواطنين المتواجدين في منازلهم في هذا  إلمكانيةئي ودون مراعاة وبشكل عشوا منازل القرية

ووسط هلع وخوف األهالي   ن من سيبقى سيتعرض للقتلأ نهم أعلنوا سكان القرية بضرورة مغادرة مساكنهم وأالوقت, كما   

غامهم على الرحيل بدأ أهالي القرية بالخروج  لمسلحة ال رمن كثافة إطالق النار والتهديد والوعيد الذي اطلقته العناصر ا

ومغادرة منازلهم والتوجه إلى مناطق متعدد من محافظة تعز واستمر التهجير لألهالي من صباح  ذلك اليوم وحتى الساعة 

المواشي. م فقط بأخذ  ثاث منازلهم اثناء المغادرة وتسمح لهأالرابعة عصراً, وقد كانت العناصر المسلحة تمنع أهالي القرية و

أسرة. بينما بلغ العدد وفقاً للكشوفات الموثقة لدى اللجنة عدد    180وبلغ عدد األسر المهجرة حسب إفادة الشهود ما يقارب  

 أسرة. 51

 م رب األسرة ذكور إناث إجمالي 

 1 علي عبده رضوان صالح 7 7 14

 2 غسان علي محمد حاجب 1 6 7

 3 شائف مهيوب ثابت  5 2 7

 4 سلطان علي حاجببسام  5 4 9

 5 خليل حسن محمد حاجب 3 3 6

 6 مبارك محمد رباش  5 2 7

 7 عبدهللا علي محمد حاجب 3 2 5

 8 عبدهللا حسان محمد قائد  4 3 7

4 4 
 

 9 عائلة الشهيد/ عرفان حسان

 10 توفيق علي ثابت الزغير 4 2 6

 11 محمد رباش مقبل صالح 5 1 6

 12 لعبدهللا أحمد صالح مقب 2 5 7

 13 محمد علي ثابت الزغير 4 3 7
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 14 عبده علي ثابت الزغير 3 6

 15 علي ثابت الزغير صالح 1 1 2

 16 عبدالعزيز بجاش حسن 6 5 11

 17 سيف علي عبدهللا راجح 3 4 7

 18 قائد الزغير صالح مقبل 1 2 3

 19 هزاع داحش عباس عبده 3 4 7

 20 محمد بجاش حسن علي 5 5 10

 21 علي محمد همام ثابت  5 4 9

 22 حمود محمد مهيوب ثابت 4 4 8

 23 محمد عبده الزغير صالح 3 1 4

 24 سعيد علي حاجب سعد 12 7 19

 25 محمد سلطان علي حاجب 1 1 2

 26 إسماعيل سعيد علي حاجب  1 1 2

 27 محمد عبده محمد سيف 2 8 10

   
 28 الخروشعلي ثابت 

 29 الحمحمد قائد الزغير ص 3 1 4

1 
 

 30 عبدهللا عبده رضوان صالح 1

   
 31 محمد ثابت غالب محمد

 32 أمين عبده رضوان صالح 1 3 4

 33 محمود ثابت أحمد الجمل 5 4 9

   
 34 رضوان مطهر دائل 

   
 35 أحمد محمد قاسم قائد 

 36 عمر عبده رضوان صالح 3 3 6

 37 خليل حسان عبدهللا الحتروش 3 1 4

   
 38 قائد بدهللا عبده ع

 39 سمير عبده رضوان  3 3 6

 40 محمد عبده محمد الجرادي 5 3 8

3 3 
 

 41 زينه داحش عباس

 42 عارف عبدالرحمن قائد 2 2 4
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 43 نجيبه عبدهللا محمد علي 4 9 13

 44 محمد علي محمد ثابت 2 7 9

 45 بشير محمد صالح الكويحي 4 5 9

 46 ماجد محمد صالح نعمان 4 2 6

 47 مياسة ثابت راشد نعمان 1 3 4

 48 أمير الدين يحيى علي  4 5 9

 49 سهام عبده سيف علي  3 4 7

 50 خالد حسان محمد حاجب 4 5 9

 51 صالح سعيد حسان حاجب 2 2 4

   

 :النتيجة

ـن للجنـة أن الجهـة المسـئولة  وإفـادات الضحايـا تبي   الشـهود،مـن خـالل التحقيقـات التـي أجرتهـا اللجنـة ومـا ورد فـي شـهادة  

والمشـرف   مقبنـة  مديريـة  فـي  بقـوات صالـح  يسـمى  كان  ومـا  الحوثـي  جماعـة  قيـادة  هـي  االنتهـاك  هـذا  ـي األمنعـن 

 ز. للجماعـة فـي محافظـة تعـ

 م  8/2015/ 15واقعة الترحيل القسري ألهالي منطقة الجحملية مديرية صالة ـ محافظة تعز .2

وفقاً لما جاء في ملف القضية لدى اللجنة وما تضمنته الوثائق المرفقة وما جاء في إفادة الضحايا وشهادة   :عةتتلخص الواق

 .( ,) ن. ع. أ (الشهود الذين التقت بهم اللجنة ومنهم ) أ.م ع(, )م. ع.م

حيث   ،نطقة الجحمليةفأن مجاميع مسلحة تابعة لجماعة الحوثي وما كان يسمى بقوات صالح قامت بالتضييق على أبناء م

من  ٨أصبح الشارع الرئيسي للحي مسرح للمواجهات وخط نار بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي وفي منتصف شهر 

ً م  ٢٠١٥العام   ة من جماعة الحوثي بتحذير األهالي بعدم الخروج من منازلهم إال مره واحدة في  قامت مجاميع مسلح  تقريبا

كما بدأوا بدعوة الناس لالنضمام معهم وحمل السالح والقتال    ،جه في اليوم سيتم حبسهاليوم وأن أي شخص سيتكرر خرو 

 ضمن صفوف الجماعة أو الخروج من المنطقة مع أسرهم. 

ا قيادات جماعة  قام عدد من  , محمود كما  الجيالني  , محمود  فواز راشد   , الجنيد  أكرم   ( لحوثي وعلى رأسهم كال من 

د وابل( بتصنيف أهالي الحي الذين لم يلتحقوا بهم بأنهم جواسيس وبدأوا بحملة اعتقاالت الجرموزي , فيصل دوس , ماج 

األهالي قا   ، لبعض  المواجهات  اشتداد  الدجاج ومع  بيت  في  المعتقلين  يتم وضع  بقيادة وكان  الحوثي  مت عناصر جماعة 

حيث كان يتم مداهمة المنازل وطرد   ،ربللمواطنين من أبناء الحي ممن رفضوا المشاركة في الح  ترحيلالمذكورين لحملة  

ي شيء حيث كان يتم ارغامهم على الخروج بمالبسهم  أالمواطنين من منازلهم بقوة السالح ومن دون أن يتم السماح لهم بأخذ  

ونها عليهم فقط , بما في ذلك حتى النساء الذي تعرض عدد كبير منهن للتهجير واجبرن على مغادرة منازلهن  التي يرتد

مالبس التي كانت عليهن ولم يسمحوا لهن بارتداء شيء, وقد حدث مهاترات ومشاجرات مع بعض نسوة الحي وقاموا بال

 قوة وتفجير منازلهم. بإخراجهن تحت تهديد األسلحة المتوسطة والبعض تم إخراجهن بال
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ن األسر للنزوح بسبب % م75ن منطقة الجحملية هي منطقة كبيره كما هو معروف وتعرض ما يقارب من  أ وبالرغم من  

أسرة تعرضت للتهجير القسري   13ن ما تم توثيقه لدى اللجنة هو فقط عدد  أال  إ.الحرب او للتهجير القسري بقوة السالح

 .تعد إلى منازلها حتى اآلن حيث الزالت العديد من األسر لم

   النتيجة:

فادة الضحايا تبين للجنة أن الجهة المسئولة عن هذا  من خالل التحقيقات التي أجرتها اللجنة وما ورد في شهادة الشهود وإ

م االنتهاك هي قيادة جماعة الحوثي وما كان يسمى بقوات صالح في مديرية صالة ومحافظة تعز والقياديين في الجماعة أكر

 .فيصل دوس , ماجد  وابل الجرموزي،محمود  الجيالني،محمود  راشد،فواز  الجنيد،

لتـي قامـت بهـا اللجنـة والمتعلقة بالترحيل القسـري المنسـوبة للحكومة الشـرعية  نمـاذج مـن التحقيقيـات ا

 واألطراف المحسـوبة عليها. 

حيلواقع (1  . م مديرية دار سعد محافظة عدن2016/ 5/ 11  بتاريــــخو)س.س.ع.ل.أ(    ي.م.م.أ.ن()أ.د.د.ح.م( و)  القشي للضحايا   ة الت 

 

  ، )ع م ا(  :ة لدى اللجنة وما جاء في افادات الضحايا وشهادة الشهود ومنهموفقا لما تضمنه ملف القضي  :تتلخص الواقعة

ا  ،ج(  .م  .و)ح من    (ع  .ع  .و)  الفترة  وخالل  مايو    11-الى-8بأنه  شهر  تعرض   2016من  )أ.د.د.ح.م( م  الضحايا 

ة السياني بمحافظة وجميعهم من ابناء مديريم  2016من شهر مايو    11- 8بأنه خالل الفترة من  )س.س.ع.ل.أ(    ()ي.م.م.أ.ن

بالتأكد من البناء    أعمالب ويعملون في  أ باألجر اليومي في محافظة عدن وفي مديرية دار سعد وتفاجئوا بقيام مسلحين 

إنها تابعه للحزام   د هم من ابناء المناطق الشمالية تم اخذهم على ظهر اطقم عسكرية علمنا فيما بعهوياتهم وعندما تبين ان

 .لى هنجر يقع خارج عدن في االتجاه الشمالي لمحافظة عدني وتم نقلهم ا األمن

هم من محافظة وواضحو أنهم وجد عدد من ابناء المحافظات الشمالية تم تجميعهم  في الهنجر في محافظة عدن بهدف ترحيل

 ا ت لم يستطيعوعدن بشكل جماعي بواسطة دينات ووسائل نقل مكشوفة وتم تهديدهم بعدم العودة الى عدن وبسبب تلك التهديدا

 العودة الى محافظة عدن.

 النتيجة: 

الشهود صحة االنتهاكات من خالل التحقيقات التي اجرتها اللجنة في الواقعة المبينة اعاله وما ورد في اقوال الضحايا وشهادة  

 .ياألمنعن ذلك قيادة الحزام  ةوإن الجهة المسؤول

 

حيلواقعة   (2 ع  الت  ا.  )ب.  للمواطن  م  (القشي  ن   ( القاهرة  و  ع. سد(  حي  عثمان   -.  الشيخ  عدن       -مديرية    بتاريــــخ محافظة 

 . م2019/ 8/ 4

الضحايا وشهادات الشهود   اقوالالوثائق وما جاء في  وفقا لما جاء في ملف القضية لدى اللجنة، وما تضمنته    :تتلخص الواقعة

واثناء    م4/8/2019  في تاريخ    (ظهراً 12الساعة )  أنهُ في حوالي  .(ب، و )ا. ع.  (الذين التقت بهم اللجنة ومنهم: )ب. ا. ع.

بطائقهم وعندما  اعودتهم من عملهم باعتبارهم عمال باألجر اليومي الى حي القاهرة اوقفهم مسلحين بلباس عسكري وطلبو

وتم وضعهم   باالعتداء عليهم ومصادرة بطائقهم واخذهم بالقوة الى جانب نقطة الرباط  اانهم من ابناء محافظة تعز قامو  اعرفو

ناء المحافظات الشمالية وتم نقلهم بشاحنات مفتوحه الى خارج محافظة عدن وتم تهديدهم في حوش وكان هناك عدد من اب

 . ياألمنان المسلحين تابعين للحزام  دبعدم العودة الى عدن واتضح لهم في ما بع
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 النتيجة 

الض اقوال  في  وما ورد  اللجنة  اجرتها  التي  التحقيقات  االنتهاك  من خالل  وقوع  الشهود صحة  الجهة    حايا وشهادة  وأن 

 . ياألمنعن ارتكابه قيادة الحزام  ةالمسؤول

 

 سابعاً :  حصار المدنيين ومنع وصول مساعدات:  

الدولــي   القانــون  وأحــكام  ونصــوص  الوطنيــة  التشــريعات  المــادة  اإلنسانتحظــر  نــص  وبالتحديــد  مـن   (14)ي، 

ي العرفـي  كافـة اإلنسان« مـن القانـون  56،  55،  53إلضافـي الثانـي الملحـق باتفاقيـات جنيـف  والقواعـد »  البرتوكـول ا

أشـكال الحصـار للمدنييـن وتجويعهـم  وحرمانهـم مـن الخدمـات العامـة التـي خــالل النزاعــات المســلحة ال غنــى لهــم 

ي تعتبـر االنتهـاكات المتعلقـة اإلنسان، كمــا أنــه وفقــا لقواعــد القانـون الدولـي  عنهــا كأســلوب مــن أســاليب الحــرب

ي وحصــار وتجويــع المدنييــن ســواًء كان حصــارا اقتصاديــا أو عســكريا،  اإلنسانمنـع وصـول المسـاعدات والغـوث  ب

ي كونهـا تـؤدي إلـى النيـل مـن الكثيـر مـن اإلنسانلقانـون الدولـي  كليــا أو جزئيــا، مؤقتــا أو دائمــا، مــن أفـدح خروقـات ا

مكفولـة للمواطنيـن ومـن بينهـا الحـق فـي الحيـاة والغـذاء والصحـة والعيـش الكريـم، كمـا تؤثـر علـى  الحقـوق األساسـية ال

 . مجمـل حيـاة السـكان فـي المناطـق التـي تتعـرض للحصـار

ا الفتـرة  التحقيـق فـي  وخـالل  اللجنـة مـن  تمكنـت  التقريـر،  انتهـاك متعلقـة بحص  (23)لتـي يغطيهـا  ـار وتجويـع  واقعـة 

واقعـة واحـدة تقـع المسـؤولية فيهـا علـى الحكومــة الشــرعية وقــوات التحالــف      المدنييـن ومنـع وصـول المسـاعدات. منهـا

 .ســؤولية فيهــا علــى جماعــة الحوثـيواقعــة تقــع الم (22)العربــي وعــدد 

اللجنـة بهـا  قامـت  التـي  التحقيقيـات  مـن  بحصـار    نمـاذج  المسـاعدات   المدنيينوالمتعلقـة  وصول  ومنـع 

 المنسـوبة لجماعة الحوثي: 

مناطــق الخاضعــة لســيطرة جماعــة  واقعــة قيــام برنامــج الغــذاء العالمــي بتعليــق عملياتــه فــي تقديــم المســاعدات فــي ال .1

 م  20/6/2019 بتاريــــخالحوثــي 

عـن بـدء التعليـق    م 20/6/2019  بتاري    ختحقـق اللجنـة فـي واقعـة إعـالن برنامـج األغذيـة العالمـي التابـع لألمـم المتحـدة   

سـيطرة جماعـة الحوثـي  للفئـات الفقيـرة مـن   الجزئـي لعمليـات تقديـم  المسـاعدات الغذائيـة فـي المناطـق التـي تقـع تحـت

األطفـال  وذلـك  بسـبب العوائـق التـي تضعهـا جماعـة الحوثـي علـى وصـول المسـاعدات ولمنـع تحويـل النسـاء والرجـال و

ـال التربـح التـي تتـم  مسـار األغذيـة  المقدمـة مـن البرنامـج بعيـدا عـن الفئـات واألماكـن األشـد حاجـة و وللحـد مـن أعم

 البيـان الصـادر عـن البرنامـج والمنشـور علـى موقعـه.المحتاجيـن بحسـب مـا جـاء فـي  حسابعلـى 

 م:  24/12/2018  بتاريــــخواقعـة نهـب المسـاعدات الغذائيـة التابعـة لبرنامـج الغـذاء العالمـي بمديريـة حفاش محافظـة المحويت   .2

ك ومـا جـاء فـي شـهادة الشـهود وبحسـب مـا ورد فـي إفـادة بعـض األهالـي المتضرريـن مـن االنتهـاحيـث تتلخـص الواقعـة  

اللجنـة ومنهـم:   قبـل  إليهـم مـن  االسـتماع  تـمَّ  الصـور   (  ع.ع.ح)  و      (م.م.أ)  و      (ع.م.ع)الذيـن  تحكيـه  مـا  وبحسـب 

و بأنـه  القضيـة  بملـف  المرفقـة  بإيقـاف   م24/12/2018  بتاري    خوالوثائـق  الحوثـي  جماعـة  مـن  مسـلحة  عناصـر  قامـت 

الغـذاء العالمـي لعـزل المالحنـة وبنـي  ناقلتي الغذائيـة واالغاثيـة المخصصـة مـن قبـل برنامـج  ـن محملتيـن بالمسـاعدات 

ريـق المؤديـة لهـذه العـزل بجبـل يـة التابعـة للجماعـة فـي الطاألمنوذلـك فـي إحـدى النقـاط    م2018قشـب لشـهر ديسـمبر  

يـة األمنالنقطـة    أفرادمـن مشـرف الجماعـة فـي المديريـة وعنـد وصـول الناقلتيـن قـام    حفـاش وذلـك بنـاًء علـى أوامـر

السـوداء فـي  التابعـة لجماعـة الحوثـي بإفـراغ حمولتهـا إلـى سـيارات تابعـه للجماعـة ثـم قامـت بنقلهـا وبيعهـا فـي السـوق  
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منطقـة باجـل بمحافظـة الحديـدة وهـو األمـر الـذي أدى إلـى حرمـان أهالـي العـزل مـن االسـتفادة مـن المـواد الغذائيـة 

  المخصصـة لهـم. 

