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أوال: مقدمة
تســتمد اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان واليتهــا للتحقيــق يف 

ــن  ــة م ــع أرايض الجمهوري ــىل جمي ــب ع ــي تُرتك ــان الت ــوق اإلنس ــاكات حق ــاءات انته ــة ادع كاف

ــاء  ــأن إنش ــه بش ــنة 2012م، وتعديالت ــم )140(  لس ــوري رق ــرار الجمه ــن الق ــراف م ــع األط جمي

ــان. ــوق اإلنس ــاكات حق ــاءات انته ــق يف ادع ــة للتحقي ــة الوطني ــكيل اللجن ــادة تش وإع

ويغطــي هــذا التقريــر نتائــج أعــامل الرصــد والتوثيــق والتحقيــق التــي قامــت بهــا اللجنــة خــالل 

الفــرتة املمتــدة مــن 1 / 7 / 2017 م إىل 1 / 2 / 2018م. ويــأيت إطالقــه يف ســياق حــرص اللجنــة 

عــىل إطــالع الــرأي العــام املحــي والــدويل عــىل نتائــج أعاملهــا خــالل هــذه الفــرتة.

ــص  ــذي ن ــنة 2017م وال ــم )50( لس ــوري رق ــرار الجمه ــدور الق ــد ص ــر بع ــذا التقري ــأيت ه ــام ي ك

عــىل التمديــد لفــرتة عمــل اللجنــة ملــدة عامــني قابلــة للتجديــد بقــرار جمهــوري، كــام نــص عــىل 

إجــراء بعــض التعديــالت يف تشــكيل اللجنــة، ومنحهــا الصالحيــة يف إحالــة امللفــات التــي انتهــت 

مــن التحقيــق فيهــا إىل النائــب العــام الســتكامل عمليــة اإلحالــة إىل املحاكمــة.

ويعــد هــذا التقريــر امتــدادا للتقاريــر األول والثــاين والثالــث الصــادرة عــن اللجنــة خــالل الفــرتة 

ــة  ــائل الوالي ــق مبس ــام يتعل ــا في ــر خصوص ــذه التقاري ــا به ــه مرتبط ــب قراءت ــة، ويج املاضي

ــل. ــاليب العم ــة وأس ــاص واملنهجي واالختص

ثانيا: المنهجية
اعتمــدت اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان عــىل منهجيــة واضحة 

ــة،  ــان املامثل ــا يف اللج ــول به ــة املعم ــق الدولي ــري التحقي ــزام مبعاي ــىل االلت ــة ع ــا قامئ يف عمله

ــاء  ــرار إنش ــا يف ق ــوص عليه ــة« املنص ــاد واملهني ــفافية والحي ــة والش ــادئ »املوضوعي ــا ملب ووفق

اللجنــة.

ــرر  ــو مق ــا ه ــا مل ــاكات طبق ــق يف االنته ــق والتحقي ــد والتوثي ــا يف الرص ــة أعامله ومتــارس اللجن

ــي  ــراءات الت ــائل واإلج ــن الوس ــدد م ــالل ع ــن خ ــك م ــة، وذل ــات الوطني ــني والترشيع يف القوان

ــن  ــارة أماك ــم، وزي ــا وذويه ــع الضحاي ــارشة م ــالت املب ــة، كاملقاب ــول إىل الحقيق ــل الوص تكف

ــهادة،  ــة الش ــن دّق ــا يضم ــهاداتهم، مب ــق ش ــهود، وتوثي ــتامع إىل الش ــاكات، واالس ــوع االنته وق

وحفــظ تفاصيلهــا كدليــل إثبــات قانــوين، مــع مراعــاة الحفــاظ عــىل الرسيّــة، وســالمة الشــهود، 

وضــامن خصوصيتهــم، إضافــة إىل فحــص مــا يُقــدم مــن تقاريــر وشــهادات طبيــة وغريهــا مــن 

الوثائــق والصــور واملســتندات للتحقــق مــن صحتهــا، كــام عملــت اللجنــة عــىل االســتعانة بالخــراء 

