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التقرير الخامس 

عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات 

حقوق اإلنسان في اليمن 

للفترة من 1 فبراير 2018م إلى 31 يوليو 2018م
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موجز:

يف ظــل اتّســاع دائــرة الحــرب، وازديــاد أعــداد االنتهــاكات، أصبحــت مهمــة القيــام برصــد وتوثيــق 

االنتهــاكات والتحقيــق فيهــا أمــر يف غايــة الصعوبــة، نظــرا النشــغال الجميــع بحاميــة أنفســهم 

مــن االنعكاســات املبــارشة للحــرب فضــا عــن مخاطــر العمــل يف هــذا املجــال، مــام يــؤدي إىل 

ضيــاع حقــوق الضحايــا وإفــات املتســببني يف االنتهــاكات مــن املســاءلة، ومــن هنــا تــرز أهميــة 

ــان يف  ــوق اإلنس ــاكات حق ــاءات انته ــق يف ادع ــة للتحقي ــة الوطني ــه اللجن ــوم ب ــذي تق ــدور ال ال

اليمــن، والتــي أصبحــت هــي الجهــة الوحيــدة املتواجــدة يف جميــع مناطــق الجمهوريــة، والقــادرة 

عــى القيــام بالرصــد والتوثيــق والتحقيــق يف كافــة االنتهــاكات مــن أجــل الحفــاظ عــى حقــوق 

الضحايــا، وضــامن مســاءلة املنتهكــني وعــدم إفاتهــم مــن العقــاب.

ويف ظــل غيــاب دعــم املجتمــع الــدويل، واقتصــار الدعــم املقــدم مــن املفوضيــة الســامية لحقــوق 

ــم أن  ــدرات - رغ ــع الق ــال رف ــة يف مج ــدورات التدريبي ــن ال ــدود م ــدد مح ــد ع ــى عق ــان ع اإلنس

 ،)31/36/A/HRC/RES( نصــوص قــرارات مجلس حقــوق اإلنســان، وبالتحديد قــراره األخــر رقــم

ــة إضافــة إىل  قــد نــص عــى تقديــم الدعــم للجنــة يف املجــاالت التقنيــة واالستشــارية والقانوني

مجــال رفــع القــدرات - إال أن اللجنــة متكنــت مــن تحقيــق نتائــج ملموســة يف كافــة املهــام املوكلــة 

ــغ إجــاميل  إليهــا، خصوصــا فيــام يتعلــق برصــد وتوثيــق االنتهــاكات والتحقيــق فيهــا، حيــث بل

الحــاالت التــي تــم رصدهــا وتوثيقهــا وحفظهــا يف قاعــدة البيانــات التابعــة للجنــة خــال الفــرة 

مــن 2018/2/1م وحتــى 2018/7/31م عــدد )4.368( حالــة موزعــة عــى أكــر مــن )30( نوعــاً 

مــن االنتهــاكات، أكملــت اللجنــة التحقيــق يف عــدد )1,٩00( حالــة مــن الحــاالت التــي تــم رصدهــا، 

واســتمعت خــال ذلــك إىل أكــر مــن  )3,800( مبلــغ وضحيــة وشــاهد، كــام تطلـّـب ذلك مــن اللجنة 

ــة إىل  ــزوالت امليداني ــن الن ــد م ــذ العدي ــات، وتنفي ــور والفيديوه ــق والص ــى آالف الوثائ ــاع ع االط

مختلــف املناطــق مبــا فيهــا مناطــق النــزاع املســلح.  واللجنــة، مــن خــال هــذا التقريــر، تســعى إىل 

تســليط الضــوء عــى أبــرز مــا قامــت بــه، ومــا أنجزتــه مــن أعــامل يف مجــاالت الرصــد والتوثيــق 

والتحقيــق يف كافــة االنتهــاكات التــي ارتكبــت مــن قبــل جميــع األطــراف.
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أوال: مقدمة 

 تقــّدم اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان - مــن خــال تقريرهــا 

الخامــس  أهــم نتائــج عملهــا مــن التحقيقــات التــي قامــت بهــا خــال الفــرة مــن 1 فرايــر 2018م 

ــامل  ــام بأع ــا للقي ــن له ــاص املقرري ــة واالختص ــب الوالي ــك مبوج ــو 2018م، وذل ــى 31 يولي وحت

الرصــد والتوثيــق والتحقيــق يف جميــع االنتهــاكات املتعلقــة بالقانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون 

ــع  ــن جمي ــة، وم ــة اليمني ــة أرايض الجمهوري ــى كاف ــب ع ــي ترتك ــان الت ــوق اإلنس ــدويل لحق ال

أطــراف النــزاع املســلح يف اليمــن، واســتنادا إىل نــص القــرار الجمهــوري رقــم )140( لســنة 2012م 

وتعدياتــه.

وهــذا التقريــر يعــد جــزء ال يتجــزأ مــن التقاريــر األربعــة الســابقة التــي أصدرتهــا اللجنــة، ويُقــرأ 

ــة،  ــق مبواضيــع الواليــة، واالختصــاص، واإلطــار القانــوين، واملنهجّي معهــا، خصوصــا فيــام يتعل

وأســاليب العمــل.

ويــأيت إصــدار هــذا التقريــر يف ســياق حــرص اللجنــة عــى إطــاع الــرأي العــام املحــي والــدويل 

ــي  ــاين الت ــام الث ــر الع ــو التقري ــر، وه ــا التقري ــي يغطيه ــرة الت ــال الف ــا خ ــج أعامله ــى نتائ ع

ــنة 2017م  ــم )50( لس ــوري رق ــرار الجمه ــدور الق ــد ص ــام 2018م، وبع ــال الع ــة خ ــه اللجن تطلق

A/HRC/( الخــاص بتمديــد فــرة عمــل اللجنــة ملــدة عامــني، وقــرار مجلــس حقــوق اإلنســان رقــم

RES/31/36(  الصــادر بتاريــخ 2017/٩/2٩م، باإلضافــة إىل تقريرهــا النوعــي الخــاص بالســجون 

ــاكات  ــيتناول االنته ــر. وس ــذا التقري ــاق ه ــع إط ــن م ــة بالتزام ــيتم إطاق ــذي س ــات، وال واملعتق

املتعلقــة بتقييــد الحريــة واملعاملــة الاإنســانية خــال فــرة الحــرب.

ثانيا: املنهجّية

تؤكــد اللجنــة عــى التزامهــا باملنهجّيــة املنصــوص عليهــا يف قــرار إنشــائها، واملبّينــة يف تقاريرهــا 

األربعــة الســابقة، والتــي أكــدت فيهــا عــى االلتــزام مبعايــر التحقيــق الدولّيــة املطبقــة يف اللجــان 

املامثلــة، ومــن أهمهــا الشــفافية واالســتقالية والحيــاد واملوضوعيــة واملهنيــة، كــام تلتــزم اللجنــة 

- يف أعــامل الرصــد والتحقيــق التــي تقــوم بهــا - بوســائل العمــل املقــرة يف الترشيعــات الوطنيــة 

ــا وذويهــم، واالســتامع  ومــن أبرزهــا: تلقــي الشــكاوى، وإجــراء املقابــات املبــارشة مــع الضحاي

إىل الشــهود، والنــزول واملعاينــة ألماكــن االنتهــاكات، واالســتعانة بالخــراء والتقاريــر والشــهادات 

ــاون  ــى التع ــا ع ــة عمله ــن منهجّي ــة ضم ــد اللجن ــام تعتم ــة، ك ــات املختص ــن الجه ــادرة م الص

مــع منظــامت املجتمــع املــدين فيــام يتعلــق برصــد توثيــق االنتهــاكات، واإلبــاغ عنهــا، واســتام 
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ــى  ــة - ع ــول إىل الحقيقي ــبيل الوص ــة - يف س ــل اللجن ــام تعم ــا، ك ــا وتحليه ــر وفحصه التقاري

ــة املعلومــات وســامة الشــهود  اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الكفيلــة بضــامن الحفــاظ عــى رسيّ

والضحايــا وذويهــم.

ثالثا: السياق

اســتكامال ملــا تضمنتــه التقاريــر الســابقة الصــادرة عــن اللجنــة بشــأن الســياق العــام لألوضــاع 

التــي مــرت ومتــر بهــا اليمــن خــال الفــرة املاضيــة، ارتــأت  اللجنــة أنــه مــن الــرورة مبــكان أن 

ــة  يتضمــن تقريرهــا هــذا اإلشــارة إىل بعــض أهــم املســتجدات السياســّية والعســكريّة واالقتصاديّ

واالجتامعيــة التــي أثــرت عــى الوضــع العــام ووضــع حقــوق اإلنســان يف اليمــن بشــكل خــاص، 

والتــي مــن أهمهــا مــا يــأيت:

على الصعيد السيا�سي: 

شــهدت اليمــن خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر عــدد مــن األحــداث السياســية الهامــة، مــن 

أبرزهــا قيــام مجلــس األمــن يف فرايــر املــايض بتعيــني الســيد / مارتــن غريفيــت مبعوثــا أمميــا 

ــا  ــرور م ــن م ــم م ــى الرغ ــيخ. وع ــد الش ــامعيل ول ــابق / إس ــوث الس ــا للمبع ــن خلف ــدا لليم جدي

يزيــد عــى خمســة أشــهر مــن تاريــخ تعيينــه وقيامــة بعــدة زيــارات إىل صنعــاء وعــدن والريــاض، 

والتقائــه بعــدد مــن القيــادات يف الحكومــة الرشعيــة وجامعــة الحــويث، إال أنــه - وحتــى كتابــة 

هــذا التقريــر - مل تُعقــد أي جولــة مفاوضــات بــني األطــراف ميكــن القــول معهــا بــأن هنــاك أمــل 

يف الوصــول قريبــا إىل اتفــاق ســام يف اليمــن.

على الصعيد العسكري : 

 شــهدت الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر حصــول بعــض املتغــرات يف ميــزان القــوى عــى األرض 

ــت  ــث متكن ــريب، حي ــف الع ــوات التحال ــة بق ــة مدعوم ــة للحكوم ــلحة التابع ــوات املس ــح الق لصال

ــا«  ــات »التحيت ــى مديري ــيطرة ع ــن الس ــريب م ــاحل الغ ــة الس ــي يف جبه ــش الوطن ــوات الجي ق

ــة  ــارف مدين ــوال إىل مش ــد« وص ــي« و«زبي ــات »الدريهم ــن مديري ــعه م ــزاء واس ــس«، وأج و«حي

ــوات  ــت الق ــام حقق ــدويل، ك ــدة« ال ــة »الحدي ــار مدين ــى مط ــيطرة ع ــد الس ــدة، وبالتحدي الحدي

ــي »البيضــاء« و«صعــدة«، حيــث متكنــت  املســلحة التابعــة للحكومــة بعــض التقــدم يف محافظت

ــوق  ــات« وس ــة »الجريب ــى مديري ــيطرة ع ــن الس ــاء« م ــة »البيض ــة يف محافظ ــوات الحكومي الق

»قانيــة« ووصــوال إىل بعــض املناطــق يف مديريتــي »الســوادية« و«املاجــم«، كــام متكنــت القــوات 

ــاف«  ــات »كت ــق يف مديري ــض املناط ــى بع ــيطرة ع ــن الس ــدة« م ــة »صع ــة يف محافظ الحكومي

ــع«. ــم« و«البق و«باق
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على الصعيد األمني: 

ــة، وعــى وجــه الخصــوص  شــهدت عــدد مــن املحافظــات الخاضعــة لســيطرة الحكومــة الرشعي

ــر  ــن مظاه ــددا م ــر- ع ــا التقري ــي يغطيه ــرة الت ــج« – يف الف ــز« و«لح ــدن« و«تع ــات »ع محافظ

ــادات  ــاجد، والقي ــة املس ــت أمئ ــي طال ــاالت الت ــاالت االغتي ــاع ح ــا ارتف ــن بينه ــي م ــات األمن االنف

ــض  ــات إىل بع ــت االتهام ــام وجه ــكري، ك ــي والعس ــلك األمن ــني للس ــض املنتم ــة، وبع الحزبي

األلويــة والوحــدات العســكرية واألمنيــة التابعــة للحكومــة الرشعيــة يف كل مــن »عــدن« و«تعــز« 

و«مــارب« و«حرمــوت« والقــوات املواليــة، ملــا يســمى باملجلــس االنتقــايل الجنــويب، إضافــة إىل 

بعــض الوحــدات العســكرية واألمنيــة املدعومــة مــن قبــل قــوات التحالــف العــريب، بارتــكاب عــدد 

مــن االنتهــاكات للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان متثلــت يف االعتقــاالت التعســفية، واالختفــاء 

القــري، والتعذيــب، وتقييــد حريــة التنقــل، عــى مداخــل محافظــة »عــدن«، وبعــض املحافظــات 

ــافرين يف  ــض املس ــا بع ــرض له ــي يتع ــاكات الت ــات واالنته ــض املضايق ــة إىل بع ــة، إضاف الجنوبي

ــارب«. ــة »م ــش يف محافظ ــاط تفتي نق

على الصعيد االقتصادي واالجتماعي:

ــي  ــرة الت ــال الف ــل - خ ــة، ووص ــات األجنبي ــام العم ــة أم ــة اليمني ــعر العمل ــور س ــتمر تده اس

يغطيهــا التقريــر - إىل مســتويات غــر مســبوقة، حيــث وصــل ســعر الــدوالر األمريــي أكــر مــن 

)520( ريــال، وبنســبة زيــادة تصــل إىل )150%(، مقارنــة مبــا كان عليــة قبــل انــدالع الحــرب، ومــام 

الشــك فيــه أن هــذا االنهيــار الكبــر يف ســعر العملــة ترتــب عليــة زيــادة أســعار املــواد الغذائيــة 

واملحروقــات ومعظــم الخدمــات األساســية، وهــو مــا ضاعــف مــن معانــاة املواطنــني، خصوصا يف 

املناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرة جامعــة الحــويث، والتــي مل يتــم فيهــا رصف مرتبــات للموظفــني 

ــة. ويف حــني  ــل الحكومــة الرشعي ــل جامعــة الحــويث أو مــن قب ــة ســواء مــن قب التابعــني للدول

شــهدت بعــض املحافظــات الخاضعــة لســيطرة الحكومــة شــيئا مــن التحســن يف بعــض الخدمــات 

مثــل التعليــم والكهربــاء وامليــاه، اســتمرت املــدارس والجامعــات يف املناطــق التــي تحــت ســيطرة 

جامعــة الحــويث مقفلــة، وتوقــف عــدد كبــر مــن الطــاب عــن االلتحــاق بالتعليــم بســبب عــدم 

اســتام املعلمــني لرواتبهــم ألكــر مــن عامــني. وأدى اســتمرار الحــرب وتوقــف معظــم األنشــطة 

ــني  ــح العامل ــة يف معظــم املحافظــات إىل إقفــال معظــم املشــاريع، وتري ــة والصناعي االقتصادي

ــه إىل  ــة، وارتفــاع مســتوى الفقــر يف اليمــن ووصول ــادة نســبة البطال فيهــا، مــام تســبب يف زي

أعــى املســتويات. 
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على الصعيد اإلنساني: 

ــت عامهــا الرابــع يف اليمــن، قــد ألقــت بظالهــا الســلبّية  ال شــك أن اســتمرار الحــرب، التــي دخل

عــى الوضــع اإلنســاين يف عمــوم مناطــق ومحافظــات الجمهوريــة. وعــى الرغــم مــن التحســن 

ــيطرة  ــة لس ــق الخاضع ــة يف املناط ــة والتعليمّي ــات الصحّي ــض الخدم ــتوى بع ــبي يف مس النس

ــك  ــى الضن ــرا وحم ــة كالكول ــراض الوبائي ــة باألم ــاالت اإلصاب ــدد ح ــاض ع ــة، وانخف الحكوم

ــتداد  ــرب واش ــرة الح ــاع دائ ــات، إال أن اتس ــوم املحافظ ــة يف عم ــراض املعدي ــن األم ــا م وغره

العمليــات العســكرية يف بعــض املناطــق، خصوصــا يف محافظــة »الحديــدة«، أدى إىل نــزوح اآلالف 

مــن املواطنــني، ومغادرتهــم ملناطقهــم، األمــر الــذي تســبب يف تعــرض هــؤالء النازحــني للعديــد 

ــز  ــة، وعج ــاب أي دور للحكوم ــل غي ــيام يف ظ ــة، الس ــة واألمني ــة والغذائي ــاكل الصحّي ــن املش م

ــة واملســاعدات اإلنســانية عــن توفــر الحــد األدىن  ــة يف مجــال اإلغاث املنظــامت اإلنســانية العامل

ــني.  ــات النازح ــن متطلب م

رابعا: عالقة اللجنة مع الجهات ذات الصلة بعملها: 

حرصــت اللجنــة، ومنــذ بدايــة عملهــا، عــى التواصــل مــع جميــع أطــراف النــزاع يف اليمــن دون 

اســتثناء، وكذلــك الجهــات ذات العاقــة بعملهــا وبوضــع حقوق اإلنســان، مبــا يســاعدها يف تحقيق 

الهــدف الــذي  أنشــئت مــن أجلــه وهــو التحقيــق يف كافة انتهــاكات حقــوق اإلنســان والوصــول إىل 

جميــع الضحايــا يف الجمهوريــة اليمنيــة، وهــو األمــر الــذي ســارت عليــه اللجنــة خــال الفــرة 

التــي يغطيهــا التقريــر وذلــك عــى النحــو اآليت:

الحكومة اليمنية:

ــر - يف التواصــل مــع عــدد مــن الجهــات  ــي يغطيهــا التقري ــة - خــال الفــرة الت اســتمرت اللجن

ــات  ــق ببيان ــام يتعل ــا في ــا، خصوص ــة بعمله ــا عاق ــي له ــة، والت ــة اليمني ــؤولة يف الحكوم املس

ــن  ــار ع ــة إىل االستفس ــة، إضاف ــة واألمني ــة والجنائي ــر الطبي ــوفات والتقاري ــفيات والكش املستش

بعــض الوقائــع املنســوبة إىل األجهــزة األمنيــة أو الوحــدات العســكرية التابعــة للحكومــة الرشعيــة، 

ــن  ــدد م ــد ع ــة بعق ــت اللجن ــث قام ــارشة، حي ــات املب ــمّية واملقاب ــرات الرس ــر املذك ــك ع وذل

االجتامعــات مــع كا مــن: رئاســة هيئــة األركان، ونائــب رئيــس الــوزراء وزيــر الداخليــة، ونائــب 

ــة، إضافــة إىل اللقــاء مــع محافظــي محافظــات »مــأرب« و«تعــز« و«حرمــوت«،  ــر الداخلي وزي

ورئيــس فريــق قــوات مكافحــة اإلرهــاب مبحافظــة »عــدن«، وقائــد الرشطــة العســكرية مبحافظــة 

»تعــز«، كــام التقــت اللجنــة مبــدراء أمــن محافظــات »عــدن« و«حرمــوت« و«تعــز« و«مــأرب« 
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ــة  ــدة« ملناقش ــز« و«الحدي ــن »تع ــريب م ــاحل الغ ــات الس ــض مديري ــج«، وبع ــبوة« و«لح و«ش

ــاكات.   ــن االنته ــا م ــة، وغره ــل والحرك ــق يف التنق ــة، والح ــة بالحريّ ــاكات املاس االنته

التحالف العربي لدعم الشرعية 

اســتكامال ألنشــطة التواصــل التــي تقــوم بهــا اللجنــة مــع قيــادة قــوات التحالــف العــريب بهــدف 

اســتام الــردود الخاصــة باالستفســارات املتعلقــة بالوقائــع املنســوبة إليهــم، فقــد قامــت اللجنــة 

خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر بإرســال عــدد مــن الكشــوفات الخاصــة بالوقائــع التــي تحقق 

ــع  ــاء م ــة لق ــدت اللجن ــام عق ــف، ك ــادة التحال ــل قي ــن قب ــني م ــال املع ــط االتص ــر ضاب ــا ع فيه

رئيــس أركان قــوات التحالــف بتاريــخ 2018/3/12م، تــم خالــه مناقشــة ســبل توفــر املعلومــات 

التفصيليــة املرتبطــة بظــروف ووقائــع ادعــاءات االنتهــاكات املنســوبة إىل قــوات التحالــف، ورضورة 

توفرهــا والــرد عــى االستفســارات املوجــه مــن اللجنــة خــال املواعيــد املحــددة، ومبــا يخــدم ســر 

التحقيقــات. كــام عقــدت اللجنــة بتاريــخ 2018/3/8م لقــاء مــع الفريق املشــرك لتقييــم الحوادث، 

ــة  ــع املتعلقــة بقصــف الطــران وتقييمهــا، حيــث ناقــش اللقــاء آلي ــي بالتحقيــق يف الوقائ واملعن

التعــاون، وردود فريــق التقييــم الســابقة عــى استفســارات اللجنــة الخاصــة بالوقائــع املنســوبة 

ــأن  ــارات بش ــى االستفس ــرد ع ــق ال ــن الفري ــة م ــت اللجن ــام تلق ــريب، ك ــف الع ــران التحال إىل ط

)65( واقعــة مــن إجــاميل )120( واقعــة اســتفرت عنهــا اللجنــة.

جماعة الحوثي

ــا  ــويث، مب ــة الح ــا جامع ــن بينه ــراف، وم ــة األط ــع كاف ــل م ــى التواص ــا ع ــة دوم ــت اللّجن حرص

يخــدم أعــامل التحقيــق التــي تقــوم بهــا اللجنــة، وهــو مــا أكدتــه اللجنــة يف تقاريرهــا األربعــة 

الســابقة، إال أنــه - وخــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر والتقاريــر الســابقة - مل يحــدث أي تجاوب 

مــن قبــل جامعــة الحــويث بخصــوص تعيــني ضابــط اتصــال الســتام االستفســارات املرســلة مــن 

اللجنــة أو الــرد عليهــا، ورغــم ذلــك اســتمرت اللجنــة - عــر فريــق الرصــد التابــع لهــا - بالقيــام 

بأعــامل الرصــد والتوثيــق، والنــزول امليــداين، ومقابلــة الضحايــا والشــهود، يف كافــة االنتهــاكات 

التــي تقــع يف جميــع املحافظــات واملناطــق الخاضعــة لســيطرة جامعــة الحــويث.

السلطة القضائية

وفقــا للقــرار الجمهــوري رقــم )50( لســنة 2017م بشــأن إعــادة تشــكيل اللجنــة والــذي نــص يف 

املــادة )5( منــه عــى أن تحيــل اللجنــة القضايــا التــي أكملــت التحقيــق فيهــا إىل النيابــة العامــة 

مــن أجــل اســتكامل التحقيقــات، واإلحالــة إىل املحاكــم وفقــا لقانــون اإلجــراءات الجزائيــة، وقانون 
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الجرائــم والعقوبــات، عقــدت اللجنــة عــددا مــن اللقــاءات مــع النائــب العــام لدراســة آليــة تســليم 

امللفــات التــي انتهــت اللجنــة مــن التحقيــق فيهــا، وبتاريــخ 2018/7/5م، تــم توقيــع محــر بــني 

اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق والنيابــة العامــة بشــأن آليــة تســليم امللفــات، ومتابعــة اللجنــة ملــا تــم 

بشــأنها. وبنــاء عليــه قامــت اللجنــة بتســليم النيابــة العامــة دفعــة أوىل مــن امللفــات املعلــن عنهــا، 

وعــدد )600( ملــف مــن ملفــات القضايــا التــي انتهــت اللجنــة مــن التحقيــق فيهــا ، كــام قامــت 

ــجون  ــاع الس ــى أوض ــش ع ــة للتفتي ــارات امليداني ــن الزي ــدد م ــة بع ــة للجن ــة التابع ــرق امليداني الف

مبشــاركة رؤســاء ووكاء النيابــات يف محافظــات »تعــز« و«شــبوة« و«عــدن« و«مــارب«. 

منظمات املجتمع املدني

اســتمرت اللجنــة يف التعــاون والتنســيق مــع منظــامت املجتمــع املــدين املحلّيــة والدولّيــة العاملــة  

ــا  ــي يغطيه ــرة الت ــال الف ــق. وخ ــد والتوثي ــيام الرص ــان الس ــوق اإلنس ــة حق ــايل حامي يف مج

ــني يف  ــات املعتقل ــني وأمه ــات املختطف ــة أمه ــن رابط ــع كل م ــاءات م ــة لق ــدت اللجن ــر عق التقري

كل مــن مكتــب اللجنــة الرئيــي يف »عــدن« وفــرع اللجنــة يف »تعــز«، إضافــة إىل اللقــاء برابطــة 

املعتقلــني، وقيــام عــدد مــن رؤســاء منظــامت املجتمــع املــدين بزيــارة مكتــب اللجنــة، واالجتــامع 

مــع رئيــس وأعضــاء اللجنــة، وتســليم عــدد مــن الباغــات حــول بعــض األحــداث واالنتهــاكات، كام 

اســتلمت اللجنــة كشــوفات رســمية مــن رابطــة أمهــات املعتقلــني تحــوي أســامء وبيانــات عــدد 

)2.468( معتقــا، مرفــق بهــا عــددا مــن  اســتامرات الرصــد التــي قامــت بهــا الرابطــة والخاصــة 

بالضحايــا.

ويف مجــال تبــادل الخــرات، نظمــت اللجنــة ورشــة تدريبيــة لعــدد )10( مــن منظــامت املجتمــع 

املــدين العاملــة يف مجــال الرصــد والتوثيــق يف محافظــة »تعــز«، إضافــة إىل مشــاركة عــدد )17( 

ــدت يف  ــي عق ــام الت ــا األلغ ــتامع لضحاي ــة االس ــدين يف جلس ــع امل ــامت املجتم ــن منظ ــة م منظم

ــر   ــا ع ــة أيض ــتقبلت اللجن ــام اس ــا. في ــاف الضحاي ــة وإنص ــات لحامي ــروج بتوصي ــز«، والخ »تع

الريــد اإللكــروين الرســمي للجنــة عــددا مــن التقاريــر الصــادرة عــن منظــامت محليــة ودوليــة 

تتعلــق بحالــة حقــوق اإلنســان يف اليمــن والصــادرة عنهــا خــال فــرة التقريــر، وقامــت بتحليلهــا، 

وتوجيــه الراصديــن التابعــني للجنــة متابعــة الوقائــع التــي ذكــرت فيهــا.

املفوضية السامية لحقوق اإلنسان

طبقــا لقرار مجلــس حقوق اإلنســان رقــم )A/HRC/RES/31/36(، الصادر بتاريــخ 2017/٩/2٩م، 

فقــد كان ينبغــي عــى املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان تقديــم الدعــم إىل اللجنــة يف مجــال 
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ــع أن  ــوين. وم ــم القان ــاري والدع ــم االستش ــورة والدع ــة واملش ــاعدة التقني ــدرات واملس ــع الق رف

اللجنــة قــد تقدمــت برؤيتهــا إىل املفوضيــة بشــأن تنفيــذ القــرار فــور صــدوره مــن مجلــس حقــوق 

اإلنســان، وتــم التأكيــد عــى ذلــك يف اللقــاء الــذي جمــع بــني اللجنــة واملفوضيــة يف »أديــس أبابا« 

بتاريــخ 2018/1/25م، والــذي تــم فيــه االتفــاق عــى أن تقــوم املفوضيــة بتقديــم الدعــم التقنــي 

إىل اللجنــة ممثــا بتوفــر عــدد مــن أجهــزة االتصــاالت لراصــدي اللجنــة، إضافــة إىل توفــر خبــر 

يف مجــال األســلحة، وخبــر يف القانــون الــدويل اإلنســاين لتقديــم االستشــارات الفنيــة والقانونية 

إىل اللجنــة، فضــا عــن عــدد مــن الــدورات التــي التزمــت املفوضيــة بتقدميهــا لطاقــم اللجنــة يف 

عــدد مــن املواضيــع، بحيــث يتــم تنفيــذ كل مــا تــم االتفــاق عليــه قبــل نهايــة شــهر يونيــو 2018م، 

وهــو األمــر الــذي تــم تأكيــده يف لقــاء اللجنــة باملفوضيــة يف عــامن، وبحضــور نائــب الســفر 

الهولنــدي يف مــارس 2018م. ويف حــني التزمــت املفوضيــة بتنفيــذ بعــض مــن الــدورات التدريبيــة 

املتفــق عليهــا ألعضــاء اللجنــة، وفريــق التحقيــق املســاعد، والطاقــم الفنــي واإلداري وفريــق الرصــد 

امليــداين، فــإن اللجــن توضــح انهــا مل تتلــق أي دعــم أو مســاعدة يف بقيــة املجــاالت التــي وردت يف 

قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان، ومنهــا املشــورة والخــرات والدعــم التقنــي والفنــي، والتــي ال تقــل 

أهميــة عــن بنــاء القــدرات، إن مل تكــن أكــر أهميــة منــه.

واللجنــة إذ تعــر عــن تقديرهــا للجهــود التــي يبذلهــا مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان 

لتنفيــذ عــدد مــن األنشــطة يف مجــال بنــاء القــدرات، إال أنهــا تتطلــع إىل مزيــد مــن التعــاون، مــن 

املفوضيــة مبــا يســاعد اللجنــة عــى القيــام  باملهــام املنوطــة بهــا.

خامسا: أهم األعمال التي أنجزتها اللجنة خالل الفترة التي يغطيها التقرير

ــذ عــدد مــن األنشــطة املدرجــة يف  ــة خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر تنفي اســتطاعت اللجن

خطّتهــا الســنوية للعــام 2018/2017م، والتــي تهــدف إىل قيــام اللجنــة باملهــام املوكلــة إليهــا وفقــا 

لقــرار إنشــائها، واملتمثلــة يف  التحقيــق يف كافــة االنتهــاكات املتعلقــة بالقانــون الــدويل اإلنســاين 

وقانــون حقــوق اإلنســان التــي حدثــت وتحــدث يف كافــة أرايض الجمهوريــة اليمنيــة، حيــث قامــت 

اللجنــة بــاآليت:

في الجانب التنظيمي واملؤس�سي: 

واصلــت اللجنــة مراجعــة البنــى التنظيميــة الخاصــة بهــا، حيــث تــم تعديــل الئحــة الرصــد والتوثيق 

لتتوافــق مــع مبــادى ومعايــر ميثــاق األمــم املتحــدة والقانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الدويل 

ــروف  ــة لظ ــن اللجن ــتجابة م ــة. واس ــذة ذات العاق ــة الناف ــات الوطني ــان، والترشيع ــوق اإلنس لحق

ــن  ــدد الراصدي ــادة ع ــر بزي ــرة التقري ــال ف ــة خ ــت اللجن ــدة، قام ــق ع ــا ملناط ــرب وامتداده الح
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واملتطوعــني، وذلــك لتغطيــة األحــداث والنــزول امليــداين إىل ملقابلــة الضحايا ورصــد االنتهــاكات أوال 

ــك املحافظــات واملناطــق، كــام أنهــت اللجــة عمليــة الفــرز واملســح الضــويئ لجميــع  بــأول يف تل

امللفــات الخاصــة بوقائــع االنتهــاكات التــي تــم رصدهــا والتحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة، وحفــظ 

كافــة الوثائــق وأرشــفتها إلكرونيــا يف ســرفرات اللجنــة، وســرفرات احتياطيــه لضــامن الحفــاظ 

عــى املعلومــات ورسيتهــا.

في مجال رفع القدرات:

ــة  ــة داخلي ــل تدريبي ــة عم ــد ورش ــة بعق ــت اللجن ــر، قام ــا التقري ــي يغطيه ــرة الت ــال الف خ

لراصديهــا مــن جميــع املحافظــات مبحافظــة »عــدن« بتاريــخ 2018/4/7م، وذلــك بهــدف تقييــم 

مســتوى عمليــة الرصــد والتوثيــق، وتحســني مخرجاتهــا الكمّيــة والنوعّيــة إضافــة إىل عــدد مــن 

الــدورات الخاصــة باملتطوعــني والراصديــن الجــدد امللتحقــني باللجنــة، كــام تلقــى طاقــم اللجنــة 

مــن املحققــني، املســاعدين، والطاقــم اإلداري، ووحــدة املعلومــات تدريــب عــر املفوضيــة الّســامية 

مبجــاالت الرصــد والتحقيــق، كــام شــاركت اللجنــة بتقديــم يــوم تدريبــي ألعضــاء النيابة العســكرية 

يف برنامــج رفــع القــدرات الــذي قامــت بــه الســلطة القضائيــة. 

في مجال الرصد والتوثيق

ــول إىل  ــق، والوص ــد والتوثي ــامل الرص ــادة أع ــر لزي ــرة التقري ــال ف ــا خ ــة جهوده ــت اللجن كّثف

الضحايــا يف جميــع املناطــق، وذلــك عــر مــا يزيــد عــن )36( راصــدا يتواجــدون بكافــة محافظــات 

ــام بأعــامل الرصــد  الجمهوريــة. وخــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر متكنــت اللجنــة مــن القي

ــة،  ــات الجمهوري ــف محافظ ــاك يف مختل ــاء باالنته ــة ادع ــى )4,368( حال ــد ع ــا يزي ــق مل والتوثي

ــوايل  ــى ح ــت ع ــغ، واطلع ــاهد ومبل ــن )3,800( ش ــد ع ــا يزي ــك - إىل م ــال ذل ــتمعت - خ واس

)5.700( وثيقــة تــم حفظهــا يف ملفــات االنتهــاكات، فضــا عــن املئــات مــن الصــور الفوتوغرافيــة 

ومقاطــع الفيديــو املتعلقــة باالنتهــاكات، والتــي تــم مراجعتهــا وتحليلهــا ومــن ثــم حفظهــا ضمــن 

قاعــدة بيانــات اللجنــة.

في مجال التحقيق في االنتهاكات

ــداين إىل  ــول املي ــن الوص ــا – م ــع له ــق التاب ــد والتوثي ــق الرص ــال فري ــن خ ــة – م ــت اللجن نجح

مناطــق جديــدة يف مختلــف املحافظــات اليمنيــة للتحقيــق يف االنتهــاكات التــي وقعــت فيهــا، وهــو 

مــا انعكــس إيجابيــا عــى نســبة ونوعيــة التحقيقــات التــي تجريهــا اللجنــة. وخــال الفــرة التــي 

يغطيهــا التقريــر متكنــت اللجنــة مــن االنتهــاء مــن التحقيــق يف عــدد )1.٩00( حالــة ادعــاء تــم 
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رصدهــا مــن قبــل اللجنــة، توزعــت عــى أكــر مــن )30( نوعــا مــن أنــواع االنتهــاكات التــي منحتها 

اللجنــة األولويــة يف أعــامل الرصــد والتوثيــق والتحقيــق. 