 عزلة بالد الوافي مديرية جبل حبشي محافظة تعز  االشعابواقعة حصار قرية  .3

فـي مديريـة   االشعابريـق النـزول الميدانـي  المكلـف بالنـزول إلـى منطقـة بحسـب مـا تضمنـه تقريـر ف :تتلخـص الواقعـة

ومـا ورد فــي شــهادة الشــهود الذيــن تــمَّ    ,ومـا جـاء فـي اقـوال عـدد مـن أهالـي القريـة,  جبـل حبشـي بمحافظـة تعـز

والنجـد والصفـا و   الشعاب  :ن قـرىأ، بـ.ي(,و)ا.ع.ش(و)ا.ح،)ع.ا.م.ش(االســتماع إليهــم مــن قبــل اللجنــة ، ومنهــم:  

ي إلــى هــذه حيـث أغلقـت عناصـر جماعـة الحوثـي الطريـق الرسـمي المــؤد  ؛م2016منـذ شـهر مـارس    محاصرهحليمـة  

التعزيــة  ,القــرى مقبنــة والربيعــي مديريــة  الرمــادة مديريــة  يمــر عبــر طريــق  بإغـالق كمـا    .الــذي  أيضـا  قامـت 

الـذي يمـر عبـر قريـة خـور,  ؛  و مـا جاورهـا مـن القـرى بمدينـة تعـز  االشعابالطريـق اآلخـر الـذي يربـط بيـن قريـة  

إلـى   الذهابالـذي يعتمـد عليهـا سـكان هـذه القـرى فـي    ,ق عناصـر جماعـة الحوثـي المسـلحة لهـذه الطـرقوأنـه بإغـال

 , وبيـر باشـا، لـم يعـد المواطنـون يسـتطيعون الوصـول إلـى األسـواق  ,والبـرح  ,فـي منطقـة الرمـادة  هلرئيسـي األسـواق ا

أال عبـر طـرق جبليـة غايـة فـي   ؛والنسـاء الحوامـل واألطفـال   ,عاف المرضـىأو إسـ  ,والحصـول علـى المـواد الغذائيـة

ً إوميـالت وال يتـم التنقـل فيهـا    ,لشـاهدالوعـورة تـمَّ اسـتحداثها عبـر مناطـق ا علـى األقـدام حيـث يقومـون بحمـل   ال مشـيا

 . إلـى خمـس سـاعات حتـى الوصـول إلـى أقـرب مستشـفى  يصـل مـن أربـع  ؛المرضـى بنقـاالت ويسـتغرق ذلـك وقتـاً طويـالً 

ألن   ؛والمـرور فيـه يعتبـر مجازفـة   .فـي غايـة الصعوبـةومـا جاورهـا أصبـح    االشعابكمـا أن إيصـال الغـذاء إلـى قريـة  

 ,وجبـل الحـرم,وجبـل زومـان    ,وتبـة المنعـم  ,الطـرق الجبليـة الوعـرة التـي يسـلكها أهـل القريـة مطلـة علـى التبـة السـوداء

المدنييـن فـي القريـة للقنـص  وقـد تعـرض بعـض    . ي يتمركـز فيهـم قناصـة تابعـون لجماعـة الحوثـيتوجبـل صـورة الـ 

مـن أجـل اسـتمرار الحيـاة وإدخـال الغـذاء   ؛ومـع ذلـك يضطـر سـكان القريـة للمـرور فيهـا  ,لطـرقعنـد المـرور بهـذه ا

مــر كمـا أن المسـاعدات اإلنســانية التصــل لهــذه المناطــق بســبب الحصــار وهــو األ  .إلـى منازلهـم برغـم خطـورة ذلـك

 ليهـم. إـول المسـاعدات اإلنسـانية ن مــن وصنييالــذي أدى إلــى حرمــان المواط

المنسـوبة للحكومـة الشـرعية    المدنييننمـاذج مـن التحقيقيـات التـي قامـت بهـا اللجنـة والمتعلقـة بحصـار  

 واألطـراف المحسـوبة عليهـا

 واقعة تأخير تسع شحنات طبية في ميناء عدن:   .1

فـي مينـاء عـدن لمـدة تتـراوح بيـن شـهر وخمسـة أشـهر خـالل العـام   ةطبيـتحقـق اللجنـة فـي واقعـة تأخيـر تسـع شـحنات  

والتـي تـمَّ رصدهـا مـن خـالل مـا ورد فـي تقريـر فريـق الخبـراء المعنـي باليمـن التابـع  للجنـة العقوبـات المشـكلة    م2019

ـام فريـق الخبـراء بالتحقيـق فـي عـدد تسـع شـحنات والـذي أشـار إلـى قي  13من التقرير   122الفقرة  في    األمن مـن مجلـس  

طبيـة وتغذيـة تأخـرت لمـدة تراوحـت بيـن أسـبوعين وخمسـة أشـهر فـي مينـاء عـدن وأن الحكومـة أكـدت هـذه الحـاالت  

الل لـم توضـح سـبب ذلـك فـي التأخيـر ، وتأمـل  التعـاون مـن فريـق الخبـراء المعنـي بالكنهـا  ليمـن وموافاتهـا بمـا جنـة 

 .لديهـم مـن معلومـات بشـأن هـذه الوقائـع لتتمكـن مـن اسـتكمال إجـراءات التحقيـق بشـأنها

 

 
 

اير  13 ي فبر
اء الصادرة ف  ي لفريق الخبر

 https://www.undocs.org/ar/s/2020/326  2020التقرير النهائ 

https://www.undocs.org/ar/s/2020/326
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 م 22/12/2019 بتاريــــخفي محافظة الضالع  عمالهاواقعة تعليق عدد من المنظمات الدولية أل .2

ي باســتخدام قنابــل صاروخيــة اإلنسانواقعــة اســتهداف ثــالث منظمــات دوليــة عاملــة بالمجــال  تحقــق اللجنــة فــي  

ممــا تســبب فــي إصابــة شــخص واحــد بجــروح وإلحــاق الضــرر بالعديــد مــن الممتلــكات ومـا ترتـب علـى ذلـك 

المسـاعدات التـي تقدمهـا فـي محافظـة الضالـع بسـبب هـذه األعمـال ـة عـن تعليـق برامـج  « منظم12مـن إعـالن عـدد»  

 ، وتأمـل اللجنـة أن تقـوم بنشـر تحقيقاتهـا ومـا توصلـت إليـه بشـأن هـذه الواقعـة فـي تقريرهـا القـادم. 

 

علقــة بالقانــون الدولــي ــي االنتهــاكات المتالقســم الثانــي: نتائــج التحقيقــات التــي أنجزتهــا اللجنــة ف

 اإلنسانلحقــوق 

قبـل  مــن  عليهــا  المصــادق  األساســية  الســبع  االتفاقيــات  تعتبــر  اللجنــة،  إنشــاء  قــرار  عليــه  نــص  لمــا  طبقــاً 

االجتماعيــة واالقتصاديــة عهـد الدولـي للحقـوق  الجمهوريـة اليمنيـة وهـي: العهـد الدولـي للحقـوق المدنيـة والسياسـية، وال

التمييـز ضـد  القضـاء علـى كافـة أشـكال  بهــا، واتفاقيــة  الملحقــة  الطفــل والبرتوكــوالت  والثقافيــة، واتفاقيــة حقــوق 

وي اإلعاقـة،  ـب، واتفاقيـة حقـوق ذالمـرأة، واتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـز العنصـري ،واتفاقيـة مناهضـة التعذي

إلـى جانـب التشـريعات الوطنيـة المرتبطـة بتلـك الحقـوق، هـي األسـاس القانونـي الـذي تسـتند إليـه اللجنـة فيمـا يتعلـق  

ـاء علـى ذلـك فقـد  . وبناإلنسانبأعمـال الرصـد والتوثيـق والتحقيـق التـي تقـوم بهـا فـي االنتهـاكات المتعلقـة بقانـون حقـوق  

 ــددت أنــواع االنتهــاكات التــي تقــوم اللجنــة برصدهــا وتوثيقهــا والتحقيــق فيهــا والتــي مــن أهمهــا اآلتـي:  تع

 قتل خارج نطاق القانون الأوالً: 

بعيـدة   خاص مدنيـن فـي مناطـقالقتـل خـارج إطـار القانـون المقصـود بـه هنـا قيـام بعـض األطـراف المتنازعـة بقتـل أشـ

النافـذة فــي الجمهوريــة اليمنيــة بدايــة بالدســتور    الوطنيةجـاء فـي نصـوص القوانيـن    مـن مناطـق النـزاع المسـلح وفقـاً لما

والعسـكرية المدنيـة  الجزائيـة  اإلجـراءات  وقانونــي  العســكري  و  العــام  العقوبــات  بقانونــي  هيئـة   ومــروراً  وقانـون 

ة و انتهـاًء بقانـون العقوبـات العـام وقانـون العقوبــات العســكرية التــي تضمنــت عديــداً مــن األحــكام المجرمــة الشـرط

الدوليـة المصـادق عليهـا   االتفاقياتنصـوص    ما تضمنتهإلـى    واستنادالهــذا الفعــل والمعاقبــة عليــه فــي حـال ارتكابـه  

 « 3جنيـف بشـأن حمايـة المدنييـن فـي وقـت الحـرب وبالتحديـد المـادة»  اتفاقيةاليمنيـة ومنهـا مـن قبـل الجمهوريـة 

اللجنـة برصـد عـدد التقريـر، قامـت  يُغّّطيهـا  التـي  الفتـرة  القانـون، قامــت بهــا    (55)  خـالل  واقعـة قتـل خـارج نطـاق 

لــف مناطــق الجمهوريــة اليمنيــة، ثبتــت مســؤولية جماعــة الحوثــي بعــض األطــراف والجماعــات المســلحة فــي مخت

والجهــات    (30)عــن   الجيــش  قــوات  مســؤولية  ثبتــت  فيمــا  عـناألمنواقعــة،  الحكومـة  علـى  المحسـوبة   ( 11)  يــة 

 .ى المتبقيــةري مـن قبـل اللجنـة فـي باقـي الوقائـع األخــرواليـزال التحقيـق جـا ،واقعـة

جماعــة لنمــاذج مــن التحقيقيــات التــي قامــت بهــا اللجنــة وقائــع قتــل خــارج نطــاق القانــون المنســوبة  

  الحوثــي

ح بمديرية النادرة واقعة مقتل الضحية عبداللطيف (1  م 5/11/2015 بتاريــــخ محافظة إب عىلي أحمد مصلح مشر

ــا يتضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة فــي قيــام مجموعــة مــن مســلحي جماعـة الحوثـي تتلخــص الواقعــة وفقــا لم

م  بإطـالق النـار 5/11/2015  بتاري    خيـة فـي منطقـة مخـالف عمـار بمديريـة النـادرة  األمنالمتمركـزة فـي إحـدى النقـاط  

 ـاء مـروره مـن النقطـة علـي أحمـد مصلـح مشـرح أثن علـى الضحيـة عبداللطيـف
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وبحسـب إفـادات أهالـي الضحيـة وكذلـك عـدد مـن شـهود الواقعـة وممن قامـوا بمعاينة جثـث الضحية بعـد اسـتالمها مـن 

ة مـن العناصـر  والـذي أفـادوا بـأن مجموعـ  (ن. ن. م. ب)  و  ( س. غ. ح. ع)   و  (  ف. م. س. أ)جماعـة الحوثـي ومنهـم  

  بتاري    خ يـة الكائنـة فـي منطقـة مخـالف عمـار بمديريـة النـادرة قامـوا  األمنابعـة لجماعـة الحوثـي فـي النقطـة  المسـلحة الت

وأثنـاء مـرور الضحيـة  فـي النقطـة بإطـالق النار عليـه دون وجـود أي مسـوغ أو مبـرر قانونـي علـى    م5/11/2015

بنـاء المنطقـة وليـس لـه أي نشـاط سياسـي معـادي للحوثييـن وال ينتمـي ألي الضحيـة معـروف بأنـه مـن أ  الرغـم مـن أن

جهـة أو تيـار سياسـي وأنـه وبعـد أن تـمَّ إطـالق النـار علـى الضحيـة تـمَّ تركـه ينـزف دون القيـام بإسـعافه ثـم إنـه وبعـد  

قبـل   مـن  الضحيـة  إسـعاف  تـمَّ  قامـت مجموعأن  المواطنـون  إلـى بعـض  بـه  باللحـاق  الحوثـي  مـن عناصـر جماعـة  ـه 

يـة وأنـه  األمنوفـي حالـة صحيـة سـيئة وذلـك بتهمـة قيامـه بمقاومـة العناصـر    مصابالمستشـفى حيـث تـمَّ اعتقالـه وهـو  

عتقـال الضحيـة بحوالـي عشـرة ـة بالقـوة ثـم إنـه وعقـب اياألمنلـم يسـمح لهـم بالقيـام بتفتيشـه وحـاول المـرور مـن النقطـة  

أيـام وأثنـاء قيـام أسـرة الضحيـة بتوسـيط عـدد مـن الوجاهـات للمتابعـة والضغـط علـى جماعـة الحوثـي بالمديريـة لإلفـراج 

ن ض عناصـر جماعـة الحوثـي بـأعـن الضحيـة تقديـرا لحالتـه الصحيـة تفاجـأت أسـرة الضحيـة  بإخبارهـم مـن قبـل بعـ 

كانـت  قـد  الضحيـة  الرغـم مـن صحـة  اإلصابـة علـى حـد زعمهـم علـى  نتيجـة مضاعفـات  الحيـاة  فـارق  قـد  الضحيـة 

مسـتقرة تمامـاً وتـم السـيطرة علـى اإلصابـات السـابقة مـن قبـل األطبـاء قبـل إخـراج الضحيـة مـن المستشـفى ثـم إنـه بعـد 

لحوثـي فـي المديريـة عـن تسـليم الجثـة وطلبـوا مـن أهـل الضحيـة تحريـر التزامـا بعـدم إثـارة  لـك امتنعـت قيـادة جماعـة اذ

القضيـة للـرأي العـام ووسـائل اإلعـالم وبعـد تدخـل عـدد مـن الوجاهـات والوسـاطات القبليـة تـمَّ تسـليم الجثـة ووجـد عليهـا 

ـرى فـي جسـد الضحيـة ولـم تتمكـن أسـرة الضحيـة أن تعـرض الجثـة علــى أي  ب وآثـار  ألعيـرة ناريـة أخآثـار التعذيـ

طبيــب شــرعي لمعاينتهــا مخافــة أن تقــوم عناصــر جماعــة الحوثــي بأخــذ الجثــة منهــم  وعــدم تمكنهـم بعـد ذلـك 

 ـي مقبـرة القريـة بمشـاركة جميـع أبنـاء المنطقـة. ـكوت وقامـوا بدفـن الجثـة فمـن اسـترجاعها ودفنهـا ولهـذا آثـروا الس

   النتيجة:

مـن خـالل التحقيقـات التـي أجرتهـا اللجنـة الوطنيـة ومـا ورد فـي أقـوال أهالـي الضحيـة وشـهادات الشـهود فـإن الجهـة 

مديريـة   فـي  وقـوات صالـح  الحوثـي  قيـادة جماعـة  هـي  االنتهـاك  هـذا  وقيـادة  المسـئولة عـن  العناصـر   وأفرادالنـادرة 

 ـة مخـالف عمـار بمديريـة النـادرة محافظـة إب. المسـلحة المتمركـزة فـي نقط

 . م5/6/2019أشــخاص ونهــب ممتلكاتهــم فــي محافظــة صنعــاء مديريــة ارحــب منطقــة الخميــس بتاريــــخ  3واقعــة قتــل   (2

ومـا جــاء فــي أقــوال   ه ملـف القضيـة لـدى اللجنـة ومـا ورد فـي أقـوال ذوي الضحايـاتتلخـص الواقعـة وفقـا لمـا تضمنـ

ومنهــم   و  (  ع.ب.ي)و      (ع.ع.م)الشــهود  الحوثــي   م5/6/2019  بتاري    خفإنــه  لجماعــة  تابعــة  أمنيــة  نقطــة  قامــت 

لضحيــة كمــال أحمـد محمـد منـاع والـذي كان يقـود قاطـرة ا  بإيقافوتســمى نقطــة الجمــارك وتقــع فــي مديريــة أرحــب  

لـة بالغـاز المنزلـي وذلـك عنـد مـروره بالنقطـة وطلـب منــه عناصــر الجماعــة المتمركزيــن فــي النقطــة مبلغــاً محم

ن بحوزتـه صعـد  معـه ثالثـة مسـلحين مـن ماليــاً كبيــراً مــن أجــل الســماح لــه بالمــرور وألن المبلـغ المطلـوب لـم يكـ

قاطـرة وطلبـوا منــه االتصــال بإخوانــه ســليم وجميــل أن يأتــوا إلــى نقطــة الخميــس وهــي نقطــة  النقطـة علـى متـن ال

وبعـد   .المطلـوب  أمنيــة أخــرى تتبــع جماعـة الحوثـي فـي مديريـة أرحـب وأن يطلـب منهـم أن يحضـروا معـه المبلـغ

وإحضـار المبلـغ إلـى نقطـة الخميـس وعنـد وصـول إخـوان الضحيـة  اتصـال الضحيـة بأخوتـه وطلـب منهـم الحضـور  

كان بالقـرب مـن القاطـرة التابعـة للضحيـة    -لغـرض تسـليم المبلـغ المطلـوب    – المذكوريـن إلـى المـكان المتفـق عليـه  

لـ كيـا  نـوع  أخـرى عبـارة عـن  سـيارة  السـيار  (طقـم عسـكري)ون فضـي وسـيارة   تحمـالن مسـلحين وعنـد وكال  تين 
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وصـول الضحايـا إلـى جـوار أخيهـم باشـرهم المسـلحون بإطـالق النـار عليهـم ممـا أدى إلـى مقتـل الثالثـة األخـوة وجـرح 

 اء محافظـة صعـدة مديريـة سـحار وهـم:  شـخص آخـر كان معهـم والضحايـا القتلـى جميعهـم مـن أبنـ

 

 أسماء القتلى  

 م االسم  العمر 

 
 1 سليم أحمد محمد مناع 

 
 2 جمال أحمد محمد مناع

 
 كمال أحمد محمد مناع

3 

  

 

 

 

 أسماء الجرحى   

 

 : النتيجة  

ـي شـهادة الشـهود تبيـن  للجنـة أن  مـن خـالل التحقيقـات التـي أجرتهـا اللجنـة ومـا تضمنـه ملـف القضيـة  ومـا جـاء ف

المشـرف   بقيـادة  الحوثـي  هـي جماعـة  االنتهـاك  المسـئولة عـن  بمحافظـة األمنالجهـة  أرحـب  مديريـة  فـي  للجماعـة  ـي 

 صنعـاء.

 

 م 2019/ 14/04م/ الضالع بتاريــــخ  –مديرية/ قعطبة  -واقعة قتل الضحية/ حسن صالح عىلي الدودحي  (3

م أقدمـت عناصـر  2019/ 14/04  بتاري    خبحسـب مـا هـو مبيـن فـي ملـف القضيـة لـدى اللجنـة، بأنـه وتتلخـص الواقعـة  

مـن جماعـة الحوثـي علـى التقطـع للضحيـة/ حسـن صالـح علـي الدودحـي وإطـالق النـار الكثيـف عليـه ، ممـا أدى إلـى 

 مقتلـه فـي الحـال. 

اللج  لدى  القضية  ما تضمنه ملف  الشهود ومنهم  )ج  عوبحسب  وافادات  الضحية   اقوال ذوي  في  ,  (م  .نة، وما ورد 

ف.  ص.  هـ و)  ،( ح.ح.رو) الموافق  أع(  االحد  يوم  قبل ظهر  الحادية عشرة  الساعة  في  كان  14/04/2019نه  وبينما  م، 

جماعة ر تتبع  عناصالضحية/ حسن صالح علي الدودحي يقود سيارته في الطريق المؤدية الى منزله، تم التقطع له من  

مما أدى الى اصابته بطلق ناري دخل من اعلى الظهر  بإطالق النار الكثيف عليه،    معند وصوله اليه  وهباشر  نالحوثي الذي

ضرار بالغة بسيارة الضحية التي أواستقر في داخل الصدر وتسبب في  وفاته بالحال ، كما تسبب اطالق النار في حصول 

 م. 1987الند كروزر موديل   كان يقودها وهي من  نوع صالون

 

   

 أمين       
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 النتيجة: 

ملف القضية   احتوى عليها ورد في افادات ذوي الضحية وشهادات الشهود، وما  من خالل التحقيقات التي أجرتها اللجنة، وم

من وثائق وتقارير طبية وشهادة وفاة  وحكم انحصار وراثه، وكذا الصور الفوتوغرافية التي التقطت للضحية بعد الحادث 

لع بقيادة/ المدعو ابو الحسن  التي لحقت بسيارة الضحية، تبين للجنة أن عناصر جماعة الحوثي بمحافظة الضا  ضرارولأل

 احمد القحيف، هي المسؤولة عن ارتكاب هذا االنتهاك.

للحكومــة  نمــاذج مــن التحقيقيــات التــي قامــت بهــا اللجنــة وقائــع قتــل خــارج نطــاق القانــون المنســوبة  

 الشــرعية واألطــراف المحســوبة عليهــا:  

 م.  2019/ 10/ 3بتاريــــخ  - محافظة شبوه -مديرية ميفعة -واقعة قتل الضحية سعيد محمد أحمد تاجرة ، عزان (1

بحسب ما تضمنه ملف القضية لدى اللجنة وتقرير الباحث الميداني التابع للجنة، والصور الفوتوغرافية    :تتلخص الواقعة

الضحية وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم اللجنة ومنهم:    لتقرير الطبي المرفق بملف القضية وما ورد في افادة ذويوا

ً 10/2019/    3  بتاري    خخ( فانه و.و ) أ. س  ()ن.ع. م وأثناء مشاركة الضحية في مسيرة   م، وفي تمام الساعة التاسعة صباحا

التابعة للحكومة   الخاصة  األمنعزان ضد قوات الجيش الوطني، أقدمت قوات     احتجاجية نظمها المجلس االنتقالي في مدينة 

وأثناء ذلك قام أحد   ،الشرعية وبقيادة العقيد / عبدربه لعكب باالعتداء على المشاركين بتلك المسيرة بأطالق االعيرة النارية

دى الى إصابته في الجانب أرة مما  تلك القوات بأطالق الرصاص على الضحية / سعيد محمد تاجرة بصورة مباش  أفراد

كما   ،ثر ذلك سقط الضحية  قتيال على الفورأروج الطلقة من جهة الصدر أسفل الثدي األيمن وعلى  األيسر أسفل الضلع وخ

وذلك بسبب مشاركته في   ؛الخاصة  األمناعتقال الضحية عبدالرحمن عمر أحمد العشملي من قبل قوات    ةتم في نفس الواقع

 بل أن يتم اخالء سبيله الحقا في نفس اليوم. المظاهرة ق

 : النتيجة

الميداني وما اللجنة، وما جاء في تقرير الباحث  ورد في شهادات الشهود وما تضمنته    من خالل التحقيقات التي أجرتها 

ال  األمنالتقارير الطبية المرفقة بالملف، فإن الجهة المسئولة عن ارتكاب هذا االنتهاك هي قوات   تابعة للحكومة  الخاصة 

 الشرعية بقيادة العقيد عبدربه لكعب.