ــكنية  ــاء الس ــتهداف األحي ــتخدمة يف اس ــلحة املس ــة األس ــد نوعي ــني لتحدي ــكريني الوطني العس
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واألعيــان املدنيــة، ومعرفــة مصــدر القصــف وجهتــه ومــداه، وذلــك مــن أجــل الوصــول إىل قناعــة 

ــاك. ــبب يف كل انته ــد املتس يف تحدي

وتعتــر منهجيــة النــزول امليــداين ملعاينــة مــكان االنتهــاك إحــدى األســاليب الرئيســية التــي اعتمدت 

عليهــا اللجنــة للوصــول إىل الحقيقــة، حيــث بــادر أعضــاء اللجنــة وفريــق التحقيــق املســاعد إىل 

االنتقــال إىل أماكــن وقــوع االنتهــاكات خصوصــا الجســيمة منهــا، وخــالل عمليــة النــزول واملعاينة 

يتــم رصــد وتوثيــق كل اآلثــار املتعلقــة باالنتهــاك، وذلــك مــن خــالل التقــاط الصــور الفوتوغرافيــة 

ــادات  ــتامع إلف ــارشة، واالس ــالت املب ــراء املقاب ــارض وإج ــح املح ــم فت ــام يت ــو، ك ــع الفيدي ومقاط

الضحايــا والشــهود، والتأكــد مــن مطابقــة مــا تتضمنــه اإلفــادات ملــا هــو ثابــت مــن وقائــع. 

 وقــد حرصــت اللجنــة ضمــن منهجيــة عملهــا عــىل مراجعــة وتحليــل مــا يُســلم إليهــا مــن وثائــق 

وتقاريــر صــادرة مــن منظــامت املجتمــع املــدين املحليــة والدوليــة العاملــة يف مجــال رصــد وتوثيق 

االنتهــاكات، كــام قامــت اللجنــة بتوجيــه دعــوة مفتوحــة لعمــوم املواطنــني وذلــك عــر موقعهــا 

ــاءات  ــة بادع ــم املتعلق ــم بالغاته ــرت« لتقدي ــوك« و« توي ــس ب ــا يف »الفي ــرتوين وصفحتيه اإللك

انتهــاكات حقــوق اإلنســان إىل مقــر اللجنــة وموقعهــا اإللكــرتوين ومكاتبهــا أو إىل أحــد راصديهــا 

املتواجديــن يف كافــة محافظــات الجمهوريــة. وقــد التزمــت اللجنــة الوطنيــة يف كل ذلــك باملعايــري 

الدوليــة لعمــل هــذا النــوع مــن اللجــان خاصــة فيــام يتعلــق مببــادئ الحيــاد والنزاهــة والشــفافية 

واملهنيــة.

ثالثا: الّسياق
ــة  ــات الحامي ــب مؤسس ــببها أغل ــت بس ــرية وتعطل ــات خط ــن منحني ــاع يف اليم ــذت األوض أخ

القانونيــة واالجتامعيــة املعنيــة بالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، واســتكامال ملــا تــم اإلشــارة إليــه 

يف تقاريــر اللجنــة الســابقة بشــأن الســياق العــام لألوضــاع التــي شــهدتها وتشــهدها اليمــن منــذ 

العــام 2011م، ســنحاول مــن خــالل هــذه الفقــرة الحديــث بإيجــاز عــن أهــم املســتجدات السياســية 

واالقتصاديــة واالجتامعيــة واإلنســانية والعســكرية التــي أثــرت عــىل الوضــع العــام وعــىل وضــع 

حقــوق اإلنســان يف اليمــن بشــكل خــاص خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر:

على الصعيد السياسي:
ــام  ــني الع ــاص لألم ــوث الخ ــة املبع ــالم برعاي ــة الس ــا عملي ــي تواجهه ــر الت ــة التع ــتمرت حال اس

لألمــم املتحــدة إىل اليمــن، حيــث توقفــت توقفــا تامــا خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر، عــىل 

ــوس  ــات والجل ــودة إىل املفاوض ــرورة الع ــزاع ب ــراف الن ــا ألط ــي وّجهه ــوات الت ــن الدع ــم م الرغ

ــق  ــرب وتطبي ــاف الح ــل إيق ــية تكف ــوية سياس ــل إىل تس ــل التوص ــن أج ــوار م ــة الح ــىل طاول ع
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ــني  ــات ب ــة مفاوض ــد أي جول ــت مل تعق ــات الكوي ــذ مفاوض ــه ومن ــن، إال أن ــس األم ــرارات مجل ق

أطــراف النــزاع، كــام أنــه ال يوجــد أي موعــد محــدد لعقــد أي جولــة مفاوضــات جديــدة حتــى اآلن.