سادسا: نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة:

القسم األول: نتائج التحقيقات التي أنجزتها اللجنة في االنتهاكات املتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني

ــإن  ــايل ف ــر دويل، وبالت ــاً غ ــه نزاع ــن بكون ــا يف اليم ــري حالي ــذي يج ــلح ال ــزاع املس ــف الن يوص

القوانــني والترشيعــات الوطنيــة فضــا عــن أحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين وتحديــدا أحــكام 

املــادة )الثالثــة( املشــركة يف اتفاقيــات جنيــف األربــع هــي التــي يجــب تطبيقهــا وااللتــزام بهــا 

ــات  ــق باتفاقي ــاين امللح ــايف الث ــول اإلض ــكام الروتوك ــة إىل أح ــزاع، إضاف ــراف الن ــل أط ــن قب م

ــر  ــلحة غ ــات املس ــا النزاع ــة ضحاي ــة بحامي ــطس 1٩4٩م، املتعلق ــودة يف 12 أغس ــف املعق جني

ــدويل اإلنســاين العــريف  ــة، كــام أن كل األطــراف ملزمــة أيضــا باحــرام قواعــد القانــون ال الدولي

املطبــق عــى النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة، ومــا يتضمنــه مــن قواعــد تتعلــق مببــدأ التمييــز 

والتناســب، ومعاملــة املدنيــني، واألشــخاص العاجزيــن عــن القتــال، واملعاملــة اإلنســانية، وتنظيــم 

ــني. ــان املحمي ــخاص واألعي ــع األش ــال، ووض ــاليب القت أس

ــاكات  ــق يف انته ــق بالتحقي ــام يتعل ــة في ــا اللجن ــي واجهته ــات الت ــن كل التحدي ــم م ــى الرغ وع

القانــون الــدويل اإلنســاين، فقــد متكنــت مــن تحقيــق نجاحــات كبــرة يف هــذا الجانــب، وأنهــت 

تحقيقاتهــا يف عــدد كبــر مــن الحــاالت التــي تــم رصدهــا، أو رفعهــا إليهــا مــن قبــل الراصديــن، 

أو مــن قبــل منظــامت املجتمــع املــدين العاملــة يف هــذا املجــال، وســيعرض التقريــر فيــام يــأيت 

بعضــا مــن أهــم القضايــا واالنتهــاكات املتعلقــة بادعــاءات انتهــاك القانــون الــدويل اإلنســاين التــي 

حققــت فيهــا اللجنــة: 

ــدويل  ــون ال ــة بالقان ــاكات املتعلق ــة يف االنته ــا اللجن ــت به ــي قام ــات الت ــم التحقيق ــاذج أله من

ــاين: اإلنس

أوال: قتل وإصابة املدنيين 

ــن  ــني م ــة املدني ــى رضورة حامي ــة ع ــات الدولي ــق واالتفاقي ــة واملواثي ــات الوطني ــددت الترشيع ش

األخطــار الناجمــة عــن العمليــات العســكرية، وعــدم جــواز تعرضهــم للهجــوم أو التهديــد بــه أو بــث 

الذعــر بينهــم. وتأسيســا عــى ذلــك، واســتنادا إىل نــص املــادة )3( املشــركة مــن اتفاقيــات جنيــف 

ــات  ــق باتفاقي ــاين امللح ــايف الث ــول اإلض ــن الرتوك ــادة )13( م ــن امل ــرات )1 - 3( م ــع، والفق األرب
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ــاك  ــذا االنته ــة ه ــت اللجن ــة، أول ــر دولي ــلحة الغ ــات املس ــا النزاع ــة ضحاي ــق بحامي ــف املتعل جني

حيــزاً كبــراً مــن جهودهــا يف الرصــد والتوثيــق والتحقيــق، ملــا لهــذا النــوع مــن االنتهــاكات مــن 

آثــار ســلبية ســواء مــن ناحيــة عــدد الضحايــا أو نوعيــة الــرر الــذي تخلفــه الهجــامت الخاطئــة 

أو العشــوائية أو املقصــودة عــى املدنيــني واألحيــاء الســكنية واملتمثلــة يف القتــل واإلصابــات وإثــارة 

الرعــب بــني املواطنــني. وقــد انعكــس اهتــامم اللجنــة بهــذا النــوع مــن االنتهــاكات عــى نتائــج 

ــل  ــن قب ــا م ــم رصده ــي ت ــاالت الت ــاميل الح ــغ إج ــث بل ــا، حي ــت به ــذي قام ــق ال ــد والتحقي الرص

اللجنــة خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر واملحــددة بســتة أشــهر: 

ــاً،  ــم )3٩2( قتي ــة منه ــا )1.045( ضحي ــقط فيه ــني، س ــة ملدني ــل وإصاب ــة قت ــدد )٩3٩( واقع ع

ــرأة،  ــاً و)75( ام ــم )148( طف ــاً منه ــة إىل )653( جريح ــاً، إضاف ــرأة و )٩2( طف ــم  )42( ام بينه

ــآيت: ــا ل ــلح وفق ــزاع املس ــراف الن ــني أط ــؤولية ب ــت املس وتوزع

عدد )1٩5( قتياً و  )4٩1(جريًحا تقع املسؤولية فيها عى جامعة الحويث 

عــدد )1٩7( قتيــا و)162( جريحــا تقــع املســؤولية فيهــا عــى طــران التحالــف العــريب والقــوات 

التابعــة للحكومــة.

أمنــاذج لوقائــع قتــل وإصابــة املدنيــني التــي تــم التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة والتــي تقــع أ. 

املســؤولية فيهــا عــى جامعــة الحــويث وقــوات صالــح:

اقعــة مقتــل راصــدة اللجنــة الوطنيــة رهــام بــدر وزميلهــا مؤمــن ســعيد - مديريــة صالــة – محافظــة تعــز  1( و

بتاريــخ 2018/2/8م 

تتلخــص الواقعــة، بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، وبحســب مــا أثبتتــه الوثائــق 

ــم  ــخ 2018/2/8م، ت ــا بتاري ــاعة )11:50( صباح ــام الس ــه يف مت ــف، بأن ــة باملل ــر املرفق والتقاري

اســتهداف راصــدة اللجنــة الوطنيــة  للتحقيــق رهــام بــدر يف منطقــة النجــد - ابعــر مبديريــة صالــة 

محافظــة تعــز، والضحيــة مؤمــن ســعيد، والضحيــة احمــد عبــد الفتــاح برصــاص مضــاد للطــران 

أثنــاء عودتهــم مــن منطقــة أبعــر مديريــة صالــة، مــام أدى إىل مقتــل الضحيــة رهــام بــدر وزميلهــا 

مؤمــن ســعيد وإصابــة الضحيــة احمــد عبــد الفتــاح عــي. 

أسامء الضحايا:

العمراالسمم

32رهام بدر محمد عبدالواسع1

26مؤمن سعيد رسام2

25احمد عبدالفتاح علي3
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ــة املصــاب، ومــا جــاء يف شــهادة شــهود الواقعــة الذيــن تــم  وبحســب مــا ورد يف إفــادة الضحّي

ــف  ــه مل ــا تضمن ــب م ــم: )س. أ. م.(، و)ا. ع. أ.(، وبحس ــة، ومنه ــل اللجن ــن قب ــم م ــتامع إليه االس

التحقيــق الخــاص بفريــق التحقيــق امليــداين املكلــف بالنــزول إىل مــكان الواقعــة مــن قبــل اللجنــة، 

فإنــه ويف حــوايل الســاعة )٩:30( صباحــا بتاريــخ 2018/2/8م، تحركــت الراصــدة رهــام بــدر مــع 

عــدد مــن النشــطاء والعاملــني يف املجــال اإلنســاين عــر قافلــة غذائيــة، وذلــك لتقديــم املســاعدة 

الغذائيــة لبعــض األرس يف منطقــة أبعــر التابعــة ملديريــة صالــة التــي يتواجــد فيهــا بعــض األرس 

غــر القــادرة عــى النــزوح، وبغــرض رصــد االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا املدنيــون يف املنطقــة 

بســبب الحــرب. 

وعنــد إكــامل الفريــق ملهمتهــم وعودتهــم مــن قريــة ابعــر يف منطقــة النجــد يف حــوايل الســاعة 

)11:50( تقريبــا، تــم إطــاق النــار عليهــم مــن اتجــاه تبــة الســال التــي تســيطر عليهــا جامعــة 

الحــويث مــن ســاح متوســط، يُرجــح أنــه مــن مضــاد طــران يســتخدم مــن قبــل جامعــة الحــويث 

كســاح للقنــص، حيــث أصابــت الطلقــة األوىل الضحيــة مؤمــن ســعيد يف رأســه وأدت إىل تهشــم 

ــب  ــام أصي ــه، ك ــح وجه ــى مام ــرف ع ــم التع ــه مل يت ــة أن ــزاءه لدرج ــر أج ــل وتناث ــه بالكام رأس

الضحيــة بطلقــة أخــرى أدت إىل قطــع إحــدى يديــه. ويف نفــس اللحظــة أصابــت طلقــة ثالثــة خرص 

الضحيــة رهــام بــدر أدت إىل خــروج أحشــائها وســقوطها عــى األرض، كــام أصيــب الضحيــة احمد 

عبدالفتــاح بشــظايا إحــدى الطلقــات يف ظهــره عنــد محاولتــه االختبــاء مــن القصــف، ومل يتمكــن 

أحــد مــن الوصــول إىل املــكان انتشــال جثتيهــام إال بعــد مــرور حــوايل )45( دقيقــة، حيث اســتطاع 

طاقــم عســكري تابــع للجيــش الوطنــي مــن الوصــول إىل املــكان، ملســاعدة الضحايــا، وإيصالهم إىل 

مستشــفى الثــورة. وقــد تبــني مــن خــال تقريــري الخبــر العســكري والطبيــب الرشعــي املكلفــني 

ــني  ــتهداف الضحيت ــتخدامه يف اس ــم اس ــذي ت ــاح ال ــظايا أن الس ــث والش ــص الجث ــزول وفح بالن

هــو ســاح معــدل متوســط أو مــا يســمى مبضــاد طــران يســتخدم مــن قبــل جامعــة الحــويث 

للقنــص أو اســتهداف األهــداف البعيــدة ، كــام أنــه - وبحســب إفــادات الشــهود - فإنــه ال يوجــد أي 

هــدف عســكري يف املــكان الــذي تــم فيــه اســتهداف الضحايــا، وأنــه عبــارة عــن طريــق يســتخدم 

للوصــول إىل القــرى املجــاورة، وهــو مــن املناطــق التــي تخضــع لســيطرة الجيــش الوطنــي، ويتــم 

قصفهــا بشــكل متواصــل مــن قبــل املســلحني التابعــني لجامعــة الحــويث. 

النتيجة: 

وفقــا ملــا تضمنــه تقريــر املعاينــة املرفــوع مــن قبــل الفريــق املكلــف بالنــزول مــن قبــل اللجنــة، 

ــة، تبــني أن جامعــة الحــويث  ــف مــن اللجن ــايئ للطبيــب الرشعــي املكل ــر الجن ومــا ورد يف التقري
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هــي املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك، وبالتحديــد عنــارص الجامعــة املتواجديــن يف تبــة الســال التــي 

تقــع تحــت ســيطرة مســلحي جامعــة الحــويث.

اقعة استهداف مدنيين بالشارع العام مدينة مأرب – بتاريخ 2018/5/22م  2(و

تتلخــص الواقعــة، بحســب مــا تضمنــه ملــف الواقعــة لــدى اللجنــة، وبحســب مــا تثبتــه الوثائــق 

ــا بتاريــخ 2018/5/22م، ســقط  ــف، بأنــه يف متــام الســاعة الواحــدة لي ــر املرفقــة باملل والتقاري

صــاروخ مــن نــوع كاتيوشــا عــى الشــارع العــام مبدينــة مــارب جــوار جامــع عذبــان، وهــو مــن 

الشــوارع املزدحمــة باملــارة واملحــات التجاريــة خصوصــا خــال شــهر رمضــان مــام أدى إىل مقتــل 

)6( أشــخاص وإصابــة )22( آخريــن - مــن بينهــم ثاثــة أطفــال - بجــروح مختلقــة. 

أسماء القتلى

العمراالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمم

38مختار غالب عبده العليمي1

23شهاب فؤاد حسن رسام2

21توفيق قائد احمد الكحل3

21نصيب سيف علي ناصر4

25حفظ هللا محمد محمد البربري5

30حلمي محمد احمد الغراب6

 الجرحـى

نوع اإلصابةالعمراالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمم

إصابة في الرجلين22مرسل سالم صالح العقيلي1

شظايا متفرقة في الجسد18عبيد محسن علي قصيله2

شظايا في الصدر50حميد عبدهللا محمد قصيله3

شظايا في الراس29سامح عبدامللك العب�سي4

شظايا متفرقة في الجسد42صدام محمد عبدهللا الدميني5

شظايا في الراس12فاروق فيصل صالح الصايل6

شظايا متفرقة في الجسد32صالح محمد علي العطار7

شظايا في الورك واألعضاء التناسلية14اسامه هائل علي عبدالرحمن8

الرجل اليسرى42امين محمد احمد ثابت9

شظايا متفرقة في الجسد35عبدالرحمن عبدربه علي أبو عشه10
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شظايا متفرقة في الجسد28هشام عبدهللا الذبحاني11

شظايا في الراس22حميد محمد احمد الرمح12

شظايا متفرقة في الجسد24وليد عبد العزيز مرشد احمد13

شظايا في اليد اليسرى62علي محمد علي قايد14

شظايا في الرجل اليسرى25منصور عباد سيد مفتاح15

شظايا متفرقة بالجسد23مبروك سالم صالح عوض16

شظايا في الظهر29محمد محمد عبدالحميد سعيد17

شظية في الرجل اليسرى38حمودي محمد إبراهيم كداش18

شظية في الحوض22هدية علي محمد الحواري19

شظايا متفرقة22عبده إسماعيل علي عياش20

شظايا في الظهر18منيب علي قائد عدالن21

شظايا في الرجل اليمنى واليسرى13نصار حسن محمد سالم22

ــم  ــن ت ــهود الذي ــهادات الش ــاء يف ش ــا ج ــم، وم ــا وذويه ــادات الضحاي ــا ورد يف إف ــب م وبحس

االســتامع إليهــم مــن قبــل اللجنــة ومنهــم: )م. م. ع. أ. ع.(، و)س. أ. م. هـــ.(، و)ح. م. أ. ك.(، و)ع. أ. 

ع. ش.(، و)س. ن. ع. م.(، بأنــه ويف حــوايل الســاعة )1:00( ليــا بتاريــخ 2018/5/22م، تم ســامع 

صــوت انفجــار قــوي، تبــني أنــه لصــاروخ مــن نــوع كاتيوشــا، ســقط يف الشــارع العــام جــوار 

جامــع عذبــان، واملكتــظ بالباعــة واملتســوقني، خاصــة وأن الواقعــة كانــت يف شــهر رمضــان، ويف 

الوقــت الــذي يشــهد فيــه الشــارع حركــة كبــرة مــن املواطنــني. وأدى ســقوط الصــاروخ وتطايــر 

شــظاياه إىل مقتــل عــدد )6( أشــخاص وإصابــة )22( آخريــن، وشــوهدت بعــض جثــت الضحايــا 

مقطعــة إىل أشــاء صغــرة. وعــى الفــور ســارع املواطنــون إىل مــكان الواقعــة، وقامــوا بإســعاف 

ــا  ــال م ــن خ ــكري. وم ــفى العس ــارب واملستش ــة مب ــفى الهيئ ــث إىل مستش ــل الجث ــى ونق الجرح

تضمنــه تقريــر املعاينــة املرفــوع مــن قبــل الفريــق املكلــف بالنــزول مــن قبــل اللجنــة، ومــا ورد يف 

إفــادات ســكان الحــي الذيــن تــم االســتامع إليهــم، فــان الحــي الــذي ســقط فيــه الصــاروخ هــو 

عبــارة عــن حــي ســكني وتجــاري يف وســط مدينــه مــأرب، وال توجــد فيــه أي أهــداف أو ثكنــات 

عســكرية، كــام تبــني، مــن خــال نوعيــة الصــاروخ وزاويــة واتجــاه ســقوطه، أن مصــدر إطاقــة 

هــو مــن شــامل غــرب مدينــة مــارب وتحديــدا مــن منطقــة جبــل هيــان والــذي تســيطر عليــه 

جامعــة الحــويث.
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النتيجة: 

ــا،  ــت عليه ــي حصل ــة الت ــة، واألدل ــذه الواقع ــة يف ه ــا اللجن ــي أجرته ــات الت ــال التحقيق ــن خ م

وأقــوال أبنــاء الحــي واملســعفني والشــهود والضحايــا وذويهــم، والتقاريــر الطبيــة املرفقــة، وتقريــر 

النــزول امليــداين ملحــل الواقعــة مــن قبــل فريــق الرصــد املكلــف مــن قبــل اللجنــة، ومعاينــه بقايــا 

ــة  ــة، وأن الجه ــة الواقع ــد صح ــة، تأك ــة املرفق ــور الفوتوغرافي ــقوطه، والص ــاه س ــاروخ واتج الص

املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث املتمركــزة يف جبــل هيــان شــامل غــرب مدينــة 

مــأرب. 

اقعة قصف قرية شحط – الضباب محافظة تعز بتاريخ 2018/1/11م  3( و

تتلخــص الواقعــة، بحســب مــا تضمنــه ملــف الحالــة لــدى اللجنــة، وبحســب مــا جــاء يف الوثائــق 

والتقاريــر املرفقــة بامللــف بأنــه ويف متــام الســاعة )5:30( مســاءا بتاريــخ 2018/1/11م، 

تــم اســتهداف قريــة شــحط الواقعــة يف عزلــة الضبــاب مبديريــة صــر – املــوادم محافظــة تعــز 

ــني: ــني وطفل ــل امرأت ــام أدى إىل مقت ــام م ــر أحده ــا انفج ــي كاتيوش بصاروخ

القتلى:

العمـــراالســـمم

40 سنةوالية ثابت بكر احمد1

35 سنةُحسن محمد احمد عبده2

15 سنةجالل عبد هللا عبد الخالق3

13 سنةتهاني عبد هللا عبد الخالق4

وبحســب مــا ورد يف إفــادات ذوي الضحايــا، ومــا تضمنــه تقريــر فريــق النــزول امليــداين املكلــف 

مــن قبــل اللجنــة ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود الــذي تــم االســتامع إليهــم مــن قبــل اللجنــة 

ومنهــم: )ف. ع. غ. س.(، و)ع. أ. ع.(، فإنــه يف مســاء يــوم الخميــس )5:30( بتاريــخ 2018/1/11م، 

ــي  ــاب قادمــا مــن جهــة منطقــة الربيعــي الت ــة شــحط بالضب ســقط صــاروخ كاتيوشــا يف قري

تتمركــز فيهــا جامعــة الحــويث، أدى إىل مقتــل عــدد مــن الضحايــا وهــم مــن النســاء واألطفــال 

واملنطقــة عبــارة عــن قريــة يســكنها رعــاة أغنــام مدنيــون وال توجــد فيهــا أي أهــداف عســكرية أو 

ثكنــات تابعــة للجيــش الوطنــي أو للمقاومــة.
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النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، واألدلــة التــي حصلــت عليهــا، وأقــوال الشــهود وذوي 

ــا املقــذوف، واتجــاه ســقوط املقــذوف، تأكــد ثبــوت  ــة بقاي ــر املرفقــة، ومعاين ــا، والتقاري الضحاي

ــويث  ــة الح ــا بأنهــا جامع ــدر الصــاروخ والكاتيوش ــة مص ــد الجه ــم تحدي ــام ت ــة، ك ــة الواقع صح

وقــوات صالــح املتمركــزة يف منطقــة الربيعــي محافظــة تعــز.

اقعــة قتــل املدنييــن/ اكــرم محمــد احمــد عبــده الفقيــة وجــالل حســن علــي اســماعيل – جــراء ســقوط  4( و

قذيفــة فــي محافظــة الضالــع – قعطبــة – مريــس – وادي يعيــس:

تتلخــص الواقعــة، بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، ومــا جــاء يف إفــادات املبلغــني 

ــوايل  ــه يف ح ــم )ع. ع. ن. م.(، و )ع. أ. ح.(، و )ع.ع. م.(، فإن ــهود ومنه ــهادات الش ــا ورد يف ش وم

ــس ألداء  ــان إىل وادي يعي ــان متجه ــخ 2017/7/28م، كان الضحيت ــا بتاري ــاعة )7:00( صباح الس

ــت  ــاون أطلق ــة ه ــام قذيف ــرب منه ــقطت بالق ــوادي س ــام إىل ال ــد وصوله ــي، وعن ــام اليوم عمله

ــام أدى  ــويث، م ــة الح ــلحي جامع ــا مس ــز فيه ــي يتمرك ــة، والت ــع املقابل ــد املواق ــن أح ــام م عليه

ــن  ــرة م ــزاء كث ــة يف أج ــروح بالغ ــام بج ــببت له ــي تس ــظايا الت ــن الش ــد م ــام بالعدي إىل أصابته

ــر  ــه تقري ــه ووفقــا إلفــادات شــهود الواقعــة، ومــا تضمن جســديهام، وأدت إىل وفاتهــام، كــام أن

ــقط  ــي س ــة الت ــإن املنطق ــة، ف ــدوث الواقع ــكان ح ــداين إىل م ــزول املي ــف بالن ــة املكل ــق اللجن فري

ــة عســكرية .  ــة، وال يوجــد فيهــا أي هــدف أو ثكن فيهــا الضحيتــني هــي منطقــة زراعي

القتلى:

مالحظاتالعمراسم القتيلم

توفي جراء شظايا قذيفة هاون أصيب بها30 سنةأكرم محمد احمد عبده الفقيه1

توفي جراء إصابات بالغة من شظايا قذيفة هاون39 سنةجالل احمد حسين علي إسماعيل2

النتيجة: 

ــا،  ــت عليه ــي حصل ــة الت ــة، واألدل ــذه الواقع ــة يف ه ــا اللجن ــي أجرته ــات الت ــال التحقيق ــن خ م

ــة،  ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــة مبل ــر املرفق ــة، والتقاري ــهود الواقع ــهادة ش ــني، وش ــوال املبلغ وأق

ومنهــا تقريــر النــزول امليــداين ملــكان الواقعــة املرفــوع مــن قبــل فريــق الرصــد املكلــف مــن اللجنــة، 

ومــا تضمنــه بشــأن معاينــة بقايــا املقــذوف، واتجــاه ســقوط القذيفــة، تأكــد ثبــوت الواقعــة، وأن 

الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث يف منطقــة مريــس محافظــة الضالــع. 
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ب ( مناذج لوقائع قتل وإصابة مدنيني من قبل طران التحالف العريب والقوات الحكومية:

اقعة قصف طيران التحالف ملنطقة الخبر وادي قيف – مديرية خنفر – محافظة أبين 1(و

تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف الحالــة لــدى اللجنــة، وبحســب مــا تضمنتــه الوثائــق 

والتقاريــر املرفقــة بامللــف بأنــه يف يــوم الثاثــاء املوافــق 2015/8/16م الســاعة )11:30( صباحــا، 

تعرضــت منطقــة الخــر وادي قيــف يف مديريــة خنفــر محافظــة ابــني لقصــف بصاروخــني جــو 

أرض، أصــاب الصــاروخ األول ســيارة كان عــى متنهــا مدنيــون ينــوون النــزوح مــن املنطقــة، بينــام 

ســقط الصــاروخ اآلخــر عــى املنــزل الــذي تقــع الســيارة إىل جــواره، مــام أدى إىل تدمــر الســيارة 

واملنــزل، وتــرر منــزل أخــر مجــاور، ونتــج عــن ذلــك ســقوط عــدد )3( قتــى مــن بينهــم طفلــة 

يف )11( مــن عمرهــا، و)6( جرحــى منهــم طفلــني وامرأتــني والضحايــا هــم:

أسماء القتلى:

العمراالسمم

21 عاممحسن سعيد سالم احمد1

19 عامطارق ناصر صالح مكهب2

11 عامسارة ناصر صالح مكهب3

أسماء الجرحى:

العمراالسمم

28 عامانتصار سالم صالح مكهب1

عام واحدشفاء صالح سالم حيدره شدة2

9 أشهرعلي محسن سالم حيدره شدة3

29 عاممحسن سالم حيدره شدة4

33 عامانيسة سالم صالح مكهب5

86 عامسلمى سالم محمد مكهب6

ــة،  ــكان الواقع ــداين إىل م ــزول املي ــال الن ــن خ ــة م ــق يف الواقع ــة التحقي ــارشت اللجن ــد ب وق

ومقابلــة عــدد مــن الضحايــا، وكــذا االســتامع إىل عــدد مــن الشــهود واملســعفني، ومنهــم )ع. ن. 

ص(، و)ج. ن. ص(، و)م. س. ج(، حيــث أكــد الجميــع أن طــران التحالــف كان يحلــق فــوق ســامء 
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ــل  ــوم بنق ــعيد تق ــن س ــب، وأرسة محس ــارص مكه ــه أرسة ن ــت في ــذي كان ــت ال ــة يف الوق املنطق

بعــض األثــاث مــن املنــزل إىل الســيارة بهــدف الرحيــل مــن املنطقــة بســبب الحــرب، وأثنــاء ذلــك 

تــم قصــف الســيارة التــي كان يتــم نقــل األثــاث إليهــا بصــاروخ مــام أدى إىل مقتــل طــارق نــارص 

ــح  ــامل صال ــار س ــن انتص ــرح كل م ــب، وج ــارص مكه ــارة ن ــامل، وس ــعيد س ــن س ــب، ومحس مكه

مكهــب، وشــفاء صالــح ســامل حيــدره شــدة، وعــي محســن ســامل حيــدره شــدة، ومحســن ســامل 

حيــدره شــدة، وأنيســة ســامل صالــح مكهــب، وســلمى ســامل محمــد مكهــب، ثــم بعــد ذلــك بعــدة 

دقائــق اســتهدف طــران التحالــف املــكان بصــاروخ آخــر مــام أدى إىل تدمــر منــزل الضحيــة نــارص 

مكهــب، وتــرر منــزل الضحيــة ســامل محمــد شــدة بــأرضار بالغــة. وعــى إثــر ذلــك هــرع أهــايل 

املنطقــة إىل املــكان، وقامــوا بجمــع جثــث القتــى وإســعاف الجرحــى إىل مستشــفى احــور، كــام 

افــأد شــهود الواقعــة واملســعفني أنهــم شــاهدوا الطــران وهــو يحلــق يف ســامء املنطقــة، وأنــه مل 

يكــن هنــاك أي ثكنــة أو هــدف عســكري يف املنطقــة التــي تــم اســتهدافها.

النتيجة:

ــوال  ــداين، وأق ــق املي ــر الفري ــال تقري ــن خ ــة، وم ــه اللجن ــت ب ــذي قام ــق ال ــال التحقي ــن خ م

الضحايــا وأقاربهــم، وشــهادة شــهود الواقعــة واملســعفني الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة، وكــذا 

التقاريــر الطبيــة وشــهادات الوفــاة للضحايــا، ولكــون الواقعــة حدثــت يف منتصــف النهار، وســمع 

ــو منخفــض يف ســامء املنطقــة، وأعقــب ذلــك   ــق بعل معظــم األهــايل صــوت الطــران وهــو يحل

قصــف املــكان بالصواريــخ جــو ارض. وحيــث تلقــت اللجنــة الــرد مــن قبــل قيــادة قــوات التحالــف 

املتضمــن  اإلشــارة إىل عــدم صحــة االدعــاء لكــون أقــرب تشــكيل لطائــرات التحالــف عــن موقــع 

االدعــاء يبعــد مســافة )81( كــم، وحيــث  أن كافــة التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنة تؤكــد صحة 

وقــوع االنتهــاك، وأن االســتهداف تــم مــن خــال قصــف الطــران، وحيــث أن الســيطرة عــى أجــواء 

الجمهوريــة اليمنيــة خــال فــرة الحــرب تنفــرد بهــا قــوات التحالــف العــريب لدعــم الرشعيــة، كــام 

أن الثابــت مــن خــال شــهادة الشــهود مــن ســكان املنطقــة هــو أن الطــران الحــريب كان يحلــق يف 

ســامء املنطقــة عنــد حصــول القصــف، فإنــه وبنــاء عليــه يتأكــد لــدى اللجنــة أن طــران التحالــف 

العــريب والحكومــة اليمنيــة هــام املســؤوالن عــن هــذه الواقعــة.
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اقعة استهداف حي الصعدي في باب اليمن -أمانة العاصمة بتاريخ 2017/11/10م 2( و

تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، وبحســب مــا تضمنتــه الوثائــق 

والتقاريــر املرفقــة بامللــف، ومــن ضمنهــا تقريــر الفريــق امليــداين املكلــف مــن قبــل اللجنــة، فإنــه 

يف حــوايل الســاعة )11:00( مســاءا بتاريــخ 2017/11/10م، تعــرض حــي الصعــدي الكائــن يف 

بــاب اليمــن خلــف جامــع الشــهداء وســط العاصمــة صنعــاء إىل القصــف بصــاروخ جــو أرض نتــج 

عنــه إصابــة )21( شــخصا مــن بينهــم )8( أطفــال، وتدمــر منزلــني بشــكل كامــل، وتــرر )7( 

منــازل أخــرى. 

الجرحى:

العمراالسمم

35خيرية محمد قاسم األسطى 1

21فوزية صالح يحي جابر 2

20سوسن صالح يحي جابر 3

18مبروك صالح يحي جابر4

15منى صالح يحي جابر 5

13حنان صالح يحي جابر 6

11فريال صالح يحي جابر 7

8يحي صالح يحي جابر 8

4محمد صالح يحي جابر 9

45على محمد صالح السباعي 10

38سميرة احمد الهاجري11

21احمد على محمد السباعي12

21هائلة على محمد السباعي 13

14عبد هللا على محمد السباعي 14

50 كليب عبد هللا الزبيدي 15

30عام نوال عبد هللا الزبيدي 16

17مراد كليب عبد هللا الزبيدي17

15بشير كليب عبد هللا الزبيدي18

10منيرة كليب عبد هللا الزبيدي19

8جهاد كليب عبد هللا الزبيدي20

6انور كليب عبد هللا الزبيدي 21
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وقــد بــارشت اللجنــة التحقيــق يف الواقعــة يف صبــاح اليــوم التــايل لحدوثهــا مبــارشة مــن خــال 

فريقهــا امليــداين بأمانــة العاصمــة، والــذي قــام بالنــزول إىل مــكان الواقعــة، ومقابلــة عــدد مــن 

ــم: )م. أ. ح. ص.(، و)و. أ.  ــعفني ومنه ــهود واملس ــن الش ــدد م ــهادة ع ــتامع إىل ش ــا، واالس الضحاي

ق. ب.(، و)ن. ع. ع. ز(، والذيــن أفــادوا أنــه يف حــوايل الســاعة )11:00( مــن مســاء يــوم الجمعــة 

بتاريــخ 2017/11/10م، ُســمع صــوت الطــران وهــو يحلــق يف ســامء املنطقــة، وبعــد دقائــق مــن 

ذلــك ســمعوا انفجــار صــاروخ اســتهدف مبنــى وزارة الدفــاع الــذي يســيطر عليــه مســلحو جامعــة 

الحــويث وقــوات صالــح، تــى ذلــك ســقوط الصــاروخ الثــاين وســط حــارة الصعــدي، أعقبه ســامع 

دوي انفجــار كبــر، وتصاعــد األدخنــة، وألســنة اللهــب والــراب مــن املنــازل. وعــى ضوئــه هــرع 

أهــايل الحــي إىل مــكان ســقوط الصــاروخ، وشــاهدوا الجرحــى مــن أرسة صالــح يحيــى محســن 

الخــاوي، وأرسة ردفــان عــي محمــد الســباعي، والبعــض منهــم اليــزال تحــت أنقــاض منزليهــام 

اللــذان تهدمــا كليــا بفعــل الصــاروخ، كــام شــاهدوا العديــد مــن املصابــني املاريــن مــن أهــل الحــي، 

والدمــار الــذي حــل ببقيــة املنــازل، وقامــوا بعمليــة اإلنقــاذ للضحايــا مــن تحــت املنــازل. وبحســب 

ــداين، فــإن مــكان ســقوط الصــاروخ يبعــد  ــة املي ــر فريــق املعاين إفــادات شــهود الواقعــة، وتقري

عــن مبنــى وزارة الدفــاع بحــوايل )200( مــر.

النتيجة 

ــوال  ــداين، وأق ــق املي ــر الفري ــال تقري ــن خ ــة، وم ــه اللجن ــت ب ــذي قام ــق ال ــال التحقي ــن خ م

ــذا  ــة، وك ــم اللجن ــتمعت إليه ــذي اس ــعفني ال ــة واملس ــهود الواقع ــوال ش ــم، وأق ــا وأقاربه الضحاي

التقاريــر الطبيــة املرفقــة مبلــف القضيــة،  تأكــد لــدى اللجنــة مســؤولية طــران التحالــف العــريب 

عــن هــذه الواقعــة، مــع العلم أنــه تــم مخاطبــة قيــادة قــوات التحالــف، وتوجيه االستفســار بشــأن 

الواقعــة، وجــاء الــرد مــن قبلهــم بأنــه قــد ورد إىل قيــادة قــوات التحالــف معلومــات اســتخباراتية 

ــادات مــن جامعــة الحــويث يتــم يف مبنــى وزارة الدفــاع، وأنــه تــم االســتهداف  بــأن اجتــامع لقي

للمبنــى مــن خــال إحــدى الطائــرات باســتخدام عــدد )2( ذخــرة موجهــة بالليــزر، واحــدة أصابــت 

الهــدف إصابــة مبــارشة، وانحرفــت الثانيــة جزئيــا. وحيــث أن الــرد قــد تضمــن االقــرار مــن قبــل 

قيــادة قــوات التحالــف بحصــول القصــف فــإن اللجنــة تؤكــد مســؤولية طــران التحالــف العــريب 

والحكومــة اليمنيــة عــن الواقعــة.
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اقعة استهداف بيت السوادي – مديرية بيحان – محافظة شبوة بتاريخ 2017/12/23م 3(و

تتلخــص الواقعــة، بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، ومــا ورد يف الوثائــق والتقارير 

املرفقــة بامللــف، فإنــه ويف الســاعة )4:30( عــرصا بتاريــخ 2017/12/23م، وعنــد وصــول الضحيــة 

ــيارتهم،  ــن س ــى م ــوا ع ــن كان ــن أوالده الذي ــدد م ــه ع ــه، ومع ــوار منزل ــوادي إىل ج ــي الس ع

تعرضــوا لقصــف صاروخــي أدى إىل مقتــل )14( شــخصاً مــن بينهــم )11( طفــا.

أسماء القتلى:

العمراالسمم

45 سنةعلي علي سالم السوادي1

30 سنةعبدالقادر سالم لشول2

25 سنةمحمد ناصر محمد صينان3

4 سنواتيوسف علي علي السوداي4

6 سنواتمحمد علي علي السوداي5

6 سنواتزايد احمد علي السوداي6

12 سنةسميحة احمد علي السوداي7

8 سنواتاحمد محمد احمد علي السوداي8

7 سنواتعلي نايف حسن السوداي9

10 سنواتبسمة نايف حسن السوداي10

12 سنةمحمد نايف حسن السوداي11

12 سنةعبدالرحمن صالح علي السوداي12

4 سنواتهدب محمد سالم لشول13

6 سنواتهيله محمد سالم لشول14

ــاك،  ــكان االنته ــداين إىل م ــزول املي ــال الن ــن خ ــة م ــق يف الواقع ــة التحقي ــارشت اللجن ــد ب وق

ومقابلــة عــدد مــن ذوي الضحايــا، واالســتامع إىل شــهادات الشــهود، ومنهــم )م. م.أ. و.(، و)ص. 