ي حي الدحي  -واقعة قتل الضحية /احمد عبدالسالم محمد عىلي  (2
 
 م  2019/ 11/ 2بتاريــــخ -محافظة تعز  -مديرية المظفر  - ف

قامت   اءً ( مس8:30م في تمام الساعة )2/11/2019نه في تاريخ  إوفقاً لم تضمنه ملف القضية لدى اللجنة ب  :تتخلص الواقعة

حي الدحي مديرية المظفر بإيقاف الباص الذي يستقله الضحية احمد عبدالسالم   من محافظة تعز فيأ  إلدارةمنية تابعة  أقوة  

باشره   الهرب  الضحية احمد عبدالسالم   األمن   أفرادومحمد عبدالوهاب ومهند مكين وطلب تسليم أسلحتهم وعند محاولة 

 العام في تعز.يام في مستشفى الثورة أة مما أدى إلى وفاته بعد ست بإطالق النار عليه وإصابته في ظهر

 وبحسب إفادات ذوي الضحية، وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم اللجنة، وهم: )أ. ا. م. ش(، و )م. م. س. ع.(، )م. ع.ح( 

ومهند مكين ومحمد عبدالوهاب    م  كان أحمد عبدالسالم2/11/2019يوم السبت الموافق    ( مساءً 8:30)  ةفإنه في تمام الساع 

هلية والتقوا في بدالسالم بالباص التابع له في حي الدحي حارة الشيخ مارش خلف مدارس بدر األخارجين من منزل احمد ع

من تعز على متنه مسلحين يرتدون لباس مدني عدا سائق الطقم الذي كان يرتدي زي أطريقهم بطقم عسكري تابع إلدارة  

رج الضحية احمد عبدالسالم من الباص محاوال المسلحين بإيقاف الباص واالنتشار حوله وأثناء ذلك خوقام    األمنقوات  

باللحاق به واطلقوا النار عليه مما أدى الى اصابته في ظهره،  وعلى   األمن   أفرادالهروب باتجاه الشارع الرئيسي وقام  

ثالثة   واخذهم  الى قسم شرطة صينه حيث تم االفراج عنهم بعدباعتقال محمد عبدالوهاب ومهند مكين    األمن  أفرادالفور قام  
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حيث بقي في العناية المركزة   ،الى مستشفى الثورة العام  األمن  أفرادايام ، اما الضحية احمد عبدالسالم فقد تم اسعافه من قبل  

 يام وتوفي بعدها متأثرا بإصابته. أفي المستشفى لمدة ست 

   النتيجة:

من أدارة  ألتي أجرتها اللجنة، وما ورد في شهادات الشهود، فإن الجهة المسؤولة عن هذا االنتهاك هي  من خالل التحقيقات ا

 . طار القانونإالذين قاموا بقتل الضحية خارج  األمن أفرادمنصور االكحلي  باإلضافة الى  األمنتعز بقيادة مدير 

 

 م. 2020/ 01/ 05  بتاريــــخ  -محافظة عدن    –مديرية المنصورة    –  حي الدرين  –عبدالرحمن زين هللا عطيه  قتل الضحية/ حسن    واقعة (3

م 05/01/2020  بتاريخأنه في تمام الساعة الواحدة صباحاً    اللجنة،  لدى  القضية  ملف  هو مبين في  ما  بحسب  الواقعة:  تتلخص

زبن هللا عطية    داهمت مجموعة مسلحة تابعة لقوة الطوارئ بقيادة المدعو / محمد حسين الخيلي منزل الضحية عبدالرحمن

يدعى أبو سالم وكان الضحية في حينها نائم في إحدى  الغرف التي   (بذريعة البحث عن شخص مطلوب لألمن ) داعش

وهم يقتحمون المنزل خرج الى امام باب الغرفة ليشاهد ما يحدث وعند مشاهدة بجانب الباب وعند سماعه ضجيج العسكر  

ار عليه  مما أدى الى صابته بإصابات بالغة نقل على أثرها الى المستشفى  وتوفي المسلحين له قاموا مباشرة بإطالق الن

 .حال وصوله وتم نقله بعد ذلك الى ثالجة المستشفى

 النتيجة: 

التـي أجرتهـا اللجنـة، ومـا ورد فـي أقـوال ذوي الضحيـة وشـهادة الشـهود، تبيـن للجنـة أن الجهـة    مـن خـالل التحقيقـات

هـذا االنتهـاك هـم مجموعـة مـن الجنـود التابعيـن لقـوات الطـوارئ بقيـادة المدعـو / محمـد حسـين  ارتكابعـن  المسـؤولة

التقريـر تلقـت اللجنـة إفـادة مـن قبـل النيابـة العامـة ذكـرت فيهـا أنـه تـمَّ   الخيلـي مـع مالحظـة أنـه وخـالل فتـرة كتابـة

ال إلـى  المتهميـن   بدورهـا سـتقوم تسـليم  واللجنـة  التحقيـق معهـم  بإجـراءات  القيـام  فـي  قـد شـرعت  العامـة وأنهـا  نيابـة 

 ـا هـذه التحقيقـات.التـي وصلـت إليه النتيجةبمتابعـة هـذه القضيـة للتأكـد مـن 

 ثانياً : االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري 

مـن العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية،   (9)  والمـادة  اليمنيـة  مـن دسـتور الجمهوريـة    (  48)    تحظـر المـادة

وتنـص المـادة علـى أنـه »ال يجـوز حرمـان أحـد  ،  فرادالمصـادق عليهـا مـن قبـل اليمـن، االعتقـال التعسـفي أو احتجـاز األ

المقـرر فيـه«. كمـا يتوجـب إبـالغ أي شـخص يتـم توقيفـه  ينـص عليهـا القانـون وطبقـا لإلجـراء    ألسبابمـن حريتـه إال  

 . هـذا التوقيـف لـدى وقوعـه كمـا يتوجـب إبالغـه سـريعا بأيـة تهمـة توجـه إليـه بأسباب

ـن ويمثـل االختفـاء القسـري باعتبـاره انتهـاكا مركبـا يطـال عـددا كبيـر مـن الحقـوق األساسـية المحميـة دوليـا، واحـدا م

، وممـا يزيـد مـن جسـامة هـذا االنتهـاك أن األضـرار المترتبـة عليـه تتعـدى اإلنسانبيـن االنتهـاكات الجسـيمة لحقـوق  

طـال عائالتهـم، بـل والمجتمـع برمتـه مـا دام الهـدف مـن وراء ممارسـته هـو بـث الرعـب والخـوف  الضحايـا المباشـرين لت

باعت هـؤالء جميعـا  إعـالن حمايـة جميـع  لـدى  إلـى صـدور  الدافـع  هـو  االنتهـاك  وهـذا  الحيـاة.  فـي  الحـق  يكسـر  بـاره 

ونشـ اعتمـد  والـذي  القسـري،  االختفـاء  مـن  المتحـدة األشـخاص  لألمـم  العامـة  الجمعيـة  قـرار  بموجـب  المـأل  علـى  ر 

ل الفتـرة التـي يغطيهـا التقريـر قامـت اللجنـة بالتحقيـق  وقـد تمكنـت اللجنـة خـال  م18/12/1992المـؤرخ فـي    (133/47)

ي جميـع مناطـق الجمهوريـة حالـة اعتقـال تعسـفي واختفـاء قسـري قامـت بهـا مختلـف األطـراف فـ    (1304)فـي عـدد  

 . اليمنيـة
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يـة األمنـؤولية  الحكومــة والجهـات  حالــة ، فيمــا ثبتــت مسـ  (1055)، ثبتــت مســؤولية جماعــة الحوثــي عــن عــدد  

عـدد فيمـا ثبتـت مسـئولية جهـات أخـرى عـن  حالـة،    (239)التابعـة للحكومـة واألطـراف المحسـوبة عليهـا عـن عـدد  

 . حـاالت(10)

 نماذج من وقائع االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري المنسوبة لجماعة الحوثي

ليـن وقتـل أحـد المواطنيـن،   54رة بمديريـة الحـداء محافظـة ذمـار واعتقـال  واقعـة اقتحـام قريـة المصاقـ .1   وإحـراق مت  
ً
شـخصا

 آخريـن.   4وجـرح 

  م2019/ 12  /11  بتاري    ختتلخـص الواقعـة: وفقـا لمـا تضمنـه ملـف القضيـة لـدى اللجنـة، بأنـه بعـد ظهـر يـوم األربعـاء  

المصاقـرة بمديريـة الحـداء محافظـة ذمـار وعنـد وصولهـا إلـى منـزل المواطـن عبداللـه   اقتحمـت ثالثـة أطقـم مسـلحة قريـة

المصقـري حاول قامـت جماعـة محمـد حسـين  االشـتباكات  بعـض  المنـزل ،وحدثـت  فمنعهـم صاحـب  القـوة  اقتحامـه  ـت 

إلـى القريـة قـوة عسـكرية كبيـرة قامـت بمداهمـة الحوثـي بعـده بطلـب تعزيـزات مـن قيـادة الجماعـة بالمحافظـة فوصلـت 

 شـخصاً مـن أبنـاء القريـة.  54ـت منزليـن، واعتقلـت  المنـازل وقتلـت أحـد أبنـاء القريـة، وجرحـت أربعـة منهـم وأحرق

ال شـهود  بـه  أدلـى  ومـا  المصاقـرة،  قريـة  أبنـاء  مـن  الضحايـا  أقـارب  إفـادات  فـي  ورد  مـا  ومنهـم وبحسـب  واقعـة 

المصاقـرة، وعنـد الذيـن أفـادوا أن ثالثـة أطقـم مسـلحة بأنـواع األسـلحة اقتحمـت قريـة      ( ح، ح ، م، م) و    ( م،ع،ص،م)

وصولهـم إلـى منـزل المواطن/عبداللـه محمـد حسـين المصقـري أرادوا اقتحـام المنـزل الـذي كان ملـيء بالنسـاء واألطفـال 

منـزل السـماح لهـم وعلـى إثـر ذلـك حدثـت اشـتباكات بيـن المسـلحين الحوثييـن وبيـن صاحـب المنـزل فرفـض صاحـب ال

ـا والـد الضحيـة/ محمـد حسـين المصقـري ، ثـم بعـد ذلـك قامـت عناصـر جماعـة الحوثـي بالتمركـز  جـرح علـى إثره 

زات مـن مدينـة ذمـار وصلـت إلـى القريـة بعـد حوالـي سـاعتين علـى أسـطح بعـض المنـازل فـي القريـة واسـتقدموا تعزيـ

حة باإلضافـة إلـى مدرعـة وبمجـرد وصولهـم باشـر المسـلحون طقمـاً عليهـا مختلـف األسـل  20حيـث وصـل اكثـر مـن  

باعتقـال عـدد مـن أ قامـوا  للقريـة كمـا  المقابلـة  الجهـة  المنـازل مـن  النـار علـى  بالطـرق  بإطـالق  الماريـن  القريـة  بنـاء 

ريـة مركـز العتقـال المواطنيـن، ومنهـم المواطن/عبداللـه علـي محمـد علـي ناصـر المصقـري، واتخـذوا مـن مدرسـة الق

وعندمـا ذهـب أخـو المعتقـل المذكـور ويدعـى /عائـض علـي محمـد علـي ناصـر المصقـري إلـى المدرسـة ليسـأل عـن 

ـذي اعتقـل، باشـره عناصـر الجماعـة بإطـالق النـار عليـه ممـا أدى إلـى مقتلـه فـي الحـال. واسـتمرت التعزيـزات أخيـه ال

صـل إلـى عناصـر جماعـة الحوثـي ، و فـي منتصـف الليـل اقتحـم المسـلحون  قريـة المصاقـرة مـن اتجاهاتهـا الثالثـة، ت

التـي فـي القريـة وأحرقـوا المنـزل الـذي حدثـت فيـه االشـتباكات عنـد وصولهـم ، كمـا واقتحمـوا جميـع منـازل المواطنـون  

بدالصمـد علـي المصقـري، وأطلقـوا النـار علـى زوجتـه ممـا أدى إلـى إصابتهـا بجـروح بالغـة اقتحمـوا منـزل المواطـن/ ع

ـوت بـأن علـى جميـع  أبنـاء القريـة أن يسـلموا أنفسـهم، فسـلم وهـي أمـام أطفالهـا، ثـم قامـوا بالنـداء عبـر مكبـرات الص

مواطنـاً مـن أبنـاء القريـة تمكنـت    80ـم، وبلـغ عـدد الذيـن اختطفوهـم  البعـض نفسـه، واختطفـوا البعـض اآلخـر مـن منازله

 : -ضحيـة منهـم  وهـم الضحايـا التاليـة اسـماؤهم ( 54)  اللجنـة مـن رصـد

 م االســـــــــــــم العمر  ة الحال

 1 محمد حسين زايد المصقري 65 جريح

 2 عايض علي محمد المصقري 35 قتيل 

 3 كاتبة أحمد عباد المصقري 35 جريحة 

 جريح
 

 4 محمد علي سرحان المصقري
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 5 علي عبد الصمد علي المصقري 12 جريح

 6 مالك عبدالصمد علي المصقري 10 مصابة

 7 د علي أحمد المصقري عبدالصم 35 معتقل

 8 علي أحمد حسين المصقري 40 معتقل

 9 عبدهللا محمد عايض المصقري  51 معتقل

 10 عبدالقدوس  محمد المصقري 27 معتقل

 11 يحيى محمد صالح المصقري 23 معتقل

 12 عبدالكريم محمد صالح المصقري 29 معتقل

 13 علي أحمد محمد المصقري 31 معتقل

 14 علي محمد المصقري احمد 35 معتقل

 15 صالح حسين محمد المصقري 36 معتقل

 16 احمد محمد صالح المصقري 41 معتقل

 17 عبدالكريم علي محمد المصقري  38 معتقل

 18 محمد علي محمد المصقري 32 معتقل

 19 عز الدين محمد علي المصقري  30 معتقل

 20 هشام عبدالكريم محمد المصقري 29 معتقل

 21 خالد عبدهللا حسين المصقري 21 جريح

 22 محمد أحمد حسين المصقري 27 معتقل

 23 احمد محمد صالح المصقري 22 معتقل

 24 صالح محمد صالح محمد المصقري 27 معتقل

 25 علي ناصر علي فقيه المصقري  31 معتقل

 26 ناصر أحمد ناصر المصقري 30 معتقل

 27 الحسن أحمد علي المصقري 47 معتقل

 28 محمد أحمد احمد المصقري 33 عتقلم

 29 جميل فضل علي المصقري 32 معتقل

 30 بشير محمد علي المصقري 24 معتقل

 31 أحمد مقبل مثنى المصقري 21 معتقل
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 32 علي صالح أحمد المصقري 20 معتقل

 33 عبدالملك أحمد يحيى االسدي  29 معتقل

 34 عبد االله أحمد صالح المصقري 28 معتقل

 35 فؤاد بندر عبدهللا المصقري 32 عتقلم

 36 صادق أحمد عايض المصقري 31 معتقل

 37 محمد عايض محمد المصقري 37 معتقل

 38 عبدهللا علي محمد المصقري 30 معتقل

 39 سمير محمد صالح المصقري 28 معتقل

 40 عادل محمد صالح المصقري 32 معتقل

 41 احمد عبدهللا محمد المصقري 33 معتقل

 42 محمد أحمد عايض المصقري 27 معتقل

 43 عبدهللا محمد أحمد المصقري 47 معتقل

 44 هاني محمد أحمد المصقري 27 معتقل

 45 ماجد سرحان أحمد المصقري 33 معتقل

 46 علي عبدهللا أحمد المصقري 41 معتقل

 ياسر علي عبدهللا المصقري 26 معتقل
47 

 صقريمحمد علي عبدهللا الم  30 معتقل
48 

 49 محمد حسين المصقري عبدالحميد 31 معتقل

 محمد أحمد محمد المصقري 31 معتقل
50 

 ناجي علي حسين المصقري 37 معتقل
51 

 خالد عبدهللا  حسين المصقري 29 معتقل
52 

 عبدهللا محمد صالح المصقري 30 معتقل
53 

 امين عبدهللا أحمد المصقري 21 معتقل
54 

  

 

 النتيجة

ـالل التحقيقـات التـي أجرتهـا اللجنـة، ومـا ورد فـي شـهادات الشـهود ومـا تضمنـه ملـف القضيـة مـن وثائـق تبيـن مـن خ

هـذا االنتهـاك هـي قيـادة جماعـة الحوثـي فـي محافظـة ذمـار والمدعـو/ عبدالكريـم صالـح   ارتكابأن الجهـة المسـؤولة عـن  
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مسـؤول   البخيتـي  أمنـي ل  مناألحسـين  مشـرف  البخيتـي  شـلحة  قيـس  ،والمدعـو  الحـداء  بمديريـة  الحوثـي  ـدى جماعـة 

/ اللـواء  أركان حـرب  األسـدي  أحمـد  والمدعـو مطهـر محمـد  الحـداء،  بمديريـة  الحوثـي    26للجماعـة  لجماعـة  التابـع 

 مشـرف جماعـة الحوثـي فـي قريـة المصاقـرة.  قيـه،بمديريـة السـوادية محافظـة البيضـاء والمدعـو عبداللـه محمـد الف

السـجن   .2 داخـل  وقتلـه  صـالح  مسـعد  أحمـد  يحيـى  جابـر  الضحيـة  اعتقـال  بتاريــــخ    –رداع    –واقعـة  البيضـاء  محافظـة 

 م:     3/7/2018

ظهـراً وأثنـاء مـرور    فـي السـاعة الواحـدة  م3/7/2018  وبتاريختتلخـص الواقعـة: وبحسـب مـا تضمنـه ملـف القضيـة بأنـه  

يـة المعروفـة بنقطـة أبـو هاشـم فـي منطقـة رداع بمحافظـة األمنالضحيـة جابـر يحيـى أحمـد مسـعد صـالح فـي النقطـة  

حافظـة ذمـار إلـى محافظـة مـأرب للبحـث عـن عمـل تـمَّ اعتقالـه ونقلـه إلـى سـجن القلعـة البيضـاء وهـو فـي طريقـه مـن م

 رداع وقتلـه داخـل السـجن بعـد أسـبوع مـن اعتقالـه.فـي 

ومنهـم    الشـهود  شـهادة  فـي  جـاء  ومـا  الضحيـة  ذوي  إفـادة  فـي  ورد  مـا   بتاري    خأنـه    (م.م.أ)    و  (  ر.م.ر)وبحسـب 

ـة أبـو هاشـم فـي  يـة المعروفـة حينهـا بنقطاألمنوأثنـاء مـرور الضحيـة جابـر يحيـى أحمـد مسـعد فـي النقطـة    م3/7/2018

حيـث كان    -منطقـة رداع محافظـة البيضـاء وهـو فـي طريقـه مـن محافظـة ذمـار إلـى محافظـة مـأرب للبحـث عـن عمـل

يـة المعروفـة بنقطـة أبـو هاشـم فـي األمنن قبـل عناصـر جماعـة الحوثـي فـي النقطـة   تـمَّ ايقافه مـ   -يعمـل فـي الزارعـة  

ـي لجماعـة الحوثـي فـي النقطـة والمدعـو أبـو األمناع بمحافظـة البيضـاء  بقيادة المدعـو أبـو صالـح المشـرف  منطقـة رد

الح ثـم تـمَّ اعتقالـه ونقلـه إلـى سـجن القلعـة فـي رداع ,وبعـد  مـروان قائـد النقطـة وأبـو محمـد المالحـي مشـرف مديريـة مـ

اعتقالــه وصــل إلــى ذوي الضحيــة نبــأ مقتلــه داخــل الســجن مــن قبــل عناصــر جماعـة   حوالــي أســبوع مــن تأريــخ

بحقهـم   للمطالبـة  السـجن  داخـل  المعتقليـن  بتحريـض  قـام  أنـه  بحجـة  حسـب  الحوثـي  المعتقـل  مـن  عنهـم  اإلفـراج  فـي 

ليـن الـذي كانـوا معـه بالسـجن، وبعـد أن تـمَّ قتـل الضحيـة  المعلومـات التـي وصلـت إلـى ذوي الضحيـة مـن أحـد المعتق

افضيـن تسـليمها داخـل السـجن تـمَّ نقـل جثمانـه إلـى مستشـفى ذمـار العـام وقامـوا باحتجـاز جثـة الضحيـة حوالـي أسـبوع ر

سـليم الجثـة مقابـل تنـازل أوليـاء دم الضحيـة إلـى أهلـه، إال بعـد تدخـل وجهـاء ووسـاطات قبليـة لـدى الجماعـة حيـث تـمَّ ت

 عـن كل حقوقهـم بمـا فيهـا عـدم المطالبـة بتقديـم المتهميـن للقضـاء. 