االشتباكات املسلحة بني جامعة الحويث والقوات املوالية لعي عبدالله صالح: 

خــالل الفــرتة املمتــدة مــن 29 نوفمــر إىل 4 ديســمر 2017م اندلعــت اشــتباكات عنيفــة يف صنعــاء 

بــني جامعــة الحــويث مــن جهــة والقــوات املواليــة لعــي عبداللــه صالــح – الرئيــس الســابق لليمــن 

ورئيــس املؤمتــر الشــعبي العــام - مــن جهــة أخــرى، أدت إىل مقتــل وإصابــة املئــات يف صفــوف 

ــة  ــط أمان ــتباكات يف وس ــالل االش ــىل خ ــني قت ــن )10( مدني ــرب م ــا يق ــقط م ــني، وس الجانب

العاصمــة واألحيــاء يف شــوارع صخــر وعــامن والحــي الســيايس والجزائــر. 

وأثنــاء وبعــد االشــتباكات شــنت جامعــة الحــويث حملــة مــن املداهــامت واالعتقــاالت عــىل قيــادات 

حــزب املؤمتــر الشــعبي العــام وكبــار الشــخصيات املواليــة لصالــح، وبتاريــخ 4 ديســمر 2017م، 

أعلنــت جامعــة الحــويث متكنهــا مــن قتــل عــي عبداللــه صالــح، وعــارف الــزوكا، وســيطرتها عــىل 

جميــع املنــازل التابعــة لصالــح ولعــدد مــن أفــراد أرستــه ومنارصيــه، وكافــة املواقــع العســكرية 

التابعــة لقــوات صالــح، كــام متــت الســيطرة عــىل مقــرات حــزب املؤمتــر الشــعبي العــام، ومعظــم 

وســائل اإلعــالم التابعــة لــه.

ــة  ــلحة يف العاصم ــات مس ــر 2018م مواجه ــهر يناي ــر ش ــت يف أواخ ــرى، اندلع ــة أخ ــن جه ـ م

ــوات  ــة وق ــن جه ــة م ــة الرشعي ــة للحكوم ــية التابع ــة الرئاس ــة الحامي ــني ألوي ــدن ب ــة ع املؤقت

الحــزام األمنــي وقــوات مواليــة للمجلــس االنتقــايل الجنــويب مــن جهــة أخــرى، ســيتم تغطيتهــا 

ــادم. ــر الق يف التقري

على الصعيد العسكري:
شــهدت فــرتة التقريــر تطــورات متســارعة عــىل الصعيــد العســكري و)األمنــي( يف مناطــق مختلفة 

ــة  ــة للحكوم ــعبية التابع ــة الش ــي واملقاوم ــش الوطن ــوات الجي ــت ق ــة، وحقق ــن األرايض اليمني م

الرشعيــة تقدمــا يف جبهــة الســاحل الغــريب وتحريــر مدينــة الخوخــة مبحافظــة الحديــدة والتقــدم 

باتجــاه مديريتــي التحيتــا وحيــس، وســبق ذلــك ســقوط معســكرات خالــد بــن الوليــد وأبــو مــوىس 

األشــعري، كــام متكنــت قــوات الجيــش الوطنــي مــن الســيطرة عــىل مديريتــي بيحــان وعســيالن.