ي. ص. ح(، و)أ. ص. ي. ح.(، والذيــن أكــدوا أنــه يف حــوايل الســاعة )4:30( مســاء بتاريــخ 

ــة وادي  ــن مبنطق ــه الكائ ــوادي إىل منزل ــي الس ــي ع ــة ع ــودة الضحي ــاء ع 2017/12/23م، وأثن

خــر )املــوت( مبديريــة بيحــان محافظــة شــبوة، ومعــه عــدد مــن أوالده، شــوهد تحليــق كثيــف 

ــكان  ــتهداف امل ــم اس ــزل ت ــوار املن ــة إىل ج ــل الضحي ــا وص ــة، وعندم ــامء املنطق ــران يف س للط

بصاروخــني: أحدهــام انفجــر يف الســيارة، واآلخــر بجــوار املنــزل، مــام أدى إىل تحطيــم واحــراق 
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الســيارة، وتدمــر معظــم أجــزاء املنــزل، ومقتــل )14( شــخصاً مــن بينهــم )11( طفــاً هــم أوالد 

الضحيــة وأوالد أخيــه، وآخــرون. وقــد تســبب االنفجــار يف تفحــم معظــم الجثــث بالكامــل، كــام 

ــة.  ــكان الواقع ــن م ــة م ــة املرفوع ــور الفوتوغرافي ــف والص ــة باملل ــر املرفق ــني يف التقاري ــو مب ه

ــتباكات،  ــن االش ــن أماك ــد ع ــة بعي ــزل الضحي ــع من ــإن موق ــة، ف ــايل املنطق ــادات أه ــا إلف ووفق

ــن  ــد ألي م ــكرية أو تواج ــه عس ــه أي ثكن ــد في ــار، وال يوج ــزارع واآلب ــة بامل ــع يف أرض محاط ويق

طــريف االشــتباكات، مضيفــني بأنــه اســتمر تحليــق طــران التحالــف العــريب ملــدة نصــف ســاعة 

ــة. ــول الواقع ــد حص بع

النتيجة:

ــداين،  ــزول املي ــق الن ــر فري ــى تقري ــاء ع ــة، وبن ــه اللجن ــت ب ــي قام ــات الت ــال التحقيق ــن خ م

والصــور املرفوعــة مــن مــكان الواقعــة، واالســتامع لــذوي الضحايــا والشــهود، وعــدد مــن ســكان 

املنطقــة،  وتحليــل املعلومــات/ والتأكــد مــن مطابقتهــا. وحيــث أنــه قــد تــم توجيــة االستفســار 

عــن الواقعــة إىل قيــادة قــوات التحالــف وجــاء الــرد مــن قبلهــم بأنــه تــم االســتهداف بنــاء عــى 

معلومــات اســتخبارية آنيــة وردت إىل قيــادة قــوات التحالــف، تــم تأكيدهــا مــن خــال منظومــة 

االســتخبارات واملراقبــة واالســتطاع، بوجــود عربــة متحركــة محملــة باألســلحة والذخــرة لدعــم 

ــتهداف  ــة االس ــت عملي ــه مت ــة، وأن ــاور الرشعي ــد مح ــارش ألح ــد مب ــويث يف تهدي ــة الح جامع

باســتخدام قنبلــة موجهــة بالليــزر زنــة )500( رطــل، وفــق التعليــامت وقواعــد االشــتباك، وكانــت 

اإلصابــة للهــدف مبــارشة، وتــم رصــد انفجــارات ثانويــة مــن الهــدف. وحيــث أن الثابــت مــن خــال 

التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة اأن مــكان الواقعــة تــم اســتهدافه بصاروخــني، وأن الســيارة قــد 

تــم قصفهــا عنــد وصولهــا إىل جــوار منــزل الضحيــة، وهــو األمــر الــذي ترتــب عليــه ســقوط عــدد 

مــن املدنيــني مــن أرسة الضحيــة، وبالتــايل فإنــه وعــى فــرض صحــة املعلومــات التــي تــم القصــف 

بنــاء عليهــا مــن قبــل قــوات التحالــف بشــأن حمولــة الســيارة، فــإن املفــرض التعامــل معهــا قبــل 

ــم.  ــاة املدنيــني للخطــر واإلرضار بهــم عــى نحــو مــا ت ــزل، وتعريــض حي وصولهــا إىل جــوار املن

وبنــاء عليــه فــإن اللجنــة تؤكــد مســؤولية  طــران التحالــف العــريب والحكومــة اليمنيــة عــن هــذه 

الواقعــة.   
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اقعــة قصــف طيــران التحالــف ملنــازل آل مربــوع وآل صبيحــي فــي قريــة القطابــا مديريــة الخوخــة محافظــة  4(و

الحديدة

تتلخــص الواقعــة أنــه يف متــام الســاعة )5:00( عرصا مــن يــوم الخميــس املوافــق 2017/12/14م، 

ويف قريــة القطابــا رشق الخوخــة محافظــة الحديــدة، ســقط صاروخــني عــى منــزل آل مربــوع وآل 

صبيحــي دّمــرا عــدد )4( منــازل يقطنهــا مدنيــون، ونتــج عــن ذلــك ســقوط )21( قتيــا منهــم )13( 

طفــا و )4( جرحــى جميعهــم أطفال.

أسماء القتلى:

العمراالسمم

50 سنةعلي ثابت صبيحي1

35 سنةانيسة علي مهيوب دربوش2

13 سنةمنى علي ثابت صبيحي3

16 سنةمحمد علي ثابت صبيحي4

11 سنةاحمد علي ثابت صبيحي5

7 سنواتاكرم علي ثابت صبيحي6

60 سنةعبدهللا غالب مربوع7

11 سنةسعيدة عبدهللا غالب مربوع8

35 سنةسالم عبدهللا غالب مروع9

33 سنةوهبة خميس علي اجمل10

5 سنواتفتحية سالم عبدهللا غالب11

6 سنواتهيام سالم عبدهللا غالب12

7 سنواتزهرى سالم عبدهللا غالب13

8 سنواتاحمد سالم عبدهللا غالب14

10 سنواتسناء سالم عبدهللا غالب15

30 سنةخدامة نصر كبيش16

7 سنواتفرح علي عبدهللا غالب17

5 سنواتفريحة علي عبدهللا غالب18

4 سنواتمو�سى علي عبدهللا غالب19

1 سنةعلي بن علي عبدهللا غالب20

3 سنواتعبدهللا سالم عبدهللا21
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أسماء الجرحى:

العمراالسمم

7 سنواتعبدالرحمن عبدهللا غالب1

5 سنواتبشار علي عبدهللا غالب2

8 سنواتسامر عبدهللا غالب3

7 سنواتعبدالكريم علي ثابت صبيحي4

وبحســب مــا جــاء يف تقريــر فريــق النــزول امليــداين املكلــف مــن قبــل اللجنــة، ومــا ورد يف إفــادات 

ذوي الضحايــا، وشــهادات الشــهود الــذي، تــم االســتامع إليهــم مــن قبــل اللجنــة، ومنهــم: )ف. س. 

ــوم الخميــس  ع. م.(، و)ع. ح. أ. أ.(، و) م. ع. ح. م.(، فأنــه يف متــام الســاعة )5:00( مســاء مــن ي

ــب  ــه غال ــد الل ــي، وعب ــت صبيح ــي ثاب ــني ع ــازل الضحيت ــت من ــق 2017/12/14م، تعرض املواف

مربــوع للقصــف بصاروخــني جــو أرض بعــد ســامع تحليــق كثيــف للطــران يف ســامء املنطقــة،  

وقــد نتــج عــن هــذا القصــف مقتــل وإصابــة كل مــن كانــوا بداخــل املنزلــني، حيــث تســبب القصــف 

يف مقتــل )21( شــخصا وإصابــة )4( أشــخاص معظمهــم مــن األطفــال والنســاء، ووفقــا لتقريــر 

ــكان  ــن يف امل ــه مل يك ــة، فإن ــاء املنطق ــن أبن ــهود م ــهادات الش ــا ورد يف ش ــداين، وم ــق املي الفري

املســتهدف أي ثكنــة أو هــدف عســكري. 

النتيجة : 

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف الواقعــة، ومــا احتــواه ملــف القضيــة مــن أدلــة 

وتقاريــر معاينــة، وشــهادات الوفــاة، والتقاريــر الطبيــة الخاصــة باملصابــني، ومــا ورد يف أقــوال 

الضحايــا مــن الجرحــى، وذوي القتــى، وشــهادة الشــهود، وســامع معظــم أهــايل القريــة صــوت 

ــى  ــخ ع ــف بالصواري ــك القص ــب ذل ــة، وأعق ــامء القري ــق يف س ــو يحل ــاهدوه وه ــران وش الط

املــكان محــل ســقوط الضحايــا. وحيــث أن اللجنــة قــد تلقــت ردا عــى استفســارها بشــأن الواقعــة 

مــن قبــل قيــادة قــوات التحالــف تضمــن اإلشــارة إىل عــدم صحــة االدعــاء، لكــون أقــرب تشــكيل 

ــات  ــة التحقيق ــث  أن كاف ــم، وحي ــافة )203( ك ــد مس ــاء يبع ــع االدع ــن موق ــف ع ــرات التحال لطائ

ــال قصــف  ــم مــن خ ــة وقــوع االنتهــاك. وأن االســتهداف ت ــة تؤكــد صح ــي قامــت بهــا اللجن الت

الطــران. وحيــث أن الســيطرة عــى أجــواء الجمهوريــة اليمنيــة خــال فــرة الحــرب تنفــرد بهــا 

قــوات التحالــف العــريب لدعــم الرشعيــة، كــام أن الثابــت مــن خــال شــهادة الشــهود مــن ســكان 

املنطقــة أن الطــران الحــريب كان يحلــق يف ســامء املنطقــة عنــد حصــول القصــف. فإنــه وبنــاء 

عليــه، يتأكــد لــدى اللجنــة أن طــران التحالــف العــريب والحكومــة اليمنيــة كــام املســؤوالن عــن 

هــذه الواقعــة.
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ثانيا:  تجنيد األطفال 

ــق  ــة واملواثي ــات الوطني ــا الترشيع ــي تحظره ــيمة الت ــاكات الجس ــن االنته ــال م ــد األطف ــد تجني يع

ــة حقــوق الطفــل« املصــادق  ــة األطفــال، وعــى وجــه الخصــوص »اتفاقي ــة بحامي ــة املعني الدولي

عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة، و«الرتوكــول االختيــاري األول امللحــق باالتفاقيــة«، واللــذان 

يحظــران اســتخدام األطفــال يف النزاعات املســلحة وتجنيدهــم، باإلضافــة إىل »قانون حقــوق الطفل 

اليمنــي« املتوائــم مــع االتفاقيــة. ولهــذا فقــد اهتمــت اللجنــة بهــذا النــوع مــن االنتهــاكات الســيام 

مــع توافــر الكثــر مــن صــور اســتخدام وتجنيــد األطفــال أثنــاء النــزاع املســلح ســواء باملشــاركة 

ــال  ــك األطف ــض أولئ ــبب يف تعري ــام تس ــني، م ــون للمقاتل ــم الع ــال أو يف تقدي ــارشة يف القت املب

للخطــر. ويف هــذا الجانــب فقــد رصــدت اللجنــة خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر )58(حالــة 

ادعــاء تجنيــد أطفــال. وفيــام يــأيت منــاذج لبعــض الوقائــع التــي أنهــت اللجنــة التحقيــق فيهــا:

اقعة تجنيد الطفل )ع. ن. م.(، 16 سنة، مديرية املخادر – محافظة إب  1( و

تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، ومــا ورد يف إفــادة الضحيــة، 

ــم: )ع. أ. م.(، و)م. ص. ع.  ــة ومنه ــم اللجن ــتمعت إليه ــن اس ــهود الذي ــهادات الش ــاء يف ش ــا ج وم

ح.(، بأنــه وبتاريــخ 2017/11/14م، وأثنــاء عمــل الضحيــة )ن. ع. ن. ح. ص. م.(، يف بقالــة مبدينــة 

إب، تــردد أحــد مــرشيف جامعــة الحــويث باملحافظــة ويدعــى فيصــل أبــو بــركان عــى مــكان عمــل 

الطفــل محــاوال إقناعــه بالذهــاب للتجنيــد معــه. وبعــد موافقــة الضحيــةن تــم أخــذه مــع عــدد 

آخــر مــن األطفــال إىل مدينــة صنعــاء، وبعدهــا تــم نقلــه إىل منطقــة حــرف ســفيان مبحافظــة 

عمــران، وهنــاك تــم إلحاقــه بــدورة تدريبيــه ملــدة شــهر حــول كيفيــة زراعــة األلغــام، واســتخدام 

ــة  ــا أدلج ــم فيه ــي يت ــويث، والت ــة الح ــة بجامع ــة الخاص ــدروس الديني ــب ال ــات، إىل جان القانص

األطفــال، وإفهامهــم بأنهــم ســيجاهدون ضــد أمريــكا وإرسائيــل. وبعــد االنتهــاء مــن الــدورة، تــم 

أخــذ الضحيــة ومــن معــه للقتــال يف املواقــع األماميــة بجبهــة البقــع. ويف أثنــاء إحــدى املعــارك، 

ــارصة  ــت مح ــة، ومت ــة الرشعي ــع للحكوم ــي التاب ــش الوطن ــوات الجي ــل ق ــن قب ــوم م ــدث هج ح

الضحّيــة مــع عــدد آخــر مــن املقاتلــني يف أحــد املواقــع، وبعــد تســليم أنفســهم للجيــش، تــم نقــل 

الضحيــة إىل محافظــة مــأرب، وهنــاك تلقــى دورة تأهيــل نفــي بــإرشاف مكتــب حقــوق اإلنســان 

ــال  ــن األطف ــدد م ــة وع ــليم الضحي ــم تس ــدين، وت ــع امل ــامت املجتم ــن منظ ــدد م ــة، وع باملحافظ

اآلخريــن إىل أهاليهــم.
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 النتيجة:

ــة يف هــذه الواقعــة، ومــا ورد يف شــهادات الشــهود،  مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجن

ــويث  ــة الح ــي جامع ــاك ه ــذا االنته ــن ه ــؤولة ع ــة املس ــة أن الجه ــني للجن ــة، تب ــادة الضحي وإف

مبدينــة إب، وبالتحديــد مــرشف الجامعــة املدعــو فيصــل أبــو بــركان، إضافــة إىل  قيــادات الجامعــة 

املســؤولني عــن تجنيــد الضحيــة وتدريبــه والــزج بــه يف جبهــة القتــال.

اقعة تجنيد الطفل زكريا عبدالرحمن علي املتوكل، 15 سنة،مديرية ضوران آنس – محافظة ذمار 2( و

تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف الحالــة لــدى اللجنــة، ومــا ورد يف إفــادة املبلــغ )ع. أ. 

م. ح.(، وشــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة، ومنهــم: )أ. ع. ق. ث.(، و)ع. ص. ع. أ.(، 

بأنــه بتاريــخ 2017/4/12م، تــم تجنيــد الطفــل زكريــا عبدالرحمــن عــي املتــوكل مــن قبــل جامعــة 

الحــويث يف مدينــة ذمــار، كــون والــده قيــادي بالجامعــة، وتــم أخــذ الطفــل مــع آخريــن للقتــال 

يف جبهــة املخــا مبحافظــة تعــز. وأثنــاء معركــة معســكر خالــد بــن الوليــد بــني جامعــة الحــويث 

والجيــش الوطنــي، قــام الطــران باســتهداف أحــد املواقــع العســكرية لجامعــة الحــويث، مــام أدى 

إىل مقتــل الضحّيــة مــع آخريــن، وتــم تشــييع جثامنــه يف مركــز مديريــة املنــار يف محافظــة ذمــار 

مــع عــدد مــن الضحايــا اآلخريــن ممــن تــم تجنيدهــم ومعظمهــم مــن األطفــال.

النتيجة:

ــهود  ــهادات الش ــا ورد يف ش ــة، وم ــذه الواقع ــة يف ه ــا اللجن ــي أجرته ــات الت ــال التحقيق ــن خ م

ــويث يف  ــة الح ــي جامع ــاك ه ــذا االنته ــن ه ــؤولة ع ــة املس ــة أن الجه ــني للجن ــغ، تب ــوال املبل وأق

محافظــة ذمــار، وبالتحديــد والــد الضحيــة املدعــو عبدالرحمــن عــي املتــوكل، باإلضافــة إىل باقــي 

ــه يف  ــزج ب ــة وال ــب الضحي ــوا تدري ــن تول ــويث الذي ــة الح ــادة جامع ــؤولني يف قي ــني واملس املرشف

ــال. ــات القت جبه

اقعة تجنيد الطفل )أ. ص. م. س.(، 14عام، مديرية الحيمة الخارجية – محافظة صنعاء 3(و

تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، ومــا ورد يف شــهادات الشــهود 

الذيــن اســتمعت اليهــم اللجنــة، ومنهــم: )ع. س. ب.( و)ع. ن. م. أ.(، وكــذا إفــادة الضحيــة نفســه، 

ــوق  ــه إىل الس ــاء خروج ــام 2017م، وأثن ــن الع ــبتمر م ــهر س ــه ويف ش ــه، أن ــذي ورد يف أقوال وال

لــرشاء بعــض حاجيــات املنــزل، حــر أحــد األطقــم الحوثيــة بقيــادة املدعــو أبــو شــهيد الصحــراء 
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إىل الســوق، وطلــب منــه الذهــاب معهــم لقتــال مــن أســامهم باألمريكيــني واإلرسائيليــني، والــّح 

ــة  ــة الحيم ــال، يف منطق ــن األطف ــم م ــن، معظمه ــن املجندي ــدد م ــع ع ــم م ــاب معه ــه بالذه علي

الخارجيــة مبحافظــة صنعــاء. وبعــد موافقــة الطفــل، توجــه املذكــور إىل أهلــه، وأغراهــم بالراتــب 

الــذي ســيدفع للطفــل يف حــال موافقتهــم، وبأنــه لــن يشــارك يف القتــال. وعــى إثــره تــم نقــل 

الطفــل مــن مديريــة الحيمــة إىل امللعــب الريــايض مبدينــة ذمــار. وهنــاك تلقــى دورة تدريبيــة ملــدة 

ــواع مختلفــة مــن  ــة لجامعــة الحــويث، وتــدرب عــى أن ــم تعليمــه فيهــا مــازم ثقافّي شــهر،  وت

األســلحة، ثــم أخــذوه إىل محافظــة شــبوة للقتــال. وهنــاك مكثــت مــدة شــهر. وحــني أراد الطفــل  

العــودة إىل منزلــه تــم اإلمســاك بــه مــن قبــل مــا يســمى بالنقطــة العســكرية الوقائيــة التابعــة 

لجامعــة الحــويث يف شــبوة، وتــم حبســه لعــدة أيــام. ومل يخــرج مــن الســجن إال بعــد إن وافــق 

عــى العــودة إىل جبهــة القتــال. وبعدهــا حصلــت معركــة بــني جامعــة الحــويث وقــوات الجيــش، 

ومتــت الســيطرة مــن قبــل الجيــش الوطنــي عــى املنطقــة التــي كان فيهــا، وقــام الطفــل بتســليم 

نفســه إىل الجيــش .الوطنــي. 

النتيجة:

ــة يف هــذه الواقعــة، ومــا ورد يف شــهادات الشــهود،  مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجن

ــويث يف  ــة الح ــي جامع ــاك ه ــذا االنته ــن ه ــؤولة ع ــة املس ــة أن الجه ــني للجن ــغ، تب ــوال املبل وأق

مديريــة الحيمــة الخارجيــة مبحافظــة صنعــاء، وبالتحديــد مــرشف الجامعــة يف املديريــة والقيــادي 

يف الجامعــة املدعــو أبــو شــهيد الصحــراء، باإلضافــة إىل باقــي املرشفــني واملســؤولني يف قيــادة 

ــة والــزج بــه يف جبهــات القتــال. جامعــة الحــويث الذيــن تولــوا تدريــب الضحّي

اقعة تجنيد الطفل )ص. م. ص.(، 14 سنة، أمانة العاصمة – حي شعوب - املحافظة صنعاء 4( و

تتلخــص الواقعــة، بحســب إفــادات ذوي الضحيــة، وشــهادات الشــهود، ومنهــم:  )ط. أ. ص. أ.(، 53 

ــة  ــة العاصم ــعوب يف أمان ــة ش ــويث يف منطق ــة الح ــأن جامع ــنة، ب ــنة، و )م. أ. ص. أ.(، 2٩ س س

ــع  ــد م ــاق بالتجني ــنة، بااللتح ــح، 14 س ــد صال ــر محم ــة صق ــل الضحي ــاع أرسة الطف ــت بإقن قام

ــل  ــة داخ ــاط األمني ــش يف النق ــة والتفتي ــامل الحراس ــتنحرص يف أع ــه س ــة، وأن مهمت الجامع

العاصمــة صنعــاء، وأنــه مقابــل ذلــك ســيحصل عــى راتــب شــهري، وبعــد ذلــك تــم تدريــب الطفــل 

الضحيــة عــى اســتخدام الســاح وإخضاعــه لــدورة تثقيفيــه دينيــة. وبعــد انتهــاء فــرة التدريــب 

قامــت الجامعــة بنقلــه إىل أحــد املعســكرات التابعــة للجامعــة يف جبهــة نهــم، وهنــاك تــم الــزج 

بــه يف الخطــوط األماميــة للجبهــة مــام أدى إىل إصابتــه يف إحــدى املعــارك، وتُــرك بــدون رعايــة 
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صحيــة يف املعســكر ملــدة ثاثــة أيــام بحجــة إغــاق الطــرق، مــام أدى إىل وفاتــه. وتــم التواصــل 

مــع أرستــه الســتام جثتــه بتاريــخ 2017/10/11م.

النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد يف أقــوال املبلــغ، وشــهادة شــهود الواقعــة، 

ــة يف  ــرشف الجامع ــد م ــاك، وبالتحدي ــذا االنته ــن ه ــويث ع ــة الح ــؤولية جامع ــة مس ــت للجن ثب

ــد  ــن تجني ــؤولني ع ــة املس ــادة الجامع ــة قي ــة إىل بقي ــة، إضاف ــة العاصم ــعوب بأمان ــة ش مديري

ــال. ــة القت ــه يف جبه ــزج ب ــه، وال ــة، وتدريب الضحي

ثالثا: زراعة األلغام

أ ( زراعة األلغام الفردية:

ــاين،  ــدويل اإلنس ــون ال ــة يف القان ــاكات املجرم ــن االنته ــة م ــام الفردي ــزرع األلغ ــام ب ــر القي يعت

واملواثيــق املرتبطــة بهــا، ومنهــا: »اتفاقيــة أوتــاوا لحظــر اســتعامل وتخزيــن وإنتــاج ونقــل األلغــام 

املضــادة لألفــراد«، واملصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة يف العــام 1٩٩8م. وقــد أدرجــت 

اللجنــة جرميــة زرع األلغــام ضمــن قوائــم االنتهــاكات التــي تعمــل عــى رصدهــا والتحقيــق فيهــا، 

ــج  ــة، نت ــام فردي ــة الغ ــة زراع ــة  )68( حال ــدت اللجن ــر، رص ــا التقري ــي يُغطيه ــرة الت ــال الف وخ

ــا،  ــقوط )55(جريح ــة إىل س ــال، إضاف ــاء و)10( أطف ــم )5( نس ــا، بينه ــقوط  )36( قتي ــا س عنه

مــن بينهــم )5( نســاء و )13( طفــا.

نماذج من التحقيقات التي قامت بها اللجنة في وقائع زراعة األلغام الفردية:

اقعة انفجار لغم فردي في الخوخة – محافظة الحديدة، بتاريخ 2017/11/1م 1( و

ــهادات  ــاء يف ش ــا ج ــة، وم ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل ــا تضمن ــب م ــة بحس ــص الواقع تتلخ

ــخ  ــرا بتاري ــاعة( 1:00( ظه ــوايل الس ــه يف ح ــم: )ف. س. ع. م.(، و)ع. ح. أ. أ.(، بأن ــهود، وه الش

ــه  ــاء َرعي ــي أثن ــد بصي ــده احم ــه عب ــل عبدالل ــة الطف ــردي بالضحي ــم ف ــر لغ 2017/11/1م، انفج

لألغنــام يف قريــة عليــان، مديريــة الخوخــة - محافظــة الحديــدة، مــام أدى إىل إصابتــه بإصابــات 

ــذي انفجــر  ــة أن املــكان ال ــاء القري بالغــة أدت إىل وفاتــه يف الحــال. كــام أفــاد الشــهود، مــن أبن

فيــه اللغــم بالضحيــة يقــع ضمــن املناطــق التــي كانــت تحــت ســيطرت مســلحي جامعــة الحــويث 

ــي إىل املنطقــة. ــل دخــول قــوات املقاومــة الشــعبية والجيــش الوطن ــح قب وقــوات صال
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اقعة انفجار لغم فردي بمنطقة عبل الشواهره -_مديرية ولد ربيع -_محافظة البيضاء 2018/2/10م 2( و

ــادات ذوي  ــا ورد يف إف ــة، وم ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل ــا تضمن ــب م ــة، بحس ــص الواقع تتلخ

ــم: )ع. ع. أ.  ــة، ومنه ــم اللجن ــتمعت إليه ــن اس ــهود الذي ــهادات الش ــاء يف ش ــا ج ــني، وم الضحيت

ــخ  ــرا بتاري ــاعة )11:00( ظه ــوايل الس ــه يف ح هـــ.(، و)ن. ع. س. ش.(، و)ص. ع. ن. هـــ.(، بأن

2018/2/10م مبنطقــة العشــاش عبــل الشــواهره مبديريــه ولــد ربيــع - محافظــة البيضــاء، وأثنــاء 

ــام  ــد قيامه ــم بع ــايل  إىل منزله ــة اله ــا عيش ــع والدته ــايل م ــه اله ــده عبدالل ــة فن ــوده الطفل ع

بجمــع الحطــب مــن الــوادي، انفجــر بهــام لغــم أريض أدى إىل مقتلهــام. وقــد أفــاد الشــهود بأنهــم 

ــار  ــد انفج ــى األرض بع ــني ع ــني ممددت ــي الضحيت ــدوا جثت ــار، ووج ــامع االنفج ــد س ــوا بع وصل

اللغــم، وأن هــذا اللغــم هــو مــن األلغــام التــي دأبــت عــى زرعتهــا جامعــة الحــويث املســيطرة عــى 

املنطقــة.

أسماء الضحايا

العمراالسمم

12 سنةفندة عبدهللا عبدالرحمن الهاللي 1

50 سنة2عيشة عبدربه احمد الهاللي2

اقعه انفجار لغم فردي بمنطقه السوق القديم،  مديريه عسيالن – محافظه شبوه 2017/12/19م 3(و

ــادات ذوي  ــا ورد يف إف ــة، وم ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل ــا تضمن ــب م ــة، بحس ــص الواقع تتلخ

الضحايــا، ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة، ومنهــم: )س. ع. أ. ص.(، 

ــق 2017/12/1٩م،  ــاء املواف ــوم الثاث ــن ي ــراً م ــاعة )1:00( ظه ــه، ويف الس و)ع. ص. ع. ظ.(، بأن

خــرج الطفــل عثــامن الصبــان إىل أحــد املــزارع القريبــة مــن مدينــه عســيان، وهنــاك عــر عــى 

لغــم أريض تركتــه جامعــة الحــويث بعــد انســحابها مــن عســيان، فأخــذ اللغــم، وعــاد بــه إىل قريته 

بالســوق القديــم. وأثنــاء تجمــع األطفــال حولــه انفجــر اللغــم، وأدى إىل إصابــة ثاثــة مــن األطفــال 

وهــم: الضحيــة عثــامن، حيــث أصيــب يف قدمــه اليمنــى مــام أدى إىل برهــا مــن الســاق، وأصيــب 

أخــوه فهــد بشــظايا وحــروق متفرقــه يف جســمه، كــام أصيــب الطفــل صالــح ســامل بإصابــة يف 

عينــه اليــرى. وقــد أفــاد الشــهود، وأثبتــت التقاريــر الطبيــة املرفقــة بامللــف، بأنــه تــم إســعاف 

الضحايــا إىل مستشــفى عســيان يف محافظــة شــبوة، ومــن ثــم إىل مستشــفى الهيئــة مبــأرب. 
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وقــد بينــت التقاريــر الطبيــة املرفقــة نــوع اإلصابــات التــي تعــرض لهــا الضحايــا بشــكل مفصــل. 

وأكــد الشــهود بــأن اللغــم هــو مــن مخلفــات جامعــه الحــويث التــي تركتهــا قبــل انســحابها مــن 

املنطقــة، حيــث قامــوا بوضــع وزراعــة األلغــام بشــكل كبــر يف الطرقــات واألماكــن العامــة يف 

املنطقــة.

الضحايا

نوع اإلصابةالعمراالسمم

17 سنهعثمان صالح عثمان الصبان 1
جروح في الساق اليسرى وفقدان أصابع القدم مما أدى 

إلى بترها من الساق

جروح وشظايا متعددة في الوجه والجذع والرجليين 14 سنهفهد صالح عثمان الصبان2

16 سنهصالح سالم عبدهللا طالن3
إصابات مختلفة وجروح في أعلى الوجه وجفن العين 

اليمنى ومقدمة الفم

اقعــة إصابــة الضحايــا رجــاء احمــد ثابــت صالــح، و محمــد عبــد هللا جــازم بشــر، ومحمــود محمــد عبــد  4(و

هللا علــي، نتيجــة انفجــار ألغــام أرضيــة فــي محافظــة لحــج، القبيطــة – نجــد فضيــل 2016/7/8م

تتلخــص الواقعــة، بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، ومــا جــاء يف إفــادات الضحايا 

وشــهادات الشــهود، وهــم: )ع. م. ع. ح.(، و)و.ع. ع. م.(، و)م. ع. م. ح.(، بأنــه يف حــوايل )30:٩( 

صباحــا بتاريــخ 2016/7/8م، وأثنــاء مــا كانــت الضحيــة األوىل رجــاء احمــد ثابــت، برفقــة ابنهــا 

ــرب،  ــة الك ــان إىل قري ــة خ ــن قري ــة م ــارة عيدي ــازم، يف زي ــه ج ــد عبدالل ــة محم ــة الثاني الضحي

وأثنــاء عبورهــم مشــيا عــى األقــدام يف منطقــة نجــد فضيــل، انفجــر بهــام لغــامن فرديــان داســا 

عليهــام أدى إىل بــر القــدم اليــرى مــن أســفل الركبــة للضحيــة األوىل مــع تــرر عضلــة الســاق 

اليمنــى، وكــذا بــر القــدم اليمنــى للضحيــة الثانيــة مــن أســفل الركبــة.  وعنــد ســامع زوج الضحيــة 

بــدوّي االنفجــار، حيــث كان قريــب مــن منطقــة الحادثــة، هــرع إىل املــكان ملســاعدة زوجتــه وولده 

بصحبــة الضحيــة الثالــث محمــود محمــد عبــد اللــه، الــذي تعــرض بــدوره هــو اآلخــر النفجــار لغــم 

فــردي يف نفــس املوقــع، أدى إىل بــر قدمــه اليمنــى مــن أســفل الركبــة، كــام أفــاد شــهود الواقعــة 

بــأن جامعــة الحــويث وقــوات صالــح هــي مــن قامــت بزراعــة هــذه األلغــام يف الطرقــات أثنــاء 

ســيطرتها عــى املنطقــة بهــدف إعاقــة تحــرك أفــراد املقاومــة.
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نوع اإلصابةالعمراسم الضحيةم

بتر القدم اليسرى من أسفل الركبة مع تضرر عضلة الساق اليمنى. 42 سنةرجاء احمد ثابت صالح 1

بتر القدم اليمنى من أسفل الركبة 19 سنةمحمد عبد هللا جازم بشر 2

بتر القدم اليمنى من أسفل الركبة.20 سنةمحمود محمد عبد هللا علي 3

 النتيجة: 

ــع  ــن الوقائ ــا م ــورة، ويف غره ــع املذك ــة يف الوقائ ــا اللجن ــي أجرته ــات الت ــال التحقيق ــن خ م

املتعلقــة بزراعــة األلغــام الفرديــة، تبــني للجنــة بــأن املســؤول عــن هــذه االنتهــاكات هــي جامعــة 

الحــويث وقــوات صالــح التــي تنفــرد مبامرســة هــذا النــوع مــن االنتهــاكات عــن باقــي األطــراف 

األخــرى املشــركة يف النــزاع املســلح يف اليمــن، ومتارســه مبنهجيــة يف كافــة املواقــع العســكرية 

التــي تســيطر عليهــا، واملناطــق والطرقــات التــي تنســحب منهــا. كــام تبــني للجنــة، مــن خــال 

العديــد مــن األدلــة، ومــا تضمنتــه إفــادات خــراء نــزع األلغــام الذيــن تــم ســامع إفاداتهــم مــن قبل 

اللجنــة يف العديــد مــن املناطــق، بــأن جامعــة الحــويث تقــوم بتصنيــع األلغــام الفرديــة بخــرات 

محليــة، ويف مصانــع أنشــأتها مســتخدمة معــدات ومقــرات الجيــش يف املناطــق التــي ســيطرت 

ــات  ــك االتفاقي ــة بذل ــق، مخالف ــة املناط ــا يف كاف ــام وتخزينه ــذه األلغ ــع ه ــوم بتوزي ــا، وتق عليه

الدوليــة املصــادق عليهــا مــن قبــل اليمــن، والتــي تحظــر صناعــة ونقــل وتخزيــن واســتخدام هــذا 

النــوع مــن األلغــام.

ب (  زراعة ألغام املركبات

خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر، رصــدت اللجنــة )26( حالــة، حيــث ســقط مــن جّرائهــا  )25( 

قتيــا مــن املدنيــني، بينهــم  )14( رجــا و)3( نســاء، و)8( أطفــال، إضافــة إىل ســقوط )24(جريحاً 

مــن املدنيــني، مــن بينهــم )3( أطفــال.

نماذج من التحقيقات التي أجرتها اللجنة في وقائع زراعة ألغام املركبات

اقعة انفجار لغم في سيارة هيلوكس في سائلة املسراخ، بتاريخ 2015/12/25م  1( و

ــهود،  ــهادات الش ــا ورد يف ش ــا، وم ــادات ذوي الضحاي ــاء يف إف ــا ج ــب م ــة، بحس ــص الواقع تتلخ

ــخ   ــاعة )٩:00( بتاري ــه يف الس ــة، بأن ــف القضي ــة مبل ــة املرفق ــر الطبي ــه التقاري ــا تضمنت وم

2015/12/25م، ومــع اســتمرار إطــاق النــار يف املنطقــة، ونتيجــة للخــوف والذعــر الــذي أصــاب 

أهــل القريــة مــن جــراء االشــتباكات، قــرر الضحايــا النزوح مــن قريتهــم املشــجب مبديريــة املراخ 
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ــس  ــا يجل ــد الضحاي ــس، وكان وال ــيارة هيلوك ــك س ــل ذل ــن أج ــتأجروا م ــة، واس ــاه الحجري باتج

إىل جــوار الســائق، وعنــد وصــول الســيارة إىل الســائلة التــي تقــع يف الطريــق مــا بــني القريــة 

والســوق، انفجــر لغــم بالســيارة. وعندمــا كان الســائق يحــاول إيقــاف الســيارة بعــد أن انحرفــت 

مــن الطريــق، انفجــر بالســيارة لغــم أخــر أدى إىل مقتــل أغلــب الــركاب بالســيارة وتحويلهــم إىل 

جثــث هامــدة، وأشــاء متناثــرة، وأصيــب عــدد منهــم بجــروح بالغــة.