   النتيجة: 

جنـة فـي االنتهـاك ومـا ورد فـي إفـادة الشـهود وذوي الضحيـة تبيـن للجنـة أن الجهـة مـن خـالل التحقيقـات التـي أجرتهـا الل

عـن هـذا االنتهـاك هـي قيـادة جماعـة الحوثـي في مديريـة رداع بمحافظة البيضـاء والمدعـو عبداللـه إدريـس    المسـئولة

أبـو صالـح مشـرف ج الجماعـة فـي مديريـة رداع والمدعـو  النقطـة مشـرف  قائـد  أبـو مـروان  بالنقطـة والمدعـو  ماعـة 

 ـن فـي مديريـة مالحوالمدعـو أبـو محمـد المالحـي مشـرف الحوثيي

 م.2017/ 24/11    بتاريــــخإب  ع( بمحافظةم ص ق )واقعة اعتقال الضحية   .3 

التابعـة  المسـلحة  العناصـر  مـن  مجموعـة  بقيـام  التحقيـق  ملـف  فـي  الوطنيـة  للجنـة  تبيـن  مـا  بحسـب  الواقعـة  تتلخـص 

النقـاط   أحـد  فـي  الحوثـي  للجمااألمنلجماعـة  التابعـة  البيضــاء  يـة  بمحافظــة  البيضـاء  مدينـة  مدخـل  فـي   بتاري    خ عـة 

يـة بسـبب عـدم حيازتـه لبطاقتـه األمنأثنــاء مــروره مــن تلــك النقطــة     (م ص ق ع)  باعتقــال الضحيــة  م2017/ 24/11

يقــارب ثمانيــة أشــهر قبــل أن   الشـخصية واقتيـاده إلـى السـجن المركـزي فـي محافظـة البيضـاء واعتقالــه هنــاك لمــا

لســلطة   الخاضــع  المركــزي  الســجن  إلــى  نقلــه  االعتقـال يتــم  فتـرة  أثنـاء  تعـرض  وقـد  إب  محافظـة  فـي  الحوثييـن 
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ـف لإلصابـة بعـدة أمـراض مزمنـة فـي الـدم وكذلـك استسـقاء وتـورم البطـن مـع القدميـن وتليـف الكبـد واختـالل وظائ

 . م8/6/2019 بتاري    خالكلـى إلـى أن أصيـب مؤخـرا بفشـل كلـوي ولـم يتـم اإلفـراج عنـه إال 

  (ج. م.ن.ص  )  و  (  ق. ش.ع. ع)  و  (م. م. س. ن)وبحسـب مـا ورد فـي إفـادة ذوي الضحيـة وشـهادة شـهود الواقعـة ومنهـم  

حيـث قـرر الضحيـة التوجـه للمحافظـات   م24/11/2017ذ تأريـخ  والذيـن ذكـروا للجنـه بأنـه انقطـع تواصلهـم بالضحيـة منـ

الجنوبيـة بهـدف البحـث عـن عمـل كعـادة كل أبنـاء المنطقـة ومنـذ ذلــك التأريــخ لــم يســتطع أحــد مــن أهلــه التواصــل 

ء اتصـال مـن أحـد الثـة أشـهر حتـى جـا معــه وكان هاتفــه الشــخصي مغلــق طــوال الوقــت وبقـي كذلـك لمـا يقـارب الث

الجنـود العامليـن فـي السـجن المركـزي بمحافظــة البيضــاء وأخبــر أهــل الضحيــة بأنــه معتقــل فــي الســجن المركــزي  

وره ـوا منــه عنــد مــريــة فــي مدخــل مدينــة البيضــاء طلبـاألمنمــن قبــل جماعــة الحوثــي بســبب أن عناصــر النقطــة  

بالنقطــة إبــراز بطاقتـه الشـخصية وعندمـا أخبرهـم بأنـه ال يوجـد لديـه بطاقـة شـخصية بسـبب عـدم توفـر كـروت البطائـق  

ي فـي مكتـب األحـوال المدنيـة فـي محافظـة إب ووقـف صـرف البطائـق فـي محافظـة إب تـمَّ إنزالـه مـن علـى السـيارة التـ 

أنـه كان متوجهـا لاللتحـاق بصفـوف الجيـش الوطنـي فـي محافظـة مـأرب وأنـه تعمـد إخفـاء هويتـه كان عليهـا بتهمـة  

الشـخصية متنكـرا باسـم آخـر وعلـى إثـر ذلـك البـالغ حـاول أهـل الضحيـة التوسـط لـدى بعـض القيـادات التابعـة لجماعـة 

بب اعتقالـه ولكـن دون فائـدة  وبقـي  الضحيـة معتقـالً فـي محافظـة فـة وضـع الضحيـة وسـالحوثـي فـي محافظـة إب لمعر

البيضـاء لمـا يقـارب ثمانيـة أشـهر حتـى تـمَّ نقلـه إلـى السـجن المركـزي بمحافظـة إب واسـتطاعت حينهـا عائلتـه أن نقـوم 

ايـة األمـر ولكـن مـع مـرور األيـام سـاءت م تكـن خطيـرة فـي بدبزيارتـه فوجـدوه يعانـي مـن بعـض األمـراض لكنهـا لـ

حالتـه أكثـر فأكثـر حتـى أصيـب بأمـراض فـي الـدم وتـورم شـديد فـي البطـن والقدميـن فقـد علـى إثرهـا القـدرة علـى  

ة واشـرافه تدهـور حالتـه الصحيـالوقـوف علـى قدميـه ثـم أصيـب بتليـف فـي الكبـد  وتعطـل فـي وظائـف الكلـى وبرغـم  

بعـد أن أصبـح مصابـا بمـرض الفشـل الكلـوي   م2019علـى الوفـاة لـم يتـم اإلفـراج عنـه إال فـي شـهر يونيـوا مـن العـام  

 وال يـزال الضحيـة يخضـع للعـالج حتـى هـذه اللحظـة ويعانـي مـن ظـروف مرضيـة مؤلمـة وظـروف معيشـية قاسـية.  

 : لنتيجةا  

ال الضحيـة ومـا مـن خـالل  أهالـي  وإفـادات  الشـهود  أقـوال  فـي  مـا ورد  اللجنـة ومـن خـالل  بهـا  قامـت  التـي  تحقيقـات 

تضمنتـه التقاريـر الطبيـة المرفقـة بالملـف فقـد تأكـد لـدى اللجنـة أن الجهـة المسـئولة عـن هـذا االنتهـاك هـي قيـادة جماعـة 

 وإب.ي محافظتـي البيضـاء الحوثـي  فـ

 م 20/05/2019 بتاريــــخم/ الضالع   -حجر  -واقعة اعتقال وإخفاء الضحية/ بكيل عبيد ناصر أحمد حسن    .4 

الضحيـة/ بكيـل عبيـد   ذهابوأثنــاء    م 20/5/2019  بتاري    خمســاءاً    الخامســة  الســاعةتتلخــص الواقعــة بأنــه فــي حوالــي  

 بإيقافهصـالح إحـدى السـيارات علـى متـن دراجتـه الناريـة قامـت عناصـر مــن جماعــة الحوثــي  ناصـر أحمـد حسـن إل

 واعتقالــه ومصــادرة دراجتــه الناريــة واقتيــاده إلــى جهــة مجهولــة.

ليهـم اللجنـة ومنهـم : ورد فـي أقـوال الشـهود الذيـن اسـتمعت إ  وبحسـب مـا تضمنـه ملـف القضيـة لـدى اللجنـة، و مـا

، أقدمـت عناصـر تابعـة لجماعـة  م 20/5/2019  بتاري    خمسـاءاً    الخامسـة  السـاعةفإنـه فـي حوالـي    (  ص م ع)و    (م.ع.ع)

بمنطقـة     العـام  الخـط  فـي  نقطـة عسـكرية  اسـتحداث  ،  وعنـد عـودة حجـر محافظـة     -  باجةالحوثـي علـى  الضالـع 

يـد ناصـر أحمـد حسـن مـن عملـه فـي إصـالح إحـدى السـيارات بمنطقـة الغيـل وهـو علـى متـن دراجتـه الضحيـة/ بكيـل عب

ـى جهـة  يـة المسـتحدثة ونقلـه مـع دراجتـه الناريـة  إلاألمنالناريـة التـي كان يسـتقلها ، تـمَّ اعتقالـه مـن قبـل عناصـر النقطـة  
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يــة التابعــة لجماعــة الحوثــي فــي المديريــة  األمنالضحيــة علــى الجهــات والقيــادات  غيـر معروفـه ، وبرغـم تـردد ذوي  

 للســؤال عــن مصيــره ومـكان اعتقالـه إال أنـه لـم يتـم إبالغهـم بـأي معلومـات عنـه حتـى تأريـخ  كتابـة التقريـر.

 النتيجة:  

، ومـا ورد فـي أقـوال ذوي الضحيـة ومـا جـاء فـي شـهادة الشـهود، تأكـد للجنـة ن خـالل التحقيقـات التـي أجرتهـا اللجنـةمـ

 هـذا االنتهـاك هـي قيـادة جماعـة الحوثـي فـي محافظـة الضالـع.    ارتكابأن الجهـة المسـؤولة عـن 

ـا والمنسـوبة للحكومة  ء القسـري التـي أنهت اللجنـة التحقيق فيهنمـاذج مـن وقائـع االعتقـال التعسـفي واإلخفـا

 الشـرعية واألطراف المحسـوبة عليها:  

 م2017/ 11/10 بتاريــــخم/ عدن   - (التواهي) –اعتقال الضحية/ عمار محمد فارع يوسف  واقعة  .1 

ن قـام مجموعـة مـن الجنــود التابعيــ  م2017/ 11/10  بتاري    ختتلخـص الواقعـة بأنـه فـي تمـام السـاعة الخامسـة صباحـاً و

بمحافظــة عــدن بمداهمــة منــزل الضحيــة/ عمــار محمــد فــارع يوسـف واعتقالـه مـن المنـزل    اإلرهابلقــوة مكافحــة  

الرعـب مـن اقتحـام أسـرته الذيـن أصابهـم    أفرادوهـو مغطـى العينيـن أمـام    اإلرهابواقتيـاده إلـى معسـكر قـوة مكافحـة  

 ـة والدهـم وهـو معتقـل بهـذا الشـكل.المسـلحين للمنـزل ورؤي

إليهـم  اسـتمعت  الذيـن  الشـهود  إفـادة الضحيـة وشـهادة  فـي  اللجنـة، ومـا ورد  لـدى  القضيـة  وبحسـب مـا تضمنـه ملـف 

فجـر السـاعة الخامسـة صباحـاً بعـد أذان ال  م10/2017/ 11  بتاري    خفإنـه و  (س  .  أ  .  م.  س)   و    (  ع.ع.ع.ع) اللجنـة ومنهـم:  

سـمع أهالـي الحـي صـراخ األطفـال والنسـاء  مـن منـزل الضحيـة عمـار محمـد فـارع يوسـف الكائـن بمنطقـة القلوعـة 

التواهـي بمحافظـة عـدن وعنـد خروجهـم مـن المنـازل لمعرفـة سـبب الصـراخ شـاهدوا مجموعـة مـن الجنـود    مديريـة 

وهـي تقـوم بمداهمـة منـزل الضحيـة/ عمـار محمـد فـارع   اإلرهابعـة لقـوات مكافحـة  المسـلحين واألطقـم العسـكرية التاب

يوسـف واقتحـام المنـزل واعتقـال الضحيـة أمـام أبنائـه ومـن ثـم  اقتيـاده وهـو مغطـى العينيـن إلـى معسـكر قـوات مكافحـة 

 قانونـي. يومـاً دون أي مسـوغ (21)  ـم احتجـازه لمـدةحيـث ت اإلرهاب

   النتيجة:  

مـن خـالل التحقيقـات التـي أجرتهـا اللجنـة، ومـا ورد فـي أقـوال الضحيـة وشـهادة الشـهود، تبيـن للجنـة أن الجهـة المسـؤولة 

مكافحـة    ارتكابعـن   قـوة  هـي  االنتهـاك  أم  اإلرهابهـذا  مكافحـةالتابعـة إلدارة  قـوات  قائـد  بقيـادة  عـدن  محافظـة   ـن 

 العقيـد/ يسـران المقطـري.  اإلرهاب

 . م 4/8/2017 بتاريــــخواقعـة اعتقـال الضحيـة محمـد نعمـان محمـد خالـد حـي حـوض األشـرف مديريـة القاهـرة محافظـة تعـز  .2

يـة وشـهادة تتلخـص الواقعـة وفقـا لمـا تضمنـه ملـف التحقيقـات لـدى اللجنـة الوطنيـة وبحسـب مـا ورد فـي إفـادة ذوي الضح

فـي    م2017  /4/8  بتاري    خظهـراً    12  السـاعةبأنـه وفـي تمـام       (ا. م. م)  و   (  ح. م. م  )     و  ( ن. م خ. ا  )     الشـهود ومنهـم

محافظـة تعـز أثنـاء مـا كان الضحيـة محمـد نعمـان محمـد خالـد والـذي يعمـل   –حـي حـوض األشـرف مديريـة القاهـرة  

ته إلـى جانـب والـده فـي حـي حـوض األشـرف سـوق الصميـل جولـة لناريـة التـي يعـول بهـا أسـرعلـى متـن دراجتـه ا

يـة التابعـة لقيـادة محـور تعـز واخـذوا الضحيـة محمـد نعمـان مـع دراجتـه األمنالحـوض ، حضـر جنـود يتبعـون اللجنـة  

مـن عملـه أخبـره أهالـي الحـي بأنـه    ن هنالـك ,وعندمـا عـاد والـدهالناريـة برفقـة مجموعة مـن المواطنون كانـوا متواجديـ

يـة إلـى مقـر مبنـى المحافظـة القديـم الكائـن فـي شـارع المحافظـة وعندمـا ذهـب األمنقـد تـمَّ أخـذ ولـده مـن قبـل الحملـة  

ـكا فأتجـه والـد الضحيـة إلـى مي  22قلـه  إلـى مقـر اللـواء  والـده إلـى هنـاك وقـام بالسـؤال عـن ابنـه أخبـروه بأنـه قـد تـمَّ ن
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اللـواء   والـد   22مقـر  بـه واسـتمر  ادعـوا عـدم معرفتهـم  ابنـه  لهـم عـن  الحريـة وعنـد سـؤاله  فـي سـاحة  الكائـن  ميـكا 

ً الضحيـة فـي المطالبـة والسـؤال عـن مصيـر ابنـه إال أنـه لـم يتلـََق أي إجابـة مـن   قسـرا   أي جهـة وبقـي الضحيـة مخفيـا

وتقـدم ببـالغ عـن   اإلنسانإلـى ان وصـل والـد الضحيـة إلـى مقـر اللجنـة الوطنيـة للتحقيـق فـي ادعـاءات انتهـاكات حقـوق  

ـة فـي محافظـة يـة والعسـكرية المعنياألمنالضحيـة إلـى اللجنـة وبعـد المتابعـة مـن قبـل اللجنـة والتواصـل مـع الجهـات  

فـه مـكان اعتقالـه حيـث وجـدت اللجنـة بـأن الضحيـة معتقـ ل  فـي قيـادة محـور تعـز بتهمـة قيامـه بالمشـاركة تعـز تـمَّ معر

مـع عصابـة تقـوم بصناعـة المتفجـرات بحسـب إفـادة قيـادة المحـور وبالرغـم مـن متابعـة اللجنـة للمطالبـة باإلفـراج عنـه 

 الضحيـة كمـا لـم يتـم إحالتـه إلـى الجهـات القضائيـة طبقـا للقانـون.  أنـه لـم يتـم اإلفـراج عـن إال

 :   النتيجة 

مـن خـالل التحقيقـات والمتابعـات التـي أجرتهـا اللجنـة ومـا ورد فـي شـهادة الشـهود وإفـادات الجهـات المعنيـة فقـد تأكـد 

  ارتكاب ـة الشـرعية بقيـادة قائـد محـور تعـز هـي المسـؤولة عـن  لجيـش الوطنـي التابعـة للحكوملـدى اللجنـة بـان قـوات ا

 هـذا االنتهـاك. 

   بتاريــــخم/ عــدن  –مديريــة دار ســعد  –واقعــة اعتقــال الضحيــة/ عقيــل كاكــو عــوض محمــد وآخريــن  .3

 م2019/ 08/01

التابعيـن   فرادم قـام مجموعـة مـن األ08/01/2019  بتاري    خالواحـدة والنصـف صباحـاً    تتلخـص الواقعـة بأنـه فـي السـاعة

لقـوة الطـوارئ التابعـة إلدارة أمـن محافظـة عـدن باعتقـال الضحايـا/ عقيـل كاكـو عـوض محمـد ووطيـس كاكـو عـوض 

 رة أمـن عـدن. معسـكر قـوة الطـوارئ التابـع إلداونبيـل سـالم علـي واقتيادهـم إلـى 

وبحسـب مـا تضمنـه ملـف القضيـة لـدى اللجنـة ، ومـا ورد فـي إفـادة ذوي الضحايـا وشـهادة الشـهود الذيـن اسـتمعت إليهـم  

ومنهـم:   م) اللجنـة  ع  أ)    و   (  م  م ص  منتصــ  ( ع  بعــد  والنصـف  الواحـدة  السـاعة  تمـام  وفـي  الليــل  فانـه    بتاري    خف 

ــاء تواجــد الضحايــا م فــي الحــي وصلــت عــدة اطقــم عســكرية تتبــع قــوة الطــوارئ التابعــة م وأثن2019/ 08/01

ألداره أمــن محافظــة عــدن بقيــادة المدعــو صامــد ســناح وفــور وصولهــم قامــوا بتطويــق واقتحــام منــزل/ منصــور 

واكاكــ بتفتيشــه  قامــوا  ثــم  نبيـل سـالم علـي و ومــن  الضحيـة  اعتقـال  إلـى  باإلضافـة  أشــقائه عقيـل وواطـس  عتقــال 

 واقتيادهـم إلـى معسـكر الطـوارئ التابـع إلدارة أمـن عـدن. 

 النتيجة:   

الجهـة    وشـهادة الشـهود، تبيـن للجنـة أن  مـن خـالل التحقيقـات التـي أجرتهـا اللجنـة، ومـا ورد فـي أقـوال ذوي الضحايـا

أمـن محافظـة عـدن بقيـادة المدعـو   إلدارةقـوة الطـوارئ التابعيـن    وأفرادهـذا االنتهـاك هـم قيـادة    ارتكابالمسـؤولة عـن  

 صامـد سـناح.

 م 08/10/2019 بتاريــــخم/ أبيـن   - ره بمديريـة شـق –شـخصاً آخريـن   (18و). واقعـة اعتقـال الضحيـة مهيـب هـادي محمـد علـي 4

و بأنـه  الواقعـة  قـوة   التاسـعة  السـاعة  م 08/10/2019  بتاري    ختتلخـص  قامـت  أبيـن  محافظـة  شـقره  مديريـة  فـي  مسـاءاً 

ضحيـة أثنـاء مرورهـم فـي نقطـة قـرن الكالسـي واحتجازهـم لمـدة   (19)    عسـكرية تابعـة للجيـش الوطنـي  باعتقـال عـدد

 ثالثـة أيـام. 