واتســعت دائــرة الحــرب خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر، وطــرأ بعــض التغيــري يف موازيــن 

القــوى عــىل األرض لصالــح القــوات املســلحة التابعــة للحكومــة الرشعيــة، حيــث اســتطاع الجيــش 

الوطنــي يف جبهــة الســاحل الغــريب الســيطرة عــىل مدينــة الخوخــة يف محافظــة الحديــدة وصوال 

إىل مشــارف مديريتــي التحيتــا وحيــس، وكــذا الســيطرة عــىل معســكري »خالــد بــن الوليــد وأبــو 



التقرير الرابع عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان 

8

مــوىس األشــعري«، وهــي مــن أهــم القواعــد العســكرية يف الســاحل الغــريب للبــالد، كــام متكنــت 

القــوات الحكوميــة مــن الســيطرة عــىل مديريتــي عســيالن وبيحــان يف محافظــة شــبوة، ومديريــة 

ــة  ــىل مديري ــيطرة ع ــة إىل الس ــاء، إضاف ــة البيض ــع يف محافظ ــة ناط ــن مديري ــزاء م ــامن وأج نع

ــة تقدمــا  »خــب والشــعف« ومركزهــا اليتمــة مبحافظــة الجــوف، كــام حققــت القــوات الحكومي

ــق  ــرى واملناط ــض الق ــىل بع ــيطرت ع ــث س ــأرب، حي ــة م ــة »رصواح« مبحافظ ــيطا يف مديري بس

ــق يف  ــض املناط ــىل بع ــيطرة ع ــة إىل الس ــاء، إضاف ــة صنع ــم مبحافظ ــة نه ــدة يف مديري الجدي

محافظــة تعــز ومحافظتــي حجــة وصعــدة عــىل حــدود اليمــن مــع اململكــة العربيــة الســعودية. 

وبنــاء عليــه فــإن مــا يزيــد عــىل ثالثــة أربــاع املســاحة الجغرافيــة للجمهوريــة اليمنيــة أصبحــت 

تحــت ســيطرة قــوات الحكومــة الرشعيــة، فيــام انفــردت جامعــة الحــويث بالســيطرة عــىل باقــي 

ــة  ــيطرتها الكامل ــام، وس ــعبي الع ــر الش ــزب املؤمت ــادات ح ــا لقي ــد إقصائه ــا بع ــق خصوص املناط

عــىل جميــع األلويــة واملواقــع العســكرية املواليــة لصالــح. 

على الصعيد االقتصادي واالجتماعي: 
نتيجــة الســتمرار النــزاع املســلح واتســاع نطــاق الحــرب، اســتمر تراجــع ســعر العملــة اليمنيــة يف 

مقابــل العمــالت األجنبيــة، حيــث وصــل ســعر الــدوالر إىل مــا يزيــد عــن 450 ريــال، بنســبة تزيــد 

عــىل 120% مقارنــة بســعره قبــل أحــداث 2015م، وترتــب عــىل هــذا االنهيــار الكبــري لســعر العملــة 

ارتفــاع أســعار املحروقــات واملــواد الغذائيــة وأســعار الخدمــات مبــا يزيــد عــن الضعــف، كــام أن 

ــا  ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــا يف املناط ــام - خصوص ــن ع ــر م ــني ألك ــات املوظف ــدم رصف مرتب ع

جامعــة الحــويث - ألقــى بآثــاره الســلبية العميقــة ســواء عــىل الوضــع االقتصــادي للمواطنــني أو 

عــىل الوضــع االقتصــادي العــام للبــالد والــذي يعــاين أصــال مــن مشــاكل جســيمة.

ــض  ــا يف بع ــف تواجده ــة وضع ــلطة الدول ــاب س ــلح وغي ــزاع املس ــبب الن ــرى، تس ــة أخ ــن جه م

املناطــق يف توقــف العديــد مــن املؤسســات الخدميــة وتعطــل معظــم البنــى التحتيــة، األمــر الــذي 

ــاء  ــم والكهرب ــا التعلي ــن أهمه ــية وم ــات األساس ــىل الخدم ــني ع ــول املواطن ــة حص أدى إىل صعوب

وامليــاه الصالحــة للــرشب والصحــة ســاهم يف تفــي بعــض األوبئــة بــني املواطنــني مثــل الكولــريا 

والدفترييــا وحمــى الضنــك وغريهــا مــن األمــراض، يف حــني شــهدت بعــض املناطــق التــي تســيطر 