وقــد أفــاد أحــد ذوي الضحايــا الذيــن ســقطوا يف الواقعــة، أنــه وبعــد وداع أطفــايل األربعــة وأرسة 

ــا  ــع ســاعة تقريب ــد مــي رب ــخ 2015/12/25م، وبع ــة )٩:00( صباحــا بتاري ــوم الجمع عمــي ي

ــكان  ــت إىل م ــاه، فأرسع ــرشوع املي ــوار م ــائلة ج ــة الس ــن جه ــا م ــا قادم ــارا قوي ــمعت انفج س

الحــادث فوجــدت الســيارة الهيلوكــس التــي فيهــا أوالدي وأرسة عمــي قــد انفجــرت بهــم عــدة ألغــام 

ــروض،  ــراخ واالق ــؤدي إىل امل ــذي ي ــق ال ــى الطري ــيطرتهم ع ــاء س ــا أثن ــون بزراعته ــام الحوثي ق

وهــو طريــق عــام.  وقــد نتــج عــن ذلــك ســقوط عــدد مــن القتــى والجرحــى مــن أفــراد أرسيت 

وأرسة عمــي، وآخريــن معهــم.

أسماء القتلى:

العمراالسمم

25 سنةبشرى هزاع يحيى مطيع1

22 سنةمحمد عبدالخالق عبدالجليل2

10 سنواتأسماء عبدالرحمن احمد الحاشدي3

12 سنةخديجة عبدالرحمن الحاشدي4

الجرحى:

العمراالسمم

40 سنة خالد مطيع )وهو السائق(1

20 سنةحمدي خالد مطيع2

4 سنواتمعتصم عماد عبدالقادر3

5 سنواتمحمد عبدالرحمن احمد الحاشدي4

3 سنواتدعاء عبدالرحمن احمد يحيى5

60 سنةهزاع يحيى الحاشدي6
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النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد يف شــهادات الشــهود، وذوي الضحايــا، ومــا 

تضمنتــه التقاريــر املرفقــة مبلــف القضيــة، تبــني للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك 

هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح التــي كانــت تســيطر عــى مديريــة املــراخ محافظــة تعــز، 

ــاء  ــواء أثن ــة س ــات العام ــج يف الطرق ــكل ممنه ــام بش ــة األلغ ــام بزراع ــى القي ــادت ع ــي اعت والت

ســيطرتها عــى تلــك املناطــق أو قبــل انســحابها منهــا.

اقعــة انفجــار لغــم مركبــات بأســرة آل ابــو صريمــة،  مديريــة القريشــية – محافظــة البيضــاء بتاريــخ  2( و

2017/10/18م

ــادات ذوي  ــاء يف إف ــا ج ــة، وم ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل ــا تضّمن ــب م ــة بحس ــص الواقع تتلخ

الضحايــا، وشــهادات الشــهود الــذي اســتمعت إليهــم اللجنــة، ومنهــم: )م. أ. م. ش.( و)م. ع. ع. ق.(، 

ــم يف  ــن قريته ــرب م ــر بالق ــار كب ــوت انفج ــمعوا ص ــوم 2017/10/18م، س ــاح ي ــه ويف صب بأن

طريــق )جبــل ســامه مبنطقــة ذي كالــب األســفل(، منطقــة قيفــه مبديريــة القريشــية محافظــة 

البيضــاء. وعنــد ذهــاب األهــايل إىل مــكان االنفجــار، وجــدوا أن هنــاك لغــم انفجــر بســيارة نقــل 

ــن  ــع م ــل جمي ــار إىل مقت ــة. وأدى االنفج ــو رصمي ــن آل أب ــخاص م ــة أش ــا خمس ــى متنه كان ع

كانــوا عــى الســيارة. وأفــاد الشــهود أن اللغــم تــم زراعتــه مــن قبــل جامعــة الحــويث املســيطرة 

عــى املنطقــة بهــدف عرقلــة تحــركات أفــراد املقاومــة دون وضــع أي حســاب لألهــايل ومــا ميكــن 

أن يتعرضــوا إليــه.

أسماء القتلى: 

االسمم

محمد محمد صالح أبو صريمة1

سام سالم علي أبو صريمة2

نايف صالح محمد أبو صريمة3

حبيب محمد صالح أبو صريمة4

نواف حسن علي القشة أبو صريمة5

النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف الواقعــة، ومــا تضمنتــه التقاريــر املرفقــة مبلــف 
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القضيــة، ومــا ورد يف إفــادات أقــارب الضحايــا وأقــوال الشــهود، تبــني للجنــة أن الجهــة املســؤولة 

عــن هــذا االنتهــاك هــي قيــادة جامعــة الحــويث املتمركــزة يف منطقــة ذي كالــب بقيفــة مديريــة 

القريشــية مبحافظــة البيضــاء.

اقعة انفجار لغم ار�سي بمنطقه البيضاء، مديريه املصلوب - محافظه الجوف، بتاريخ 2018/2/9م 3(  و

تتلخــص الواقعــة، بحســب مــا ورد يف ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، ومــا جــاء يف إفــادة املبلــغ )س. 

ــاعة  ــام الس ــه، ويف مت ــم: )م. ي. ص.(، و)ي. م. ن. ز.(، بأن ــهود، ومنه ــهاده الش م. ص. ح.(، وش

)8:00( صباحــاً مــن يــوم الجمعــة بتاريــخ 2018/02/0٩م، وأثنــاء مــرور مجموعــه مــن النســاء 

ومعهــن أطفــال عــى ظهــر حمــر تحمــل أعــاف للمــوايش، مــن طريــق البيضــاء مديريــه املصلوب 

محافظــه الجــوف، انفجــر بهــم لغــم كان مزروعــا عــى الطريــق العــام، أســفر عــن مقتــل اثنتــني 

مــن النســاء وطفلــني، كــام تســبب أيضــا يف مقتــل ثاثــة مــن الحمــر. وعنــد قيــام أحــد املواطنني 

مبحاولــة إســعافهم انفجــر بــه لغــم آخــر، وهــو عــى مــن ســيارته مــام أدى إىل مقتلــه، وتدمــر 

ســيارته.

أسماء القتلى:

العمراالسمم

50 سنةفاطمة علي حسن قران1

41 سنةحمده محمد ناصر الزراعي2

12 سنةمحمد علي مبخوت غرزه3

10 سنواتاحمد علي مبخوت غرزه4

32 سنةحسين محمد صالح غرزه5

النتيجة: 

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة، ومــا ورد يف شــهاده الشــهود وذوي 

الضحايــا، ومــا تضمنتــه التقاريــر املرفقــة مبلــف القضيــة، ومــن خــال معاينــه مــكان الواقعــة 

مــن قبــل فريــق الرصــد التابــع للجنــه، تبــني أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــه 

الحــويث التــي قامــت عنــد ســيطرتها عــى مديريــه املصلــوب مبحافظــه الجــوف بــزرع الكثــر مــن 

األلغــام وبشــكل ممنهــج يف الطرقــات العامــة بهــدف عرقلــة قــوات الجيــش الوطنــي ومنعهــا مــن 

التقــدم دون وضــع أي اعتبــار لحركــة وســامة األهــايل مــن أبنــاء املنطقــة.
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اقعة انفجار لغم في سيارة باص في منطقة الرمه مديرية املخا محافظه تعز 2017/3/2م 4( و

ــادات ذوي  ــا ورد يف إف ــة، وم ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل ــا تضمن ــب م ــة، بحس ــص الواقع تتلخ

ــوايل  ــه يف ح ــم: )م. م. أ.ع.(، و)ق. ع. ع.(، أن ــهود، ومنه ــهادات الش ــاء يف ش ــا ج ــا، وم الضحاي

ــي كانــت تقــل  الســاعة )12:00( ظهــرا بتاريــخ 2017/3/2م، انفجــر لغــم بإحــدى الســيارات الت

احــدى األرس النازحــة يف منطقــه الرمــه مديريــة املخــا محافظــه تعــز، وذلــك أثنــاء عودتهــم مــن 

مديريــة الجراحــي إىل املخــا بعــد تحريرهــا مــن قبــل الجيــش الوطنــي، وأدى ذلــك إىل ســقوط قتيــل 

)طفــل ال يتجــاوز عمــره الـــ 13 عامــا(، وثاثــة جرحــى مــن بينهــم )طفــل أخــر ال يتجــاوز عمــرة 

ــنوات(. الـ 3 س

أسماء القتلى:

العمراالسمم

13 سنهعدي احمد محسن طويل    1

الجرحى:

25 سنةروضه احمد محسن طويل1

50 سنةفاطمة الوصابي2

3 سنواتانيسة عبدهللا قاسم مراد3

النتيـــــجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد يف شــهادات الشــهود وذوي الضحايــا، ومــا 

تضمنتــه التقاريــر املرفقــة مبلــف القضيــة، تبــني للجنــه أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك 

ــا  ــة املخ ــة مديري ــة الرم ــى منطق ــيطر ع ــت تس ــي كان ــح الت ــوات صال ــويث وق ــه الح ــي جامع ه

ــؤدي إىل  ــي ت ــم الطرقــات الت ــام جامعــة الحــويث بتلغي ــة أن قي مبحافظــة تعــز، كــام تبــني للجن

املواقــع العســكرية التــي تســيطر عليهــا أو تنســحب منهــا، هــو إجــراء يتــم بشــكل ممنهــح ودائــم، 

ويف جميــع املناطــق التابعــة لهــا.
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رابعا: االعتداء على األعيان الثقافية

ــة  أولــت اللجنــة اهتاممــا كبــرا برصــد وتوثيــق االنتهــاكات التــي تطــال األعيــان الثقافيــة املتمثل

ــا لــراث الشــعب  ــا تاريخي ــة النفيســة التــي تشــكل مخزون ــكات الثقافي ــة واملمتل باآلثــار التاريخي

اليمنــي. ويُعــد االعتــداء أو اإلرضار بهــا جرميــة وفقــا للترشيعــات الوطنيــة، كــام يعتــر مخالفــة 

ــة  ــل الجمهوري ــن قب ــا م ــادق عليه ــاي املص ــة اله ــا اتفاقي ــة، ومنه ــات الدولي ــيمة لاتفاقي جس

اليمنيــة، فضــا عــن مخالفــة ذلــك ألحــكام املــادة )16( مــن الرتوكــول اإلضــايف الثــاين امللحــق 

باتفاقيــة جنيــف والخــاص بالنــزاع املســلح غــر الــدويل، والتــي تحظــر ارتــكاب أي أعــامل عدائيــة 

ــة التــي تشــكل الــراث الثقــايف والروحــي للشــعوب.  ــة واألعــامل الفني ضــد اآلثــار التاريخي

ويف هــذا اإلطــار، فقــد قامــت اللجنــة خــال فــرة التقريــر برصــد وتوثيــق عــدد  )1٩( حالــة ادعــاء 

باالعتــداء واإلرضار بأعيــان وممتلــكات ثقافيــة وتاريخيــه يف عــدد مــن املناطق،ثبتــت املســؤولية 

فيهــا عــى جامعــة الحــويث وقــوات صالــح يف )14( واقعــة ، فيــام ثبتــت مســؤولية قــوات الجيش 

الوطنــي التابــع للحكومــة وطــران التحالــف العــريب عــن )5( وقائــع.

نماذج من التحقيقات التي أجرتها اللجنة في وقائع االعتداء على األعيان الثقافية.

أ ( جماعة الحوثي

االعتداء عى قلعة الكورنيش التاريخية، مديرية امليناء- محافظة الحديدة

نبذة عن قلعة كورنيش الحديدة:

ــة،  ــة يف املدني ــامل التاريخي ــم املع ــن أه ــدة م ــة الحدي ــة مبحافظ ــش التاريخي ــة الكورني ــر قلع تعت

حيــث يزيــد عمرهــا عــن ســتامئة عــام. وتقــع عــى تــل مرتفــع بالقــرب مــن مينــاء االصطيــاد، 

ويعــود بناؤهــا وفــق املصــادر التاريخيــة إىل قبــل العــام 1538م، خــال فــرة التواجــد العثــامين 

ــة،  ــياحة والثقاف ــع وزارة الس ــري يتب ــم أث ــة إىل معل ــت القلع ــرة تحول ــنوات األخ األول. ويف الس

ــن  ــي م ــم مبن ــاء قدي ــن بن ــارة ع ــة عب ــكيي. والقلع ــن التش ــاص بالف ــف خ ــى متح ــوي ع وتحت

األجــور املحــروق )الطــوب( والطــني والنــورة البيضــاء. وتتكــون القلعــة مــن )13( غرفــه موزعــة 

ــا  ــس طابعه ــا بنف ــد ترميمه ــد أعي ــني. وق ــدروم وحامم ــني ب ــة، وغرفت ــات األربع ــى االتجاه ع

ــة. ــياحة يف املدين ــيط الس ــز لتنش ــا كمرك ــم إلعداده ــامري القدي املع
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ملخص الواقعة:

ــات  ــور والفيديوه ــه الص ــا تضمنت ــة، وم ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــب مل ــة، بحس ــص الواقع تتلخ

املرفقــة، ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود الذيــن تــم ســامعهم مــن قبــل اللجنــة، وهــم: )خ. س. 

ــه إىل  ــد نزول ــة عن ــع للجن ــداين التاب ــث املي ــه الباح ــا أثبت أ. ش.(، و)أ. ع. ش.(، و)س. أ. هـــ.(، وم

ــدة  ــح عــى محافظــة الحدي ــذ ســيطرة جامعــة الحــويث وقــوات صال ــه ومن مــكان االنتهــاك، بأن

ــة، وتحويلهــا إىل  ــر 2015م، قامــت الجامعــة باقتحــام قلعــة الكورنيــش التاريخي يف شــهر أكتوب

ــدة  ــة الحدي ــاء محافظ ــن أبن ــني م ــن املعتقل ــد م ــا العدي ــزون فيه ــل يحتج ــكرية ومعتق ــة عس ثكن

املعارضــني للجامعــة. كــام أن الجامعــة قامــت بتغيــر الكثــر مــن مامــح القلعــة والعبــث بهــا، 

حيــث أفــاد الشــهود أن الجامعــة اســتحدثت جــدران مــن الطــوب االســمنتي داخــل أبنيــة القلعــة، 

ــون والشــكل، كــام تــم  ــم نوافــذ القلعــة يف الل ــدة مغايــرة لتصمي ــح نوافــذ جدي كــام قامــت بفت

العبــث بالجــدران الداخليــة والخارجيــة للمبنــى، وطمــس الزخــارف، وتدمــر قســم الفــن التشــكيي 

باملتحــف، كــام قامــت الجامعــة باســتحداث متــارس عســكرية فــوق أســطح القلعــة، وأســوارها، 

ونصبــت األســلحة عــى هــذه املتــارس، وذلــك وفــق مــا تظهــره الصــور املرفقــة مبلــف القضيــة. 

النتيجة:  

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد يف شــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم، 

ومــا تضمنــه تقريــر الفريــق امليــداين املكلــف بالنــزول، والصــور املرفوعــة للقلعــة، فــإن جامعــة 

الحــويث وقــوات حليفهــا الســابق صالــح، هــي الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك، وهــو تحويــل 

قلعــة الكورنيــش التاريخيــة يف مدينــة الحديــدة إىل ثكنــة عســكرية، واســتخدامها كمعتقــل خــاص 

بالجامعــة، األمــر الــذي يعــد اعتــداء عــى عــني تاريخيــه قدميــة تعتــر ملــكا للشــعوب، وجــزء 

أصيــل مــن تاريــخ اليمــن يف العــرص اإلســامي. وهــذا االنتهــاك يعــد مــن االنتهــاكات املحظــورة 

ــق  ــاين امللح ــول الث ــن الرتوك ــادة )16( م ــص امل ــا لن ــك وفق ــة، وكذل ــات الوطني ــا للترشيع وفق

ــدم  ــزاع بع ــراف الن ــت أط ــي ألزم ــدويل، والت ــر ال ــلح غ ــزاع املس ــة بالن ــف الخاص ــات جني باتفاقي

ارتــكاب أي  أعــامل عدائيــة موجهــة ضــد اآلثــار التاريخيــة أو األعــامل الفنّيــة التــي تشــكل الــراث 

الثقــايف والروحــي للشــعوب أو اســتخدامها يف دعــم املجهــود الحــريب، وألزمــت املــادة )1٩( مــن 

اتفاقيــة الهــاي لحاميــة املمتلــكات الثقافيــة الصــادرة يف 14 مايــو1٩54م، جميــع أطــراف النــزاع 

املســلح باحــرام املمتلــكات الثقافيــة الــواردة يف االتفاقيــة.  
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ب ( القوات الحكومية 

االعتداء عى مسجد ورضيح اإلمام الشاذيل – مديرية املخا – محافظة تعز 

نبذه عن مسجد ورضيح االمام الشاذيل:

يقــع مســجد ورضيــح االمــام الشــاذيل التاريخــي يف مديريــة املخــا محافظــة تعــز. ويعــد مســجد 

الشــاذيل، أو كــام يســمى »الجامــع الكبــر«، يف مدينــة املخــا. وهــو أحــد  املعــامل التاريخيــة يف 

املدينــة حيــث يعــود تاريــخ بنائــه إىل القــرن الرابــع الهجــري )العــارش امليــادي(،  ويتكــون مســجد 

اإلمــام الشــاذيل مــن بنــاء مســتطيل، ويحتــوي عــى عــدد تســعة قبــاب مراصــة عــى هيئــة ثاثة 

صفــوف، وفيــه قاعــه للصــاة مســتطيلة تفتــح عــى الفنــاء مــن جهتهــا الجنوبيــة. وهــذا الفنــاء 

مكشــوف يتــم الوصــول منــه إىل أماكــن الوضــوء واملأذنــة، إضافــة إىل فصــول التعليــم. وياصــق 

املســجد مــن الناحيــة الجنوبيــة »رضيــح الشــيخ الشــاذيل«، وهــو عبــارة عــن بنــاء مربــع الشــكل 

مــن الحجــارة والطــوب املحــروق. وتغطــي الســقف قبــة ذات مقرفصــات ترتكــز عــى حنايــا ركنيــة 

ــم  ــام 13٩٩هـــ، ت ــد أوالده . ويف الع ــر أح ــاذيل » ق ــر الش ــب ق ــة إىل جان ــم القب ــة. وتض مصمت

إعــادة ترميــم املســجد وتوســيعه مــع رفــع األســقف بواســطة أعمــدة خشــبية.

ملخص الواقعة

ــات  ــور والفيديوه ــه الص ــا تضمنت ــة، وم ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــب مل ــة، بحس ــص الواقع تتلخ

املرفقــة، ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود الذيــن تــم ســامعهم مــن قبــل اللجنــة، ومنهــم: )س. أ. 

أ.(، و)م. ص. ع.(، و)م. م. ف.(، ومــا أثبتــه الفريــق امليــداين التابــع للجنــة عنــد نزولــه إىل مــكان 

االنتهــاك، بأنــه يف تاريــخ 2017/2/8م، قصــف طــران التحالــف العــريب بصــاروخ جــوار مســجد 

الشــاذيل التاريخــي الكائــن بحــارة الشــاذيل القريبــة مــن الســوق املركــزي أثنــاء املعــارك العســكرية 

ــدران  ــقوق يف ج ــداث ش ــف بإح ــبب القص ــويث. وتس ــة الح ــوات جامع ــي وق ــش الوطن ــني الجي ب

ــت  ــا، قام ــة املخ ــى مدين ــي ع ــش الوطن ــوات الجي ــيطرة ق ــد س ــجد. ويف 2017/2/12م، وبع املس

قــوة مــن اللــواء األول عاملقــة، واللــواء الثالــث عاملقــة، مبنــع أهــايل حــي الشــاذيل مبدينــة املخــا 

مــن الخــروج ليــا، ثــم قامــوا يف البدايــة بإطــاق قذيفــة مدفــع عــى رضيــح اإلمــام الشــاذيل 

التاريخــي تســببت يف تصــدع الريــح. وبعــد ذلــك تــم إحضــار جرافــة تــم اســتعاملها يف عمليــة 

هــدم الريــح األثــري الــذي تــم هدمــه كليــا وتســويته بــاألرض، بحجــة أن وجــود الريــح يف 

املســجد بدعــة صوفيــة. 
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النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد يف شــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت إليهم، 

ومــا جــاء يف تقريــر الفريــق املكلــف بالنــزول، والصــور املرفوعــة للمســجد والريــح، فــإن قــوات 

الجيــش الوطنــي التابعــة للحكومــة الرشعيــة وبالتحديــد قيــادة قــوات اللــواء األول والثالــث عاملقة 

هــي الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك، والــذي يعــد اعتــداء عــى عــني تاريخيــه قدميــة هــي 

ملــك للشــعوب وجــزء أصيــل مــن تاريــخ اليمــن يف العــرص اإلســامي. وهــذا االنتهــاك يعــد مــن 

االنتهــاكات املحظــورة وفقــا للترشيعــات الوطنيــة، وكذلــك وفقــا لنــص املــادة )16( مــن الرتوكــول 

ــراف  ــت أط ــي ألزم ــر دويل، والت ــلح الغ ــزاع املس ــة بالن ــف الخاص ــات جني ــق باتفاقي ــاين امللح الث

النــزاع بعــدم ارتــكاب أيــة أعــامل عدائيــة موجهــة ضــد اآلثــار التاريخيــة أو األعــامل الفنيــة التــي 

تشــكل الــراث الثقــايف والروحــي للشــعوب، أو اســتخدامها يف دعــم املجهــود الحــريب، والزمــت 

املــادة )1٩( مــن اتفاقيــة الهــاي لحاميــة املمتلــكات الثقافيــة الصــادرة يف 14 مايــو 1٩54م جميــع 

أطــراف النــزاع املســلح باحــرام املمتلــكات الثقافيــة الــواردة يف االتفاقيــة.

اقم الطبية واملنشئات الصحية والعاملين فيها:  خامسا: استهداف الطو

ــق  ــع املراف ــة وجمي ــادات املتنقل ــة والعي ــفيات امليداني ــادات واملستش ــة والعي ــق الطبي ــر املراف تعت

الطبيــة ووحــدات النقــل الطبــي مــن األعيــان التــي يحظــر االعتــداء عليهــا أو اســتهدافها أو اإلرضار 

بالعاملــني فيهــا وفقــا لنصــوص القوانــني والترشيعــات الوطنيــة، وكــذا نصــوص وأحــكام القانون 

الــدويل اإلنســاين، واملــواد )٩ – 12(  مــن الروتوكــول اإلضــايف الثــاين امللحــق باتفاقيــات جنيــف. 

ومــن خــال عمــل اللجنــة يف الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر، تــم رصــد وتوثيــق عــدد )4( حــاالت 

ادعــاء باالعتــداء عــى الطواقــم الطبيــة واملنشــئات الصحيــة، ، ثبتــت مســؤولية جامعــة الحــويث 

عــن واقعتــني، فيــام ثبتــت مســؤولية الحكومــة وقــوات التحالــف العــريب عــن واقعتــني. 

ــة  ــم الطبي ــتهداف الطواق ــع اس ــة يف وقائ ــا اللجن ــت به ــي قام ــات الت ــن التحقيق ــاذج م أ ( من

ــة ــئات الصحي واملنش

ب ( وقائع االنتهاكات املنسوبة إىل جامعة الحويث 

ــص  ــة الحديدة:تتلخ ــس محافظ ــة حي ــي يف مديري ــس الريف ــفى حي ــتهداف مستش ــة اس  واقع

ــف  ــويث بقص ــة الح ــام جامع ــة، بقي ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل ــا تضمن ــب م ــة، بحس الواقع

واســتهداف مستشــفى حيــس الريفــي خــال الفــرة مــن 2018/3/16 وحتــى نهايــة شــهر أبريــل 

2018م لعــدة مــرات، مــام أدى إىل تــرر أجــزاء مــن املستشــفى، وســقوط )3(  قتــى مــن الــكادر 

ــني. ــكادر واملواطن ــن ال ــن م ــة )6( آخري ــي، وإصاب الطب
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أسماء القتلى:

العمراالسمم

60 سنةاحمد شوعي احمد1

30 سنةخالد محمد يحيى زيون2

21 سنةمحمد سعيد هادي3

أسماء املصابين:

العمراالسمم

17 سنةنصر عبد هللا احمد1

18 سنةخليل ابراهيم ابو هادي2

60 سنةمحمد احمد زليل3

37 سنةسلطان محمد سالم4

32 سنةوجدي احمد هادي5

---شخص مجهول6

وبحســب مــا أثبتتــه الوثائــق والتقاريــر الطبيــة املرفقــة بامللــف لــدى اللجنــة، ومــا تضمنــه تقريــر 

ــهود  ــهادات الش ــاء يف ش ــا ج ــف، وم ــة املكل ــق اللجن ــل فري ــن قب ــوع م ــة املرف ــزول واملعاين الن

ــم: )م. ع. ي.(، و)ن. ع.  ــفى ومنه ــل يف املستش ــي العام ــكادر الطب ــاء ال ــن أعض ــدد م ــادات ع وإف

ع.(، فإنــه ويف بدايــة العــام 2016م بــدأت جامعــة الحــويث بالســيطرة الكاملــة عــى املستشــفى 

وطاقمــه الطبــي، وأصبــح املستشــفى مخصصــا لعــاج مقاتــي الجامعــة، مــع أنــه يُعد املستشــفى 

العــام الوحيــد يف املديريــة. ويف شــهر نوفمــر مــن العــام 2017م حــاول الهــال األحمــر اليمنــي 

ــح املواطنــني، إال أن جامعــة  ــم الخدمــات لصال ــه لتقدي ــم الدعــم للمستشــفى، وإعــادة تفعيل تقدي

ــا يف  ــم مب ــح مقاتليه ــدم لصال ــم املق ــفى والدع ــتخدام املستش ــكار اس ــى احت ــويث، أرصّت ع الح

ذلــك ســيارة اإلســعاف. بعدهــا قــام الــكادر الطبــي يف املستشــفى بــاإلرضاب عــن العمــل رفضــا 

لســيطرة قيــادة جامعــة الحــويث عــى املستشــفى، واحتجاجــا عــى تحويــل املستشــفى إىل ثكنــة 

عســكرية، وســكن خــاص إليــواء قيــادة ومقاتــي الجامعــة. وعــى إثــره تــم االعتــداء عــى عــدد 

مــن أفــراد الــكادر الطبــي مــن قبــل عنــارص الجامعــة، وتــم إجبارهــم عــى رفــع اإلرضاب. وبتاريــخ 

2017/12/10م، تعــرض املستشــفى للقصــف مــن قبــل طــران التحالــف، حيــث أصــاب صــاروخ 

جــو أرض قســم العمليــات يف املستشــفى، مــام أدى إىل تدمــر قســم العمليــات، كــام تــم تدمــر 
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ــرض  ــخ  2017/12/28م، تع ــفى. وبتاري ــا يف املستش ــني كان ــني للحوثي ــكريني تابع ــني عس طقم

املستشــفى للقصــف مــرة أخــرى مــن قبــل طــران التحالــف، واســتهدف القصــف هــذه املــرة بوابــة 

املستشــفى، حيــث كان يتجمــع عــدد مــن املقاتلــني التابعــني لجامعــة الحــويث، مــام أدى إىل مقتــل 

عــدد مــن مقاتــي الجامعــة وتــرر بوابــة ومســجد املستشــفى.

 وبعــد ســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي عــى مدينــة حيــس ومستشــفى حيــس الريفــي بتاريــخ 

2018/2/5م، متــت إعــادة تفعيــل املستشــفى مــن قبــل الحكومــة وقــوات التحالــف بهــدف إعــادة 

تقديــم خدماتــه الطبيــة والصحيــة للمواطنــني، إال أن جامعــة الحــويث قامت باســتهداف املستشــفى 

بالقذائــف، حيــث تــم قصف املستشــفى ألول مــرة من قبــل جامعــة الحــويث بتاريــخ 2018/3/16م، 

حينــام ســقطت قذيفــة هــاون عــى املستشــفى أدت إىل أرضار ماديــة يف املبنــى فقــط. ويف تاريــخ 

ــا  ــفى راح ضحيته ــة للمستش ــة التابع ــة الصيدلي ــام بواب ــرى أم ــة أخ ــقطت قذيف 2018/3/25م س

ــل 2018م،  ــهر أبري ــة ش ــني. ويف بداي ــن املواطن ــى م ــة جرح ــي، وخمس ــم الطب ــن الطاق ــان م اثن

ســقطت قذيفــة ثالثــة أمــام صيدليــة املستشــفى أيضــا جــرح عــى إثرهــا مواطــن كان يقــف أمــام 

شــباك الصيدليــة، كــام ســقطت قذيفــة أخــرى عــى إحــدى غــرف املستشــفى كان بداخلهــا طبيــب 

يقــوم مبعاينــة املــرىض، وتســببت القذيفــة بثقــب يف ســقف الغرفــة، وخــوف وهلــع بــني املــرىض 

واألطبــاء. وبتاريــخ 2018/4/2٩م ســقطت قذيفــة عــى حــوش املستشــفى بالقــرب مــن محرقــة 

ــوايل  ــخ 2018/6/23م، ويف ح ــط. وبتاري ــة فق ــا أرضار مادي ــج عنه ــفى، ونت ــات املستش نفاي

الســاعة )11:00( ظهــرا ســقطت قذيفــة يف حــوش املستشــفى أمــام مبنــى الطــوارئ، نتــج عنهــا 

مقتــل شــخص وإصابــة آخــر.

النتيجة:

ووفقــا ملــا تضمنــه تقريــر املعاينــة املرفــوع مــن قبــل الفريــق املكلــف بالنــزول مــن قبــل اللجنــة، 

ــة  ــة املوضح ــور الفوتوغرافي ــة إىل الص ــفى، إضاف ــي يف املستش ــكادر الطب ــادة ال ــا ورد يف إف وم

آلثــار شــظايا القذائــف، والتقاريــر الطبيــة للضحايــا، فــإن جامعــة الحــويث هــي املســؤولة عــن 

تحويــل املستشــفى إىل ثكنــه عســكرية، ومقــر للقــادة العســكريني التابعــني للجامعــة يف املنطقة، 

وإيــواء العنــارص املســلحة التابعــة للجامعــة، مــام تســبب يف اســتهدافه مــن قبــل قــوات التحالــف، 

كــام أن جامعــة الحــويث هــي املســؤولة أيضــا عــن القيــام بقصــف واســتهداف املستشــفى بالقذائف 

املختلفــة مــن مواقــع متركزهــم باملناطــق املحيطــة مبدينــة حيــس بعــد تحريرهــا مــن قبــل الجيــش 

الوطنــي، حيــث اتضــح للجنــة، ومــن خــال معاينــة الشــظايا التــي نتجــت عــن القذائــف التــي تــم 

قصــف املستشــفى بهــا، أنهــا قذائــف مــن نــوع هــاون يتــم إطاقهــا مــن مناطــق تســيطر عليهــا 

جامعــة الحــويث يف حيــس.
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اقعة اقتحام ونهب املستشفى الريفي بمديرية ذي ناعم – محافظة البيضاء 1( و

تتلخــص الواقعــة، بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، وبحســب مــا تحكيــه الوثائــق 

والتقاريــر املرفقــة بامللــف، أنــه بتاريــخ  ٩ /02 /2015م، قامــت مجاميــع مســلحة تابعــة لجامعــة 

الحــويث وقــوات صالــح باقتحــام املستشــفى الريفــي مبديريــة ذي ناعــم محافظــة البيضــاء، ونهبه 

واالســتياء عــى كافــة معداتــه مــن أجهــزه وأثــاث ومحاليــل طبيــه وأدويــة، وتحويلــه إىل ثكنــه 

عســكريه تابعــه لهــم، ومخــازن للســاح، وتعطيــل العمــل بــه، وإغاقــه يف وجــه املواطنني بشــكل 

تــام. 

وبحســب مــا ورد يف إفــادة املبلــغ وشــهادات الشــهود الذي اســتمعت إليهــم اللجنة، ومنهــم: )ع. س. 

م. س.(، و)س.ع.س.د(، ومــن خــال مــا تضمنــه تقريــر املعاينــة املقــدم مــن قبــل الباحــث املكلــف 

بالنــزول امليــداين، فقــد قامــت مجاميــع مســلحة بتاريــخ  ٩ /02 /2015م، باقتحــام املستشــفى عــن 

ــة  ــفى إىل ثكن ــل املستش ــم تحوي ــخ ت ــك التاري ــذ ذل ــية. ومن ــواب، الرئيس ــال األب ــر أقف ــق ك طري

عســكرية ومخــازن للســاح الخــاص مبقاتــي الجامعــة، بعــد أن تــم إخــراج مــن كان يســكن فيــه 

مــن األطبــاء وعائاتهــم، وطردهــم مــن املستشــفى، كــام تــم العبــث مبحتويــات املستشــفى، ونهب 

كافــة أجهــزة قســم عيــادة األســنان، وكــذا جهــاز األشــعة، وثاجــة املختــر، وبنــك الــدم، وجميــع 

األثــاث والكــرايس الخاصــة باملستشــفى، علــامً بــأن املستشــفى الــذي يقــع يف مديريــة ذي ناعــم 

كان يخــدم املواطنــني يف مديريــات الطفــه، وذي ناعــم، وأجــزاء مــن بيحــان والزاهــر، ويســتفيد 

ــه كان هــو  ــرا، كــام أن ــه حــوايل )60( ألــف مواطــن، وبقــدرة اســتيعابية تصــل إىل )50( رسي من

املستشــفى الوحيــد يف املنطقــة. وقــد أدى اقتحامــه وإغاقــه ونهــب معداتــه إىل حرمــان املواطنــني 

مــن الحــق يف الرعايــة الطبيــة والحصــول عــى العنايــة الصحيــة.

النتيجة:

ــر  ــور والتقاري ــا ورد يف الص ــة، وم ــذه الواقع ــة يف ه ــا اللجن ــي أجرته ــات الت ــال التحقيق ــن خ م

املرفقــة، فــإن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك - واملتمثــل يف االســتياء عــى املعــدات واألجهزة 

ــة  ــم محافظ ــة ذي ناع ــي مبديري ــفى الريف ــل املستش ــة وتحوي ــة الطبي ــتلزمات الرعاي ــة مس وكاف

ــي  ــة، ه ــة الطبي ــق يف الرعاي ــى الح ــني ع ــول املواطن ــع حص ــكرية، ومن ــه عس ــاء إىل ثكن البيض

ــاء. ــة البيض ــة يف محافظ ــادة الجامع ــرشف وقي ــم وم ــة ذي ناع ــويث يف مديري ــة الح جامع
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ت ( وقائع االنتهاكات املنسوبة إىل القوات الحكومية وطران التحالف:

 – املــوادم  صبــر  مديريــة  الضبــاب،  بمنطقــة  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  موظــف  قتــل  اقعــة  و   )1

2018/4/21م  بتاريــخ  تعــز  محافظــة 

تتلخــص الواقعــة، بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، وبحســب مــا أثبتتــه الوثائــق 

والتقاريــر املرفقــة بامللــف، بأنــه يف متــام الســاعة )8:00( صباحــا بتاريــخ 2018/4/21م، تعــرض 

ــاين  ــر، لبن ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــة اللجن ــن بعث ــل ضم ــنة، يعم ــود، 37 س ــا لح ــيد حن الس

الجنســية، إلطــاق النــار عليــه أثنــاء مــروره  يف منطقــة الضبــاب مبديريــة صــر املــوادم محافظــة 

تعــز، مــام أدى إىل مقتلــه عــى الفــور.