لـف القضيـة لـدى اللجنـة، ومـا ورد فـي إفـادة الضحايـا وشـهادة الشـهود الذيـن اســتمعت إليهــم وبحسـب مـا تضمنـه م

السـاعة    م08/10/2019  بتاري    خفانــه و  (س م أ)  و      (ع ش ع ع)  و    (  س ص ن)      و    (ع م ن ع)اللجنــة ومنهــم:  
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ضحيـة اثنـاء مرورهـم فــي نقطــة قــرن الكالســي بمديريــة   (19)    التاسـعة مسـاءاً تـمَّ إيقـاف الضحايـا والبالـغ عددهـم

النقطــة التابعيــن لقــوات لجيـش الوطنـي وذلـك بعـد سـؤالهم عـن وثائـق إثبـات    أفرادشــقرة محافظــة أبيــن مــن قبــل  

ـك أنـزال الضحايـا واحتجازهـم لمـدة ثالثـة هويتهـم ومعرفـة أنهـم ينتمـون إلـى مناطـق ردفـان ويافـع والضالـع ثـم بعـد ذل

ه عليهـم باأللفـاظ السـيئة والضحايـا هـم:أيـام فـي غرفـة صغيـرة فـي النقطـة و معاملتهـم معاملـة سـ  يئة والتفـوُّ

 

 

 م االسم 

 1 مهيب هادي محمد علي

 2 عبدهللا صالح قاسم مثنى

 3 ناور محمد صالح محمد

 4 لشعبينبيل محمد عبدالرب ا 

 5 محمد قائد محمد ناجي

 6 عبود أحمد يحيى 

 7 إبراهيم صالح عبدهللا صالح

 8 الشنةسعيد صالح ناجي 

 9 عبدهللا محمد مقبل 

 10 وائل محمد مثنى محمد

 11 حسين عبدهللا حسن 

 12 يوسف عبدهللا حسن 

 13 صالح محمد أحمد عطاف 

 14 محمد ناصر عبدالقوي

 15 عبدهللا محمد مقبل 

 16 محسن عبدالفتاح الزوحجي 

 17 ثابت محمد عبدهللا مأمون

 18 محمد فضل سالم حسن

 19 علي حسنأكرم محسن 
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 النتيجة: 

  مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد فــي أقــوال الضحايــا وشــهادة الشــهود، تبيــن للجنـة أن الجهـة 

النقطـة العسـكرية فـي قـرن الكالسـي مديريـة شـقرة محافظـة أبيـن والتابعـة    أفرادهـذا االنتهـاك هـم    ارتكابـن  المسـؤولة ع

 يـش الوطنـي.لقـوات الج

 

 ثالثاً: التعذيب وسوء المعاملة:  

ـة وتتخـذ كوسـيلة السـتخراج أو نفسـيته وبصـورة متعمـدة ومنظم  اإلنساناألكثـر إيالمـا لجسـد    االنتهاكاتيعـد التعذيـب مـن  

العقوبـة ويسـت أو كشـل مـن أشـكال  الترهيـب والتخويـن  أو لغـرض  الوصـول لالعتـراف  أو  عمل فـي بعـض معلومـات 

للمبـادئ العامـة لحقـوق    اإلنسان الحـاالت لفـرض مجموعـة مـن القيـم والمعتقـدات ويعـد التعذيـب بأنواعـه كافـة منافيـاً 

وتـم التوقيـع عليهـا مـن عـدة دول فـي العالـم ومنهـا الجمهوريـة اليمنيـة ، م  1948-12-10  فـي  ـمَّ اإلعـالن عنهاالتـي ت

 وكـذا يعتبـر التعذيـب جريمـة يعاقـب عليهـا وفقـاً ألحـكام الدسـتور ونصـوص قانـون العقوبـات والتشـريعات الوطنيـة. 

واقعـة تعذيـب ومعاملـة الإنســانية ومهينــة    (46)عـدد  حقيـق، قامـت اللجنـة بالتحقيـق فـي  خـالل الفتـرة التـي يغطيهـا الت 

بحــق المعتقليــن قامــت بهــا مختلــف األطــراف فــي عــدد مــن مناطــق الجمهوريــة اليمنيـة.، ثبتـت مسـؤولية جماعـة 

عـدد   عـن  ثبتـ    (10)الحوثـي  فيمـا   ، تعذيـب  والجهـات  حـاالت  الجيـش  قـوات  مسـؤولية  للحكومـة مناألت  التابعـة  يـة 

 حالـة.  (36)واألطـراف المحسـوبة عليهـم عـن عـدد 

 

 ماذج من وقائع التعذيب وسوء المعاملة التي أنهت اللجنة التحقيق فيها والمنسوبة لجماعة الحوثي ن

منصــ  -1.  1 للضحية  المــوت  إلــى  أفضــت  تعذيــب  الجوفــي  واقعــة  عبدهللا  الن   -ور  بتاريخ    -ــادرة  مديريــة  إب،  محافظــة 

 م14/9/2018

تتلخــص الواقعــة وفقــا لمــا يتضمنــه ملــف التحقيــق لــدى اللجنــة الوطنيــة فــي قيــام مجموعــة مــن مسـلحي جماعـة 

النقـاط   إحـدى  فـي  منطاألمنالحوثـي  فـي  للجماعـة  التابعـة  تأريــخ يـة  فــي  إب  محافظــة  النـادرة  مديريـة  الغزيـر  قـة 

ســيارة الضحيــة منصــور عبداللــه الجوفــي وابــن أخيــه الضحيـة وائـل عبدالكريـم الجوفـي باعتــراض  م  14/9/2018

الضح  – الجوفـي وإصابـة  وائـل عبدالكريـم  الضحيـة  مقتـل  إلـى  أدى  ممـا  النـار عليهمـا  يـة منصـور عبداللـه وإطـالق 

يريـة يريـم حيـث تعـرض للتعذيـب حتـى فـارق الحيـاة تحـت وطـأة الجوفـي والـذي تـمَّ نقلـه إلـى أحـد المعتقـالت  فـي مد

 التعذيـب. 

الضحايـا وبحســب إفــادات ذوي الضحايــا ومــا جــاء فــي شــهادة شــهود الواقعــة وعــدد ممــن قامــوا بمعاينــة جثـث  

  م14/9/2018  بتاري    خفانـه و  ع(  و )ن. ن. م. ب(  )ف. م. س. أ(  و )س. غ. ح.بعـد اسـتالمها مـن جماعـة الحوثـي ومنهـم  

النقطـة   الحوثـي فـي  التابعـة لجماعـة  المسـلحة  العناصـر  الغزيـر  األمنقـام مجموعـة مـن  الكائنـة فـي منطقـة   بإيقاف يـة 

فـي النقطـة وطلبـوا    للـه الجوفـي مـع ابـن أخيـه الضحيـة وائـل عبدالكريـم الجوفـي أثنـاء مرورهـمالضحيـة منصـور عبدا

منهمـا النـزول مـن السـيارة وتـم إبالغهمـا بمصـادرة السـيارة المملوكـة التـي يسـتقلونها وهـي مـن نـوع تويوتـا هيلوكـس 

المنطقـة إلـى أماكـن سـيطرة الحكومـة الشـرعية وحينمـا امتنـع الضحايـا عـن   وذلـك ألنهمـا متهميـن بنقـل المقاتليـن مـن

تسـليم السـيارة بادرتهـم العناصـر المسـلحة فـي النقطـة بفتـح النـار عليهـم  ممـا أدى إلى مقتل وائـل عبدالكريم فـي نفـس 

مـع جثـة الضحيـة   مصاباعـة باعتقالـه ونقلـه وهـو  اللحظـة وإصابـة الضحيـة منصـور الجوفـي الـذي قامـت عناصـر الجم
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يريـم ح مديريـة  إلـى  تـمَّ  وائـل  االعتقـال  فتـرة  وأثنـاء  السـيارة,  تـمَّ مصـادرة  كمـا  المعتقـالت  أحـد  فـي  تـمَّ وضعـه  يـث 

فـارق الحيـاة  جـراء التعذيـب   التحقيـق مـع الضحيـة منصـور عبداللـه الجوفـي وتعـرض أثنـاء التحقيـق إلـى التعذيـب حتـى

صحيـة سـيئة ,ثـم إن المسـؤولين فـي قيـادة جماعـة الحوثـي فـي مديريـة    وفـي حالـة   مصابالشـديد الـذي تعـرض لـه وهـو  

لبـوا منهـم يريـم وبعـد أن أبلغـوا أسـرة الضحيـة بوفاتـه رفضـوا تسـليم الجثـث إلـى األسـرة ليتـم دفنـه مـن قبـل األسـرة  وط

ل اإلعـالم وبعـد تدخـل عـدد مـن الوجاهـات والوسـاطات تحريـر التزامـات بعـدم إثـارة القضيـة لـدى الـرأي العـام ووسـائ

 القبليـة تـمَّ تسـليم جثـث الضحايـا وتـم دفنهـا بمقابـر القريـة بمشـاركة جميـع أبنـاء المنطقـة.

   النتيجة: 

الشـهود ومـا تحكيـه    التـي أجرتهـا اللجنـة الوطنيـة ومـا ورد فـي أقـوال أهالـي الضحايـا وشـهاداتمـن خـالل التحقيقـات  

الصـور والوثائـق المرفقـة بالملـف فـإن الجهـة المسـئولة عـن هـذا االنتهـاك هـي قيـادة جماعـة الحوثـي  فـي مديريتـي 

 لجماعـة فـي نقطـة الغزيــر بمحافظــة إب. النـادرة ويريـم والعناصـر المسـلحة التابعـة ل

 م.2017/ 20/11 بتاريــــخ –حجة محافظة  –عبدهللا أحمد أحمد الشنفي  /تعذيب الضحيةواقعة  .2

تتلخــص الواقعــة وفقــا لمــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، بقيــام جماعــة الحوثــي باختطــاف الضحيـة: عبداللـه  

لمـدة سـنتين وقـد مـد الشـنفي مـن أحـد فنـادق مدينـة  ذمـار، وتـم اقتيـاده إلـى مأحمـد أح ـكان مجهـول وإخفـاؤه قسـرياً 

بـأي معلومـات عنـه حتـى  أسـرته  للتعذيـب وعـدم معرفـة  القسـري  االعتقـال واالختفـاء  فتـرة  الضحيـة خـالل  تعـرض 

  يقـوى علـى الحركـة. خروجـه فـي صفقـة تبـادل وهـو مشـلول وال

فإنـه وفـي   (ع، ع، ح، د  )  و  (  ن، م، ن،  ر  )  ـي شـهادة الشـهود؛ ومنهـموبحسـب إفـادات الضحيـة وذويـه ومـا جـاء ف

الليـل    الثانيـة  السـاعةتمـام   الفنـادق  م2017/ 11  /20  بتاري    خبعـد منتصـف  أحـد  فـي  نزيـالً  الـذي كان  تفاجـأ الضحيـة   ،

اقتحـم مجموعـة مـن    البابوعندمـا قـام بفتـح    الغرفـة التـي كان يقيـم فيهـا مـع زوجتـه وأوالده؛  بابـار بطـرق  بمدينـة ذم

زوجتـه  أمـام  بالضـرب  عليـه  باالعتـداء  قامـوا  ثـم  وأطفالـه  زوجتـه  والـى  إليـه  أسـلحتهم  ووجهـوا  الغرفـة  المسـلحين  

ن مجهـول حيـث تعـرض ه فـوق أحـد األطقـم العسـكرية وهـو مغمـى عليـه ونقلـه إلـى مـكاوأطفالـه ومـن ثـم اعتقالـه واقتيـاد

هنـاك للضـرب والتعذيـب بشـتى أنواعــه حتــى أُصيــب جــراء ذلــك بشــلل كامــل وتــردت حالتــه الصحيــة إلــى أســوء 

أسـرته عنـه أي معلومـات حتـى تـمَّ اإلفـراج عنـه فـي   أفرادف  وضــع وبقــي الضحيــة معتقـالً ومخفيـاً قسـرياً وال يعـر

صفقـة تبـادل للمعتقليـن بيـن الحكومـة الشـرعية وجماعـة الحوثـي حيـث تـمَّ اسـتدعاء والـد الضحيـة السـتالمه مـن مستشـفى 

مه علـى نحـو مـا تحكيـه زاء جسـفـي صنعـاء وهـو فـي حالـة شـلل كلـي وال يقـوى علـى تحريـك أي جـزء مـن أجـ  48

التقاريـر الطبيـة المرفقـة بالملـف والتـي تـمَّ إصدارهـا مـن الجهـات الطبيـة بمحافظـة مـأرب بعـد أن تـمَّ إسـعاف الضحيـة  

حقيـق لـف التونقلـه إليهـا بعـد تسـلمه مـن قبـل جماعـة الحوثـي كمـا هـو ثابـت فـي الصـور ومقاطـع الفيديـو المرفقـة بم

 . لـدى اللجنـة

 : النتيجة 

مـن خـالل التحقيقـات التـي أجرتهـا اللجنـة، ومـا ورد فـي شـهادات الشـهود ومـا تضمنـه ملـف القضيـة مـن تقاريـر طبيـة 

ـة ـي جماعومقاطـع فيديـو وصـور فوتوغرافيـة وغيرهـا ، فقـد ثبـت لدى اللجنة أن الجهة المسـؤولة عـن هـذا االنتهـاك ه

 ـي للجماعـة بمحافظتـي ذمـار، وصنعاء.األمنالحوثـي بقيـادة المشـرف 
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  م 3/2017م و / 3/6/2016  بتاريــــخ  –محافظــة ذمــار    –مديريــة عتمــة    –واقعــة تعذيــب الضحيــة صــالح قايــد أحمــد القدســي    .3 

، والثانيــة م3/6/2016  بتاري    خـي لالعتقـال مرتيـن األولـى  د القدستتلخـص الواقعـة: فـي تعـرض الضحيـة صـالح قايـد أحمـ

 وقــد تعــرض الضحيــة خــالل االعتقاليــن للتعذيــب حتــى فقــد بصـره كليـاً. 2/3/2017 بتاري    خ

  ـم:ومنهـوبحســب إفــادة الضحيــة ومــا جــاء فــي إفــادة الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة 

وأثنـاء مـا كان الضحيـة متواجـداً فــي الســوق   م3/6/2016  بتاري    خظهـراً    1  السـاعة، فإنـه عنـد  (ح.م.م)  و  (  ص.م.س.م)

بمركــز مديريــة عتمــه بمحافظــة ذمــار قــام مجموعــة مســلحين تابعيــن لجماعــة الحوثــي بإخـذه واقتيـاده إلـى سـجن 

المديريـة والـذي هـو عبـارة عـن مبنـى المجلـس المحلـى لمديريـة عتمـه حيـث تـمَّ إيداعـه فـي السـجن ركـز  القشـلة فـي م

مـن مسـاء نفـس اليـوم   8  السـاعةمعتقـالً آخـراً بتهمـة إزالـة شـعارات الصرخـة التابعـة للجماعـة وعنـد حوالـي    45مـع  

إل  3حضـر   واقتـادوه  السـجن  عليـه  ـى غرمـن حـراس  باالعتـداء  قامـوا  أن عصبـوا عينيـه  وبعـد  للمعتقـل  فـة مجـاورة 

تـمَّ ضربـه بهـا علـى رأسـه كمـا قامـوا بربـط   بالضـرب وبشـكل وحشـي علـى سـائر جسـده وباسـتخدام عصـاً خشـبية 

ـن الليـل، كمـا افـاد الضحيـة أنـهُ فـي خـر مأرجـل الضحيـة وتعليقـة إلـى سـقف الغرفـة ولـم يتـم إنزالـه إال فـي وقـت متأ

المشـرف   بالتحقيـق معـه  قـام  التاليـة  بتهمـة نـزع شـعارات األمنالليلـة  أبـو خالـد الطيبـي  المدعـو  الحوثييـن  ـي لجماعـة 

 جـزاء جسـده.ائر االصرخـة مـن جـدران السـوق وعندمـا أنكـر التهمـة قـام المذكـور بضربـه فـي وجهـه ورأسـه وفـي سـ

  16ثـم أنـه وبعـد شـهر مـن االعتقـال فـي سـجن القشـلة تـمَّ نقلـه إلـى سـجن آخـر يسـمى سـجن الوحـدة بمدينـة ذمـار مـع  

 هــذامعتقـالً ممـن كانـوا معـه وهنالـك تـمَّ وضعهـم فـي زنزانـة ضيقـة ومظلمـة جـداً وبعــد ثالثــة أيــام مــن نقلهــم إلــى 

 المعتقــل قامــوا بنقلــه إلــى غرفــة التحقيــق ومــن ثــم قامــوا بالتحقيـق معـه بنفـس التهمـة وهـي إزالـة شـعارات الجماعـة 

مـن جـدران مبانـي السـوق وعندمـا أنكـر الضحيـة التهمـة  تـمَّ تعذيبـه مـن  قبـل المحقـق وتلقـى منـه العديـد مـن الضربـات 

وجســمه    وجعـةالم رأسـه  كانــوا   بأعقابعلـى  الذيــن  الجنــود  قبــل  مــن  والــركل  للصفــع  تعــرض  كمــا  البنــادق 

ة متواجديــن أثنــاء التحقيـق ,ثـم إنـه وبعـد ثالثـة أيـام مـن التحقيـق  تـمَّ األفـراج عنـه وعـاد إلـى منزلـه فـي مديريـة عتمـ 

 سـيء جـداً. فسـي وهـو فـي وضـع صحـي ون

تفاجـأ الضحيـة بمحاصـرة منزلـه مـن قبـل طقميـن عســكريين علــى   2/3/2017بعـد ذلـك بفتـرة وبالتحديـد فـي تأريـخ  

بشـير   والمدعـو  الخطيـب  أحمــد  محمــد  المدعــو  بقيــادة  الحوثــي  جماعــة  عناصــر  مــن  مســلحة  مجموعــة  متنهمــا 

البعدانـي وعنـد خـروج الضحيـة لالستفسـار عـن سـبب محاصـرة منزلـه قامـت العناصـر المسـلحة   كمـالالجبـري والمدعـو  

قـة باعتقـال الضحيـة واقتيـاده إلـى إدارة أمـن المديريـة حيـث بقـي هنـاك معتقـالً لمـدة  ثالثـة أيـام تـمَّ بعدهـا نقلـه إلـى منط

) أشــخاص 5ـك تــمَّ وضعــه فــي غرفــة مظلمــة وقــذرة للغايــة ويوجــد فيهــا(  وهنالالثلـوث مبنـى الوحـدة الزراعيـة  

يعانــون مــن أمــراض عقليــة ,وبقـي فـي هـذه الغرفـة لمـدة يوميـن ثـم تـمَّ نقلـه إلـى معتقـل كليـة المجتمـع بمدينـة ذمـار 

مـة ال يـرى فيهـا النـور نهائيـاً  وكان نظـره يضعـف شـيئا فشـيئاً، كمـا ة مظلحيـث تـمَّ إيداعـه هنالـك فـي زنزانـة انفراديـ

كان يتـم التحقيـق معـه فـي الليـل وبشـكل يومـي وأثنـاء ذلـك كان يتـم تعذيبـه مـن خـالل جلـده بالسـوط علـى ظهـره وضربـه 

كمــا يتــم ربطــهُ علــى أحــد الكراســي وهــو سـمه  البنـادق فـي رأسـه وفـي أجـزاء متفرقـة مـن ج  وبأعقاببالعصـي  

واسـتمر الحـال علـى ذلـك لمـدة   سـاعات  7-6مغطــى العينيــن ويتــرك فــي هــذا الوضــع لفتــرات طويلــة جـداً مـا بيـن  

الوحـدة ويقـع شــرق مدينــة ذمـار ح  أيـام  8 إلـى معتقـل يسـمى سـجن  نقلـه  تـمَّ  تبعدهـا  ــمَّ وضعـه مـع عـدد مــن يـث 

وكان نظـره حينهـا يـزداد ضعفـاً وكانـت مطالباتـه بعرضـه علـى طبيـب   أشـهر  أربعـةالمعتقليـن فــي مـكان مظلـم ولمـدة  

ره لفحـص نظـره وعالجـه تقابـل بالرفـض مـن قبـل المسـؤولين عـن المعتقـل واسـتمر الحـال كذلـك حتـى فقـد الضحيـة بصـ

إلـى الحمـام  وبعـد مـرور أربعـة أشـهر مـن نقلـه إلـى سـجن   الذهابامـا وأصبـح غيـر قـادر علـى الرؤيـة أو حتـى  تم
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الوحـدة تـمَّ االفـراج عـن الضحيـة لكـن بعـد أن أصبـح غيـر قـادر علـى النظـر نهائيـا بسـبب التعذيـب والضـرب الـذي 

 ة اعتقالـه وبسـبب احتجـازه فـي غـرف مظلمـة ال يـرى فيهـا النـور اطالقـاً. فتـر تعـرض لـه علـى رأسـه أثنـاء

   النتيجة:

الواقعـة، ومـن خـالل    فـي  اللجنـة  أجرتهـا  التـي  التحقيقـات  الشـهود ومـا تضمنتـه   إفادةمـن خـالل  الضحية وشـهادات 

أن الجهـة المسـئولة عـن هـذا االنتهـاك هـي قيـادة جماعـة التقاريـر والصـور المرفقـة بملـف القضيـة، فقـد تبيـن للجنـة  