عليهــا الحكومــة الرشعيــة مثــل عــدن وحرمــوت ومــأرب وأبــني ولحــج وشــبوة بعــض التحّســن 

يف خدمــات الكهربــاء وامليــاه، واســتمرار عمــل املــدارس والجامعــات ونســبة كبــرية من املؤسســات 

الصحّيــة الحكوميــة يف هــذه املناطــق، وتوقفــت جميــع محطــات الطاقــة يف املناطــق الخاضعــة 

لجامعــة الحــويث عــن العمــل، كــام أقفلــت معظــم املــدارس الحكوميــة أبوابهــا يف وجــه التالميــذ 

نتيجــة لعــدم اســتالم نســبة كبــرية مــن املعلمــني لرواتبهــم ألكــر مــن عــام. 



خالل الفترة من 30 يوليو 2017 م وحتى 31 يناير 2018 م 

9

على الصعيد اإلنساني: 
ــدة  ــم املتح ــر وكاالت األم ــب تقاري ــور بحس ــام يف التده ــكل ع ــانية بش ــاع اإلنس ــتمرت األوض اس

لإلغاثــة، حيــث ارتفــع معــدل االنتهــاكات املاســة بالحــق يف الحيــاة والســالمة الجســدية واملعاملــة 

الالإنســانية، خصوصــا خــالل الفــرتة الالحقــة إلعــالن جامعــة الحــويث متكنهــا مــن القضــاء عــىل 

صالــح، حيــث شــهدت العاصمــة صنعــاء وبعــض املناطــق األخــرى التــي تســيطر عليهــا جامعــة 

الحــويث عمليــات مداهــامت واعتقــاالت واســعة طالــت العديــد مــن قيــادات املؤمتــر الشــعبي العــام 

واملوالــني لعــي عبداللــه صالــح مــن بينهــم حــوايل )42( صحفيــا مــن العاملــني يف قنــاة اليمــن 

اليــوم التابعــة لحــزب املؤمتــر، حيــث تعرضــوا لالعتقــال التعســفي لعــدة أيــام بعــد ســيطرة جامعة 

الحــويث عــىل مبنــى القنــاة والتمكــن مــن إغالقهــا لفــرتة، كــام تــم االعتــداء عــىل مســرية نســائية 

بتاريــخ 6 ديســمر 2017م خرجــت للمطالبــة بتســليم جثــة صالــح، واحتجــاز حــوايل )20( امــرأة 

ــن  ــة وتفجــري عــدد م ــذا مداهم ــاعات،  وك ــىل  )8( س ــد ع ــن املشــاركات يف املظاهــرة ملــدة تزي م

ــني  ــا املدني ــقوط الضحاي ــتمر س ــه اس ــت نفس ــت ويف الوق ــة واملحوي ــي حج ــازل يف محافظت املن

يف محافظــات صنعــاء وصعــده والحديــدة وحجــة وتعــز والبيضــاء وشــبوة ولحــج بســبب عــدم 

التــزام أطــراف النــزاع بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين املتعلقــة بحاميــة املدنيــني أثنــاء النزاعــات 

املســلحة، كــام أن ضعــف مؤسســات الدولــة وتعــدد األجهــزة األمنيــة وعــدم تبعيتهــا لقيــادة موحدة  

أدى إىل حصــول  انتهــاكات  تجــاه بعــض املواطنــني، كــام هــو الحــال بالنســبة لالعتقــاالت التــي 

طالــت البهائيــني  وكــذا  فيــام يتعلــق باملنــع مــن الحــق يف التنقــل الــذي يتعــرض لــه  مواطنــني 

مــن أبنــاء املحافظــات الشــاملية الذيــن يتــم منعهــم مــن الوصــول إىل العاصمــة املؤقتــة عــدن.