ــداين  ــزول املي ــق الن ــام فري ــث ق ــوم، حي ــة يف ذات الي ــق يف الواقع ــة التحقي ــارشت اللجن ــد ب وق

املكلــف مــن قبــل اللجنــة بالنــزول إىل مــكان الواقعــة، ومعاينــة املــكان واالســتامع إىل الشــهود، 

ــم  ــتامع إليه ــم االس ــن ت ــهود الذي ــادات الش ــاء يف إف ــا ج ــب م ــعفني. وبحس ــادات املس ــذ إف وأخ

ــل  ــذي يعم ــود ال ــا لح ــة حن ــإن الضحّي ــم: )م. ق. ح.(، و)ن. س. س.(، ف ــة، ومنه ــل اللجن ــن قب م

ــز،  كان يف  ــة تع ــر يف مدين ــب األحم ــة الصلي ــن بعث ــن ضم ــاز يف اليم ــج االحتج ــؤوال لرنام مس

طريقــة ملامرســة أعاملــه اليوميــة. وعنــد وصولــه إىل منطقــة الضبــاب يف حــوايل الســاعة )8:00( 

صباحــا بتاريــخ 2018/4/21م، تــم مشــاهدة دراجــة ناريــه قادمــة مــن اتجــاه املدينــة عــى متنهــا 

مســلحني اثنــني توقفــت بالقــرب مــن بائعــي الجــن يف خــط الضبــاب، وكانــت هنــاك ســيارة عــى 

متنهــا أجانــب توقفــت هــي األخــرى جــوار بائعــي الجــن. ونــزل منها أحــد األشــخاص وقــام برشاء 

الجــن ثــم عــاد إىل الســيارة. وعندمــا تحركــت الســيارة قامــت الدراجــة الناريــة باعراضهــا مــن 

األمــام ونــزل الشــخص الــذي كان خلــف ســائق الدراجــة وبــارش بإطــاق ســت رصاصــات باتجــاه 

الضحيــة مــام أدى إىل مقتلــه، ثــم صعــد عــى الدراجــة التــي عــادت باتجــاه املدينــة. وقــد أّدت هــذه 

الواقعــة إىل إعــان الصليــب األحمــر إيقــاف  كافــة أنشــطته وبرامــج الدعــم التــي  كان يقدمهــا يف 

محافظــة تعــز للمستشــفيات والســجون يف املجــاالت الصحيــة.

النتيجة: 

وفقــا ملــا جــاء يف شــهادات الشــهود، ومــا تضمنــه تقريــر املعاينــة املرفــوع من قبــل الفريــق املكلف 

بالنــزول مــن قبــل اللجنــة، والــذي أفــاد بــأن املــكان الــذي متــت فيــه عمليــة اســتهداف الضحيــة 

يقــع يف املنتصــف مــا بــني نقطتــني عســكريتني: األوىل تتبــع الرشطــة العســكرية، والثانيــة تتبــع 
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اللــواء )17( مشــاه، وجميعهــا تتبــع قــوات الجيــش الوطنــي التابــع للحكومــة الرشعيــة. وحيــث أن 

الثابــت لــدى اللجنــة أن قيــادة الســلطة املحليــة يف محافظــة تعــز، واألجهــزة األمنيــة التابعــة لهــا، 

ــادة قــوات الجيــش الوطنــي يف محــور تعــز واملنطقــة الرابعــة، قــد قــرصوا جميعــا يف  وكــذا قي

القيــام بواجبهــم، أوال مــن جهــة عــدم توفــر الحاميــة الازمــة للضحيــة باعتبــاره موظــف أجنبــي  

تابــع ملنظمــة دوليــة، ومــن البديهــي، يف ظــل تدهــور الوضــع األمنــي يف مدينــة تعــز، أن يتســبب 

عملــه يف املدينــة وتنقاتــه فيهــا لتعريــض حياتــه للخطــر، وهــو األمــر الــذي مل يتــم أخــذه بعــني 

ــر  ــرى، تعت ــة أخ ــن جه ــة، وم ــام أن اللجن ــؤولة. ك ــة املس ــلطات الحكومي ــل الس ــن قب ــار م االعتب

الجهــات املذكــورة آنفــا مســؤولة أيضــا عــن التقصــر يف القيــام بواجبهــا يف البحــث عــن مرتكبــي 

هــذه الجرميــة، والقبــض عليهــم، وتقدميهــم للمحاكمــة، وهــو األمــر الــذي مل تحــرز فيــه الجهــات 

ــة التابعــة للحكومــة يف  ــه، فــإن الســلطات املحلي ــاء علي املســؤولة أي تقــدم يذكــر حتــى اآلن وبن

ــادة قــوات الجيــش الوطنــي يف محــور تعــز  ــة التابعــة لهــا وقي محافظــة تعــز، واألجهــزة األمني

واملنطقــة العســكرية الرابعــة تعتــر هــي املســؤولة بتقصرهــا عــن تعــرض املذكــور لهــذا االنتهــاك.

اقعــة ادعــاء باســتهداف طيــران التحالــف العربــي لعيــادة تابعــة ملنظمــة أطبــاء بــال حــدود فــي منطقــة  2( و

بتاريــخ 2015/12/3م: تعــز  الحوبــان – محافظــة 

تتلخــص الواقعــة، بحســب بيــان منظمــة أطبــاء بــا حــدود املنشــور عــى موقــع املنظمــة بتاريــخ 

ــدود يف  ــا ح ــاء ب ــة أطب ــة ملنظم ــة التابع ــادة الطبي ــرض العي ــار إىل تع ــذي أش 2015/12/3م، وال

منطقــة الحوبــان مبحافظــة تعــز للقصــف بصــاروخ جــو أرض أدى إىل إصابــة )٩( مــن املواطنــني 

املتواجديــن يف العيــادة.

واســتنادا إىل هــذا البيــان، قامــت اللجنــة مببــارشة إجــراءات التحقيــق يف االدعــاء، حيــث قــام أحــد 

الباحثــني امليدانيــني التابعــني للجنــة يف مدنيــة تعــز بالنــزول - بنــاء عــى توجيهــات اللجنــة - إىل 

ــورة يف محافظــة تعــز بتاريــخ 2018/1/8م،  ــاء بــا حــدود يف مستشــفى الث مقــر منظمــة أطب

ومقابلــة مديــر مكتــب منظمــة أطبــاء بــا حــدود يف تعــز الســيد آريــال، ومســاعد مديــر مكتــب 

املنظمــة األســتاذ أمــني عبدالغنــي، وذلــك لاستفســار حــول املعلومــات التــي ذكرهــا بيــان منظمــة 

أطبــاء بــا حــدود بشــان الواقعــة املشــار إليهــا.  وعنــد ســؤال املذكوريــن تــم الــرد عــى االستفســار 

بأنــه مل يحــدث أي قصــف عــى أي مركــز طبي تابــع للمنظمة، ســوى حــادث واحــد كان يف محافظة 

حجــة، ثــم قامــوا بإعطــاء الراصــد امليــداين التابــع للجنــة اإلمييــل الرســمي الخــاص باملنظمــة يف 

ــخ )2018/1/8م(،  ــس التاري ــوب. وبنف ــكل مكت ــا بش ــرد عليه ــارات وال ــة استفس ــال أي ــز إلرس تع

ــد اإللكــروين الرســمي للمنظمــة،  ــا إىل الري ــه االستفســار بخصــوص الواقعــة مكتوب ــم توجي ت
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وأرفــق بــه بيــان منظمــة أطبــاء بــا حــدود الــذي أشــار إىل تعــرض عيادتهــم يف الحوبــان للقصــف 

ــم  ــد  ت ــخ 2018/1/10م. وق ــني بتاري ــن املواطن ــة )٩( م ــذي أدى إىل صاب ــران، وال ــل الط ــن قب م

الــرد مــن قبــل مكتــب املنظمــة يف تعــز عــى استفســار اللجنــة باللغــة العربيــة، والــذي أفــاد بــأن 

ــل  ــة بالفع ــفويا، وأن الواقع ــة ش ــار اللجن ــى استفس ــرد ع ــرع يف ال ــز ت ــة يف تع ــب املنظم مكت

حدثــت، ولكــن كان مــن الصعــب تذكّــر مــا حــدث. ونظــرا للريـّـة الطبّيــة للمــرىض، فــإن املنظمــة 

ال تســتطيع االفصــاح عــن أســامء الجرحــى، وأن كل املعلومــات التــي نــود مشــاركتها متوفــرة عــى 

صفحــة الحــادث عــى موقــع املنظمــة، وأرفقــت املنظمــة بالــرد رابــط البيــان. 

ــتفادة  ــن االس ــات ميك ــدود ألي معلوم ــا ح ــاء ب ــة أطب ــع منظم ــن موق ــدم تضم ــن ع ــم م وبالرغ

منهــا يف التحقيــق الــذي تجريــه اللجنــة، عــدى مــا ورد يف عنــوان الخــر مــن إشــارة إىل ســقوط 

)٩( جرحــى بســبب قصــف طــران التحالــف ملبنــى عيــادة املنظمــة يف الحوبــان، ومــع أن املنظمــة 

ــا  ــو م ــى نح ــة ع ــقطوا يف الواقع ــن س ــى الذي ــامء الجرح ــد أس ــة يف تحدي ــع اللجن ــاون م مل تتع

ــتامع إىل  ــت باالس ــة، وقام ــق يف الواقع ــتمرت يف التحقي ــة اس ــة، إال أن اللجن ــاه يف رد املنظم بين

عــدد مــن الشــهود مــن الســكان املجاوريــن للعيــادة، ومنهــم: )ج. أ. ر.(، و)س. م. أ.(، كــام اســتمعت 

اللجنــة إىل إفــادات بعــض العاملــني يف مقــر املنظمــة خــال تلــك الفــرة، والذيــن أفــادوا جميعــا 

بــأن مــا حصــل يف تاريــخ 2015/12/3م، والــذي تــاه إعــان املنظمــة عــن تعــرض مقــر عيادتهــا 

للقصــف، هــو ســامع صــوت طــران كثيــف يحلــق فــوق منطقــة الحوبــان، وأنــه تــم ســامع أصوات 

ــن  ــر م ــدود أك ــا ح ــاء ب ــادة أطب ــن عي ــد ع ــي تبع ــان الت ــة الحوب ــف اســتهدف حديق قصــف كثي

كيلــو مــر، وأن أصــوات القصــف تســببت يف إثــارة الهلــع لــدى الســكان يف الحــي والعاملــني يف 

ــت  ــا كان ــه، وإمن ــارش يف حين ــف مب ــرض ألي قص ــادة مل يتع ــى العي ــر أن مبن ــادة، غ ــى العي مبن

هنــاك أصــوات قويــة للقصــف شــعر معهــا ســكان الحــي والعاملــني يف العيــادة بالخــوف والهلــع.

النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة يف الواقعــة محــل االدعــاء، ومــا ورد يف إفــادات 

وردود فــرع املنظمــة يف تعــز، ومــا جــاء يف أقــوال الشــهود اللذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة، فإنــه مل 

يثبــت لــدى اللجنــة تعــرض عيــادة منظمــة أطبــاء بــا حــدود يف منطقــة الحوبــان ألي اســتهداف 

ــر يف  ــف الس ــة، ووق ــف الواقع ــظ مل ــة حف ــرر اللجن ــه تُق ــاء علي ــخ 2015/12/3م. وبن بتاري

إجــراءات التحقيــق فيهــا، مــامل تحصــل اللجنــة عــى أدلــه كافيــة تثبــت وقوعهــا.
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سادسا: التهجير القسري:

ــة،  ــات الوطني ــا يف الترشيع ــب عليه ــم املعاق ــن الجرائ ــن ضم ــني م ــري للمدني ــر الق ــد التهج يُع

واملحظــورة وفقــا ألحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين، واملــادة )17( مــن الروتوكــول اإلضــايف الثــاين 

امللحــق باتفاقيــات جنيــف. ونظــرا لخطــورة هــذا النــوع مــن االنتهــاكات وارتباطــه بالنزاعــات املســلحة، 

ــكان  ــاك يف أي م ــذا االنته ــق ه ــد وتوثي ــة لرص ــاء األولوي ــا بإعط ــى راصديه ــة ع ــت اللجن ــد عمم فق

يحــدث، وذلــك نظــرا لخطــورة أثــرة واتســاع أرضاره. وانطاقــا مــن ذلــك فقــد متكنــت اللجنــة، خــال 

ــم  ــدد )142( أرسة، ت ــري لع ــر ق ــاالت تهج ــق ح ــد وتوثي ــن رص ــر، م ــا التقري ــي يغطيه ــرة الت الف

تهجرهــم مــن منازلهــم. وجميــع حــاالت التهجــر التــي تــم التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة انفــردت 

بهــا جامعــة الحــويث. وفيــام يــأيت بعــض مــن منــاذج التحقيقيــات التــي قامــت بهــا اللجنــة يف هــذا 

النــوع مــن االنتهــاكات.

اقعة التهجير القسري ألهالي قرية القحيفة، مديرية مقبنة - محافظة تعز 1( و

تتلخــص الواقعــة، وفقــا ملــا جــاء يف ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، ومــا تضمنتــه الوثائــق، ومــا جــاء يف 

إفــادات الضحايــا وشــهادات الشــهود الذيــن التقــت بهــم اللجنــة ومنهــم: )ع. غ. ق. س.(، و )و. ف. ع. م. 

أ.(، و)م.– ج. م. س.(، أن مجاميــع مســلحة مــن جامعــة الحــويث وقــوات صالــح قامــت باقتحــام قريــة 

القحيفــة مديريــة مقبنــة محافظــة تعــز بتاريــخ 2017/11/15م، الســاعة )12:00( مســاء، وأطلقــت 

النــار والقذائــف عــى املنــازل، وأرعبــت األهــايل املدنيــني، ثــم قامــت بحصــار القريــة. واســتمر القصــف 

ــة عــدم البقــاء يف منازلهــم. وأجرتهــم  ــاين. وطلبــت مــن أهــايل القري ــوم الث ــى الي ــازل حت عــى املن

ــر  ــام اضط ــم م ــن ممتلكاته ــذ يشء م ــني بأخ ــن املواطن ــد م ــمحوا ألح ــة، ومل يس ــادرة القري ــى مغ ع

األهــايل إىل الرحيــل إىل القــرى القريبــة. وبلــغ عــدد األرس التــي تــم تهجرهــا مــن قريــة القحيفــة – 

وفقــا للكشــوفات املوثقــة لــدى اللجنــة - عــدد )35( أرسة.

النتيجة: 

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد يف شــهادات الشــهود وإفــادات الضحايــا، تبــني 

للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي قيــادة جامعــة الحــويث وقــوات صالــح يف مديريــة 

مقبنــة محافظــة تعــز.

اقعة تهجير قسري ألهالي قرية املحابيب، مديرية الغيل – مخيم الجر محافظة الجوف  2( و

ــن  ــرة م ــال الف ــه وخ ــة، أن ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل ــا تضمن ــب م ــة، بحس ــص الواقع تتلخ

ــة  ــة املحابيــب مبديري ســبتمر إىل ديســمر 2014م، قامــت جامعــة الحــويث بالهجــوم عــى قري
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الغيــل محافظــة الجــوف، وتــم تهجــر جميــع ســكان القريــة تحــت تهديــد الســاح بعــد تفجــر 

ــايل. ــازل األه ــن من ــزالً م ــة )70( من قراب

وبحســب إفــادات الضحايــا واملبلغــني، وشــهادات الشــهود الذيــن التقــت بهــم اللجنــة أثنــاء نــزول 

أعضائهــا والراصديــن إىل مخيــم الجــر يف مديريــة الحــزم يف محافظــة الجــوف، أن أهــايل قريــة 

ــة  ــلحي جامع ــن مس ــر م ــوم كب ــأوا بهج ــوف تفاج ــة الج ــل يف محافظ ــة الغي ــب مبديري املحابي

الحــويث عــى القريــة، وقامــوا بإطــاق النــار مــن كافــة األســلحة عــى القريــة، األمــر الــذي أدى 

ــن  ــايت رفض ــاء ال ــى النس ــداء ع ــم، واالعت ــر منه ــة الكث ــاً، وإصاب ــن )15( مواطن ــر م ــل أك ملقت

الخــروج مــن مســاكنهن، ثــم قامــت املجاميــع املســلحة بتفجــر أكــر مــن )70( منــزالً، وإجبــار 

األهــايل عــى الخــروج مــن منازلهــم دون حمــل أمتعتهــم أو مــا يســاعدهم عــى مقاومــة الــرد 

ــم  ــم )1٩0( أرسة، أغلبه ــة، وعدده ــن يف القري ــة م ــل كاف ــك رحي ــن ذل ــج ع ــد نت ــراء. وق يف الع

ــائل  ــرك بوس ــن التح ــم م ــب ومنعه ــبب الرع ــايل - بس ــر األه ــث اضط ــال والنســاء، حي ــن األطف م

ــدوث  ــك لح ــية، وأدى ذل ــراء قاس ــي يف صح ــكل جامع ــدام وبش ــى األق ــر ع ــات - إىل الس املواص

ــامءات وإجهــاض لعــدد )2( مــن النســاء. إغ

النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد يف شــهادات الشــهود وإفــادات الضحايــا، 

ــك  ــم، وكذل ــزول إىل املخي ــوا بالن ــن قام ــة الذي ــاء اللجن ــل أعض ــن قب ــوع م ــداين املرف ــر املي والتقري

ــدى  ــة ل ــا، واملحفوظ ــات الضحاي ــور ملقاب ــو والص ــع الفيدي ــن، ومقاط ــامء املهجري ــوفات أس كش

ــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث يف مديريــة  ــة، تبــني للجن اللجن

الغيــل مبحافظــة الجــوف، وهــو األمــر الــذي يعــد انتهــاكاً رصيحــاً لنصــوص القوانــني والترشيعات 

الوطنيــة، وأحــكام املــادة )17( مــن الرتوكــول الثــاين اإلضــايف التفاقيــات جنيــف املتعلــق بالنــزاع 

املســلح غــر الــدويل التــي نصــت عــى عــدم جــواز ترحيــل الســكان املدنيــني أو إرغامهــم عــى 

تــرك منازلهــم. ألســباب تتصــل بالنــزاع.
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سابعا: حصار املدنيين 

تؤكــد الترشيعــات الوطنيــة ونصــوص وأحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين، وبالتحديــد نــص املــادة 

ــع  ــار وتجوي ــر حص ــى حظ ــف ع ــات جني ــق باتفاقي ــاين امللح ــايف الث ــول اإلض ــن الرتوك )14( م

ــى لهــم عنهــا خــال النزاعــات املســلحة.  املدنيــني، وحرمانهــم مــن الخدمــات العامــة التــي ال غن

كــام أنــه وفقــا لقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين تعتــر االنتهــاكات املتعلقــة بحصــار وتجويــع 

ــدح  ــن أف ــا، م ــا أو دامئ ــا، مؤقت ــا أو جزئي ــكريا، كلي ــا أو عس ــارا اقتصادي ــواء كان حص ــني س املدني

خروقــات القانــون الــدويل اإلنســاين كونهــا تــؤدي إىل النيــل مــن الكثــر مــن الحقــوق األساســية 

املكفولــة للمواطنــني ومــن بينهــا الحــق يف الحيــاة والغــذاء والصحــة والعيــش الكريــم، كــام يؤثــر 

عــى مجمــل حيــاة الســكان يف املناطــق التــي تتعــرض للحصــار. 

وخــال الفــرة املاضيــة، متكنــت اللجنــة مــن رصــد عــدد مــن االنتهــاكات املتعلقــة بحصــار وتجويع 

املدنيــني، تــم ارتكابهــا مــن بعــض أطــراف النــزاع املســلح، حيــث رصــدت اللجنــة تعــرض املدنيــني 

ــانية  ــاعدات اإلنس ــول املس ــع وص ــع، ومن ــار والتجوي ــامل الحص ــز ألع ــة تع ــكان مدين ــن س م

واالمــدادات الطبيــة مــن قبــل جامعــة الحــويث وقــوات حليفهــا الســابق عــي صالــح. وقــد حققــت 

اللجنــة يف عــدد مــن هــذه االنتهــاكات التــي نتــج عنهــا وفــاة العديــد مــن األطفــال والنســاء، ومــن 

مــرىض الفشــل الكلــوي عــى وجــه التحديــد.

وقــد كلفــت اللجنــة راصديهــا يف مختلــف املحافظــات بالقيــام بأعــامل الرصــد والتوثيــق لعــدد مــن 

ــاق  ــة بإغ ــريب، واملتعلق ــف الع ــوات التحال ــة وق ــة الرشعي ــوات الحكوم ــوبة إىل ق ــع املنس الوقائ

ــددة  ــرات مح ــال ف ــرات خ ــفن والطائ ــول الس ــع دخ ــة، ومن ــذ الجمهوري ــارات ومناف ــض املط بع

يف كافــة املناطــق مبــا فيهــا املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة الرشعيــة. وســتقوم اللجنــة 

بنــرش نتائــج تحقيقاتهــا بهــذا الشــأن يف تقاريرهــا القادمــة يف حــال ثبــوت حصولهــا ، وفيــام 

يــأيت بعــض مــن منــاذج التحقيقيــات التــي قامــت بهــا اللجنــة يف هــذا النــوع مــن االنتهــاكات:

اقعــة وفــاة ســبعة مــن األطفــال الخــّدج فــي املستشــفى الجمهــوري فــي محافظــة تعــز بســبب منــع دخــول  1( و

األوكســجين

تتلخــص الواقعــة، بحســب مــا تضمنتــه التقاريــر الطبيــة، وشــهادة الوفــاة املرفقــة مبلــف القضية، 

ومــا جــاء يف إفــادات عــدد مــن األطبــاء مــن كادر املستشــفى الجمهــوري مبحافظــة تعــز، ومــا 

ــة،  ــل اللجن ــن قب ــم م ــتامع إليه ــم االس ــن ت ــهود الذي ــهادات الش ــا وش ــوال ذوي الضحاي ورد يف أق
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ــز  ــوري بتع ــفى الجمه ــد يف املستش ــه كان يوج ــم: )س. م. أ.(، و)س. م. م.(، و)م. أ. م.(، أن ومنه

ــة الحــرب.  ــذ بداي ــق من ــوالدة. وكان هــذا القســم مغل ــي ال قســم خــاص باألطفــال الخــّدج وحديث

وبــدأ بالعمــل مجــددا يف أواخــر شــهر ديســمر 2016م، مــع إعــادة تفعيــل املستشــفى الجمهــوري. 

ويعتــر هــذا القســم الوحيــد الخــاص بحديثــي الــوالدة يف مدينــة تعــز.  ويف فــرة عمــل القســم، 

ــفى،  ــجني يف املستش ــر األوكس ــدم توف ــبب ع ــم، بس ــن والدته ــاعات م ــد س ــال بع ــويف )7( أطف ت

ــدم  ــرب، وع ــة الح ــذ بداي ــاء من ــاع الكهرب ــبب انقط ــات بس ــغيل الحّضان ــى تش ــدرة ع ــدم الق وع

ــع  ــة، ومتن ــى املدين ــار ع ــرض الحص ــويث تف ــة الح ــت جامع ــث كان ــدات، حي ــود للمول ــر الوق توف

مــن دخــول أســطوانات األوكســجني والوقــود إىل املستشــفى واملدينــة بشــكل عــام، مــام تســبب 

يف تعطيــل عمــل معظــم املستشــفيات يف املدينــة، وخصوصــا األقســام املتعلقــة بالعنايــة املركــزة، 

وقســم األطفــال الخــّدج. وملــا كان يصعــب عــى املستشــفى توفــر الكهربــاء واألوكســجني، بســبب 

الحصــار  طُلــب مــن أهــايل األطفــال توفــر أنابيــب األوكســجني ومولــد كهربــايئ وبعــض الوقــود 

ــن  ــر م ــتحيا يف كث ــايل مس ــن األه ــب م ــذا الطل ــذ ه ــات، وكان تنفي ــغيل الحاضن ــم تش ــي يت ل

األحيــان بســبب الحصــار، ومنــع دخــول اســطوانات األكســجني والوقــود إىل املدينــة. ولهــذا كان 

مصــر جميــع االطفــال هــو املــوت أمــام أنظــار أهاليهــم.

تــم نقلهــا مــن قبــل  اقعــة منــع دخــول األدويــة واملســاعدات الطبيــة التابعــة ملستشــفى الثــورة والتــي  2( و

العامليــة الصحــة  منظمــة 

تتلخــص الواقعــة، بحســب مــا ورد يف بيــان املستشــفى املّســلم إىل اللجنــة نســخة منــه، واملرفــق 

ــفى  ــع للمستش ــي واإلداري التاب ــكادر الطب ــهود، وال ــهادات الش ــاء يف ش ــا ج ــة، وم ــف القضي مبل

ــم: )ي. ط. ع.(، و)ع. س. أ.(، و)ي. م. أ.(،  ــة، ومنه ــل اللجن ــن قب ــم م ــتامع إليه ــم االس ــن ت الذي

بإنــه بتاريــخ 2016/5/1٩م، كانــت هنــاك معــدات ومســتلزمات خاصــة مبركــز الغســيل الكلــوي 

مبستشــفى الثــورة قادمــة مــن مينــاء الحديــدة، وتكفلــت منظمــة الصحــة العامليــة بإيصالهــا إىل 

ــة التعزيــة جــوار مصنــع  ــد وصــول هــذه الشــحنة إىل منطقــة الربيعــي مديري ــة تعــز. وعن مدين

الطــاء، تــم احتجازهــا يف نقطــة عســكريّة تابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات صالــح. وتــم نقــل 

هــذه الشــحنة إىل مدينــة الصالــح يف منطقــة الجنــد التابعــة ملديريــة التعزيــة. ويف تلــك الفــرة 

كان يعــاين مركــز الغســيل الكلــوي مبستشــفى الثــورة مــن شــح كبــر يف مســتلزمات الغســيل، 

ــوي.  ــل الكل ــن الفش ــون م ــذي يعان ــرىض ال ــه للم ــم خدمات ــن تقدي ــفى ع ــف املستش أدى إىل توق

وقــد أوضــح البيــان الصــادر عــن مستشــفى الثــورة بتاريــخ 2016/5/23م، واملوجــه إىل منظمــة 

الصحــة العامليــة، أن محتويــات شــحنة مركــز الغســيل الكلــوي التــي تــم احتجازهــا، ومنــع دخولهــا 

مــن قبــل جامعــة الحــويث تحتــوي عــى



54

النوعالكمية

غسيل كلوي28

سرير30

فلتر7.500

كيس ملح خاص بمحطة تنقية املياه في املركز400

دبة محلول غسيل كلوي7.500

3( منع دخول املواد الغذائية الى داخل مدينة تعز ومصادرتها في معبر الدحي – مديرية املظفر 

تتلخــص الواقعــة، بحســب مــا ورد يف إفــادات الضحايــا، ومــا تضمنتــه صــور ومقاطــع الفيديــو 

ــل  ــة، ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود الذيــن تــم االســتامع إليهــم مــن قب ــف القضي املرفقــة مبل

اللجنــة، ومنهــم: )ع. م. س.(، و)س. أ.م.(، بأنــه، وخــال فــرة تواجــد جامعــة الحــويث يف منطقــة 

الدحــي أو مــا كان يســمى معــر الدحــي، كانــت النقطــة األمنيــة التابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات 

ــاعات  ــر لس ــتوقفهم يف املع ــة، وتس ــروج إىل مدين ــول أو الخ ــن الدخ ــني م ــع املواطن ــح متن صال

ــكل  ــني بش ــاس متجمع ــاهدة الن ــم مش ــام كان يت ــني، ك ــوم أو يوم ــن ي ــر م ــا ألك ــة وأحيان طويل

كبــر يحملــون معهــم بعــض املــواد الغذائيــة، يريــدون إدخالهــا إىل املدينــة، إال أنــه كان يتــم منعهــم 

ــة التــي معهــم، وأي  مــن الدخــول واالعتــداء عليهــم بأعقــاب البنــادق، ويتــم إتــاف املــواد الغذائي

أغــراض غرهــا يحملونهــا. ويف بعــض األحيــان يتــم مصادرتهــا. وبعــد تــرك املواطنــني لســاعات 

طويلــة يف املعــر، يتــم الســامح لهــم بالدخــول آخــر النهــار مشــيا عــى األقــدام دون أن يســمح 

ألحــد بــأن يحمــل يف يديــه أي يشء ، أمــا الســيارات فقــد كان مينــع دخولهــا نهائيــا.

النتيجة 

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد يف شــهادات الشــهود، وإفــادات الضحايــا، 

ومــا تضمنتــه التقاريــر املرفقــة، تبــني للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي قيــادة 

جامعــة الحــويث وقــوات حليفهــا الســابق صالــح يف محافظــة تعــز.
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القسم الثاني: نتائج التحقيقات التي أنجزتها اللجنة في االنتهاكات املتعلقة 

بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان

طبقــا ملــا نــص عليــه قــرار إنشــاء اللجنــة، تعتــر االتفاقيــات الســبع األساســية املصــادق عليهــا 

مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة وهــي: العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية، والعهــد الــدويل 

ــة  ــوالت امللحق ــل والرتوك ــوق الطف ــة حق ــة، واتفاقي ــة والثقافي ــة واالقتصادي ــوق االجتامعي للحق

بهــا، واتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع 

أشــكال التميــز العنــرصي، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، واتفاقيــة حقــوق ذوي اإلعاقــة، إىل جانــب 

الترشيعــات الوطنيــة املرتبطــة بتلــك الحقــوق، هــي األســاس القانــوين الــذي تســتند إليــه اللجنــة 

فيــام يتعلــق بأعــامل الرصــد والتوثيــق والتحقيــق التــي تقــوم بهــا يف االنتهــاكات املتعلقــة بقانون 

حقــوق اإلنســان. وبنــاء عــى ذلــك فقــد تعــددت أنــواع االنتهــاكات التــي تقــوم اللجنــة برصدهــا 

وتوثيقهــا والتحقيــق فيهــا والتــي مــن أهمهــا اآليت: 

أوال: القتل خارج إطار القانون: 

خــال الفــرة التــي يُغطّيهــا التقريــر، واملحــددة بســتة أشــهر، قامــت اللجنــة برصــد حــوايل )70( 

حالــة ادعــاء بالقتــل خــارج إطــار القانــون، قامــت بهــا بعــض األطــراف والجامعــات املســلحة يف 

مختلــف مناطــق الجمهوريــة اليمنيــة، انتهــت اللجنة مــن التحقيــق يف )51( حالــة، ثبتت مســؤولية 

جامعــة الحــويث وقــوات صالــح عــن )41( حالــة، فيــام ثبتــت مســؤولية قــوات الجيــش والجهــات 

األمنيــة التابعــة للحكومــة عــن )10( حالــة. واليــزال التحقيــق جاريــا يف الحــاالت األخــرى. كــام 

أن اللجنــة الزالــت تقــوم برصــد العديــد مــن االنتهــاكات مــن هــذا النــوع، ســواء التــي حدثــت قبــل 

العــام 2015م، أو التــي الزالــت تحــدث حتــى اآلن. 

مناذج من وقائع القتل خارج إطار القانون التي حققت فيها اللجنة:

أ ( جامعة الحويث وقوات صالح:

اقعة قتل الضحية / ماهر سعيد غالب حسن مديرية شرعب محافظة تعز  و  )1

تتخلــص الواقعــة، وفقــاً مل تضمنــه ملــف التحقيــق لــدى اللجنــة يف قيــام مجموعــه مســلحة تابعة 

ــز الكامــل باســتحداث  ــه محمــد عبدالعزي ــاده املدعــو عبدالل لجامعــه الحــويث وقــوات صالــح بقي

نقطــه أمنيــة جديــدة يف منطقــه االمجــود، مديريــة رشعــب الســام - محافظــة تعــز. ويف بتاريــخ 

ــن،  ــوا متواجدي ــن كان ــراد الذي ــن األف ــه م ــه مجموع ــة، ومع ــراد النقط ــد أف ــام أح 2017/8/13م ق

بإطــاق النــار عــى الضحّيــة وتركــوه ينــزف حتــى فــارق الحيــاة. 
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وبحســب إفــادات ذوي الضحيــة، وأقــوال الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة، وهــم: )ف. م. س. 

أ.(، و)س. غ.  ح. ع.(، فــإن القيــادي يف جامعــة الحــويث املدعــو عبداللــه عبدالعزيــز الكامــل، وابنــه 

عبدالعزيــز، وعــدد مــن األفــراد التابعــني للجامعــة، قامــوا باســتحداث نقطــه أمنيــة يف منطقــة 

االمجــود مبديريــة رشعــب الســام. وعنــد مــرور الضحيــة رفــض إعطــاء أفــراد النقطــة جــزء مــن 

القــات الــذي يقــوم ببيعــه يف الســوق، فتــم إطــاق النــار عليــه مــن قبــل أحــد أفــراد النقطــة، الذي 

تحتفــظ اللجنــة باســمه، مــن ســاح آيل )كاشــنكوف(، ومــن مســافه قريبــه مــن الضحيــة ماهــر 

ســعيد غالــب حســن، الــذي تــم تركــه ينــزف يف مكانــه دون أن يتــم إســعافه حتــى فــارق الحيــاه.

النتيجة: 

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد يف شــهادات الشــهود، فــإن الجهة املســؤولة 

ــه  ــادة املدعــو عبدالل عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث املتواجــدة يف نقطــة االمجــود بقي

ــز  ــة تع ــام محافظ ــب الس ــة رشع ــة يف مديري ــة األمني ــراد النقط ــل، وأف ــز الكام ــد عبدالعزي محم

الذيــن تحتفــظ اللجنــة بأســامئهم.