ي، ومشـرفي  الحوثـي فـي محافظـة ذمـار والمدعـو محمـد أحمـد الخطيـب والمدعـو بشـير الجبـري والمدعـو كمـال البعدانـ

 ـي مديريـة عتمـة ومدينـة ذمـار. الجماعـة فـي مديريـة عتمـه وفـي المعتقـالت التـي تـمَّ فيهـا احتجـاز الضحيـة وتعذيبـه ف 

 

نمــاذج مــن وقائــع التعذيــب وســوء المعاملــة التــي أنهــت اللجنــة التحقيــق فيهــا والمنســوبة للحكومــة  

   طــراف المحســوبة عليهــا: الشــرعية واال

ي  .1
 م 2018/ 11/ 1 محافظة مأرب –واح مديرية ص  –واقعة اعتقال وتعذيب الضحية فايز أحمد صالح مبارك القحطاب 

اللجنة بأن الواقعة بحسب ما تضمنته اوراق ملف القضية لدى  ية األمنالنقاط    بإحدى  لألعتقال  تعرض  الضحية    تتلخص 

 وتعرض خالل االعتقال للتعذيب.  السياسي بمأرب األمنالى معتقل جهاز  اقتياده قبل ان يتم الخاصة  األمنالتابعة لقوات 

تضم  وبحسب الشهود  ما  وشهادات  الضحية  افادة  من  الملف  اوراق  اللجنة  نته  اليهم  استمعت  ع.م.ن.ع( الذين   ( ومنهم 

إحدى  الطريق الواصل بين مدينة مأرب وصرواح من قبل في األمنتعرض لالعتقال من قبل قد ن الضحية فإو)ف.أ.أ.ع( 

  ومكث   الخاصة  األمن معسكر قوات  ل  التابعالمعتقل  الى    واقتياده  ازهباشر جنودها في احتج قد  و  الخاصة  األمننقاط قوات  

اسبوعين بدعوى الذي قضى فيه مدة  مأرب  نة  مديالسياسي ب  األمنالى معتقل جهاز    اقتيادهك لمدة يومين قبل ان يتم  لهنا

قد معه  السياسي واثناء التحقيق    األمنوجهاز    بالمعسكر  فترة اعتقالهخالل  أن الضحية وو,قيامه بزرع عبوات في الجبهة  

نه يقوم بزرع عبوات ناسفة بأتعرض للتعذيب بالضرب والتعليق بالسقف في محاولة منهم النتزاع اعتراف على تهمهم له  

بعض أجزاء واكدوا تعرضه للتعذيب بمشاهدة آثار ذلك التعذيب التي كانت بادية على  ,للحكومة الشرعية    تابعة  مناطق  في

   .سبيله تم اخالء ذلك دبع, ثم  يديهظهر من جسد الضحية وعلى 

 : النتيجة

تضمنه ملف القضية فقد تبين للجنة ان الجهة المسئولة عن هذا وما  اللجنة وما جاء في اقوال الشهود  تحقيقات    اللمن خ

الخاصة ممثلة بقائدها   األمنيدا قيادة قوات  دفي محافظة مأرب التابعة للحكومة الشرعية تح  األمناالنتهاك هم عناصر اجهزة  

   .السياسي بمأرب ورئيس الجهاز هناك العقيد  ناجي حطروم األمنعقيد عبدالغني شعالن وجهاز ال

بوشـمل،   .2 صالـح  سـرحان  الضحيـة  وفـاة  إلـى  أفضـت  تعذيـب  بتاريــــخ  الحوطةواقعـة  شـبوه،  محافظـة   م2019  / 10  / 7، 

 »  »الضحيـة ينتمـي للفئـة االشـد فقـرا ، مـا يسـىم المهمشـي  

، م 10/2019  /4  بتاري    خ  مساء  11.00  السـاعةواقعـة وفقـا لمـا تضمنـه ملـف القضيـة لـدى اللجنـة، بأنـه فـي تمـام  تتلخـص ال

« سـنة   28أقدمـت مجموعـة مسـلحة تابعـة لمـا يمسـى بقـوات النخبـة الشـبوانية باعتقـال الضحيـة سـرحان صالـح بوشـمل»  

 لـه جثـة هامـدة وعلـى جسـمه تظهـر آثـار التعذيـب.ادتـه ألهوبعـد ثالثـة أيـام تـمَّ إع

 ( ع.م.أ)  و    (أ. ص. أ  )وبحسـب مـا ورد فـي إفـادات ذوي الضحيـة وأقـوال الشـهود الذيـن اسـتمعت إليهـم اللجنـة ومنهـم :  

الضحيـة سـرحان صالـح  جار بيـن  مســاءاً، حــدث شـ  11.00  الســاعة.، وفــي تمــام  م2019  / 10  /4  فإنــه فــي تأريــخ

مـا يسـمى بقـوات النخبـة الشــبوانية فــي منطقــة الحوطــة، وتــم علــى إثــر    أفرادبـو شـمل و ماجـد السـعد وهـو أحـد  
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ـاك تعـرض هن  ذلــك اعتقــال الضحيــة  مــن أمــام منزلــه ونقلــه إلــى معسـكر النخبـة الشـبوانية فـي مديريـة ميفعـه حيـث

وذلـك    م7/10/2019للضـرب والتعذيـب الجسـدي الشـديد فـي رأسـه وسـائر أجـزاء جسـمه حتـى فـارق الحيـاة مسـاء يـوم  

مـن شـدة التعذيـب ،وعنـد القيـام بتسـليم جثتـه إلـى أسـرته شـوهد علـى الجثـة آثـار التعذيـب والكدمـات علـى رأسـه وبطنـه 

 سـمه وعلـى نحـو مـا هـو ثابـت فـي الصـور والوثائـق المرفقـة بملـف القضيـة لـدى اللجنـة.  قـة مـن جوأجـزاء متفر

 النتيجة:   

الشــهود والوثائـق المرفقـة   وشــهادةمــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد فــي أقــوال ذوي الضحيــة  

هـذا االنتهـاك هـي قيـادة قـوات مـا يسـمى بالنخبـة الشـبوانية   ارتكابجهـة المسـئولة عـن  نـة أن البملـف القضيـة تأكـد  للج

 فـي مديريـة الحوطـة والمدعـو فـارس حامـد القميشـي أحـد عناصـر النخبـة فـي المديريـة. 

محافظـة شـبوه بتاريــــخ    –  ميفعـة  واقعـة تعذيـب أفضـت إلـى وفـاة الضحيـة / محسـن علـي عـوض الميدعـي باقطمـي، مديريـة   .3

 م.  2018 / 3 / 27

السـاعة   تمـام  فـي  بأنـه  اللجنـة،  لـدى  القضيـة  ملـف  تضمنـه  مـا  بحسـب  الواقعـة،   بتاري    خ مسـاًء    6.00تتلخـص 

يـة محسـن عــة مســلحة تتبــع مــا يســمى بقــوات النخبــة الشــبوانية باعتقــال وتعذيـب الضح، قامــت مجموم27/3/2018

 علـي عـوض الميدعـي باقطمـي ممـا أدى إلـى وفاتـه مـن جـراء التعذيـب. 

ال الشـهود الذيـن تـمَّ وبحسـب مـا جـاء فـي تقريـر فريـق النـزول الميدانـي المكلـف مـن قبـل اللجنـة، ومـا ورد فـي أقـو

مـن مسـاء يـوم   السادسـة   السـاعة؛ فإنـه وفـي تمـام    (م. ع  أ.)  و    (ع  . ص. م)  االسـتماع إليهـم مـن قبـل اللجنـة ومنهـم:  

، وصلـت إلـى قريـة لمعـون بمديريـة عـزان محافظـة شـبوة مجموعـة مسـلحة تتبـع مـا م2018  /3  /27  بتاري    خالثالثـاء  

قائــد قــوات النخبــة فــي   (عيــرعســكريين بقيــادة المدعــو ياســر باب  طقميـنيسـمى بقـوات النخبـة الشـبوانية مكونـة مـن  

لــى منــزل الضحيــة محســن علــي عــوض الميدعــي وقامــت نقطــة لمعــون) وفــور وصــول هــذه القــوة توجهــت إ

ثلـة  مـن المنـزل بدعـوى أن هنـاك أوامـر عليـا مـن قيـادة النخبـة مم  االقتراببمحاصرتــه ومنعــت أهالــي القريـة مـن  

يـة. وبعـد ان قـام الضحيـة بتسـليم قائـد قـوات النخبـة فـي محـور عـزان النخبـة)  باعتقـال الضح (بالمدعـو محمـد البوحـر

إلـى سـكن  إدخالـه  تـمَّ  القريبـة مـن مدينـة عـزان ،وهنالـك  القهفـه  نقطـة  إلـى  اقتيـاده  إلـى  العناصـر  نفسـه عمـدت هـذه 

ب. وفـي البنـادق والعصـي وغيرهـا مـن أدوات التعذيـ  أعقابـرض للتعذيـب بمختلـف أنواعـه وباسـتخدام  الجنـود حيـث تع

مسـاًء قـام مجموعـه مـن عناصـر النخبـة بإعـادة الضحيـة إلـى منزلـه وهـو فاقـد الوعـي وفـي حالـة   العاشـرة  السـاعةتمـام  

أه اسـتدعى  الـذي  األمـر  بالمــكال محافظــة  صحيـة سـيئة جـدا،  بــن ســيناء  إلــى مستشــفى  وإســعافه  بنقلــه  القيـام  لـه 

 ــث فــارق الحيــاة ولفــظ أنفاسـه األخيـرة فـي صبـاح اليـوم التالـي لوصولـه إلـى المستشـفى.حضرمــوت حي

   النتيجة:

ــهادة الوفــاة والتقاريــر الطبيــة المرفقــة بملـف القضيـة  مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ومــا تضمنتــه ش

حيـة ومـا جـاء فـي شـهادة الشـهود ، فقـد تأكـد للجنـة صحـة وقـوع االنتهـاك، وأن الجهـة ومـا ورد فـي إفـادة ذوي الض

ر قائـد محـور عـزان والمدعـو ياسـر  المسـئولة عـن ارتكابـه هـي قـوات النخبـة الشـبوانية بقيـادة  المدعـو محمـد البوحـ

 بابعيـر قائـد نقطـة لمعـون بمديريـة عـزان. 
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 م12/08/2017م/ لحج بتاريــــخ   – (ب -س  –ع  –ع  )عتقال وتعذيب الضحية / واقعة ا .4

ـي محافظـة ف  اإلرهابقامـت مجموعـة مـن الجنـود التابعيـن لقـوات مكافحـة  م  12/08/2017  بتاري    ختتلخـص الواقعـة بأنـه و

فـي محافظـة عـدن ومنـه تـمَّ نقلـه إلـى سـجن بئـر أحمـد منـذ   اإلرهابلحـج باعتقـال الضحيـة واقتيـاده إلـى سـجن مكافحـة  

 تعـرض الضحيـة للتعذيـب.   اإلرهابأربـع سـنوات وخـالل فتـرة اعتقالـه فـي مقـر قـوات مكافحـة 

اللجنـة، ومـا ورد فـي إفـادة الضحيـة وشـهادة الشـهود الذيـن اسـتمعت إليهم اللجنة   دىوبحسـب مـا تضمنـه ملـف القضيـة لـ

قام مجموعة مسـلحة مـن الجنـود التابعيـن لقـوات    م 12/08/2017  بتاري    خ فإنه و  (ع ح ع ع)  و      (هـ  .ن  .أ  .أ)ومنهم:  

فـي محافظـة عـدن   اإلرهابلـى سـجن مكافحـة  إ  فـي محافظـة لحـج بمداهمـة منـزل الضحيـة واقتيـاده  اإلرهاب مكافحـة  

حيـث تـمَّ االعتـداء عليـه بالضـرب كمـا تـمَّ تعذيبـه بالصعـق بالكهربـاء وتعـرض لكافـة أنـواع التعذيـب حتـى تضـررت  

ـى سـجن الريـان فـي إلأصبـح رجلـه اليسـرى وتـم بترهـا، وبقـي الضحيـة فـي السـجن فتـرة أربعـة أشـهر تـمَّ بعدهـا نقلـه   

,ومـا يـزال الضحيـة معتقـال   م2018أغسـطس    محافظـة حضرمـوت وبعدهـا تـمَّ إعادتـه إلـى سـجن بئـر أحمـد فـي شـهر

وعند استفسار المختصين في ادارة السجن تم اإلفادة أن الضحية من المشتبهين كتابة التقرير،  فـي سـجن بئـر أحمـد حتـى  

 . ومعروض على النيابة الجزائية بمحافظة عدن ابفي قضايا االره

 النتيجة: 

مـن خـالل التحقيقـات التـي أجرتهـا اللجنـة، ومـا ورد فـي أقـوال الضحيـة ومـا جـاء فـي شـهادة الشـهود ،تبيـن للجنـة أن 

عـن   المسـؤولة  مكافحـة    ارتكابالجهـة  قـوات  هـي  االنتهـاك  ب  اإلرهابهـذا  عـدن  محافظـة  يسـران فـي  العقيـد/  قيـادة 

 المقطـري. 

 رابعا: تفجير المنازل

يعــد تفجيــر المنــازل  مخالفــة جســيمة واعتــداء ســافر علــى مبــدأ الحــق فــي الســكن والحــق فــي الملكيـة  المنصـوص  

بالحقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة   الخـاص  الدولـي  العهـد  فــي طياتــه مــن  عليهـم مـن  لمــا يحملــه  ،وذلــك 

هــذه المنــازل وأطفالهــم ونسـائهم، ولمـا يتسـبب فيـه مـن تشـتيت شـمل العائلـة   أصحابــية ســلبية علــى  انعكاســات نفس

  ( 20)والتحقيـق فـي    وخـالل الفتـرة التـي يغطيهـا التقريـر قامـت اللجنـة بالرصـد.وترحيلهـم قسـرا وتشـريدهم دون أي ذنـب

 ة الحوثـي:  واقعـة جميعهـا انفـردت بهـا جماعـ 

 نمـاذج مـن وقائـع  تفجيـر منـزل  التـي أنهـت اللجنـة التحقيـق فيهـا والمنسـوبة لجماعـة الحوثـي:   

مزويـة مديريـة المتـون    منطقـة  واقعـة تفجيـر منـازل الضحايـا يحـي مهـدي مهشـم ومهشـم مهـدي مهشـم وشـاكر مهـدي مهشـم، .1

 م18/6/2018 بتاريــــخبمحافظـة الجـوف 

ملخــص الواقعــة:  تتلخــص الواقعــة  بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة؛ وبحســب مــا تحكيـه الصـور 

  (ي.م.ه.م)يـن اسـتمعت إليهـم ومنهـم  الضحايـا ومـا جـاء فـي شـهادات الشـهود الذ  إفاداتوالتقاريـر المرفقـة ومـا ورد فـي  

صباحـاً وأثنـاء مـا كان الضحيـة يحيـي   السـابعة  السـاعةوتحديـداً    م18/6/2018  بتاري    خ، فأنـه و  ( ع  ف ي ا)  (  وا س م، )

بقذيفـة مهـدي هنـدي مهشـم فـي منزلـه مـع أطفالـه وزوجتـه إذ بعناصـر مسـلحة مـن جماعـة الحوثـي تقـوم بقصـف المنـزل  

ــزم بمحافظــة  هـاون ممـا أدى إلـى إصابـة الضحيـة بشــظية فــي البطــن وتــم إســعافه علــى إثرهــا إلــى مستشــفى الح

أسـرته مـن المنـزل  بعـد ذلـك مباشـرة وانتقلـوا إلـى أحـد منـازل الجيـران خوفـا مـن تكـرار    أفرادالجــوف كمــا غــادر  

المنـز الحوثـي تعـرض  مـن عناصـر جماعـة  قامـت مجموعـة مسـلحة  قليلـه  بسـاعات  ذلـك  وبعـد  إنـه  ثـم   ، للقصـف  ل 

تطويـق منـزل الضحيـة ومـن ثـم اقتحامـه ونهـب محتوياتـه وتفخيخـه بالمتفجـرات التـي تســببت فــي بمداهمـة القريـة و

جماعــة وبعــد أن انتهــوا مــن تفجيــر منــزل الضحيـة  توجهـوا إلـى تدميــر المنــزل بشــكل كامــل، ثــم إن عناصــر ال 
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م وشـاكر  هنـدي   مهـدي  مهشـم  إخوانـه  السـابقة   منـازل  الطريقـة  بنفـس  بتفجيرهمـا  وقامـوا  لـه  المجـاورة  مهشـم  هـدي 

 لشـرعية. وتدميرهمـا كليـاً وبتهمـة أن الضحيـة وإخوانـه متعاونيـن مـع قـوات الحكومـة ا

 النتيجة:   

ادة الشـهود ومـا تضمنتـه  مـن خـالل التحقيقـات التـي أجرتهـا اللجنـة ، ومـا جـاء فـي إفـادات الضحايـا وما ورد في شـه

الصـور المرفقـة بملـف القضيـة، تبيـن للجنـة أن الجهـة المسـئولة عـن االنتهـاك هـي قيـادة جماعـة الحوثـي فـي مديـرة 

 . ون بمحافظـة الجـوفالمتـ

محافظــة البيضــاء، يونيــو    –ــر  مديريــة الزاه   – منطقــة الخلــوة    – واقعــة تفجيــر منــزل الضحيــة عبداللــه محمــد بلســن   .2

 م 2017

ـن اسـتمعت  تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، ومــا ورد فــي شــهادة الشــهود الذي

حـا قامـت صبا9.00السـاعة  فـي تمـام    20/6/2017بتاريخ  بأنـه     (  ح. م. س )        و    (س. م. أ)  إليهـم اللجنـة ومنهـم:  

مجموعـة مسـلحة مـن عناصـر جماعـة الحوثـي بقيـادة المدعـو أبـو محمـد العوسـجة مشـرف الجماعـة بمديريـة الزاهـر  

الواقعـة بيـن قريتـي الروضـة   النابمنطقـة الخلـوة وفـور وصولهـم قامـوا بالتوجـه إلـى تبـة    محافظـة البيضـاء  بمداهمـة

والخلـوة والتـي يقـع فيهـا منـزل الضحيـة صالـح عبداللـه محمـد بلسـن والمكـون مـن طابقيـن والـذي تسـكن فيـه ثـالث 

م  أســرة الضحيــة صالــح عبداللــه محمــد بلســن وأســرة اخيهــأسـر وهـي : أسـرة الضحيــة عبداللــه أحمــد بلســن و

األسـر الثـالث   أفرادالمتوفــي الدكتـور أحمـد عبداللـه بلسـن وقامـت عناصـر الجماعـة بتطويـق المنـزل وطلبـوا مـن  جميـع  

ي إلـى المقاومـة، وبعـد أن منعوهــم مــن إخــراج المتواجـدة فيـه المغـادرة مـن المنـزل بحجـة أن صالـح عبداللـه بلسـن ينتمـ

ــاث أو متعلقاتهــم الموجــودة فــي المنــزل عــدى المالبــس التــي يلبسـونها، غـادر الضحايـا المنـزل وقـام أي مــن األث

بالكامـل وبـكل محتويا الناسـفة وتفجيـره  بالمتفجـرات والعبـوات  بتفخيخيـه  الجماعـة  بعـد  عناصـر  أثـراً  تـه حتـى أصبـح 

 ر المتناثـرة فـي المـكان.عيـن ولـم يتبـََق منـه إال األحجـا

  

 النتيجة:  

مـن خـالل التحقيقـات التـي أجرتهـا اللجنـة، ومـا ورد فـي شـهادات الشـهود تبيـن للجنـة صحـة وقـوع االنتهــاك ، وأن 

مشــرف الجماعــة ـي قيــادة جماعــة الحوثــي والمدعــو أبــو محمــد العوســجة  الجهــة المســئولة عــن هــذا االنتهــاك هـ

 بمديريــة الزاهــر محافظــة البيضــاء.