اقعــة قتــل الضحيــة/ حمــزة محمــد بــن محمــد علــي الحــاج – محافظــة عمــران – مديريــة شــهارة –  2( و

منطقــة رنــان

تتلخــص الواقعــة، بحســب إفــادات ذوي الضحّيــة وأقــوال شــهود الواقعــة، ومنهــم: الشــاهد األول 

)ح. م. أ. ع.(، 35 ســنة، والشــاهد الثــاين )ف. ع. ص. ع.(، 3٩ ســنة، بأنــه يف صبــاح يــوم الســبت 

ــران،  ــادق ق ــو ص ــام املدع ــى، ق ــد األضح ــوم عي ــادف ي ــذي كان يص ــق 2017/6/24م، وال املواف

ــني  ــلحة التابع ــارص املس ــن العن ــة م ــع مجموع ــهارة، م ــة ش ــويث مبديري ــة الح ــرشف جامع م

ــوا  ــث قام ــة، حي ــد يف املنطق ــاة العي ــه ص ــام في ــت تق ــذي كان ــجد ال ــة املس ــة مبداهم للجامع

بإيقــاف الخطيــب، وطلبــوا مــن املصلــني ترديــد الرصخــة الخاصــة بجامعــة الحــويث. وعنــد طلــب 

ــام  ــة، ق ــد الرصخ ــني بردي ــاج املصل ــدم إزع ــة، وع ــي الخطب ــى تنته ــار حت ــم االنتظ ــة منه الضحي

ــال. ــه يف الح ــام أدى إىل مقتل ــة م ــى الضحي ــار ع ــاق الن ــران بإط ــادق ق ــو ص املدع

النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة حــول واقعــة االنتهــاك، ومــا احتــواه التقريــر الطبــي 

املرفــق، ومــا جــاء يف إفــادات الشــهود، تبــني للجنــة أن املســؤول عــن هــذا االنتهــاك، هــو جامعــة 

الحــويث بقيــادة املدعــو صــادق قــران، مــرشف جامعــة الحــويث مبديريــة شــهارة

اقعة قتل الطفل مختار احمد عبدهللا سراع – 14 سنة – حي املعطن الشقادرة - محافظة عمران 3( و
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ــة وشــهادات الشــهود، ومنهــم: الشــاهد األول )ع.  تتلخــص الواقعــة، بحســب إفــادات ذوي الضحّي

ص.(، 26 ســنة، والشــاهد الثــاين  )ش. ع. س.(، 32 ســنة، بأنــه يف تاريــخ 2017/12/11م، وبينــام 

كان الطفــل الضحيــة، وأختــه يرعــون األغنــام الخاصــة بوالدهــم بالقــرب مــن منزلهــم، فاجأهــم 

ــاق  ــة بإط ــن يف القري ــويث واملتواجدي ــة الح ــني لجامع ــلحة التابع ــارص املس ــن العن ــة م مجموع

النــار عــى الضحيــة وأردوه قتيــا أمــام أختــه الصغــرة التــي أصيبــت بحالــة هســترية مــن الهلــع. 

وبعــد مقتــل الضحّيــة توجــه مجموعــه مــن أهــايل القريــة إىل قيــادة جامعــة الحــويث يف القريــة 

والعنــارص الذيــن قامــوا بإطــاق النــار عــى الضحيــة ومنهــم: مهيــوب رساع، وعبداملنعــم املقدمــي، 

ــل  ــأن الطف ــم ب ــل، فأجابوه ــل الطف ــم بقت ــبب قيامه ــن س ــألوهم ع ــي، وس ــى املقدم ــارس يحي وي

ــوب أمنــي ســواء  ــل أي مطل ــا للجامعــة، وأن لديهــم تعليــامت تقــي بقت ــوب أمني ــة مطل الضحي

كان صغــر أو كبــرا.

النتيجة:

أجــرت اللجنــة التحقيــق يف واقعــة مقتــل الضحيــة الطفــل مختــار، الــذي مل يتجــاوز ســن الرابعــة 

عــرش، وبنــاء عــى مــا احتــواه التقريــر الطبــي املرفــق، وشــهادة الوفــاة، ومــا ورد يف شــهادات 

ــاة  ــخاص الجن ــد أش ــاك، وتحدي ــن االنته ــويث ع ــة الح ــؤولية جامع ــة مس ــت للجن ــهود، ثبت الش

ــن  ــي الذي ــى املقدم ــارس يحي ــي، وي ــم املقدم ــوب رساع، وعبداملنع ــم مهي ــة وه ــن للجرمي املبارشي

ــويث.  ــة الح ــون لجامع يتبع

اقعــة قتــل الضحيــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة )أصــم وأبكــم( محمــد صالــح ثابــت فــي إحــدى نقــاط  4( و

التفتيــش بســوق االثنيــن، مديريــة املتــون محافظــة الجوف:

ــخ 2017/5/2٩م،  ــه بتاري ــة، أن ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل ــا تضمن ــآ مل ــة، وفق ــص الواقع تتلخ

ــة  ــة لجامع ــش تابع ــة تفتي ــن يف نقط ــخاص اآلخري ــن األش ــة م ــع مجموع ــة م ــف الضحّي أُوق

الحــويث وقــوات صالــح يف مديريــة املتــون محافظــة الجــوف، وأطلــق النــار عليــه مــن قبــل أفــراد 

ــال. ــه يف الح ــام أدى إىل مقتل ــة م ــة األمني النقط

ــة،  ــم اللجن ــتمعت إليه ــن اس ــهود الذي ــهادات الش ــة، وش ــادة ذوي الضحي ــا ورد يف إف ــب م وبحس

ومنهــم:   )أ. هـــ. َض.(، و )ذ. هـــ. أ.(، فإنــه عنــد الســاعة )4:00( عــرصا، بتاريــخ 2017/5/2٩م، 

ــح،  ــارص املســلحة التابعــة لجامعــة الحــويث، وحليفهــا الســابق صال أقدمــت مجموعــه مــن العن

ــوف  ــة الج ــون محافظ ــة املت ــني مبديري ــوق اإلثن ــة يف س ــش الكائن ــة التفتي ــدة يف نقط واملتواج



58

بإيقــاف الســيارة التــي كان عــى متنهــا الضحيــة ومجموعــة مــن األشــخاص اآلخريــن، وعندمــا 

قامــوا بإنــزال الضحيــة مــن الســيارة، بســبب اشــتباههم يف عــدم تجاوبــه معهــم أو تفهمــة ملــا 

يطلبــوه منــه وذلــك نتيجــة وضعــه الصحــي، حيــث كان الضحيــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة 

ــه وأردوه قتيــا يف الحــال. ــار علي )أصــم وأبكــم(، قامــوا بإطــاق الن

النتيجة:

ــة أن  ــني للجن ــهود، تب ــهادات الش ــا ورد يف ش ــة، وم ــا اللجن ــي أجرته ــات الت ــال التحقيق ــن خ م

الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح املتواجــدة يف نقطــة 

ــوف. ــة الج ــون محافظ ــة املت ــني مبديري ــوق اإلثن ــش بس التفتي

ب ( الجيش الوطني والجهات األمنية التابعة للحكومة 

اقعة قتل الضحية مستفيد أحمد محمد غالب العامري – مديرية املظفر – محافظة تعز 1( و

ــادات ذوي  ــه إف ــا تضمنت ــة، وم ــدى اللجن ــة ل ــف الحال ــاء يف مل ــا ج ــاً مل ــة، وفق ــص الواقع تتخل

ــخ 2017/2/2م،  ــه بتاري ــم: )أ. ع. خ. ح. أ.(، و)أ. أ. م. غ. أ.(، أن ــهود، وه ــهادات الش ــة، وش الضحي

ــواء )35( مــدرع مــن الجيــش  ــاس التابعــة لل ــو العب قــام شــخصان مســلحان تابعــان لكتائــب أب

الوطنــي- كانــوا متواجديــن يف حــي بــاب مــوىس مديريــة املظفــر محافظــة تعــز - بقتــل الضحيــة 

مســتفيد احمــد محمــد غالــب العامــري، وذلــك عندمــا كان الضحيــة يقــود ســيارته بجــوار فنــدق 

شمســان، حيــث قامــا بإطــاق النــار عليــه، وإصابتــه يف ظهــره، وفــرا هاربــني بدراجتهــام الناريــة 

التــي كانــا يســتقانها باتجــاه البــاب الكبــر، حيــث دخــا إىل جــوار جامــع املظفــر.

النتيجة: 

ــة  ــني أن الجه ــهود، تب ــهادات الش ــا ورد يف ش ــة، وم ــا اللجن ــي أجرته ــات الت ــال التحقيق ــن خ م

ــي تســيطر عــى  ــاس، الت ــو العب ــة(، هــي كتائــب أب ــل الضحي املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك )مقت

منطقــة بــاب مــوىس والبــاب الكبــر مديريــة املظفــر محافظــة تعــز وتديــر إجــراءات األمــن فيهــا.

اقعة قتل الضحية سلطان محسن علي الخريبي بقرية ماس مديرية عتق، محافظة شبوة 2( و

تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة، أنــه بتاريــخ 2018/3/16م، حــارصت قــوات 

الّنخبــة الشــبوانية منــزل الضحيــة بقريــة مــاس مبدينــة عتــق، وقامــت باعتقــال أخويــه. وعندمــا 

خــرج لهــم الضحيــة ســلطان تــم قتله أمــام بــاب املنــزل بعــد إصابتــه بطلقــة ناريــة قاتلــة بالرأس.

ــة  ــم اللجن ــتمعت له ــن اس ــهود الذي ــهادات الش ــا وش ــادات ذوي الضحاي ــا ورد يف إف ــب م وبحس
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ومنهــم: )س. ع. س.(، و )ج. س. ح.(، فإنــه عنــد الســاعة )5:30( مــن صبــاح يــوم الجمعــة املوافــق 

ــن  ــه م ــد خروج ــة، وعن ــزل الضحّي ــق من ــبوانية بعت ــة الش ــوات النخب ــارصت ق 2018/3/16م، ح

البــاب، تــم إطــاق النــار عليــه، وإصابتــه إصابــة قاتلــه بالــرأس، وأردوه قتيــا أمــام بــاب منزلــه، 

ومــن ثــم أخــذوا جثتــه وغــادروا، لتجــد أرستــه بعــد ذلــك الجثــة يف ثاجــة مستشــفى عتــق، وتــم 

دفنــه عــرص نفــس اليــوم.

النتيجة:

ــهادات  ــة، وش ــادات ذوي الضحي ــا ورد يف إف ــة، وم ــا اللجن ــي أجرته ــات الت ــال التحقيق ــن خ م

الشــهود، تبــني للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي قــوات النخبــة الشــبوانية يف 

ــبوة. ــة ش ــق محافظ ــة عت مديري

البريقــة – محافظــة عــدن  اقعــة قتــل الضحيــة الدكتــور أحمــد محمــد صالــح الصالحــي – مديريــة  3( و

2018/1/11م  بتاريــخ 

تتلخــص الواقعــة، وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، أنــه بتاريــخ 2018/1/11م، قامت 

حراســة مقــر معســكر قــوات التحالــف العــريب مبديريــة الريقــة بإطــاق الرصــاص عــى الدكتــور 

ــة  ــزف قراب ــد أن ن ــه، بع ــام أدى إىل مقتل ــيارته م ــود س ــو يق ــي وه ــح الصاح ــد صال ــد محم أحم

ســاعتني دون أن  يتــم إســعافه.

وبحســب إفــادات ذوي الضحيــة، وأقــوال الشــهود الــذي اســتمعت اليهــم اللجنــة، ومنهــم: )ح. ق. 

ــرج  ــرا، خ ــة فج ــاعة الخامس ــام الس ــخ 2018/1/11م، ويف مت ــه وبتاري س.(، و)ع. م. ص.(، فإن

ــة الشــعب مســتقا ســيارته نــوع  ــه الكائــن يف مدين ــور أحمــد محمــد الصاحــي مــن منزل الدكت

كــوروال موديــل 2007م، لــون أســود متجهــا إىل محطــة البــرول يف مديريــة الريقــة مــن أجــل 

تعبئــة البــرول الــذي كان منعدمــا يف ذلــك الحــني، ويســتلزم الحصــول عليــه الوقــوف يف طوابــر 

طويلــة أمــام محطــات البــرول. وعندمــا وصــل الضحيــة بســيارته إىل النقطــة العســكرية املقابلــة 

ــن  ــة - والذي ــدون يف النقط ــراد املتواج ــام األف ــة ق ــة الريق ــريب يف مديري ــف الع ــكر التحال ملعس

يقومــون بحراســة املعســكر - بإطــاق الرصــاص عــى ســيارة الدكتــور، مــن ســاح معــدل، بعــدة 

ــزف  ــو ين ــرك وه ــرص. وتُ ــة الخ ــد منطق ــور، وبالتحدي ــد الدكت ــا جس ــا منه ــت بعض ــات أصاب طلق

ــت  ــت أخ ــة اتصل ــن الواقع ــاعات م ــد س ــاة. وبع ــارق الحي ــى ف ــاعتني حت ــوايل س ــيارة لح يف الس

الضحيــة عــى تلفونــه فــرد عليهــا ضابــط مــن قــوات التحالــف أخرهــا أن الضحيــة  تعــرّض لحادث 

ــادة معســكر قــوات التحالــف يف  ــاط مــن قي مــروري وتــويف. وبعــد ســاعتني اتصــل أحــد الضب
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مدينــة الشــعب، وابلــغ عائلــة الضحيــة بــأن الضحيــة تجــاوز النقطــة األمنيــة، وتــم إطــاق النــار 

عليــه مــن قبــل حراســة املعســكر، وأن جثتــه موجــودة يف املعســكر، وعليهــم الحضــور الســتامها، 

ــه  ــة، شــاهدوا إصابت ــه الســتام الجث ــد حضــور أرست ــة. وعن واســتام الســيارة الخاصــة بالضحي

بطلقــة ناريــة  يف خــرصه إضافــة إىل طلقــات عــدة عــى ســيارته. 

النتيجة:

ــة،  ــة، ومــا ورد يف شــهادات الشــهود وأقــارب الضحي ــي أجرتهــا اللجن مــن خــال التحقيقــات الت

ــؤولة  ــة املس ــة أن الجه ــني للجن ــد تب ــادات، فق ــر واإلف ــور والتقاري ــن الص ــف م ــواه املل ــا احت وم

عــن قتــل الضحيــة هــي حراســة املعســكر الخــاص بقــوات التحالــف العــريب يف مديريــة الريقــة 

محافظــة عــدن.

ثانيا: االعتقال التعسفي واالختفاء القسري

تحظــر املــادة )٩( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، املصــادق عليهــا مــن 

ــل اليمــن، االعتقــال التعســفي أو احتجــاز األفــراد. وتنــص املــادة عــى أنــه »ال يجــوز حرمــان  قب

أحــد مــن حريتــه إال ألســباب ينــص عليهــا القانــون وطبقــا لإلجــراء املقــرر فيــه«. كــام يتوجــب 

إبــاغ أي شــخص يتــم توقيفــه بأســباب هــذا التوقيــف لــدى وقوعــه كــام يتوجــب إباغــه رسيعــا 

بأيــة تهمــة توجــه إليــه. 

وميثــل االختفــاء القــري، باعتبــاره انتهــاكا مركبــا يطــال عــددا كبــر مــن الحقــوق األساســية 

املحميــة دوليــا، واحــدا مــن بــني االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان. ومــام يزيــد مــن جســامة 

ــل  ــم، ب ــال عائاته ــن لتط ــا املبارشي ــدى الضحاي ــه تتع ــة عن ــون األرضار املرتب ــاك ك ــذا االنته ه

واملجتمــع برمتــه مــا دام الهــدف مــن وراء مامرســته هــو بــث الرعــب والخــوف لــدى هــؤالء جميعــا 

باعتبــاره ميــس الحــق يف الحيــاة. وهــذا االنتهــاك هــو الدافــع إىل صــدور إعــان حاميــة جميــع 

ــة  ــرار الجمعي ــب ق ــأل مبوج ــى امل ــرش ع ــد ون ــذي اعتم ــري، وال ــاء الق ــن االختف ــخاص م األش

ــدة،  ــم املتح ــان األم ــكل إع ــؤرخ يف 1٩٩2/12/18م. ويش ــدة )( )47133( امل ــم املتح ــة لألم العام

واالتفاقيــة الدوليــة لحاميــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــري لعــام 2006م، ونظــام روما 

األســايس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام 1٩٩8م اإلطــار القانــوين لتقديــر االدعــاءات الخاصــة 

بهــذا النــوع مــن االنتهــاكات.

وقــد متكنــت اللجنــة خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر مــن رصــد وتوثيــق عــدد )355( حالــة 

ادعــاء باالعتقــال التعســفي واالختفــاء القــري قامــت بهــا مختلــف األطــراف يف جميــع مناطــق 
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ــة  ــدد )2٩3( حال ــن ع ــح ع ــوات صال ــويث وق ــة الح ــؤولية جامع ــت مس ــة، ثبت ــة اليمني الجمهوري

انتهــاك، فيــام ثبتــت مســؤولية القــوات الحكوميــة والجهــات األمنيــة التابعــة للحكومــة وقــوات 

التحالــف عــن عــدد )62( حالــة. 

ــجون  ــن الس ــل ع ــق مفص ــر ملح ــذا التقري ــع ه ــتصدربالتزامن م ــة س ــن أن اللجن ــم م ــى الرغ وع

ومراكــز االعتقــال خــال فــرة الحــرب الســتعراض  نتائــج تحقيقاتهــا فيــام يخــص االنتهــاكات 

ــري  ــاء الق ــال واالختف ــة باالعتق ــاكات الخاص ــن االنته ــاذج م ــام، ومن ــكل ع ــات بش يف املعتق

والتعذيــب، إال أنــه، وحرصــا مــن اللجنــة عــى بيــان مــا تبذلــه مــن جهــود يف رصــد وتوثيــق هــذا 

النــوع مــن االنتهــاكات، نبــني فيــام يــأيت منــاذج لعــدد مــن الوقائــع التــي تــم التحقيــق فيهــا مــن 

قبــل اللجنــة:

أ ( جامعة الحويث وقوات صالح

اقعة االعتقال للضحية )ف. م. أ. أ.(،  مدينة دمت، محافظة الضالع بتاريخ 15\6\2016م 1( و

تتلخــص الواقعــة، وفقــاً ملــا تضمنــه ملــف التحقيــق لــدى اللجنــة، أنــه يف متــام الســاعة )00:٩( 

ليــا، بتاريــخ العــارش من رمضــان 1437هـــ املوافــق 15\6\2016م، وأثناء مــا كان الضحّيــة املذكور 

أعــاه يف الشــارع العــام ملدينــة دمــث – محافظــة الضالــع، اســتوقفته مجموعــة مــن املســلحني 

التابعــني لجامعــة الحــويث وقــوات حليفــة الســابق صالــح، يرتــدي بعضهــم الــزي املــدين والبعــض 

اآلخــر الــزي العســكري، وقامــوا باالعتــداء عليــه بالــرب بأعقــاب البنــادق،  وقامــوا بحملــه إىل 

ــاده إىل مــكان غــر معــروف أمــى فيــه الضحيــة مــدة شــهر، تعــرض  إحــدى الســيارات، واقتي

خالــه لإلهانــة واالعتــداء عليــه بالــرب واملعاملــة الاإنســانية مــن قبــل املســؤولني عــن املعتقــل، 

ومل يتــم الكشــف عــن مكانــه إال بعــد وســاطات وتدخــل مــن بعــض أقــارب الضحيــة لــدى عــدد 

مــن قيــادات جامعــة الحــويث يف املديريــة.

وبحســب مــا ورد يف إفــادة الضحّيــة وشــهادات الشــهود اللذيــن تــم ســامعهم مــن قبــل اللجنــة، 

ــزي  ــلحة ب ــه مس ــاهدوا مجموع ــم ش ــادوا بأنه ــن أف ــم: )ج. ل. م. أ.(، و )ر. ص. ن. أ.(، واللذي ومنه

مــدين وعســكري عــى مــن طقــم عســكري تابعــني لجامعــة الحــويث وصالــح، قامــوا باالعتــداء 

ــاده بالقــوة واحتجــازه يف مــكان مجهــول ملــدة  ــادق، واقتي ــة بأعقــاب البن بالــرب عــى الضحي

شــهر، بــدون أن توجــه إليــه أي تهمــة جنائيــة أو يتــم معرفــة مــكان اعتقالــه.

النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد يف شــهادات الشــهود، ومــا احتــواه التقرير، 
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تبــني للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح بقيــادة 

مــرشف الجامعــة يف مدينــة دمــث – محافظــة الضالــع.

2( اعتقال الضحية / هاني محمد علي العزاني – مديرية دي السقال – محافظة إب 

ــهود  ــهادات الش ــا ورد يف ش ــة، وم ــادات ذوي الضحي ــاء يف إف ــا ج ــب م ــة، بحس ــص الواقع تتلخ

الذيــن ثــم ســامعهم مــن قبــل اللجنــة، ومنهــم: )ر. م.  ث. أ.(، و )د. ن. ق. أ.(، و)ع. ع.  م. م.(، أنــه 

بتاريــخ 2017/4/3م، ويف حــوايل الســاعة )10:00( صباحــا، وأثنــاء مــا كان الضحيــة هــاين محمد 

عــي العــزاين يــداوم يف عملــه يف مصلحــة األحــوال املدنيــة مبدينــة القاعــدة محافظــة إب، حــر 

مســلحون مــن جامعــة الحــويث وقــوات صالــح بقيــادة مــرشف الجامعــة يف األمــن الســيايس يف 

املديريــة املدعــو أبــو عــي الوادعــي، إىل مقــر األحــوال املدنيــة، وتــم اســتدعاء الضحيــة إىل خــارج 

املبنــى، ثــم تــم اعتقالــه مــن قبــل املســلحني املذكوريــن، واقتيــاده إىل مبنــى األمــن الســيايس، ومــا 

يــزال الضحيــة معتقــا لــدى جامعــة حتــى اللحظــة بذريعــة أنــه مــن املؤيديــن للمقاومــة.

النتيجة:

مــن خــال مــا ورد يف شــهادات الشــهود، ومــا تضمنتــه أوراق وملــف الحالة، تبــني للجنــة أن الجهة 

املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح بقيــادة مــرشف الجامعــة يف 

مدينــة القاعــدة محافظــة إب املدعــو أبــو عــي الوادعــي.

اقعــة اعتقــال الضحيــة محمــد ملقــي محمــد دهمــان، العمــر 33 ســنة، مديريــة عيــال ســريح، محافظــة  3( و

عمــران

تتلخــص الواقعــة بحســب إفــادات ذوي الضحيــة وأقــوال الشــهود، ومنهــم: )م. ف. أ. ف.(، العمــر 37 

ســنة، و)ع. أ. ص. م.(، العمــر 32 ســنة، بأنــه يف متــام الســاعة )10:00( مــن صبــاح يــوم األحــد 

املوافــق 2017/1/20م، تعــرض الضحيــة للماحقــة مــن قبــل مجموعــه مســلحة تابعــه لجامعــة 

الحــويث، وقامــت باعتقالــه يف ســوق القشــلة بعمــران، وإيداعــه مقــر الســجن املركــزي باملحافظة، 

ومنــع الزيــارة واألدويــة عنــه عــى الرغــم مــن إصابتــه  بالــرصع، كــام أفــاد أحــد الشــهود مــن 

املعتقلــني أنــه التقــى بالضحيــة يف الســجن املركــزي بعــد خروجــه مــن الزنزانــة االنفراديــة، وكان 

يف حالــة يــرىث لهــا جســديا ونفســيا بســبب مــا تعــرض لــه مــن اعتــداء وتعذيــب وبســبب حالتــه 

الصحيــة.
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النتيجة: 

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا احتــواه التقريــر، وبعــد االســتامع إىل إفــادات كل 

مــن ادىل باملعلومــات عــن الواقعــة، وشــهادات الشــهود، تبــني للجنــة أن جامعــة الحــويث، بقيــادة 

مــرشف الجامعــة يف محافظــة عمــران هــي املســؤولة عــن ارتــكاب هــذا االنتهــاك

اقعة اعتقال سبعة من الضحايا من أبناء قرية الزوب، مديرية رداع محافظة البيضاء 4( و

ــة، أنــُه يف تاريــخ:  25 /08 /2017م، ويف قريــة  تتلخــص الواقعــة بحســب مــا ورد يف ملــف الحال

الــزوب، قــام مجموعــة مــن املســلحني التابعــني لجامعــة الحــويث وقــوات الرئيــس الســابق صالــح 

ــاء،  ــة البيض ــزوب - رداع مبحافظ ــق ال ــية – طري ــة القريش ــى مديري ــة مبن ــن يف نقط – املتمركزي

باعــراض الضحايــا املذكــورة أســامؤهم أدنــاه، واعتقالهــم، ومــن ثــم اقتيادهــم إىل أحــد املعتقــات 

ــة رداع. التابعــة لجامعــة الحــويث يف مدين

أسماء الضحايا: 

االسم:م

محمد احمد علي األزرق1

غازي احمد محمد األزرق2

جابر علي بن علي األزرق3

قايد صالح األزرق4

ياسر احمد علي األزرق5

احمد قايد دحومة6

رامي صالح محمد الجوعري7

وبحســب مــا ورد يف إفــادات ذوي الضحايــا، وشــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة، 

ــق:  25 /08 /2017م،  ــة املواف ــوم الجمع ــاح ي ــه ويف صب ــم: )م. أ. م. ش.(، و )م. م. أ. أ.(، أن ومنه

أقدمــت مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات حليفهــا الســابق صالــح يف منطقــة 

القريشــية - طريــق الــزوب - رداع مبحافظــة البيضــاء بإيقــاف الضحايــا الســبعة املذكوريــن، ومــن 

ثــم اعتقالهــم ونقلهــم إىل أحــد املعتقــات التابعــة للجامعــة يف مدينــة رداع، وإخفائهــم ألكــر مــن 

أســبوع مــن دون أن يوجــه اليهــم أي اتهــام بارتــكاب أي جرميــة جنائيــة.
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النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا تضمنــُه ملــف الحالــة، تبــني للجنــة أان الجهــة 

ــادة جامعــة الحــويث وقــوات حليفهــا الســابق صالــح يف  املســؤولة عــن هــذا  االنتهــاك هــي قي

مديريــة القريشــية رداع محافظــة البيضــاء.

ب (  الجيش الوطني والجهات األمنية التابعة للحكومة 

اقعة االختفاء القسري للضحية/ عارف شرف سعيد عبد هللا الصلوي:  1( و

ــهود  ــهادات الش ــا ورد يف ش ــة، وم ــادات ذوي الضحي ــاء يف إف ــا ج ــب م ــة، بحس ــص الواقع تتلخ

الذيــن تــم ســامعهم مــن قبــل اللجنــة، ومنهــم: )ع. ع. س. أ.(، و )ز. ر. ع. ع.(، و )ع. ع. ع. أ.(، و )ش. 

س. ع. أ.(، و )ن. أ.غ. س.(، أنــه بتاريــخ 2017/7/2م، قامــت مجموعــة مســلحة مــن أفــراد كتائــب 

أبــو العبــاس التابعــة للــواء )35( يف مدينــة تعــز باعتقــال الضحيــة عــارف رشف ســعيد عبــد اللــه 

الصلــوي أثنــاء نزولــه مــن القريــة إىل مدينــة تعــز الســتام راتبــه، كونــه يعمــل جنديــا يف إدارة 

البحــث الجنــايئ يف قســم رشطــة الشــاميس مبدينــة تعــز، واقتيــاده إىل مــكان مجهــول، وال زال 

الضحّيــة مفقــودا، وال يعــرف مصــره حتــى اللحظــة.

النتيجة: 

ــة،  ــف القضي ــه مل ــا وشــهادات الشــهود، ومــا تضمن مــن خــال مــا ورد يف إفــادات ذوي الضحاي

ومــا قامــت بــه اللجنــة مــن تحقيقــات، تبــني للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي 

املقاومــة الشــعبية - كتائــب أبــو العبــاس التابعــة للــواء )35( مــدرع يف مدينــة تعــز بقيــادة املدعــو 

عــادل عبــده فــارع.

اقعة االخفاء القسري– مديرية املنصورة - محافظة عدن بتاريخ 9\11\2017م 2( و

تتلخــص الواقعــة، وفقــاً ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، أنــه بتاريــخ 2017/11/٩م، ويف 

ــة  ــوات مكافح ــة لق ــلحة تابع ــة مس ــت مجموع ــل، قام ــف اللي ــد منتص ــاعة )1:00( بع ــام الس مت

اإلرهــاب التابعــة إلدارة أمــن عــدن، باعتقــال  يوســف صالــح احمــد عبداللــه العمــودي واحتجــازه 

يف جهــة غــر معروفــة. وبحســب مــا ورد يف إفــادات ذوي الضحيــة وشــهادات الشــهود اللذيــن تــم 

ســامعهم مــن قبــل اللجنــة، ومنهــم: )م. م. ع. أ.(، العمــر 44 عامــا، و )ع. ع. أ.(، العمــر 24 عامــا، 

ــلحة  ــة مس ــت مجموع ــل، قام ــف اللي ــد منتص ــاعة )1:00( بع ــخ 2017/11/٩م، الس ــه وبتاري فإن

مكونــة مــن عــرشة أشــخاص ملثمــني باقتحــام املنــزل الخــاص بــأرسة الضحيــة، حيــث تــم اعتقال 

ــه بواســطة طقمــني عســكريني  ــزل، ونقل ــاروا الرعــب يف نفــوس ســكان املن ــة بعــد أن أث الضحي
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ــة  ــى كتاب ــوم، وحت ــك الي ــذ ذل ــة. ومن ــر معروف ــة غ ــاب إىل جه ــة اإلره ــوات مكافح ــني لق تابع

التقريــر، انقطعــت أخبــار الضحيــة عــن عائلتــه، ومل تعــد تعــرف عنــه أي يشء، وذلــك بالرغــم مــن 

املحــاوالت املســتمرة مــن قبــل العائلــة ملعرفــة مكانــه.

 النتيجة:

ــن  ــم م ــهود، وبالرغ ــهادات الش ــا ورد يف ش ــة، وم ــا اللجن ــي أجرته ــات الت ــال التحقيق ــن خ م

قيــام اللجنــة بتســليم مديــر أمــن عــدن وقائــد قــوات مكافحــة االرهــاب كشــفا متضمنــا لحــوايل 

ــق يف  ــة بالتحقي ــوم اللجن ــذي تق ــدن، وال ــة ع ــرا يف محافظ ــني ق ــن املخفي ــخصا م )41( ش

وقائــع اختفائهــم واعتقالهــم مــن قبــل الجهــات األمنيــة والعســكرية يف مدينــة عــدن. وبالرغــم 

مــن الوعــود التــي قطعهــا مديــر أمــن عــدن وقائــد قــوات مكافحــة اإلرهــاب للجنــة بالــرد عــى 

استفســاراتها بشــأن األشــخاص الــواردة أســامؤهم يف الكشــوف املشــار إليهــا، والتــي مــن ضمنهــا 

اســم الضحيــة. ونظــرا لعــدم تلقــي اللجنــة ألي رد عــى استفســاراتها حتــى تاريخــه، ومــع مراعــاة 

مــا ورد يف مذكــرة الحكومــة إىل رئيــس مجلــس األمــن املشــار إليهــا ســابقا بشــأن عاقــة مديــر 

ــة  ــال الضحي ــن اعتق ــؤولة ع ــة املس ــة أن الجه ــني للجن ــد تب ــة، فق ــة الرشعي ــدن بالحكوم ــن ع أم

ــران  ــو ي ــادة املدع ــاب بقي ــة اإلره ــوات مكافح ــي ق ــودي ه ــه العم ــد عبدالل ــح احم ــف صال يوس

املقطــري، والتابعــة إلدارة أمــن محافظــة عــدن.

اقعــة اعتقــال عــدد مــن أبنــاء محافظــة البيضــاء فــي إحــدى النقــاط األمنيــة التابعــة لقــوات الحــزام  3( و

األمنــي بمديريــة حبيــل جبــر محافظــة لحــج

تتلخــص الواقعــة، بحســب ما تضمنــه ملــف القضية لــدى اللجنــة، بأنــه يف تاريــخ2016/12/10م، 

قــام أفــراد تابعــون للحــزام األمنــي يف النقطــة األمنيــة الواقعــة مبديريــة حبيــل جــر محافظــة 

لحــج، بإيقــاف ســبعة مــن أبنــاء محافظــة البيضــاء، واعتقالهــم تعســفيآ ملــدة تــراوح مــا بــني 

عرشيــن إىل تســعني يومــا.

أسماء الضحايا: 

االسمم

صالح صالح علي العمري 1

محمد ناصر عمر علي 2

صالح صالح محمد 3
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يوسف صالح سعد بنه4

يوسف صالح احمد5

صالح عبدهللا صالح البجيري6

صالح صالح علي العمري 7

وبحســب ومــا ورد يف إفــادات الضحايــا، ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم 

أ. ص.(،  اللجنــة ومنهــم: )ع. س. م.(، و)م. ن. ع. ع.(، و)ص. ص. م.(، و)ي. ص. س.(، و)ص. 

ــق  ــبت املواف ــوم الس ــاء ي ــن مس ــاعة )2:00( م ــد الس ــه وعن و)ص. ع. ص.(، و)ع. ع. م. ب.(، فإن

2016/12/10م، قــام أفــراد تابعــون للحــزام األمنــي مبديريــة حبيــل جــر محافظــة لحــج، بإيقــاف 

ــم إىل  ــم يف طريقه ــي وه ــزام األمن ــة للح ــة التابع ــاط األمني ــدى النق ــن يف إح ــا املذكوري الضحاي

ــة ،  ــي يف املديري ــع لقــوات الحــزام األمن ــم إىل املعتقــل التاب ــم اقتياده ــة، ومــن ث ــة املؤقت العاصم

واعتقالهــم لفــرات متفاوتــة تــراوح مــا بــني العرشيــن والتســعني يــوم، وذلــك دون أي مســوغ 

أو اتهــام بارتــكاب أي جرميــة جنائيــة، ومــن دون أن يتــم إحالتهــم إىل القضــاء، وملجــرد االشــتباه، 

ــا  ــا م ــذي غالب ــاملية ال ــات الش ــاء املحافظ ــن أبن ــم م ــة، ولكونه ــررات مناطقي ــع وم ــت ذرائ وتح

ــل  ــن قب ــل م ــة والتنق ــم يف الحرك ــن حقه ــع م ــفيني واملن ــال التعس ــاز واالعتق ــوا لاحتج يتعرض

النقــاط األمنيــة التابعــة ملــا يســمى بقــوات الحــزام األمنــي.

النتيجة:

ــع  ــة، وم ــدى اللجن ــة ل ــه أوراق القضي ــا تضمنت ــة، وم ــا اللجن ــي أجرته ــات الت ــال التحقيق ــن خ م

مراعــاة مــا ورد يف مذكــرة الحكومــة اليمنيــة املوجهــة إىل رئيــس مجلــس األمــن الــدويل واملؤرخــة 

ــراء  ــق الخ ــر فري ــى تقري ــة ع ــة اليمني ــة الجمهوري ــات حكوم ــأن ماحظ يف 2018/3/20م بش

املعنــي باليمــن والتابــع للجنــة املشــكلة مــن مجلــس األمــن مبوجــب القــرار )2140(، والــذي نفــت 

الحكومــة فيهــا تبعيــة مــا يســمى بقــوات الحــزام األمنــي وقــوات النخــب الحرميــة والشــبوانية 

للحكومــة الرشعيــة، واعترتهــا قــوات خارجــة عــن ســلطة الدولــة وال تتبــع قيــادة وزارة الدفــاع 

وال وزارة الداخليــة، فقــد تبــني للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي قــوات الحــزام 

ــوات  ــة وق ــام الحكوم ــة رضورة قي ــرى اللجن ــج. وت ــة لح ــر محافظ ــل ج ــة - حبي ــي مبنطق األمن

ــة، وتقديــم املســؤولني عــن  التحالــف العــريب بواجبهــام يف اخضــاع هــذه القــوات لســلطة الدول

ارتــكاب االنتهــاكات يف هــذه الوحــدات للمســاءلة، وإحالتهــم إىل القضــاء .
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اقعــة اعتقــال الضحيتيــن: - علــي محســن الخريبــي، وأخيــه محمــد محســن علــي فــي قريــة مــاس بمديريــة  4( و

عتــق محافظــة شــبوة.