العوجريــة   .3 منطقـة  فـي  المقيـم  قسـرياً  وترحيلـه  السـوادي  علـوي  عبداللـه  عاتـق  الضحيـة  منـزل  تفجيـر  مديريــة    –واقعـة 

 . م2015 /8 /5  بتاريــــخبيضــاء  محافظــة ال -الســوادية

ملـف القضيـة لـدى اللجنـة ومـا ورد فـي إفـادة الضحيـة ومـا جـاء فـي شـهادة الشـهود   تتلخـص الواقعـة وفقـا لمـا تضمنـه 

ـة ، قامـت مجموعم 2015  /8  /5  بتاري    خمسـاءاً    الرابعـة  السـاعةبأنـه فـي تمـام    (  ع.ي. م)  و      (أ. ع. ع  )        ومنهـم:  

مسـلحة تابعـة لجماعـة الحوثـي باقتحـام  منطقـة العوجريـة مديريـة السـوادية محافظـة البيضـاء وفـور وصولهـم قامـوا  

بتطويـق منـزل الضحيـة عاتـق عبداللـه علـوي المكـون مـن دور واحـد فـي الوقـت الـذي كان المنـزل خـاٍل مـن السـكان  

جـة لالشـتباكات التـي كانـت تـدور فـي المديريـة وبعـد أن قـام المسـلحون بتطويـق المنـزل للمنطقـة نتي  بسـبب مغادرتهـم

شـرعوا بتفخيخيـه بالمتفجـرات والعبـوات الناسـفة ومـن ثـم قامـوا بتفجيـره بـكل محتوياتـه بمـا فـي ذلـك سـيارة الضحيـة 

لضحيـة وعائلتـه مشـردون بـال مـأوى ويتنقلـون مـن منطقـة إلـى لـك الوقـت واالتـي كانـت إلـى جـوار المنـزل ,ومـن ذ
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مـن القبيلـة لجماعـة الحوثـي   أفرادأخـرى حالـه كحـال العديـد مـن أبنـاء قريتـه الذيـن تـمَّ تفجيـر منازلهـم بسـبب مواجهـات  

مـن   بعـدد  مسـتعينين  البيضـاء  محافظـة  إلـى  دخولهـم  ال  دأفراعنـد  فـي 25لـواء»  وقيـادات  مرابطـاً  كان  الـذي  ميـكا   »

 المنطقـة فـي حينـه.

   النتيجة:

مـن خـالل التحقيقـات ومـا تضمنـه ملـف القضيـة لـدى اللجنـة ومـا ورد فـي شـهادات الشـهود والصـور المرفقــة بالملــف 

ســئولة عــن هــذا االنتهـاك هـي قيـادة جماعـة ن الجهــة الم، ثبــت لــدى اللجنــة صحــة حصــول واقعــة االنتهــاك، وأ

 « ميـكا الـذي كان يرابـط فـي مديريـة السـوادية فـي تأريـخ وقـوع االنتهـاك.25الحوثـي وقيـادة اللـواء » 

 القسم الثالث: االنتهاكات المتعلقة بالنساء:  

الــذي تعمــل مــن خاللــه بالتحقيــق فــي انتهـاكات حقـوق   أوضحــت اللجنــة فــي تقاريرهــا الســابقة اإلطــار القانونــي

والمتعلقـة منهـا بحقـوق النسـاء علـى وجـه الخصـوص والتـي يأتـي مـن ضمنهـا التشــريعات الوطنيــة  باإلضافــة   اإلنسان

للقضـاء علـى كافـة أشـكال التمييـز ضـد المـرأة االتفاقيــات الدوليــة بمــا فــي ذلــك االتفاقيــة الدوليــة  إلــى المواثيــق و

والقـرارات الالحقـة بـه ، ونظـراً لخطـورة   1325رقـم    األمنوالتـي صادقـت عليهـا اليمـن ، إضافـة إلـى قـرار مجلـس  

النسـاء فـي ظـل تعيشـه  الـذي  المناطـق    الوضـع  مـن  فـي كثيـراً  الحـرب  الدولـة واشـتعال  اليمنيـة ومـا ضعـف سـلطة  

صاحـب ذلـك مـن انتهـاكات طالـت كافـة فئـات المجتمـع اليمنـي بمـا فـي ذلـك الفئـات األكثـر ضعفـا وفـي مقدمتهـا النسـاء 

تهـاكات المرتكبـة بحقهـن فـي كثيـر مـن المحافظـات فقـد ونتيجـة لتوسـع ظاهـرة االعتـداء علـى النسـاء وزيـادة عـدد االن

 اإلنسان للجنـة هـذا الجانـب كثيـر مـن االهتمـام ، وتأكيـدا لذلـك وباإلضافـة إلـى تنـاول موضـوع انتهـاكات حقـوق  أولـت ا

ريرها ، أفـردت اللجنـة فـي فيمـا ضـد النسـاء ضمـن أنـواع االنتهـاكات األخـرى المختلفـة التـي تعرضهـا اللجنـة فـي تقا

ضـد النسـاء لتوضيـح  مسـتوى وأشـكال االنتهـاكات   اإلنسان مـاذج  المتعلقـة  بانتهـاكات حقـوق  يلـي عرضـاً موجـزاً ألهـم الن

 التـي تمـارس ضدهـن فـي كافـة المناطـق ومـن جميـع األطـراف.  

 

، مديريـة سـعوان/ أمانـة العاصمـة ، واقعـة اعتقـال الناشـطة برديـس محمـد علـي  (1 ي
 

 م. 8/2019 / 2 بتاريــــخطاهـر السـياع

بأنــه و اللجنــة  لــدى  القضيــة  ملــف  تضمنــه  مــا  بحســب  الواقعــة  قامــت عناصــر    م،8/2019  /2  بتاري    ختتلخــص 

إلــى  واقتيادهــا  الســياغي  برديــس محمــد علــي طاهــر  الضحيــة  منــزل  باقتحــام  الحوثــي  لجماعــة  تابعــة  مســلحة 

 عتقالهــا لفتــرة ثالثــة أشــهر. جهــة غيــر معلومــة وا

عهـا فـي المعتقـل ومـا جـاء فـي شـهادة الشـهود وبحسـب مـا ورد فـي أقـوال الضحيـة وعـدد مـن المعتقـالت الالتـي كـن م

عة وفـي تمـام  السـا  م2/8/2019  بتاري    خفأنـه و   (  أ.أ. ي  )  و      (ح  .س. ع  )الذيـن اسـتمعت إليهـم اللجنـة ومنهـم :  

بقيـادة المدعـو الرابعـة فجـرا  قامـت عناصـر مسـلحة تابعـة لجماعـة الحوثـي مكونـة مـن خمسـة أطقـم ومدرعـة عسـكرية   

ـي األمنالمشـرف  –طـه المتـوكل والمدعـو سـلطان صالـح زابـن » والمدعـو أبـو نصـر الشـويع والمدعـو أحمـد السـقاف 

والمدعـو محمـد الكبسـي مديـر قسـم شـرطة السـتين المعيـن مـن قبـل جماعـة الحوثـي   – لسـتين  التابـع للجماعـة فـي قسـم ا

منـز الرعــب بمحاصـرة  أثــارت  بطريقــة  اقتحامــه  ثــم  ومــن  الســياغي   طاهــر  علــي  محمــد  برديــس  الضحيــة  ل 

ـك سـكان المنـازل المجـاورة ، وعنـد دخـول هـذه العناصـر  والهلــع لــدى سـكان المنـزل وخاصـة األطفـال وكذلـك فـي ذل

ييدهـا أمـام أطفالهـا  وربـط عينيهـا واقتيادهـا تحـت تهديـد السـالح  إلـى واقتحامهـا للمنـزل قامـوا باعتقـال الضحيـة وتق

ال تتجـاوز المتـر مربـع، توجـد إلـى   جهـة غيـر معلومـة ، حيـث تـمَّ  وضـع الضحيـة فـي زنزانـة انفراديـة بمسـاحة ضيقـة 
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ـن النسـاء األخريـات ممــن تــمَّ اعتقالهــن مــن قبــل جوارهـا عـدد مـن الزنازيـن االنفراديـة األخـرى تقبـع فيهـا عـدد م

لفتــرة   المعتقــل  فــي هــذا  الحوثــي ، وبقيــت الضحيــة  التحقيــق معه  أســبوعجماعــة  فيــه  لســاعات طويلــه  يتــم  ــا 

إلــى   الم   ســاعة  12تصــل  والمعاملـة  للتعذيــب  تعرضهــا  إلــى  إضافــة   ، والتجويـع أحيانــاً  والضـرب  للكرامـة  هينـة 

وكانـت التهمـة الموجهـة اليهـا هـي أنهـا كانـت   منقبات،والتعليـق إلـى السـطح والصعـق بالكهربـاء وذلـك علـى يـد نسـاء  

ـح التحالـف  أنصـار الرئيـس السـابق علـي عبداللـه صالـح وأنهـا تقـوم بالتخابـر مـع مـا يسـمى العـدوان والتجسـس لصالمـن  

بتأليفهـا ونشـرها وتحـت وطئـت  التـي تقـوم  بانتقـاد جماعـة الحوثـي فـي القصائـد الشـعرية  إلـى قيامها  العربـي إضافـة 

ـة علـى االعتـراف بتلـك التهـم أمـام كاميـرات الفيديـو ، كمـا تـمَّ إجبارهـا علـى التوقيـع علـى التعذيـب تـمَّ إكـراه الضحي

تضمنـت تعهـدات بعـدم معارضـة جماعـة  الحوثـي وأنـه فـي حـال المخالفـة سـيتم تنفيـذ عقوبـة اإلعـدام بحقهـا، ثـم أوراق  

اإلفـراج عـن الضحيـة بوسـاطات قبليـة وحزبيـة وبعـد خروجهـا مـن المعتقـل   مـن االعتقـال تـمَّ ثالثـة أشـهر    وبعـد مضـي

 وتوجهـت إلـى محافظـة مـأرب. غـادرت الضحيـة مدينـة صنعـاء 

   النتيجة:

مـن خـالل التحقيقـات التـي أجرتهـا اللجنـة، ومـا ورد فـي إفـادات الشـهود ومـا احتـواه ملـف القضيـة مـن معلومـات عـن 

ن »  وأبــو الواقعـة، تبيـن للجنـة أن قيـادة جماعـة الحوثـي فـي صنعـاء والمدعـو طـه المتـوكل وســلطان صالــح زابــ

ــي التابــع للجماعــة فــي قسـم السـتين  والمدعـو محمـد الكبسـي مديـر األمننصــر الشــويع وأحمــد الســقاف المشــرف  

 االنتهـاك. ارتكابن مـن قبـل الجماعـة هـم المسـئولون عـن قسـم شـرطة السـتين المعيـ

مديريـة    –قريـة دار الحاجـب    –علـي النصيـري وهـي حامـل فـي الشـهر السـابع  واقعـة مقتـل الضحيـة أشـواق حسـي   بـن حسـي      (2

 م: 7/2018/ 15بتاريــــخ   -محافظـة ذمـار  –الحـداء

تضم مــا  وبحســب  الواقعــة:  بأنــه  تتلخــص  القضيــة:  ملــف  مـن 15/7/2018  بتاري    خنــه  مسـلحين  مجموعــة  قــام  م 

جماعـة الحوثـي بقيـادة المدعـو أبـو أحمـد الحربـي وأبـو شـهاب البخيتـي وأبـو صالـح الحربـى وأبـو علـي الحـدم بقتـل  

 بع. الضحيـة أشـواق حسـين حسـين علـي النصيـري وهـي حامـل فـي الشـهر السـا

فإنــه وفــي   (ع.ع.أ)  و    (إ.ع.أ)ل الشـهود الذيـن اسـتمعت إليهـم اللجنـة ومنهـم  وأقـوا  (  ح.ح.م.ن)وبحسـب إفـادة المبلـغ   

م قامــت مجموعــة مســلحة مــن جماعــة الحوثـي علـى رأسـهم والمشـرف  15/7/2018  بتاري    خصباحــا    10تمــام الســاعة  

المعيـن مـن قبـل جماعـة    األمنمـد الحربـي مديـر  البخيتـي والمدعـو أبـو علـي أح   شهابعـو أبـو  بالمديريـة المد  ياألمن

الحوثـي بالمديريـة وعـدد مـن القيادييـن فـي الجماعـة ومنهـم أبـو علـي الحـدم وأبـو صالـح الحربـي وآخريـن مسـلحين 

بإطـالق النـار المباشـر    القريـة وأثنـاء وصولهـم إلـى القريـة قامـوا  بمداهمـة قريـة دار الحاجـب واعتقـال عـدد مـن أهالـي

علـى منـازل أهالـي القريـة وكانـت الضحيـة أشـوق حسـين بـن حسـين النصيـري واقفـة أمـام منـزل والدهـا وعندمـا شـاهدها  

ر لـى الضحيـة ممـا أدى إلـى مقتلهـا علـى الفـو البخيتـي واقفـه امـام المنـزل قـام  بإطـالق الرصـاص ع  شهابالمدعـو أبـو  

 وهـي حامـل فـي الشـهر السـابع وأم لطفليـن.  

   النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ومــا تضمنــه ملــف القضيــة ومــا جــاء فــي تقريــر الباحــث الميدانـي  

ـي األمنهـي جماعـة الحوثـي بقيـادة المشـرف  ن  للجنـة أن الجهـة المسـئولة عـن االنتهـاك  ومـا جـاء فـي شـهادة الشـهود تبيـ

أبـو   المدعـو  الحـداء  فـي مديريـة  الحربـي    شهابللجماعـة  أبـو صالـح  والمدعـو  الحربـي  أحمـد  أبـو  والمدعـو  البخيتـي 

 .والمدعـو علـي الحـدم
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   م2018/ 5/ 23 محافظــة الحديــدة –مديريــة الدريــهمــي   –حنيــش مبــارك كــوف واقعــة ترحيــل الضحيــة ســعيدة    (3

فــي  الضحيـة ومــا جــاء  إفـادة  فـي  اللجنـة وبحسـب مـا ورد  لـدى  القضيـة  الواقعـة حسـب مـا تضمنـه ملـف  تتلخـص 

بأنــه فــي تمــام  (  م.م.هـ.ح )  و   (ع.أ.ع.هــ )ومنهــم : شــهادة الشــهود الذيــن تــمَّ االســتماع إليهــم مــن قبــل اللجنــة 

وبعــد أن دخلــت عناصــر المقاومـة التهاميـة وقـوات العمالقـة إلـى   م23/5/2018  بتاري    خ ة عشــر ليــال والســاعة الثانيــ

الضح منـزل  باقتحـام  العمالقة  ألويـة  إلـى  ينتمـون  مسـلحون  قـام  الدريهمـي  كـوف مديريـة  مبـارك  حمبـش  سـعيدة    يـة 

علــى مغــادرة المنــزل والرحيــل   (5  )رت الضحيــة وأبناءهــا وعددهــم  الكائـن فـي مديريـة الدريهمـي وأجبـ    (سـنة56)

تهديـد تحـت  المنـزل  وعائلتهـا  الضحيـة  وغـادرت  المنـزل  مـن  شـيء  أي  بإخـراج  لهــم  يســمحوا  ولــم  المنطقــة   مــن 

مـن الليـل ، والتـزال الضحيـة وعائلتهـا   السـالح  واتجهـوا إلـى قريـة المسـعودي سـيراً علـى األقـدام فـي وقـت متأخـر

 مشـردين بـال مـأوى حتـى اليـوم.

   النتيجة:  

شـهود تبيـن للجنـة أن مـن خـالل التحقيقـات التـي أجرتهـا اللجنـة ومـا ورد فـي إفـادة الضحيـة ومـا جـاء فـي شـهادات ال

العمالقـ قـوات  هـي  االنتهـاك  هـذا  عـن  المسـئولة  زرعـة الجهـة  أبـو  المدعـو  بقيـادة  الغربـي  السـاحل  فـي  المرابطـة  ة 

 . المحرمـي

ـة البيضـاء محافظ  –مديريـة الطفـه    –واقعـة قتـل الضحيـة جهـاد األصبحـي ونهـب عـدد مـن المنـازل واعتقـال عـدد مـن األشـخاص    (4

 م4/2020/ 27بتاريــــخ 

تضمنتـه   لمـا  وفقـاً  الواقعـة  والتقاريــر  تتلخـص  الوثائـق  تثبتـه  مـا  وبحسـب  اللجنـة،  لـدى  القضيـة  ملـف  فـي  األوراق 

ة  م، اقدمــت جماعــة الحوثــي علـى شـن هجـوم وحملـ27/4/2020  بتاري    خصباحــاً    6.00  المرفقــة، بأنــه وعنــد الســاعة

أطقـم عسـكرية )مـن اآلليـات والعربـات العسـكرية  مسـلحة علـى قريـة أصبـح بمديريـة الطفـة محافظـة البيضـاء، بعـدد  

وخـالل  الهجـوم ارتكبـت قيـادة وعناصـر الجماعـة عـدداً مـن االنتهـاكات الجسـيمة والتـي كان   (BMP ) معـززة بعربـة

ة آخريـن ونهـب صبحـي والشـروع  فـي قتـل طفلهـا الـذي كان بجانبهـا  واعتقـال سـبعضحيتهـا قتـل الضحيـة جهـاد األ

 ممتلـكات ومنـازل عـدد مـن أبنـاء القريـة واإلضـرار بهـا.

 م االسم  العمر  الحالة 

تم قتلها بعد اقتحام المنزل الذي كانت  

 1 جهاد أحمد عبدهللا األصبحي سنة 28 بداخله رمياً بالرصاص

القتيلة) الذي كان بجانبها (ن الضحيةاب 

 حين تمَّ قتلها ، 
3 

 2 الطفل/ عبدالقدوس  سنوات 

 3 صالح الخضر عبدالرب األصبحي سنة 45 اعتقال تعسفي ونهب سيارته 

 اعتقال تعسفي 
 4 حسين طاهر صالح الطاهري سنة 70

 5 عبدالرب الخضر عبدالرب سنة 43 اعتقال تعسفي 

 اعتقال تعسفي 
 6 ن محمد عبده أحمد األصبحي حسي سنة 47

 7 صالح علي الطاهريمحمد  سنة 45 اعتقال تعسفي 

 8 الخضر عادل الخضر  سنة 25 اعتقال تعسفي 

 اعتقال تعسفي 
 9 علي محمد عبدهللا األصبحي سنة 47
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   :                     ليهمـا مـن قبـل اللجنـة ومنهـموبحسـب مـا ورد فـي إفـادات الضحايـا  ومـا جـاء فـي شـهادة الشـهود الذيـن تـمَّ االسـتماع إ

م هاجمـت مجاميــع مســلحة مــن عناصــر  4/2020/ 27فإنـه فـي صبـاح يـوم    ،(ع ع م أ)  و    (  ع ص م أ)   و    (ح م ح)

خليــل، والمدعــو/ أبــو  أبــو هاشــم الريامــي)  (جماعــة الحوثــي بقيــادة المدعــو/ عبداللــه محمــد الريامــي المعــروف

البيضـاء،  مشــرف الجماعــة بمديريــة الطفــه وبإشــراف كٍل مــن المدعــو /حمـود شـتان مشـرف الجماعـة بمحافظـة 

الثقيلـة   باألسـلحة   ، البيضـاء  محافظـة  ألمـن  مديـراً  الحوثـي  جماعـة  مـن  المعيـن  العربجـي،  محمـد  عبداللـه  والمدعـو/ 

وبعوالمتوس والخفيفـة  العسـكريةـطة  اآلليـات  مـن  الطفـه محافظـة   (BMP)  وعربـة   (أطقـم)ـدد  بمديريـة  أصبـح  قريـة   ،

البيضـاء وعنـد وصـول الحملـة إلـى أطـراف القريـة خـرج الضحيـة صالـح الخضـر عبدالـرب األصبحـي الستفسـارهم 

القريـة وا ـة إليقافهـم والتفـاوض معهـم، إال أن عناصـر لمنطقـة فـي محاولعـن سـبب قدومهـم ومعـه عـدد مـن وجهـاء 

جماعـة الحوثـي المشـاركين فـي الحملـة اقدمـت علـى اعتقالهـم جميعـاً ونهـب سـيارة الضحيـة الخضـر عبـد الـرب التـي 

ـاه نحــو القريــة ة الحوثـي باالتجـكان يسـتقلها هـو و مـن معـه ، بعـد ذلـك واصلـت المجاميـع المسـلحة مـن عناصـر جماعـ

النــار علــى منــزل الضحيــة/ حســين محمــد عبداللــه األصبحـي تمهيـداً القتحامـه  وفــور وصولهــم قامــوا بإطــالق 

يقـاف القصـف كمـا قامـوا باعتقـال الضحيـة/ علـي محمـد عبداللـه األصبحـي الـذي خـرج إليهـم مـن المنـزل طالبـاً منهـم إ

هنـاك نسـاء وأطفـال فـي المنـزل واسـتمرت الحملـة فـي االعتـداء علـى منـزل الضحيـة/ حسـين محمـد عبداللـه الـذي   كـون

تمكـن هـو وولـده صالـح مـن النجـاة بالفـرار والهـرب ،  ثـم بعـد ذلـك تـمَّ اقتحـام المنـزل وإطـالق النـار علـى الضحيـة  

 إطـالق النـار عليهـا مـن مسـافة قريبـة ال تتجـاوز المتريـن وكان إلـى  جانبهـا طفلهـا عبـد صبحـي والـذي تـمَّ جهـاد األ

القـدوس الـذي لـم يتجـاوز عامـه الثالـث  والـذي نجـى مـن المـوت بأعجوبـة ، ولـم يكتـف عناصـر الجماعـة بقتـل الضحيـة 

 كمـا قامـوا بنهـب جميـع محتويـات المنـزل بعـد تدميـره جزئيـا.ب حليهـا وذهبهـا بـل إنهـم قامـوا بعـد ذلـك بنهـ

 

 النتيجة:  

الصـور المرفقـة بالملـف ومـا جـاء فـي أقـوال   مـن خـالل التحقيقـات التـي أجرتهـا اللجنـة فـي هـذه الواقعـة واألدلـة او

ل االنتهـاك، وإن الجهـة المسـؤولة عنـه هـي عناصـر اللجنـة صحـة حصـوالشـهود والضحايـا والوثائـق المرفقـة تأكـد لـدى  

أبـو هاشــم الريامــي) والمدعــو/ ابــو خليــل، مشــرف  (جماعـة الحوثـي بقيـادة  المدعـو/ عبداللـه محمـد الريامـي المعـروف

محافظـة البيضـاء، والمدعـو/ مشـرف الجماعـة ب  الجماعــة بمديريــة الطفــه وبإشــراف كٍل مــن المدعــو /حمـود شـتان

 عبداللـه محمـد العربجـي، المعيـن مـن جماعـة الحوثـي مديـراً ألمـن محافظـة البيضـاء.