تتلخــص الواقعــة، بحســب مــا تضمنه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، بأنــه يف تاريــخ 2018/3/16م، 

قامــت قــوات الّنخبــة الشــبوانية مبحــارصة منــزل الضحيتــني الواقــع بأطــراف قريــة مــاس مبديرية 

عتــق، واعتقلــت كا مــن الضحيــة عــي الخريبــي، وأخيــه محمــد محســن الخريبــي تعســفيا، ودون 

ــه إىل  ــق، ومن ــة عت ــوداء مبدين ــكر الس ــام إىل معس ــت بنقله ــم قام ــن ث ــوين، وم ــوغ قان أي مس

ــة دون  ــرة طويل ــاك لف ــام هن ــم اعتقاله ــث ت ــاف، حي ــة بلح ــف مبنطق ــد دول التحال ــكر أح معس

اتخــاد أي إجــراءات قانونيــة تجاههــم.

ــة،  ــم اللجن ــتمعت اليه ــن اس ــهود الذي ــهادات الش ــا وش ــادات ذوي الضحاي ــا ورد يف إف ــب م وبحس

ــة  ــوم الجمع ــاح ي ــن صب ــاعة )5:30( م ــد الس ــه عن ــم: )س. ع. س. أ.(، و )ج. س. ح.(، بأن ومنه

املوافــق 2018/3/16م، حــارصت عنــارص مســلحة مــام يســمى بقــوات النخبــة الشــبوانية منــزل 

ــه  ــزل واقتحام ــى املن ــوم ع ــت بالهج ــم قام ــن ث ــي، وم ــد الخريب ــة محم ــي، وأخي ــني ع الضحيت

بالقــوة، واعتقــال الضحيتــني املذكوريــن تعســفيا، ودون أي وجــه حــق، أو مســوغ مــن القانــون، 

ومــن ثــم قامــت بنقلهــم إىل معســكر الســوداء مبدينــة عتــق التابــع لقــوات النخبــة الشــبوانية، 

ومنــه إىل معســكر أحــد دول التحالــف مبنطقــة بلحــاف، حيــث تــم اعتقالهــام هنــاك لفــرة طويلــه 

ــن  ــة م ــرة طويل ــد ف ــبيلهام إال بع ــاء س ــم إخ ــم. ومل يت ــة تجاهه ــراءات قانوني ــاد أي إج دون اتخ

ــة  ــه قــوات النخب ــذي قتلت ــة وحضــور مراســم دفــن جثــامن أخيهــام ال االعتقــال، لغــرض الرضي

الشــبوانية يف منطقــة مــاس مبديريــة عتــق محافظــة شــبوة.

النتيجة:

ــهادات  ــا وش ــادات ذوي الضحاي ــا ورد يف إف ــة، وم ــا اللجن ــي أجرته ــات الت ــال التحقيق ــن خ م

الشــهود، ومــع مراعــاة مــا ســبق بيانــه يف الواقعــة الســابقة بشــأن موقــف الحكومــة اليمنيــة 

مــن مــا يســمى بقــوات النخبــة الشــبوانية والحرميــة وقــوات الحــزام األمنــي، تبــني للجنــة أن 

ــة الشــبوانية يف مديريــة عتــق محافظــة  الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي قــوات النخب

شــبوة، باإلضافــة إىل مســؤولية  قــوات التحالــف العــريب يف معســكر التحالــف الكائــن يف بلحــاف 

محافظــة شــبوة.
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 ثالثا: التعذيب وسوء املعاملة:

خــال الفــرة التــي يغطيهــا التحقيــق، قامــت اللجنــة برصــد حــوايل  )1٩( حالــة ادعــاء بالتعذيــب 

ــة  ــق الجمهوري ــن مناط ــدد م ــراف يف ع ــض األط ــا بع ــت به ــة، قام ــانية واملهين ــة الاإنس واملعامل

اليمنيــة، ثبتــت مســؤولية جامعــة الحــويث وقــوات صالــح عــن )11( حالــة، فيــام ثبتــت مســؤولية 

قــوات الجيــش والجهــات األمنيــة التابعــة للحكومــة عــن عــدد )8( حــاالت.

وحيــث أن اللجنــة ســتورد يف املرفــق الخــاص بالســجون ومراكــز االعتقــال يف اليمــن امللحــق بهــذا 

ــزاع  ــراف الن ــا أط ــت به ــي قام ــاكات الت ــة االنته ــن كاف ــة ع ــات موضح ــات ومعلوم ــر  بيان التقري

واملتعلقــة باالعتقــال والتعذيــب واملعاملــة املهينــة التــي يتعــرض لهــا املعتقلــون يف جميــع املعتقات 

التابعــة لكافــة األطــراف، فــإن اللجنــة تكتفــي هنــا بإيــراد االحصائيــات الخاصــة مبــا تــم رصــده 

ــا  ــي يغطيه ــرة الت ــال الف ــة خ ــوء املعامل ــب وس ــة بالتعذي ــاءات متعلق ــن ادع ــه م ــق في والتحقي

ــاذج  ــأن من ــات بش ــجون واملعتق ــاص بالس ــي الخ ــا النوع ــارئ إىل تقريره ــل الق ــر. وتحي التقري

الوقائــع التــي قامــت بالتحقيــق فيهــا، وكل مــا يتعلــق بهــذا النــوع مــن االنتهــاكات مــن معلومــات.

رابعا: تفجير املنازل:

يعــد تفجــر املنــازل واملســاكن مخالفــة جســيمة التفاقيــة جنيــف الرابعــة وفقــا ملــا جــاء يف املــادة 

)147( مــن االتفاقيــة حيــث نصــت أن: »تدمــر واغتصــاب املمتلــكات عــى نحــو ال تــرره رضورات 

ــيمة  ــات جس ــر مخالف ــفية وتعت ــة وتعس ــر مرشوع ــة غ ــر بطريق ــاق كب ــى نط ــة وع حربي

ــة،  ــات الدولي ــازل تدخــل ضمــن اختصــاص محكمــة الجناي ــة«. كــام أن جرميــة هــدم املن لاتفاقي

حيــث أن املــادة )8( مــن ميثــاق رومــا لعــام 1٩٩8م اعتــرت أن االعتــداء عــى املمتلــكات الخاصــة 

ــا  ــد معه ــة ينعق ــرب صارخ ــة ح ــل جرمي ــة ميث ــف الرابع ــدة جني ــكام معاه ــا ألح ــة وفق املحمي

ــدأ الحــق يف الســكن  ــداء ســافرا عــى مب اختصــاص املحكمــة الدوليــة. وتعــد هــذه الجرميــة اعت

املنصــوص عليــه يف املــادة )11( مــن العهــد الــدويل الخــاص للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة 

والثقافيــة، خصوصــا ملــا تحملــه يف طياتهــا مــن انعكاســات نفســية ســلبية عــى أصحــاب هــذه 

ــرا،  ــم ق ــل وتهجره ــمل العوائ ــتيت ش ــن تش ــه م ــبب في ــا تتس ــائهم، مل ــم ونس ــازل وأطفاله املن

ــوايل   ــد ح ــة برص ــت اللجن ــر قام ــا التقري ــي يغطيه ــرة الت ــال الف ــب. وخ ــم دون أي ذن وترشيده

)21( حالــة ادعــاء بتفجــر املنــازل. ويجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن هــذا النــوع مــن االنتهــاكات تنفــرد 

بــه جامعــة الحــويث وقــوات حليفهــا الســابق صالــح فقــط. مــع األخــذ باالعتبــار قيــام اللجنــة 

برصــد حالــة تفجــر واحــدة تقــع ضمــن مســؤولية الجهــات املحســوبة عــى الحكومــة. وقــد انهت 

اللجنــة التحقيــق يف هــذه الواقعــة، وأوردتهــا ضمــن منــاذج التحقيقــات التــي أوردتهــا اللجنــة يف 
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هــذا التقريــر، واملبينــة فيــام يــأيت :

أ ( مناذج لوقائع تفجر منازل منسوبة للحوثيني:

اقعة تفجير خمسه منازل بمنطقة ذي مجير بمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء 1( و

تتلخــص الواقعــة، وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، بأنــه يف تاريــخ 2017/8/1٩م، 

أقدمــت مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــه الحــويث بقيــادة مــرشف الجامعــة يف مديريــة ذي ناعم 

عــى تفجــر منــزل الضحيــة صالــح احمــد عــي الجذينــي، واملكــون مــن دوريــن، باســتخدام مــواد 

شــديدة االنفجــار، أدت إىل نســف املنــزل، وتدمــر خمســة منــازل أخــرى ماصقــة ملنــزل الضحيــة.

أسماء الضحايا أصحاب املنازل:

الوصفنوع الضرراالسم م

مكون من دورتدمير كلي للمنزل صالح احمد علي الجذيني 1

مكون من دورتدمير كلي للمنزل علي صالح محمد الجذيني 2

مكون من دورينتدمير كلي للمنزل حسين علي محمد الجذيني 3

مكون من دورتدمير كلي للمنزل صالح علي صالح الجذيني4

مكون من دورتدمير كلي للمنزل سليم حسن علي الجذيني 5

مكون من دورتدمير كلي للمنزل عبدالقادر احمد علي الجذيني6

ومــن خــال مــا ورد يف إفــادات الضحايــا، ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم 

ــل  ــة املرفــوع مــن قب ــر املعاين ــه تقري ــة، ومنهــم: )ع. ع. م. ي.(، و)ي. ص. س.(، ومــا تضمن اللجن

ــق  ــبت املواف ــوم الس ــاء ي ــن مس ــاعة )4:00( م ــد الس ــه عن ــة، بأن ــع للجن ــداين التاب ــق املي الفري

ــة  ــت مجموع ــاء، قام ــة البيض ــم مبحافظ ــة ذي ناع ــر مبديري ــة ذي مج 2017/8/1٩م، يف قري

ــي الكائــن  ــح أحمــد عــي الجذين ــة صال ــزل الضحي مســلحة تابعــة لجامعــه الحــويث بتفجــر من

يف حــارة شــعبية منازلهــا متاصقــة، وذلــك بحجــه أن ابــن الضحيــة صالــح أحمــد عــي الجذينــي، 

ــا،  ــازل وقدمه ــق املن ــار وتاص ــدة االنفج ــبب ش ــم. وبس ــة ذي ناع ــة يف مديري ــراد املقاوم ــد أف أح

نتــج عــن نســف منــزل الضحيــة، تدمــر خمســة منــازل أخــرى ماصقــة ومجــاورة لــه.

النتيجة:

ــر وأوراق  ــن تقاري ــة م ــف القضي ــه مل ــا تضمن ــة، وم ــا اللجن ــي أجرته ــات الت ــال التحقيق ــن خ م
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مرفقــة، ومــا ورد يف شــهادات الشــهود وأقــوال الضحايــا، تبــني للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن 

ــرشف  ــادة م ــاء بقي ــة البيض ــم مبحافظ ــة ذي ناع ــويث يف مديري ــة الح ــي جامع ــاك ه ــذا االنته ه

ــة. ــة يف املديري الجامع

اقعة تفجير عمارة من خمسة ادوار – مديرية التعزية – محافظة تعز  2( و

تتلخــص الواقعــة، وفقــا ملــا جــاء يف ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، ومــا تضمنتــه التقاريــر والصــور 

املرفقــة، ومــا جــاء يف إفــادات الضحايــا وشــهادات الشــهود الذيــن تــم ســامعهم مــن قبــل اللجنــة، 

ــق 2015/6/12م،  ــد 1436/٩/25هـــ، املواف ــه يف األح ــم: )ر. ع. أ. ص.(، و)ع. ع. ع. ص.(، أن وه

قامــت مجموعــة مســلحة مــن جامعــة الحــويث وقــوات صالــح بوضــع املتفجــرات حــول العــامرة 

التابعــة للضحايــا: طاهــر عبــد اللــه عبــد العزيــز، ونبيــل عبــد اللــه عبــد العزيــز، الكائنــة يف شــارع 

ــم  ــة أدوار، ث ــن خمس ــة م ــز، واملكون ــة تع ــة - محافظ ــة التعزي ــمة، مديري ــة الهش ــن منطق العدي

قامــوا بتفجرهــا وتســويتها بــاألرض وتحويلهــا إىل أكــوام مــن الحجــارة.

النتيجة:

ــا  ــا، وم ــهود والضحاي ــهادات الش ــا ورد يف ش ــة، وم ــا اللجن ــي أجرته ــات الت ــال التحقيق ــن خ م

ــة  ــي جامع ــاك ه ــذا االنته ــن ه ــؤولة ع ــة املس ــة أن الجه ــني للجن ــور، تب ــه األوراق والص تضمنت

ــز. ــة تع ــة محافظ ــة التعزي ــح يف مديري ــوات صال ــويث وق الح

ب ( واقعة تفجر منزل من قبل بعض الجهات األمنية املحسوبة عى الحكومة

اقعــة تفجيــر منــزل ورثــة شــيخ محمــد عبــدهللا بوداحــس، بمنطقــة الحوطــة بمديريــة ميفعــه، محافظــة  1( و

شــبوه.

تتلخــص الواقعــة، وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، بأنــه يف تاريــخ 2017/11/26م، 

أقدمــت قــوات مــن النخبــة الشــبوانية مبحــارصة منــزل ورثــة  شــيخ محمــد عبداللــه بوداحــس، 

الــذي كان خاليــا مــن ســاكنيه حينهــا، وهــو منــزل مكــون مــن أربعــه أدوار مبنــي مــن الطــوب 

والحجــر، ثــم قامــت تلــك القــوات بــزرع عبــوات ناســفه يف جميــع أركان املنــزل وفجرتــه بعــد أن 

تــم نهــب محتوياتــه مــن قبلهــم.

وبحســب مــا ورد يف إفــادات الضحايــا )عــدد مــن الورثــة مــاك املنــزل(، ومــا جــاء يف شــهادات 

ــه  ــم: )ع. م. أ. ش. ب.(، و )أ. ص. أ.(، بأن ــة، ومنه ــل اللجن ــن قب ــامعهم م ــم س ــن ت ــهود الذي الش

عنــد الســاعة )10:00( مــن صبــاح يــوم األحــد املوافــق 2017/11/26م، مبنطقــة الحوطــة مديريــة 
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ــيخ  ــة ش ــزل ورث ــارصة من ــبوانية مبح ــة الش ــن النخب ــوات م ــت ق ــبوه، قام ــة ش ــه، محافظ ميفع

ــفه يف  ــوات ناس ــه، وزرع عب ــع محتويات ــب جمي ــاكنيه، ونه ــن س ــه م ــس، وإخائ ــد بوداح محم

جميــع أركانــه وتفجــره، وهــو منــزل مكــون مــن أربعــة أدوار، وذلــك عــى خلفيــة االشــتباه يف 

ــم القاعــدة. كــون أحــد الورثــة ينتمــي إىل تنظي

النتيجة:

مــن خــال تحقيقــات اللجنــة، ومــا تضمنــه ملــف القضيــة لديهــا، ومــا ورد يف شــهادات الشــهود، 

وأقــوال الضحيــة، تبــني للجنــة ثبــوت حــدوث االنتهــاك تجــاه الضحيــة، وأن الجهــة املســؤولة عــن 

ذلــك االنتهــاك هــي قــوات النخبــة الشــبوانية.

: االعتداء على الحق في حرية الحركة والتنقل
ً
خامسا

ــة  ــوق املدني ــدويل للحق ــد ال ــوص العه ــة إىل نص ــة، إضاف ــات الوطني ــني والترشيع ــر القوان  تحظ

والسياســية املصــادق عليــه مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة االعتــداء عــى الحــق يف حريــة الحركــة 

والتنقــل داخــل البــاد ومنعهــم مــن مامرســته، حيــث تنــص  املــادة )57( مــن الدســتور اليمنــي 

عــى كفالــة حريــة التنقــل والحركــة داخــل أرايض الجمهوريــة لــكل مواطــن وال يجــوز تقييدهــا إال 

يف الحــاالت التــي يبينهــا القانــون وملقتضيــات أمــن وســامة املواطنــني، كــام تنــص  الفقرتــني )1 

و 2( مــن املــادة )12( مــن العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية عــى عــدم جــواز املســاس 

بحــق الفــرد بالتنقــل وحريــة اختيــار مــكان إقامتــه. 

وخــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر، ويف فــرات ســابقة، تلقــت اللجنــة العديــد مــن الباغــات 

والشــكاوى عــن انتهــاكات طالــت حــق املواطنــني يف الحركــة والتنقــل، ســواء مــن قبــل جامعــة 

ــل  ــن التنق ــني م ــن املواطن ــدد م ــع ع ــا مبن ــأن قيامه ــات بش ــة باغ ــت اللجن ــي تلق ــويث، الت الح

ــن  ــدد م ــوص ع ــه الخص ــى وج ــة، وع ــلطة الحكوم ــة لس ــات الخاضع ــض املحافظ ــدن وبع إىل ع

العاملــني بالجامعــات وموظفــي الحكومــة. وتســعى اللجنــة إىل رصــد هــذه االنتهــاكات، والجلــوس 

مــع الضحايــا والتحقيــق فيهــا. كــام رصــدت اللجنــة عــددا مــن وقائــع االنتهــاك املتعلقــة باالعتــداء 

عــى الحــق يف التنقــل والحركــة مــن قبــل بعــض النقــاط األمنيــة التــي تقــع عــى الطــرق املؤديــة 

إىل عــدن مــن جهتــي لحــج والضالــع وطــور الباحــة، وعــى وجــه الخصــوص نقطــة الحبيلــني 

عــى طريــق لحــج عــدن ونقطــة مصنــع الحديــد عــى طريــق تعــز طــور الباحــة عــدن، وجميعهــا 

تابعــة لقــوات الحــزام األمنــي، إضافــة إىل رصــد بعــض الوقائــع التــي يتــم التحقيــق فيهــا مــن 

قبــل اللجنــة بشــأن قيــام نقطــة الفلــج مبحافظــة مــارب التابعــة لــوزارة الداخليــة بارتــكاب عــدد 
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ممــن االنتهــاكات املتعلقــة بحريــة التنقــل بحــق بعــض املســافرين عــر محافظــة مــارب. وفيــام 

يــأيت منــاذج لعــدد مــن االنتهــاكات التــي قامــت اللجنــة برصدهــا وتوثيقهــا والتحقيــق فيهــا:

اقعــة منــع خمســة مــن املوظفيــن العامليــن فــي الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة مــن التنقــل إلــى عــدن بتاريخ  1( و

19 /2017/12م 

تتلخــص الواقعــة، وفقــا إلفــادة املبلــغ، وشــهادة شــهود الواقعــة، وهــم: )ن. أ. م.(، و)ي. غ. ع.(، 

و )هـــ. أ. ي.(، أنــه يف متــام الســاعة )10:00( مــن مســاء يــوم الثاثــاء املوافــق 2017/12/1٩م، 

وأثنــاء وصــول فريــق تابــع للصنــدوق االجتامعــي للتنميــة مكــون مــن خمــس موظفــني )تحتفــظ 

ــن  ــة م ــق املؤدي ــى الطري ــج ع ــة لح ــل محافظ ــني يف مدخ ــة الحبيل ــامئهم( إىل نقط ــة بأس اللجن

صنعــاء إىل عــدن والتابعــة لقــوات الحــزام األمنــي، تــم ايقافهــم مــن قبــل املســؤولني يف النقطــة 

ــى  ــة حت ــك النقط ــني يف تل ــتمروا عالق ــاملية، واس ــات ش ــون إىل محافظ ــم ينتم ــوى أنه بدع

ــظ  ــة، والتلف ــة املهين ــك إىل املعامل ــاء ذل ــوا أثن ــايل، وتعرض ــوم الت ــاح الي ــن صب ــاعة )1:00( م الس

عليــه باأللفــاظ النابيــة، مــن قبــل جنــود النقطــة األمنيــة، برغــم محاوالتهــم التوضيــح لهــم أنهــم 

ــن  ــول م ــرشوع مم ــن م ــمية ضم ــة رس ــم يف مهم ــة، وأنه ــي للتنمي ــدوق االجتامع ــني للصن تابع

البنــك الــدويل مخصــص لدعــم صغــار املزارعــني. وبعــد أن فشــلت محاوالتهــم يف إقنــاع الجنــود، 

اضطــروا إىل تــرك البــاص الــذي اســتأجروه لنقلهــم إىل عــدن، وعــادوا ســرا عــى األقــدام لعــدة 

ســاعات إىل مدينــة الضالــع قاطعــني جبــاال وأوديــة، نظــرا لعــدم وجــود ســيارات تقلهــم إىل هناك. 

ومــن الضالــع قامــوا باســتئجار ســيارة، وعــاودا إىل صنعــاء وهــم يف حالــة متعبــة جــدا. 

اقعــة منــع املواطنيــن )م. ع. ع.(، و)خ. ع. م.( وعشــرة آخــرون كانــوا معهــم علــى متــن البــاص مــن التنقــل  2( و

إلــى عــدن

تتلخــص الواقعــة، وفقــا ملــا تضمنتــه الوثائــق واألوراق يف ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، وبحســب 

ــة، ومنهــم:  ــن اســتمعت لهــم اللجن ــه املبلغــون، ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود الذي مــا أفــاد ب

)هـــ. أ. ع.(، و)ع. ق. م.(، و)ر. ب. ع.(، أنــه يف يــوم 2017/12/16م، قــام أفــراد النقطــة األمنيــة 

املجــاورة ملصنــع الحديــد الكائــن مبديريــة طــور الباحــة محافظــة لحــج، وهــي تعــد أول النقــاط 

التابعــة للحــزام األمنــي مبحافظــة لحــج عــى طريــق تعــز عــدن، بإيقــاف البــاص املتحــرك مــن 

مديريــة املعافــر مبحافظــة تعــز، ومنــع جميــع الــركاب الذيــن كانــوا يســتقلونه، وعددهــم )12( 

راكبــاً، جميعهــم كانــوا متجهــني إىل عــدن، مــن مواصلــة الســفر إىل عــدن. وطلبــت منهــم العــودة 

مــن حيــث أتــوا. وذلــك بالرغــم مــن أن جميــع الــركاب كان لديهــم بطائــق شــخصية رســمية تُعــرّف 

ــم  ــباب ذهابه ــم وأس ــة أعامله ــة طبيع ــة األمني ــح للنقط ــم التوضي ــن محاوالته ــم م ــم، وبالرغ به
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ــدن  ــني إىل ع ــوا ذاهب ــن كان ــاب، وآخري ــم ط ــث كان بعضه ــا، حي ــم فيه ــكان إقامته ــدن وم إىل ع

ــة  ــات تجاري ــون مح ــم ميتلك ــوت، كونه ــة حرم ــفر إىل محافظ ــرور للس ــة م ــا نقط باعتباره

ــات  ــاص باص ــذا الب ــه كان إىل جانــب ه ــام أفــاد الشــهود أن ــاً، ك ــك مل يكــن مجدي ــاك، أال أن ذل هن

كثــرة يزيــد عددهــا عــن )8( باصــات، باإلضافــة إىل عــدد مــن الســيارات الخاصــة األخــرى، والتــي 

تــم منعهــا جميعــا مــن الوصــول إىل عــدن. وطلبــت منهــم النقطــة األمنيــة العــودة إىل تعــز بحجــة 

أن لديهــم توجيهــات مــن جهــات عليــا مبنــع دخــول أبنــاء املناطــق الشــاملية إىل عــدن. كــام تــم 

إطــاق النــار إلخافــة الــركاب وإجبارهــم عــى العــودة إىل تعــز.

اقعة منع املواطن )أ. ع. أ.(، و )ف. م. ح.(، و )ع. ر. ح.(، وعشرون آخرون من التنقل إلى عدن 3( و

تتلخــص الواقعــة، وفقــا لــألوراق، والكشــوفات املرفقــة مبلــف القضيــة لــدى اللجنــة، ومــا ورد يف 

إفــادات املبلغــني، ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود، ومنهــم: )و. ج. س.(، و)س. ع. ش.(، و)هـــ. أ. 

س.(، وبحســب التقريــر املرفــوع مــن قبــل فريــق اللجنــة املكلــف بالنــزول إىل نقطــة مصنــع حديــد، 

أنــه يف ظهــر يــوم الســبت 2017/12/16م، وعنــد وصــول عــدد مــن الســيارات والباصــات املحملــة 

ــة إىل  ــد مبحافظــة لحــج متجه ــع الحدي ــة مصن ــدة إىل نقط ــز والحدي ــركاب القادمــني مــن تع بال

ــف  ــق التعري ــب بطائ ــى طل ــم حت ــل أن يت ــة. وقب ــيارات يف النقط ــع الس ــف جمي ــم توقي ــدن، ت ع

ــه  ــيارات، وتوجي ــطح الس ــى أس ــرب ع ــار وال ــاء األحج ــة بإلق ــود النقط ــام جن ــخصية، ق الش

ــول أي  ــع دخ ــم مبن ــر لديه ــاك أوام ــون أن هن ــوا، ك ــث أت ــن حي ــودة م ــائقني بالع ــر إىل الس األوام

مواطــن مــن املحافظــات الشــاملية إىل عــدن ، كــام أفــاد الشــهود بأنهــم شــاهدوا جنــود النقطــة 

ــداء عــى بعــض املواطنــني بالــرب والحبــس باملبــاين املجــاورة للنقطــة،  وهــم يقومــون باالعت

وكــذا برمــي الحجــارة والســحب وإطــاق الرصــاص الحــي تجــاه املواطنــني. وقــد تعــرض بعــض 

املواطنــني والســائقني إىل اللطــم عــى الوجــه، ومصــادرة الهواتــف،  ومفاتيــح الســيارات، وغــر 

ذلــك  مــن االنتهــاكات الاأخاقيــة بســبب عــدم اســتجابتهم الريعــة ألوامــر الجنــود بالعــودة. 

اقعة منع املواطنين )س. أ.(، و )ع. أ. ح.( و )13( وآخرون من التنقل الى عدن 4( و

ــا  ــادات الضحاي ــب إف ــة، وبحس ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــا ورد يف مل ــا مل ــة، وفق ــص الواقع تتلخ

ــم: )ع. أ. م.(، و)خ. ع. ع.(،  ــم، ومنه ــة إليه ــتمعت  اللجن ــن اس ــهود الذي ــهادات الش ــني، وش واملبلغ

و)ي. ع. م.(، ومــا تضمنــه تقريــر فريــق اللجنــة املكلــف بالنــزول واملعاينــة، والفيديوهــات والصــور 

ــا كان )س. أ.(، و)ع. أ. ح.(،   ــاء م ــس 2017/12/14م، وأثن ــوم الخمي ــه: يف ي ــر بأن ــة بالتقري املرفق

و)13( راكبــاً آخــرون يســتقلون البــاص مــن تعــز متجهــني إىل عــدن، تــم إيقافهــم بنقطــة حديــد 

عنــد الســاعة )1:00( ظهــرا، ومنعهــم مــن مواصلــة طريقهــم إىل عــدن مــن قبــل نقطــة مصنــع 
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الحديــد مبحافظــة لحــج، وذلــك بالرغــم مــن تقديــم ســائق البــاص للنقطــة كافــة البطائــق الثبوتية 

الخاصــة بالــركاب. وعندمــا تــم ســؤال أفــراد النقطــة عــن ســبب املنــع قالــوا: »ممنــوع تســألوا، 

هــذه أوامــر مــن جهــات عليــا«، ثــم قــام أحــد أفــراد النقطــة بالــرب بالعصــا عــى البــاص، وهــدد 

الســائق بتكســر البــاص إن مل ينفــذ األوامــر ويعــود بالــركاب مــن حيــث أتــوا. وكان أحــد الــركاب 

ــة  ــم دراس ــدن لديه ــة ع ــاب بجامع ــم ط ــة منه ــدن، وثاث ــن ع ــوازه م ــتام ج ــة الس ــه معامل مع

قدمــوا أوراقهــم التــي تثبــت ذلــك، إال أنهــم منعــوا هــم أيضــا مــن مواصلــة الســفر إىل عــدن.

النتيجة:

ــة، يف الوقائــع املشــار إليهــا أعــاه، ومــا تــم رصــده  مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجن

والتحقيــق فيــه مــن وقائــع لــدى اللجنــة، خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر، تبــني أن الجهــة 

املســؤولة عــن االعتــداء عــى حــق املواطنــني يف حريــة الحركــة والتنقــل داخــل أرايض الجمهوريــة 

هــي قــوات الحــزام االمنــي والنقــاط التابعــة لهــا عــى مداخــل مدنيــة عــدن يف محافظتــي لحــج 

والضالــع.

: االعتداء على حرية الفكر واملعتقد 
ً
سادسا

نصــت املــادة )18( مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق االنســان عــى أن لــكل شــخص الحــق يف الفكــر 

والوجــدان والديــن، كــام أكــد العهــد الــدويل لحقــوق املدنيــة والسياســية هــذا الحــق يف املــادة )18( 

منــه، وألــزم الــدول املصادقــة عــى حاميــة هــذا الحــق، وهــو األمــر الــذي أكدتــه أيضــا املــادة )6( 

مــن الدســتور اليمنــي، والتــي  تنــص عــى أن الدولــة تؤكــد عــى العمــل مبيثــاق األمــم املتحــدة، 

واإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان، وقواعــد القانــون الــدويل املعــرف بهــا بصــورة عامــة. وخــال 

الفــرة املاضيــة مــن عمــر اللجنــة تــم التحقيــق يف عــدد مــن الوقائــع املتعلقــة بانتهــاك حريــة 

ــه أفــراد الطائفــة البهائيــة يف اليمــن. ومــن خــال  الفكــر واملعتقــد، مــن أبرزهــا: مــا يتعــرض ل

التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف الوقائــع املشــار إليهــا تبــني للجنــة أن جامعــة الحــويث كانــت 

هــي املســؤولة عــن معظــم هــذه االنتهــاكات التــي تــم ارتكابهــا تجــاه أفــراد الطائفــة البهائيــة، 

فيــام عــدى واقعــة واحــدة كانــت مســؤولة عنهــا الجهــات األمنيــة التابعــة للحكومــة يف محافظــة 

ــة  ــة رصيح ــج، يف مخالف ــكل ممنه ــم بش ــت تت ــاكات كان ــذه االنته ــا أن ه ــني أيض ــام تب ــدن. ك ع

ألحــكام ونصــوص القوانــني الوطنيــة واالتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة املتعلقــة بحريــة املعتقــد، 

واملصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة.

إضافــة إىل ذلــك رصــدت اللجنــة عــددا مــن الوقائــع املتعلقــة باالعتــداء عــى حريــة املعتقــد قامــت 
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بهــا جامعــة الحــويث يف املناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرتها متثلــت يف قيــام الجامعــة  بفــرض 

العديــد مــن القيــود عــى مامرســة املواطنــني لبعــض الطقــوس الدينيــة املرتبطــة باملذهــب الســني 

ــاء  ــارك، وتغيــر عــدد مــن خطب ــل أداء صــاة الراويــح يف املســاجد خــال شــهر رمضــان املب مث

وأمئــة املســاجد وإبدالهــم بخطبــاء وأمئــة مــن العنــارص التابعــة للجامعــة، كــام عملــت جامعــة 

الحــويث أيضــا عــى نــرش املذهــب الشــيعي بأفــكاره ومامرســاته يف جميــع املناطــق التــي تقــع 

ــة  ــه والربي ــظ و دورات التوجي ــدوات ودروس الوع ــة الن ــال إقام ــن خ ــك م ــيطرتها، وذل ــت س تح

ــال  ــن خ ــكار م ــذه االف ــرض ه ــامة إىل ف ــعت الج ــال، وس ــدم لاطف ــي تق ــة الت ــة والثقافي الديني

الحديــث املســتمر عــن رضورة تغيــر املناهــج والرامــج والكتــب املدرســية والبيئــة املدرســية وذلــك 

ــا   بهــدف فــرض وتكريــس املذهــب الشــيعي يف املجتمــع اليمنــي فكــرا ومامرســة. واللجنــة حالي

تنتظــر صــدور الطبعــة الجديــدة مــن املناهــج والكتــب املدرســية التــي أعلــن عــن اعتامدهــا مــن 

قبــل املســؤولني التابعــني لجامعــة الحــويث خــال العــام الــدرايس القــادم، وذلــك للتأكــد مــن صحة 

ــني  ــا، وتضم ــوت صحته ــال ثب ــا يف ح ــق فيه ــج والتحقي ــر املناه ــة بتغي ــاءات املتعلق ــذه االدع ه

نتائــج هــذه التحقيقــات يف تقاريرهــا القادمــة.

ــة  ــى حري ــداء ع ــوع االعت ــة يف موض ــا اللجن ــت فيه ــي حقق ــاكات الت ــع االنته ــرز وقائ ــن أب وم

ــأيت: ــا ي ــد  م ــر واملعتق الفك

اقعــة مداهمــة الفعاليــة التــي كانــت تقيمهــا الطائفــة البهائيــة فــي مقــر مؤسســة يمــن جــود، واعتقــال  1( و

فــي الفعاليــة بتاريــخ 2016/8/10م جميــع املشــاركين 

تتلخــص الواقعــة بحســب أقــوال الشــهود، ومنهــم: )ع. م. ح. أ.(، و)أ. أ. ع. ح.(، و)ع. أ.(، وإفــادات 

ــم: )أ. أ. ص.(، و)أ. ص. ع.(، و)ع. ع. ع.(،  و)ر. ج.(،  ــم، ومنه ــن أقاربه ــدد م ــا، وع ــض الضحاي بع

ــراد  ــن أف ــدد م ــا ع ــة كان يقيمه ــام فعالي ــخ 2016/8/10م، ويف خت ــه يف تاري و)أ. ص. ع.( بأن

ــود  ــن ج ــة مي ــر مؤسس ــا يف مق ــم تنظيمه ــدرات، ت ــاء الق ــج بن ــق برنام ــة تتعل ــة البهائي الطائف

ـ الكائنــة يف أمانــة العاصمــة صنعــاء شــارع الجزائــر - لعــدد مــن الشــباب والشــابات واألطفــال 

ــام  ــن - يف مت ــئ الحارضي ــردا، فوج ــن )62( إىل )65( ف ــم م ــراوح عدده ــة ، ي ــاء الطائف ــن أبن م

ــل عنــارص مســلحة تابعــة لجامعــة  الســاعة )12:00( ظهــرا - مبداهمــة مقــر املؤسســة مــن قب

الحــويث وقــوات حليفــه الســابق صالــح بقيــادة املدعــو نبيــل االكــوع. ومبجــرد وصولهــم إىل مقــر 

املؤسســة - عــى مــن عــدد مــن الســيارات العســكرية - قامــوا باقتحــام املكاتــب والقاعــة التــي 

ــة، وكان  ــر املؤسس ــن يف مق ــاركني واملتواجدي ــع املش ــال جمي ــة، واعتق ــا الفعالي ــام فيه ــت تق كان

ومــن ضمــن املعتقلــني أربعــة أطفــال وامــرأة وهــم:
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مالحظاتالحالةالعمراالسمم

14 عامرنا جعبل1

ال يزال والدهما معتقل حتى اآلنكما تم اعتقال والدها16 عامأبرار أكرم عياش2

كما تم اعتقال والده15 عامأيمن اكرم عياش3

15 عامعمر عبدالعزيز عياش4

40 عامروحية حشمت5

وبحســب إفــادات الضحايــا والشــهود الــذي اســتمعت إليهــم اللجنــة، فقــد متــت املداهمــة واالعتقال 

بطريقــة فجــة، وكانــت معاملــة األفــراد الذيــن قامــوا باالقتحــام ونفــذوا االعتقــال الإنســانية تجــاه 

الضحايــا، ومصحوبــة باالعتــداءات الجســديّة، واأللفــاظ النابيــة. وبعــد اعتقال املشــاركني تــم نقلهم 

إىل مقــر مبنــى األمــن القومــي، حيــث تــم وضعهــم يف عنابــر مــع متهمــني آخريــن مبــا يف ذلــك 

األطفــال. واســتمر اعتقــال الضحايــا لفــرات متفاوتــة، وتــم االفــراج عنهــم بالتدريــج خــال فــرة 

اســتمرت حــوايل شــهرين. وبقــي شــخص واحــد مــن املعتقلــني مل يتــم اإلفــراج عنــه حتــى تاريــخ 

هــذا التقريــر وهــو الضحيــة كيــوان القــادري.