 

 

 :  " الدرونز"القسم الرابع : ضحايا قصف الطائرات األمريكية 

ـة انتهـاك تتعلـق بقيـام مـا يسـمى بالطائـرات األمريكيـة خـالل الفتـرة التـي يغطيهـا التقريـر، تـمَّ الرصـد والتحقيـق فـي واقع

طيـار   األدلـة  ( الدرونـز)بـدون  وجمـع  اللجنـة  قبـل  مـن  فيهمـا  التحقيـق  تـمَّ  اليمـن،  فـي  المدنييـن  وقصـف  باسـتهداف   ،

 وجميعهــم مــن المدنييــن.    طفــلو  امــرأةبينهــم    قتلى  (  10)والمعلومـات بشـأنهما، وقـد تسـبب القصـف فـي سـقوط عــدد  
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 ة:الوقائع التي تمَّ التحقيق فيها من قبل اللجن

 م  2012/ 2/9 بتاريــــخالبيضاء  محافظة -مدنيين   في مديرية ولد ربيع  واقعة قصف  .1 

الســاع  فــي تمــام  بأنــه  اللجنــة  لــدى  القضيــة  الواقعــة وبحســب مــا تضمنــه ملــف  الرابعــة والنصــف  تتلخــص  ة 

، أطلقــت طائــرة بــدون طيــار أمريكيــة صاروخــاً علـى سـيارة تقـل م2012  /9  /2  بتاري    خعصــراً مــن يــوم األحــد  

 عـدداً مـن المدنييـن بينهـم أمـرأه وطفلـة مـن أبنـاء قريـة الصـول بمديريـة ولدربيـع ، محافظـة البيضـاء أثنـاء عودتهـم مـن 

 : -أســماؤهم كالتالــيضحيـة  جميعهـم مـن المدنييـن و 12مدينـة رداع ممـا أدى إلـى مقتـل 

 

 أسماء القتلى  

 م االسم  العمر 

 1 عبدالغني أحمد مبخوث العبولي سنه 18

 2 وسيلة علي الفقيه الدباري سنه 40

 3 دولة ناصر صالح العبولي سنه 12

 4 يمحمد عبده جارهللا العبول سنه25

 5 عبدهللا أحمد العبولي سنه18

 6 محمد علي الفقيه الدباري  عبدهللا سنه 21

 7 مبروك مقبل علي الفقيه الدباري  سنه 21

 8 ناصر صالح ناصر العبولي سنه 49

 9 صدام حسين محمد العبولي سنه 17

 جمال محمد عباد العبولي سنه 19
10 

  

 

 أسماء الجرحى 

 

لجنــة المكلــف برصــد الواقعــة باالنتقــال إلــى قريــة الصــول بمديريــة ولــد ربيــع واالسـتماع إلـى وقــد قــام فريــق ال

بأنـه فـي    ةوالـذي أكـدوا للجنـ  (  ع. م. ع  )  و    (  م. ص. أ)    إفـادات عـدد مـن ذوي الضحايـا وشـهادة الشـهود ومنهـم:  

ـمعوا صـوت انفجـاٍر كبيـٍر مـن جهـة منطقـة قيفـة، وعلـى اثـر ذلـك توجهـوا س  م2012  / 9  /2  بتاري    خ  مساء  4.30السـاعة  

إلـى مـكان االنفجـار و بعـد حوالـي أكثـر مـن سـاعة وصلـوا إلـى المـكان فوجـدوا السـيارة التـي كان يسـتقلها الضحايـا 

إلـى جـوار السـيارة  وعلـى الفـور باشـر األهالـي جمـع  تناثـرة فـي المـكان ومحترقـة بالكامـل واألشـالء الضحايـا وجثثهـم م
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إلـى مستشـفى مدينـة رداع كمـا أفـاد األهالـي مـن أبنـاء المنطقـة أن جميـع الضحايـا   المصابيناألشـالء والجثـث ونقلهـا مـع  

 هـم مـن المدنييـن. 

 النتيجة: 

حقيــق فــي الواقعة، خلصـت اللجنـة إلـى مسؤولية القـوات األمريكيـة ا قامــت بــه اللجنــة مــن أعمــال ت مــن خــالل مــ

 بالشـراكة مـع الحكومـة اليمنيـة التـي سـمحت بمثـل هـذه التدخـالت، وارتكاب هـذا النـوع مـن االنتهـاكات

 التحديات: سابعا 

 ــن الصعوبــات والتحديــات، البعــضرهــا مــن آليــات الحمايــة والمســاءلة عــدداً مواجهــت اللجنــة كغي

العـام  اإلنسانـي والعسـكري واألمنمنهـا مسـتمرة بسـبب الوضـع   م وبعضهـا بسـبب مسـتجدات 2015ي والسياسـي منـذ 

 التحديـات مـا يلـي:  األرض التـي حدثـت خـالل الفتـرة التـي يغطيهـا التقريـر ومـن أهـم

يمـن أدى إلـى زيـادة عـدد االنتهـاكات بمختلـف أشـكالها وزيـادة عـدد الضحايـا األمـر اسـتمرار الحـرب الدائـرة بال .1

 علـى اللجنـة.  واألعبـاءالـذي ضاعـف مـن الجهـود 

 تمرار تعريــض حيــاة المدنييــن للخطـر. ي واســاإلنسانعــدم التــزام أطــراف النــزاع بمبــادئ القانــون الدولــي   .2

الـرد علـى االستفسـارات الموجهـة مـن عـدم تعـاو .3 البعـض  فـي  اللجنـة وتأخـر  النـزاع مـع  ن بعـض أطـراف 

 اللجنـة بشـأن ادعـاءات االنتهـاكات المنسـوبة إليهـا. 

ببعــض   .4 المتعلقــة  المعلومــات  إلــى  الوصــول  علــى صعوبــة  القائمــة  االنتهــاكات  خصوصــا  االنتهــاكات 

 . ــوع االجتماعــي وإحجــام الضحايــا عــن إيرادهــا أو التبليــغ عنهــاأســاس الن

 . استمرار النزاع المسلح الحاصل في عموم انحاء اليمن خلـق العديـد مـن الصعوبـات أمـام أعمـال  اللجنـة.  .5

ية وزراعتهـا باأللغـام يريـات التـي تشـتعل فيهـا الحـرب بسـبب قطـع الطرقـات الرئيسـصعوبـة التنقـل فـي المد .6

 ووعـورة الطـرق الفرعيـة.

 تـردي مسـتوى الخدمـات العامـة فـي معظـم المناطـق خصوصـا خدمـات االتصـاالت والكهربـاء والطـرق األمـر   .7

 ل معهـم وارسـال المعلومـات مـن قبلهـم.الـذي نتـج عنـه صعوبـة تحـرك الراصديـن والتواصـ .8

 

 التوصيات:  ثامنا  

ومــا ســبقه    ،هذا التقريرعــدداً مــن نمــاذج تلــك التحقيقــات فــي    وايرادها  ،فقــاً للتحقيقــات التــي انتهــت منهــا اللجنــةو

حقــوق اإلنســان ل  نتهــاكاتالامــن أنــواع    عــددٍ كل طــرف عــن    مسؤوليةموضحــة    ؛فــي التقاريــر الدوريــة الســابقة

ن فـإ  مســت الحــق فــي الحيــاة والســالمة الجســدية والحيــاة الكريمــة لليمنيــن/ات. التــي ؛ون الدولــي اإلنســانيوالقانــ

داً مـن التوصيـات لكافـة أطـراف النـزاع وإلـى كل طـرف علـى حـدة، إضافـة إلـى مـا قدمتـه وأكـدت داللجنـة تضـع هنـا عـ

 السـابقة.تقاريرهـا  عليـة مـن توصيـات فـي 

 جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن: 

الدولـي   .1 القانـون  بمبـادئ  بحمايـة  اإلنسانالتقيـد  المتعلقـة  ،وتجنيــب  ي  المحميـة  واألماكـن  واألعيـان  المدنييـن 

 ء العمليــات القتاليــة  تعريــض حيــاة المدنييــن وممتلكاتهــم للخطــر وتطبيــق مبــادئ التناســب والتمييــز أثنــا

العشـوائي .2 والقصـف  الهجمـات  المتسـبب  التوقـف عـن  أعضائهـم  بحـق  الداخليـة  التحقيقيـات  بمقتـل وإجـراء  ين 

  .وإصابـة المدنييـن 

ي للمنظمـات الدوليـة واإلقليميـة والمحليـة لضمـان وصـول المسـاعدات اإلنسانتسـهيل وتيسـير عمليـات الغـوث   .3

 يـة لمسـتحقيها فـي عمـوم اليمن الضرور
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 بين كافة المناطق  األمنمساعدة المواطنون في الوصول إلى الموارد والمرور  .4

القســري للمواطنيــن   واإلخفــاءعمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون واالعتقــاالت التعســفية،    إيقــاف جميــع .5

 . يــةاألمنــروف االســتثنائية والحريــات، وعــدم التــذرع بالظ وتقييــد

القتـل والتشـوية واالعتــداء  حمايـة األطفـال وضمـان عـدم تعرضهـم لالنتهـاكات الجسـيمة السـتة ومـن ذلـك   .6

 علــى المــدارس والمستشــفيات واســتخدامها فــي العمــل الحربــي.

وقــف عــن جميــع الممارســات التــي تمــس حقوقهــم  والت  اإلنسانحمايــة النشــطاء والمدافعيــن عــن حقــوق  .7

 أو تتســبب فــي عرقلــة نشــاطهم.

كامـل   .8 بشـكل  أمورهـا  وتيسـير جميـع  المحافظـات،  كافـة  فـي  العامـل  الوطنيـة وطاقمهـا  اللجنـة  مـع  التعـاون 

و المطلوبـة  المعلومـات  بكافـة  تزويدهـا  خـالل  مـن  شـفافية  حقـوق  فقـا  وبـكل  مجلـس  رقـم    اإلنسانلقـرار 

A/HRC/RES/42/2  م 2/10/2019الصـادر بتاريخ 

 جماعة الحوثي : 

ي الملزمـة بحظـر اسـتهداف التجمعـات السـكنية واسـتحداث ثكنـات اإلنسانالتقيـد الفعلـي بمبـادئ القانـون الدولـي   .1

 والممتلـكات العامـة والخاصـة للتدميـر.ييـن عسـكرية فـي المناطـق اآلهلـة بالسـكان وتعريـض المدن

التوقـف عـن كافـة أشـكال  الحصـار المفروضـة علـى بعـض المناطـق وخاصـة  مدينـة تعـز والمديريـات التـي   .2

 تتبعهـا والسـماح بفتـح ممـرات آمنـة للمدنييـن تضمـن تحركهـم وتخفيـف المعانـاة عليهـم. 

الإيقـاف كافـة أعمـال تقيي .3 التعسـفية واإلخفـاء القسـري والتعذيـب والمعاملـة الالإنسـانية   ـد  حريـة واالعتقـاالت 

والمعارضيـن والصحفييـن واإلفـراج الفـوري عـن جميـع     اإلنسان بحـق المواطنـون والمدافعيـن عـن حقـوق  

 المعتقليـن تعسـفا والكشـف عـن مصيـر المخفييـن. 

المسـتحدثة فـي المنـازل والمؤسسـات العامـة واإلفـراج الفـوري عـن المدنييـن    تقـالإغـالق جميـع مراكـز االع .4

 المتواجديـن فيهـا.

إيقـاف كافـة أعمـال التمييـز وأوجـه عـدم المسـاواة  والعنـف بأشـكاله المختلفـة ضـد النسـاء عامـة والناشـطات  .5

 خاصـة ، ومحاسـبة مرتكبـي تلـك االنتهـاكات بحقهـن.  اثيـةوالعامـالت بالمجـاالت التنمويـة والسياسـية واإلغ

 ، وتسريح كافة األطفال المجندين فورا. وتجنيدهمالتوقف عن استخدام األطفال في النزاع  .6

  اإلنسان حقوقانتهــاكات  ارتكابالمنتميــن للجماعــة المتورطيــن فــي  فرادمحاســبة جميــع القيــادات واأل .7

ات االسـتيالء غيـر القانونـي لممتلـكات وأمـوال المعارضيـن للجماعـة  واألعمـال االنتقاميـة التوقـف عـن عمليـ .8

 المتمثلـة بتفجيـر المنـازل فـي كافـة المحافظـات.  

 .بإعطاء خرائط توضيحية بمناطق زراعة األلغام وااللتزامالتوقف الفوري عن زراعة األلغام  .9

م .10 عـن  التضييـق  االمتنـاع  بمجـاالت مارسـات  العاملـة  المدنـي  المجتمـع  ومنظمـات  الدوليـة  المؤسسـات  علـى 

 .والتنميـة والسـماح لهـا بتقديـم خدماتهـا للمواطنيـن اإلغاثـة

 

 الحكومة الشرعية:  

 سان اإلنـاكات حقــوق  القيــام بجملــة مــن اإلجــراءات والتدابيــر الضامنــة لمحاســبة ومســاءلة مرتكبــي انتهـ .1

يـة والعسـكرية التابعـة للحكومـة الشـرعية واتخـاذ خطـوات ملموســة لمكافحــة األمنمـن المنتسـبين لألجهـزة  

 إفــالت الجنــاة مــن العقــاب «

اج الفــوري  واإلفـر  الحكومـة،إيقـاف عمليـات االعتقـال غيـر القانونيـة فـي جميـع المناطـق التـي تسـيطر عليهـا   .2

 جميــع المعتقليــن دون أي مســّوغ قانونــي، فــي كافــة المعتقــالت والســجون غيــر القانونيــة.عــن 

بنـاء قـدرات قطـاع العدالـة الوطنـي وحـث القضـاء علـى القيـام بـدوره األساسـي بإجـراء المحاكمـات لمرتكبـي  .3

 وطنيـة. ـه مـن اللجنـة الاالنتهـاكات وفـق الملفـات المسـلمة ل
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اإلضافـي   والبرتوكول التصديــق علــى االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن اإلخفــاء القســري   .4

الملحـق باتفاقيـة القضـاء علـى كافـة أشـكال التمييـز ضـد المـرأة والبروتوكـول االختيـاري التفاقيــة مناهضــة 

 .المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــةــره مــن ضــروب التعذيــب وغي

خصوصـا قواعــد   اإلنسانفـي مجـال احتـرام وأعمـال وحمايـة حقـوق    األمنرفـع قـدرات منتسـبي الجيـش و .5

الدولــي   حقــوق  اإلنسانالقانــون  وقانــون  وف  اإلنساني  اليمــن  بــه  االملتــزم  للمواثيــق  المصـادق  قــا  لدوليـة 

  .عليهـا

واالسـتمرار    المواطنـيناعتمـاد سياسـة اقتصاديـة شـاملة مـن شـأنها إيقـاف تدهـور العملـة ورفـع المعانـاة علـى   .6

 بصـرف مرتبـات الموظفيـن فـي كافـة محافظـات الجمهوريـة. 

، المــاء ، النظافــة ، التــي أصبحــت مشــلولة تفعيــل كافــة مؤسســات الدولــة الخدميــة » الصحــة ، الكهربــاء   .7

 منــذ بدايــة الحــرب وتحســين الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن.  

مـع توصيـات اللجنـة الوطنيـة وسـرعة الـرد علـى االستفسـارات بشـأن الوقائـع والمواضيـع المتعلقـة التجـاوب   .8

 .اإلنسانبانتهـاكات حقـوق 

هداف الطائرات االمريكية بدون طيار؛ والذي تسببت في اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لحماية المدنيين من است .9

وفقاً   القضاء  إلى  إجرامية   أعمال  ارتكاب  في  يشتبه  من  وتقديم   األمنين،  المدنيين  الضحايا  من  العديد  مقتل 

العادلة  التعويضات  بدفع  بالمبادرة  اليمنية  الحكومة  اللجنة  توصي  كما  النافذة،  الوطنية  والقوانين  للتشريعات 

 ضررين من تلك االنتهاكات .للمت

 بي لدعم الشرعية: التحالف العر

إجـراء ي واتخـاذ تدابيـر لحمايـة المدنييـن أثناء العمليات العسـكرية واإلنسانااللتـزام بمبـادئ القانـون الدولـي   .1

 . اإلنسانالتحقيقـات المتعلقـة بمحاسـبة المتسـببين فـي انتهاكات حقوق 

يــن مــن وفيــات وإصابــات وممتلــكات جــراء العمليــات  القيــام بعمليــة التقييــم لألضــرار التــي لحقــت بالمدني  .2

 . العســكرية

ة لضمـان وصولهـا إلـى كافـة المناطـق المتضـررة فـي  ياإلنسانتقديـم التسـهيالت لعمـل المنظمـات اإلغاثيـة و .3

 ـة. األمناليمـن بالطـرق 

بمـ .4 اليمنيـة  المقـدم للحكومـة  الدعـم االقتصـادي  الخدمـات رفـع مسـتوى  ا يكفـل قيامهـا بمهامهـا وتوفيـر كافـة 

 . للمواطنين

ة إلــى العاصمــة المؤقتــة عــدن والمســاهمة عــودة الحكومــ  وتســهيلالعمــل علــى تنفيــذ اتفــاق الريــاض   .5

 يــة والعســكرية. األمنفــي تفعيــل مؤسســات الدولــة وتوحيــد األجهــزة 

التعــاون مــع اللجنــة وســرعة الــرد علــى االستفســارات المقدمــة بشــأن الوقائــع المنسـوبة  زيــادة مســتوى .6

از اللجنـة للتحقيقـات علـى أكمـل وجـه إضافـة لتسـهيل وصولهـا إلــى المناطــق التــي  للطيـران وبمـا يكفـل إنجـ

 .تخضــع لســيطرة التحالــف عســكريا

 

 ي: المجتمع الدول

تعزيـز جهـود السـالم فـي اليمـن لضمـان وقـف األعمـال القتاليـة وبمـا يكفـل جبـر الضـرر للضحايـا ومحاكمــة   .1

 .اإلنسانهــاكات حقــوق مرتكبــي انت

ل بشــكل كامــل وبــك   أعمالهاالضغــط علــى أطــراف النــزاع للتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق وتيســر   .2

 A/HRC/RES/42رقــم    اإلنسانشــفافية تنفيــذا لقــرار مجلــس حقــوق 

فـي مجـال الدعـم الفنـي والمشـورة ورفـع    اإلنسانرفـع مسـتوى الدعـم المقـدم مـن المفوضيـة السـامية لحقـوق   .3

 ـة وشـفافة.القـدرات والدعـم القانونـي  بمـا يكفـل وفاءهـا بالتزاماتهـا بإجـراء تحقيقـات مهني
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