كــام أنــه وبالتزامــن مــع الواقعــة، متــت مداهمــة وتفتيــش منــازل الضحايــا: بديــع الســنايئ، ونديم 

الســقاف، ووليــد عيــاش، كــام تــم إغــاق مؤسســة ميــن جــود التــي أقيمــت فيهــا الفعاليــة. ومل 

يتــم الســامح بإعــادة فتحهــا إال بعــد شــهرين، وبعــد التأكــد مــن أن مالكهــا ال ينتمــي إىل الطائفــة 

البهائيــة، كــام تــم أيضــا اقتحــام ونهــب مؤسســة متيــز، وإغــاق مؤسســة نــداء، لاشــتباه يف 

تبعيتهــام ألفــراد ينتمــون للطائفــة البهائيــة.

اقعه اعتقال ومالحقة عدد من األفراد بسبب االشتباه في انتمائهم إلى الطائفة البهائية:  2( و

وثقــت اللجنــة، وانتهــت مــن التحقيــق يف عــدد مــن وقائــع االعتقــال واملاحقــة غــر القانونيــة، 

ــال  ــك خ ــة، وذل ــة البهائي ــم إىل الطائف ــبب انتامئه ــخاص بس ــن األش ــدد م ــا ع ــرض له ــي تع والت

العــام املــايض 2017م، وبدايــة العــام الجــاري 2018م. ومــن أهــم الحــاالت التــي رصدتهــا اللجنــة، 

وقامــت بالتحقيــق فيهــا مــا يــأيت:  

1.1  وليد صالح عياش 

ــة  ــة األمني ــل النقط ــن قب ــدة م ــة الحدي ــه إىل محافظ ــو يف طريق ــل يف 2017/4/20م، وه اعتق

ــم إخفاؤهــام  ــد. وت ــو )16(، وهــو برفقــة صديقــة  محمــود حمي ــة كيل ــة يف مدخــل املدين الواقع
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ــزال  ــر 2018م. وال ي ــام إال يف يناي ــكان احتجازه ــة م ــم معرف ــهر. ومل يت ــن )8( أش ــد ع ــرة تزي لف

ــر. ــذا التقري ــة ه ــخ كتاب ــى تاري ــل حت ــان يف املعتق الضحيت

بديع الله سنايئ:  1.2

ــدة  ــل مل ــتمر يف املعتق ــخ 2017/4/20م، واس ــة بتاري ــل بداي ــا. أعتق ــر )67( عام ــن العم ــغ م يبل

أســبوع، تــم بعدهــا إطــاق رساحــه ليتــم  اعتقالــه مــرة أخــرى بتاريــخ 2017/5/24م مــن قبــل 

مــا يســمى بـــ »األمــن القومــي« التابــع لجامعــة الحــويث يف صنعــاء، حيــث تــم أخــذه مــن أمــام 

مقــر الهيئــة العامــة للتخطيــط الحــري، وال يــزال معتقــا حتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر.

وائل العريقي   1.3

تــم اعتقــال الضحيــة وهــو يف طريقــه إىل مقــر املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان يف صنعــاء 

بتاريــخ 2017/5/24م، وال يــزال معتقــا حتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر.

بجوهش بديع الله سنايئ  1.4

ــام  ــة الع ــخ 2017/4/5م. ويف نهاي ــل بتاري ــر، واعتق ــب األحم ــا يف الصلي ــة كان موظف الضحي

ــل  ــي تحم ــه الت ــة أوالده وزوجت ــه برؤي ــامح ل ــرا دون الس ــه ق ــم ترحيل ــه، وت ــرج عن 2017م، أف

ــة. ــية اليمني الجنس

اكرم صالح عياش  1.5

تــم اعتقــال الضحيــة بتاريــخ 2017/10/22م، وهــو يف منــزل أخيــه وليــد صالــح عيــاش الكائــن 

يف صنعــاء الحــي الســيايس جــوار جامــع العاقــل، حيــث متــت مداهمــة املنــزل مــن قبــل عنــارص 

تابعــة لجامعــة الحــويث قدمــوا عــى مــن عــدد مــن الســيارات املصفحــة، وقامــوا بإطــاق النــار 

عــى املنــزل واقتحامــه بالقــوة،  واعتقــال الضحيــة أكــرم عيــاش الــذي ال يــزال معتقــا حتــى اليوم.

3( التحريض على البهائيين 

ــة  ــل اللجن ــي تعم ــن، والت ــة يف اليم ــة البهائي ــراد الطائف ــا أف ــرض له ــي يتع ــاكات الت ــن االنته م

ــة إعاميــة واســعة النطــاق  عــى القيــام برصدهــا وتوثيقهــا، قيــام جامعــة الحــويث بشــن حمل

ضــد أفــراد الطائفــة البهائيــة بهــدف تشــويه معتقداتهــم واإلســاءة إىل أفكارهــم. وشــملت هــذه 

الحملــة التحريــض عليهــم، والتشــهر بهــم، وتكفرهــم، واملطالبــة باملاحقــة واالعتقــال واملحاكمــة 

ــويث،  ــة الح ــة لجامع ــة التابع ــام املختلف ــائل اإلع ــر وس ــك ع ــة، وذل ــذه الطائف ــني إىل ه للمنتم

ــخ  ــويث بتاري ــك الح ــة عبداملل ــم الجامع ــارضة زعي ــا ورد يف مح ــال م ــبيل املث ــى س ــك ع ــن ذل وم
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2017/11/27م، والتــي ألقائهــا مبناســبة ذكــرى املولــد النبــوي، وتــم عرضهــا عــى قنــاة املســرة 

التابعــة لهــم، حيــث أشــار يف هــذه املحــارضة إىل أن البهائيــة واألحمديــة هي َدجــل وافــراء وباطل، 

ومرتبطــة باملخابــرات األمريكيــة واإلرسائيليــة، وأن نشــاطها مدفــوع بقصــد اخــراق األمــه... الــخ.

4( استخدام القضاء في محاكمة بعض املنتمين إلى الطائفة البهائية 

مــن أبــرز الحــاالت التي قامــت اللجنــة برصدهــا،  هو اســتغال جامعــة الحــويث للمحاكــم والنيابات 

الخاضعــة لســلطتها يف محاكمــة عــدد مــن أفــراد الطائفــة البهائيــة، ومنهــم الضحيــة حامــد بــن 

ــر  ــبوة يف أواخ ــة ش ــاف مبحافظ ــة بلح ــه يف منطق ــر عمل ــن مق ــه م ــم اعتقال ــذي ت ــدره، وال حي

العــام 2013م، وتــم إخفــاؤه ملــدة تزيــد عــى تســعة أشــهر، ليحــال بعــد ذلــك إىل النيابــة واملحكمــة 

الجزائيــة املتخصصــة التــي تــم إعــادة تشــكيلها مــن قبــل جامعــة الحــويث. وصــدر يف حقــه حكــم 

باإلعــدام تعزيــرا بتاريــخ 2018/1/2م مــع مصــادرة كافــة أماكــه، كــام نــص الحكــم عــى إغــاق 

ومصــادرة مقــرات وممتلــكات البهائيــة يف عمــوم اليمــن.

اعتقــال الضحيتــني حشــمت اللــه عــي محمــد ثابــت، ونســيم الســقاف، يف مطــار عــدن بتاريــخ 

2017/1/11م. 

ــة  ــة يف محافظ ــة للحكوم ــة التابع ــات األمني ــا الجه ــت به ــاك قام ــة انته ــة واقع ــدت اللجن  رص

عــدن، حيــث تعــرض الضحيتــان مــن أتبــاع الطائفــة البهائيــة: حشــمت اللــه عــي محمــد ثابــت، 

إيــراين الجنســية، ونســيم الســقاف، مينــي الجنســية، لاعتقــال مــن قبــل الســلطات األمنيــة يف 

مطــار أمــن عــدن بتاريــخ 2017/1/11م. وبالرغــم مــن أن الســلطات األمنيــة قــد قامــت باطــاق 

رساح الضحيتــني يف وقــت الحــق، وحاولــت تريــر حادثــة االعتقــال مــن خــال القــول بــأن ســبب 

االعتقــال هــو االشــتباه يف الضحيــة األول، والــذي يحمــل الجنســية اإليرانيــة، إال أن الثابــت أن انتامء 

ــال  ــرة اعتق ــة ف ــي أدت إىل إطال ــباب الت ــن األس ــن ضم ــة كان م ــة البهائي ــني إىل الطائف الضحيت

للضحيتــني.
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القسم الثالث: قصف الطائرات األمريكية بدون طيار )الدرونز(  

خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر، تــم رصــد حــوايل  )5( وقائــع ادعــاء تتعلــق بقيــام ما يســمى 

بالطائــرات األمريكيــة بــدون طيــار )الدرونــز(، باســتهداف مدنيــني، تــم توثيقهــا جميعــا وجمــع 

األدلــة واملعلومــات بشــأنها، والتحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة، وقــد ســقط بواســطتها عــدد  )18( 

ضحيــة، جميعهــم مــن املدنيــني، بينهــم حــوايل   )13(  قتيــاً منهــم )3( أطفــال، إضافــة إىل )5( 

جرحــى بينهــم طفلــني.

وفيام يأيت مناذج لعدد من الوقائع التي تم التحقيق فيها من قبل اللجنة: 

اقعة قصف طائرات الدرونز ملدنيين في منطقة العبر محافظة حضرموت بتاريخ 2018/3/7م 1( و

ــاعة  ــام الس ــه، ويف مت ــة، بأن ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل ــا تضمن ــا مل ــة، وفق ــص الواقع تتلخ

ــة  ــا، والثاني ــاص تويوت ــوع ش ــيارتان األوىل ن ــت س ــخ 2018/3/7م، تعرض ــاءا بتاري )4:00( مس

نــوع هيلوكــس تويوتــا عــى متنهــا )8( مواطنــني مــن آل الوحــر، وآل حريــدان يف منطقــة العــر، 

مبحافظــة حرمــوت لاســتهداف بصــاروخ مــن طائــرة بــدون طيــار، يرّجــح أنهــا طائــرة أمريكية، 

ونتــج عــن ذلــك القصــف تدمــر الســيارتني، ومقتــل )7( أشــخاص بينهــم طفــل ال يتجــاوز عمــره 

)13( عامــا، وإصابــة شــخص واحــد بإصابــات بليغــة.

أسماء القتلى:

العمراالسمم

40 سنةحزام عبدهللا سعيد الوحير1

33 سنةشاجع عبدهللا سعيد الوحير2

30 سنةمحمد عبدهللا سعيد الوحير3

18 سنةمهدي عبدهللا سعيد الوحير4

55 سنةمحسن علي سعيد الوحير5

20 سنةعبدهللا حسن القليل حريدان6

13عامعامر علي حريدان7

اسم املصاب

العمراالسمم

19عامحسن صالح حريدان1
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ووفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، ومــا أفــاد بــه ذوو الضحايــا، ومــا ورد يف تقريــر 

ــظايا  ــن ش ــزه م ــم تحري ــا ت ــة، وم ــل اللجن ــن قب ــة م ــكان الواقع ــزول إىل م ــف بالن ــق املكل الفري

الصــاروخ، ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود، ومنهــم: )ع. م. ص. ح.(، و)س. م. ع. ق.(، بأنــه ويف 

متــام الســاعة )4:00( مســاءاً بتاريــخ 2018/3/7م، وأثنــاء مــا كان الضحايــا يســتقلون ســياراتهم 

يف طريقهــم إىل محــل إقامتهــم يف مخيــم النازحــني الكائــن يف منطقــة العــر، والــذي يقيمــون 

ــذ ثــاث ســنوات بســبب الحــرب. وخــال مرورهــم يف الطريــق الرئيــي، قامــت طائــرة  فيــه من

أمريكيــة بــدون طيــار باســتهدافهم بثــاث رضبــات، مــام أدى إىل مقتــل ســبعة أشــخاص، وإصابــة 

ــم، وعــدد  ــوا يســتقلونها، كــام أفــاد أهــايل املخي شــخص واحــد، وتدمــر الســيارتني اللتــني  كان

مــن املواطنــني الذيــن كانــوا عــى معرفــة وثيقــة بالضحايــا، والذيــن تحتفــظ اللجنــة بأســامئهم 

ــون يف  ــون ونازح ــون مدني ــوا مواطن ــتهدفون كان ــا املس ــع الضحاي ــأن جمي ــا، ب ــم لديه وإفاداته

ــم أي  ــس لديه ــعودية، ولي ــة الس ــة العربي ــن اململك ــراً م ــادوا مؤخ ــون ع ــم مغرب ــم، وبعضه املخي

ارتبــاط بــأي جامعــات إرهابيــة.

اقعــة قصــف طائــرات الدرونــز لطفليــن فــي منطقــة عقبــة زعــج – مديريــة ولــد ربيــع – محافظــة البيضــاء  2( و

بتاريخ 2017/3/6م 

تتلخــص الواقعــة، وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضية لــدى اللجنــة، بأنــه ويف متــام الســاعة )11:00( 

ليــاً بتاريــخ 2017/3/6م، قامــت طائــرة أمريكيــة بــدون طيــار بقصــف ســيارة كانــت تقــل ثاثــة 

إخــوة اثنــني منهــم أطفــال، وجميعهــم كانــوا مــن النازحــني مــع والدهــم وعائلتهــم، وذلــك بعــد 

ــة زعــج  ســيطرة جامعــة الحــويث عــى قريتهــم. واســتهدفت الطائــرة الســيارة يف منطقــة عقب

مبديريــة ولــد ربيــع مــام أدى إىل مقتــل الطفلــني ونجــاة أخيهــم الثالــث

أسماء القتلى:

العمراالسمم

12 سنةاحمد عبدهللا محمد الصنبحي الخبزي1

10 سنوات محمد عبدهللا محمد الصنبحي الخبزي2

ووفقــا ملــا ورد يف إفــادات ذوي الضحايــا، ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم 

اللجنــة، ومنهــم: )ص. م. م. ع.(، و )ص. ع. م. ج.(، بأنــه وبتاريــخ 2017/3/6م، وعندمــا كان 

الضحيتــان احمــد عبداللــه محمــد الصنبحــي الخبــزي، وأخيــه محمــد، عــى مــن ســيارة أخيهــم 

الثالــث مــن نــوع شــاص تويوتــا بعــد نزوحهــم مــع األهــايل النازحــني مــن قريــة يــكا، قامــت 
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طائــرة أمريكيــة بــدون طيــار باســتهدافهام مــام أدى إىل مقتلهــام، ونجــاة أخيهــم الثالــث، وذلــك 

بالرغــم مــن أن الضحيتــني ال يــزاال طفلــني )10 ســنوات و 12 ســنة(. وكاهــام مدنيــان، وال تربطهام 

أي عاقــة بــأي تنظيــم أو جامعــة إرهابيــة مســلحة. وقــد أكد الشــهود أنهــم شــاهدوا الطائــرة بدون 

طيــار تحــوم يف ســامء املنطقــة، وســمعوا دوي االنفجــار ثــم شــاهدوا ألســنة اللهــب تتصاعــد مــن 

الســيارة، وهرعــوا إىل مــكان الواقعــة ملحاولــة إســعاف الضحيتــني، إال أنهــم وجدوهــام قــد تحــوال 

إىل أشــاء، ومل ينجــوا مــن القصــف إال أخوهــم الثالــث، والــذي كان يقــود الســيارة.

اقعــة قصــف عائلــة الضحيــة بــدران أحمــد حســين عامــر قريــة قــراره، مديريــة املحفــد محافظــة أبيــن  3( و

افــق 2016/6/28م بتاريــخ 23رمضــان املو

تتلخــص الواقعــة بأنــه يف الســاعة )7:00( صباحــا بتاريــخ 1437/٩/23هـ املوافــق 2016/6/28م، 

ــد  ــدران أحم ــة ب ــزل الضحي ــتهداف من ــة - باس ــا أمريكي ــح أنه ــار – يرج ــدون طي ــرة ب ــت طائ قام

ــه  ــج عن ــة املحفــد محافظــة أبــني، بقصــف صاروخــي، نت ــة قــراره مديري خميــس عامــر يف قري

مقتــل ســبعة أشــخاص مــن أفــراد األرسة، بينهــم أربعــة أطفــال وامــرأة، وإصابــة امــرأة أخــرى.

أسماء القتلى:

العمراالسمم

32 عام بدران احمد خميس عامر1

23 عامنور ناصر احمد عوض2

4 سنوات صفية بدران احمد خميس3

3 سنوات ماجد مصطفى احمد4

11 سنةماجده مصطفى احمد خميس5

6 سنواتبشرى على احمد خميس6

5 سنوات سمية مصطفى احمد7

 

أسماء الجرحى:

العمراالسمم

45 عامعائشة عبدهللا خميس 1
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ووفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، ومــا أفــاد بــه ذوي الضحايا، ومــا جاء يف شــهادات 

الشــهود، ومنهــم: )ع. م. م. أ.(، و)م. ع. أ. ح.(، والذيــن أفــادوا بأنــه يف تاريــخ 2016/٩/23م، ويف 

متــام الســاعة )7:00( صباحــا، وعندمــا كان الضحايــا نامئــني يف منزلهــم، أطلقــت طائــرة درونــز 

بــدون طيــار صاروخــني جــو أرض عــى منزلهــم أدت إىل مقتــل ســبعه مــن أفــراد أرستــه، وإصابــة 

إمــراه بإصابــة بليغــة تســببت يف إعاقتهــا. وقــد أفــاد الشــهود وأهــايل قريــة قــراره، أن الضحايــا 

ــني( أو  ــد حس ــدران احم ــرب األرسة )ب ــس ل ــال، ولي ــم أطف ــني، وأكره ــني العادي ــن املواطن ــم م ه

شــقيقه )مصطفــى(، أي عاقــة بعنــارص القاعــدة، أو أي تنظيــم إرهــايب. وأفــاد الشــهود أن قصــف 

منــزل الضحيــة كان يف وقــت مبكــر مــن الصبــاح، وأهــل القريــة نامئــني. وأنــه مــن جــراء قــوة 

انفجــار للصواريــخ، اســتيقظ عــى إثــر ذلــك جميــع أهــل القريــة. وكان الشــهود مــن أول املســعفني 

ــى  ــراه تدع ــوى إم ــراد األرسة س ــن أف ــق م ــم، ومل يتب ــض منه ــاء البع ــرت أش ــن تناث ــألرسة الذي ل

ــة  ــا إعاق ــة، أدت إىل إعاقته ــات بالغ ــف بإصاب ــت يف القص ــي أصيب ــس، والت ــه خمي ــة عبدالل عائش

كليــة عــن الحركــة.

النتيجة:_

ــار  ــاءات املش ــاالت االدع ــق يف ح ــامل التحقي ــن أع ــة م ــة الوطني ــه اللجن ــت ب ــا قام ــال م ــن خ م

إليهــا، باإلضافــة إىل عــدد مــن الوقائــع األخــرى املتعلقــة بقصــف الطائــرات األمريكيــة ملواطنــني 

مينيــني مــن املدنيــني، خلصــت اللجنــة إىل مســؤولية القــوات األمريكيــة، بالرشاكــة مــع الحكومــة 

اليمنيــة التــي ســمحت مبثــل هــذه التدخــات، عــن ارتــكاب هــذا النــوع الخطــر مــن االنتهــاكات. 

وتأكيــدا ملــا ضّمنتــه اللجنــة يف تقاريرهــا الســابقة بهــذا الشــأن، فــإن اللجنــة الوطنيــة تحــذر مــن 

مغّبــة اســتمرار مثــل هــذه الربــات، ومواصلــة قتــل واســتهداف املواطنــني املدنيــني اآلمنــني، كــام 

تؤكــد اللجنــة عــى رضورة التــزام الحكومــة اليمنيــة بنصــوص الدســتور والقوانــني الوطنيــة والتي 

تؤكــد عــى وجــوب حاميــة املواطنــني مــن كل اعتــداء. وتوجــب تقديــم املتهمــني بــأي اتهامــات إىل 

القضــاء. وتــرى اللجنــة أن عــى الحكومــة املبــادرة إىل دفــع التعويضــات العادلــة للمترريــن مــن 

ــار يف  ــدون طي ــة ب ــرات األمريكي ــا الطائ ــذي ترتكبه ــاوزات ال ــد للتج ــع ح ــاكات، ووض ــك االنته تل

اليمــن وبــأرسع وقــت.

: التحديات )الصعوبات(
ً
سابعا

ــة  ــكرية واألمني ــّرات العس ــداث والتغ ــن األح ــر م ــر الكث ــا التقري ــي يغطيه ــرة الت ــهدت الف ش

والسياســية. وقــد كان مــن الطبيعــي أن يؤثــر ذلــك عــى أعــامل وأنشــطة جميــع املؤسســات املحلية 

والدوليــة العاملــة يف امليــدان، ومــن بينهــا اللجنــة الوطنيــة. وقــد بذلــت اللجنــة جهــدا مضاعفــا 
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لتجــاوز تلــك الصعوبــات والتحديــات وصــوال إىل التحقيــق يف جميــع ادعــاءات االنتهــاكات التــي 

ارتكبــت بحــق اليمنيــني يف كل املحافظــات، انطاقــا مــن مهمتهــا مبوجــب قــرار إنشــاء اللجنــة رقم 

)14( لســنة 2012م، وتعدياتــه. وستشــر اللجنــة يف هــذا التقريــر اىل بعــض التحديــات الكــرى 

التــي واجهتهــا يف عملهــا عــى غــرار باقــي املؤسســات والهيئــات املحليــة والدوليــة األخــرى، وذلــك 

مــن أجــل حــث كافــة األطــراف والجهــات املعنيــة عــى بــذل املزيــد مــن الجهــود لتذليليها وتحســني 

بيئــة العمــل يف حاميــة حقــوق اإلنســان يف العمــل ، ومــن أهــم التحديــات والصعوبــات:

ــات العســكرية يف املحافظــات التــي تشــهد . 1 ــة، واتســاع دائــرة العملي اســتمرار املخاطــر األمني

ــك مــن صعوبــات يف التنقــل والوصــول إىل مناطــق  نزاعــا مســلحا، مــع مــا يرتــب عــى ذل

ــاكات. االنته

ــاين . 2 ــدويل اإلنس ــون ال ــادئ القان ــا مبب ــن عموم ــلح يف اليم ــزاع املس ــراف الن ــزام أط ــدم الت ع

ــني  ــة املدني ــب لحامي ــانية والتناس ــكرية واإلنس ــرورة العس ــر ال ــق معاي ــة بتطبي املتعلق

ــكرية. ــات العس ــاء العملي ــة أثن ــة والعام ــان الخاص واألعي

عــدم تعــاون بعــض أطــراف النــزاع مــع اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق، مــام أدى إىل صعوبــة نــزول . 3

ــى  ــامد ع ــاء باالعت ــراف، واالكتف ــك األط ــيطرة تل ــت س ــع تح ــي تق ــن الت ــا إىل األماك أعضائه

الراصديــن والباحثــني امليدانيــني.

تأخــر بعــض أطــراف النــزاع يف الــرد عــى االستفســارات املوجهــة إليهــا مــن اللجنــة بشــأن . 4

ادعــاءات االنتهــاكات املنســوبة إليهــا.

ــدة، . 5 ــادة واح ــا لقي ــدم خضوعه ــاكات، وع ــة لانته ــكرية املرتكب ــة والعس ــات األمني ــدد الجه تع

ــك االنتهــاكات. ــذي يرتــب عليــه صعوبــة تحديــد هويــة  املســؤولني عــن تل األمــر ال

ــات . 6 ــون يف املؤسس ــاذ القان ــى إنف ــني ع ــة للقامئ ــارات الفني ــة وامله ــدرات املعني ــف الق ضع

ــا. ــني إليه ــل املنتم ــدة عم ــرص م ــة، وق ــة والقضائي الضبطي

ــدويل . 7 ــون ال ــاكات القان ــذه االنته ــي ه ــث تغط ــني، بحي ــال املدني ــي تط ــاكات الت ــوع االنته تن

ــية  ــة والسياس ــوق املدني ــن الحق ــا م ــان، وغره ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــاين والقان اإلنس

ــل  ــرأة والطف ــات: امل ــض الفئ ــوق بع ــة وحق ــة والبيئي ــة والتفافي ــة واالجتامعي واالقتصادي

والســجني وذوي اإلعاقــة، مــام يصعــب معــه وضــع خريطــة ثابتــة بهــذه االنتهــاكات حســب 

ــه. ــة وجنس ــن الضحي ــب س ــات آو حس ــب الفئ ــات أو حس ــق واملحافظ ــب املناط ــا أو حس مقرفيه
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التوصيات: 

ــا  ــواء يف تقاريره ــزاع، س ــراف الن ــة أط ــة إىل كاف ــات مختلف ــم توصي ــى تقدي ــة ع ــرص اللجن تح

العامــة والنوعيــة أو يف املخاطبــات الكتابيــة التــي ترســلها إىل أطــراف بشــأن انتهــاكات معينــة، 

إميانــا منهــا بتذكــر األطــراف بالتزاماتهــم تجــاه الضحايــا، واحــرام حقــوق اإلنســان يف املناطــق 

ــر  ــة يف التقاري ــة الوطني ــا اللجن ــي قدمته ــات الت ــامال للتوصي ــيطرتهم، وإك ــت س ــع تح ــي تق الت

ــة التــي يغطيهــا التقريــر وهــي: الســابقة، فإنهــا تضــع هنــا بعــض التوصيــات املرتبطــة باملرحل

 

توصيات إلى جميع أطراف النزاع : 

احــرام قواعــد ومبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين املتعلقــة بأســاليب القتــال وحظــر الهجامت . 1

ــوايئ.  والقصف العش

ــاين، . 2 ــدويل اإلنس ــون ال ــة يف القان ــن املحمي ــان واألماك ــات واألعي ــة الفئ ــزام بحامي االلت  .2

ــر. ــم للخط ــدم تعريضه وع

مســاعدة املواطنــني يف الوصــول إىل املــوارد والوســائل الازمــة لضــامن العيــش الكريــم وتلقــي . 3

ــاعدات الرورية. املس

ــري . 4 ــاء الق ــون، واالخف ــاق القان ــارج نط ــاالت خ ــة واالعتق ــد الحري ــات تقيي ــاف عملي إيق

ــة.  ــتثنائية واألمني ــروف االس ــذرع بالظ ــدم الت ــني، وع للمواطن

تســهيل مهمــة الهيئــات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة العاملــة يف الغــوث اإلنســاين الغــذايئ . 5

والصحــي.

ــول . 6 ــة لوص ــة الفرص ــات، وإتاح ــة املحافظ ــا يف كاف ــة وطاقمه ــة الوطني ــع اللجن ــاون م التع

ــاكات،  ــوع االنته ــن وق ــع أماك ــن إىل جمي ــاعد والراصدي ــق املس ــق التحقي ــا وفري أعضائه

ــة. ــات املطلوب ــة املعلوم ــا بكاف وتزويده

جماعة الحوثي

التوقف عن استهداف األحياء والتجمعات السكنية وتعريض حياة املدنيني للخطر.. 1

وقــف كافــة أشــكال التعذيــب التــي تطــال املعتقلــني مــن قبــل جامعــة الحــويث يف املحافظــات . 2

التــي تقــع تحــت ســيطرتهم.

ــيني، . 3 ــني السياس ــطاء واملعارض ــني والنش ــفي للمواطن ــال التعس ــامل االعتق ــن أع ــاع ع االمتن

وكذلــك األفــراد الرافضــني لاشــراك بالقتــال يف املحافظــات التــي تقــع تحــت ســيطرة الجامعة، 

ويف املناطــق التــي ميــر عرهــا املســافرون.
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التوقــف عــن زراعــة مزيــد مــن األلغــام يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا الجامعــة أو تنســحب . 4

منهــا، وااللتــزام بإعطــاء خرائــط توضيحيــة مبناطــق زراعــة األلغــام. 

التقيــد بالنصــوص الــواردة يف القانــون الــدويل اإلنســاين، والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، . 5

والتــي تحظــر إرشاك األطفــال يف النزاعــات املســلحة وتجنيدهــم.

إطاق رساح كافة املعتقلني يف السجون ومراكز االعتقال املختلفة لدى جامعة الحويث.. 6

االمتنــاع عــن مامرســات وسياســات التهجــر اإلجبــاري للســكان، املؤديــة إىل تــرك منازلهــم . 7

والنــزوح إىل مناطــق غــر آمنــه وغــر صالحــة للســكن واالســتقرار. 

ــادرة . 8 ــازل ومص ــر املن ــال تفج ــن خ ــني م ــن املعارض ــة م ــامل االنتقامي ــن األع ــف ع التوق

ــكات. املمتل

الحكومة اليمنية 

القيــام باإلصاحــات االقتصاديــة التــي مــن شــأنها إيقــاف تدهــور العملــة التــي أرضت مبعيشــة . 1

املواطنــني، وتوفــر مصــادر الدخــل ورصف املرتبــات بشــكل منتظــم دون انقطــاع.

االســتمرار يف التعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق، وتنفيــذ توصياتهــا املدرجــة يف التقارير . 2

الســابقة، وتســهيل وصــول أطقمهــا إىل املحافظــات التــي تقــع تحــت ســيطرة الرشعيــة للقيــام 

بأعــامل الرصــد والتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقوق اإلنســان.

ــببني يف . 3 ــبة املتس ــدن، ومحاس ــني امل ــني ب ــة املواطن ــل لكاف ــة والتنق ــق يف الحرك ــة الح حامي

ــدن. ــني امل ــم ب ــاء تنقله ــني أثن ــة للمواطن ــة املهين ــق واملعامل ــامل التضيي أع

ــة . 4 ــتقرار وحامي ــن واالس ــظ األم ــاعدة يف حف ــة املس ــات األمني ــن اإلصاح ــد م ــرض مزي ف

ــون. ــاق القان ــارج نط ــاالت خ ــداءات واالعتق ــن االعت ــني م املواطن

تدريــب وتوعيــة منتســبي القــوات املســلحة والجيــش واألمن بقواعــد القانــون الدويل اإلنســاين . 5

ومبــادئ حقــوق اإلنســان، ورضورة االلتــزام بها حاميــة لكرامــة اليمنني وإنســانيتهم.

ــجون . 6 ــات والس ــة املعتق ــوين، يف كاف ــّوغ قان ــن، دون أي مس ــة املحتجزي ــاق رساح كاف إط

ــة. ــة الرشعي ــة للحكوم التابع

تحســني مســتوى الخدمــات العامــة والنوعيــة للمواطنــني خصوصــا الكهربــاء واملــاء والنظافــة . 7

والتعليــم واألمــن يف كافــة املحافظــات.

 قيادة التحالف العربي:

االهتــامم بتنفيــذ التوصيــات التــي أدرجتهــا اللجنــة يف تقاريرهــا األربعــة الســابقة، واملتعلقــة . 1

ــدويل  ــون ال ــد القان ــزام بقواع ــتهداف، وااللت ــتباك واالس ــد االش ــاملة لقواع ــة الش باملراجع
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ــاين.  اإلنس

ــى . 2 ــع ع ــرّد الري ــن ال ــا يضم ــق مب ــة للتحقي ــة الوطني ــع اللجن ــل م ــتوى التواص ــع مس رف

ــا  ــقوط ضحاي ــكنية، وس ــات س ــران لتجمع ــف الط ــاءات قص ــأن ادع ــة بش ــارات اللجن استفس

ــريب. ــف الع ــران التحال ــوبة إىل ط ــني منس مدني

ــة . 3 ــادي، وتقوي ــم االقتص ــال الدع ــة يف مج ــة الرشعي ــع الحكوم ــاون م ــتوى التع ــع مس رف

ــف الغــوث اإلنســاين  ــة، إضافــة اىل تكثي ــة، وإيقــاف تدهــور العمل ــة الخدمي مؤسســات الدول

ــررة. ــق املت ــة يف املناط ــني  خاص للمواطن

ــم املســاعدات اإلنســانية . 4 ــة يف مجــال تقدي ــة العامل ــة واإلقليمي ــات الدولي تســهيل مهــام الهيئ

ــة.   واإلغاثي

املجتمع الدولي: 

11 إلــزام أطــراف النــزاع يف اليمــن بــرورة مراعــاة مبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون .

ــات  ــاء العملي ــة أثن ــان املحمّي ــن واألعي ــات واألماك ــة بالفئ ــان املتعلق ــوق اإلنس ــدويل لحق ال

ــر.  ــم للخط ــوائية، وتعريضه ــامت العش ــاف الهج ــل إيق ــا يكف ــكرية، ومب العس

21 رفــع مســتوى العمــل والدعــم للعمليــات اإلغاثيــة واملســاعدات اإلنســانية، وفتــح املمــرات اآلمنة .

لتحــرك املواطنــني وتنقلهــم ووصــول املســاعدات إليهم.

31 بــذل مزيــد مــن الجهــد مــع أطــراف النــزاع الســتئناف عمليــة الســام، وضــامن بســط الدولــة .

ــاكات،  ــن االنته ــؤولني ع ــاءلة املس ــة، ومس ــة اليمني ــراب الجمهوري ــة ت ــى كاف ــلطتها ع س

ــا. ــاف الضحاي وإنص

41 مســاعدة الحكومــة اليمنّيــة يف تفعيــل مؤسســات الدولــة االقتصاديــة والخدميــة واألمنيــة مبــا .

يكفــل توفــر العيــش الكريــم لليمنــني واســتقرار اليمــن وتطــوره.

املفوضية السامية لحقوق اإلنسان:

11 االســتمرار يف دعــم عمــل اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان .

مبــا يكفــل وفاءهــا بالتزاماتهــا بإجــراء تحقيقــات مهنيــة وشــفافة يف كافــة االنتهــاكات يف 

الجمهوريــة اليمنيــة واملرتكبــة مــن جميــع األطــراف.

21 الحــرص عــى تنفيــذ قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان املتعلقــة بالدعــم الفنــي للجنة، والســعي .

لتوفــر امليزانيــات الازمــة لتغطيتها.

والله املوفق