رابعا: عالقة اللجنة مع الجهات ذات الصلة بعملها
ــات  ــع الجه ــدة م ــة جي ــق عالق ــدة إىل خل ــعى جاه ــي تس ــة وه ــة الوطني ــل اللجن ــة عم ــذ بداي من

ــق هدفهــا  ذات العالقــة بعملهــا وبوضــع حقــوق اإلنســان يف اليمــن، مبــا يســاعدها عــىل تحقي

ــل يف الحفــاظ  ــه واملتمث ــذي تســعى إلي ــة، تحقــق الهــدف ال ــة مكتمل ــات مهني يف إجــراء تحقيقي

عــىل حقــوق ضحايــا االنتهــاكات، وضــامن مســاءلة املنتهكــني وعــدم إفالتهــم مــن العقــاب. ويف 

ســبيل ذلــك حرصــت اللجنــة عــىل إيجــاد روابــط اتصــال مــع أطــراف النــزاع، كــام ســعت إىل املزيــد 

مــن التعــاون مــع الســلطة القضائيــة واملفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان ومنظــامت املجتمــع 

ــائل  ــع وس ــتمر م ــل املس ــان، والتواص ــوق اإلنس ــال حق ــة يف مج ــة العامل ــة والدولي ــدين املحلي امل

اإلعــالم وكافــة الجهــات ذات الصلــة بعملهــا عــىل النحــو الــذي سنســتعرضه فيــام يــأيت:
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الحكومة اليمنية: 
أشــارت اللجنــة يف تقاريرهــا الثالثــة الســابقة إىل أنــه وبالرغــم مــن الصعوبــات التــي تواجههــا 

الحكومــة الرشعيــة خصوصــا عــىل صعيــد البنــاء املؤســي ملعظــم الــوزارات الحكوميــة، والتــي ال 

يوجــد للعديــد منهــا مقــرات رســمية )ديــوان وزاري(، إال أنهــا متكنت مــن بنــاء عالقة تواصــل جيدة 

مــع الحكومــة بشــكل عــام، ومــع الــوزارات ذات العالقــة بشــكل خــاص، ويف هــذا االطــار عقــدت 

اللجنــة عــدد مــن االجتامعــات مــع مســؤويل وزارة الداخليــة، وعــدد مــن مــدراء أمــن املحافظــات 

ــع  ــل م ــيق والتواص ــة بالتنس ــت اللجن ــام قام ــاء. ك ــدة والبيض ــز والحدي ــدن وتع ــا، ع ــني له التابع

ــت  ــدة واملحوي ــة والحدي ــوت وحج ــارب وحرم ــز وم ــات تع ــة مبحافظ ــلطة املحلي ــؤويل الس مس

ورميــه ولحــج يف املجــاالت املتعلقــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان والحــد منهــا يف تلــك املحافظــات، 

كــام حرصــت اللجنــة عــىل تبــادل املعلومــات املتعلقــة ببيانــات الضحايــا مــع كل مــن وزارة حقــوق 

اإلنســان وبعــض مكاتــب وزارة الصحــة يف بعــض املحافظــات، وكان لهــذا التعــاون األثــر اإليجــايب 

عنــد قيــام اللجنــة بالنــزول امليــداين إىل كل مــن محافظــات عــدن وتعــز ومــأرب وحرمــوت ولحج، 

ومعاينــة وزيــارة الســجون التابعــة لــوزارة الداخليــة يف هــذه املحافظــات، وكــذا مقابلــة املوقوفــني 

عــىل ذمــة الحــرب مــن املقاتلــني الــذي تــم إلقــاء القبــض عليهــم يف جبهــات القتــال لالطــالع عــىل 

أحوالهــم، والتأكــد مــن مــدى التــزام الجهــات املعنيــة باحــرتام حقوقهــم وحصولهــم عــىل الرعايــة 

الصحّيــة ومعاملتهــم املعاملــة اإلنســانية الالئقــة، وتــم رفــع تقاريــر مفصلــة عــن كافــة عمليــات 

النــزول املشــار إليهــا، ومــا تــم رصــده مــن انتهــاكات، ومــا اســتمعت إليــه اللجنــة مــن شــكاوى 

ــن  ــدد م ــر ع ــة بتحري ــت اللجن ــام قام ــني، ك ــجناء واملوقوف ــع الس ــها م ــد جلوس ــات عن ومالحظ

املذكــرات إىل الجهــات املعنيــة بخصــوص بعــض وقائــع االدعــاءات باالنتهــاكات التــي تــم رصدهــا 

مــن قبــل اللجنــة عنــد قيامهــا بالنــزول والتفتيــش. وبالرغــم مــن تعــاون الحكومــة مــع اللجنــة 

ــىل  ــرد ع ــر يف ال ــات، والتأخ ــة للتوصي ــتجابة الحكوم ــطء يف اس ــاك ب ــاه، إال أن هن ــا بين ــا مل وفق

املذكــرات وطلبــات االستفســار املوجهــة إليهــا مــن اللجنــة.

التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية:  
 اســتمرت اللجنــة بالتواصــل مــع قيــادة التحالــف العــريب. وخــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر 

تــم عقــد اجتــامع مشــرتك بــني اللجنــة والفريــق املشــرتك لتقييــم الحــوادث التابــع لقــوات التحالــف 

بتاريــخ 2017/8/8م حــره ممثلــون عــن قيــادة التحالــف العــريب، وخلــص االجتــامع إىل تحريــر 

ــم  ــرتك لتقيي ــق املش ــة والفري ــني اللجن ــل ب ــتمرار التواص ــة الس ــع خط ــىل وض ــاق ع ــر اتف مح

ــرد  ــة وال ــن اللجن ــارات م ــرات االستفس ــتالم مذك ــة اس ــني آلي ــدف تحس ــف به ــوادث والتحال الح



خالل الفترة من 30 يوليو 2017 م وحتى 31 يناير 2018 م 

11

عليهــا، كــام تــم تحديــد أســامء مســؤويل التواصــل مــن األطــراف الثالثــة )اللجنــة الوطنيــة وقيادة 

التحالــف والفريــق املشــرتك لتقييــم الحــوادث(. وقــد توجهــت اللجنــة بعــدد مــن املذكــرات وطلبــات 

االستفســار حــول عــدد مــن االنتهــاكات التــي تقــوم اللجنــة بالتحقيــق فيهــا واملنســوبة إىل طــريان 

ــادة قــوات التحالــف يف  ــل قي ــرد عــىل هــذه االستفســارات مــن قب ــف، وتأمــل أن تتلقــى ال التحال

أقــرب وقــت.

جماعة الحوثي وقوات صالح 
ــام  ــح، ك ــوات صال ــويث وق ــة الح ــيطرة جامع ــت س ــي تح ــق الت ــة باملناط ــل اللجن ــتمر عم اس

اســتمرت عمليــات الرصــد والتوثيــق والتحقيــق لكافــة االنتهــاكات التــي ترتكــب يف هــذه املناطــق 

ــة  ــن يف أمان ــني املتواجدي ــن القانون ــن الراصدي ــة م ــرق اللجن ــر ف ــك ع ــراف وذل ــع األط ــن جمي م

العاصمــة ومحافظــات صنعــاء واملحويــت وعمــران وحجــه وصعــدة وذمــار والحديــدة والبيضــاء، 

ــوات  ــويث وق ــة الح ــادة جامع ــع قي ــل م ــيق والتواص ــىل التنس ــة ع ــن اللجن ــا م ــا. وحرص وغريه

صالــح، اســتمرت اللجنــة - خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر - يف محاولتهــا املطالبــة بــرورة 

تحديــد ضابــط اتصــال يكلــف باســتالم استفســارات اللجنــة بالوقائــع املنســوب ارتكابهــا لجامعــة 

الحــويث وقــوات صالــح، وإرســال الــردود بشــأنها، وكذلــك الســامح ألعضــاء اللجنــة بزيــارة أماكــن 

ــة  ــزاع، إال أن اللجن ــا يف الن ــم طرف ــم باعتباره ــة له ــات التابع ــدى الجه ــني ل ــاكات واملعتقل االنته

ــال  ــا يف مج ــام بعمله ــة يف القي ــتمرت اللجن ــك اس ــة لذل ــا. ونتيج ــىل مذكراته ــى أي رد ع مل تتلق

الرصــد والتحقيــق يف االنتهــاكات، وإجــراء املقابــالت مــع الضحايــا والشــهود والنــزول إىل أماكــن 

ــيطرة  ــت س ــع تح ــي تق ــات الت ــة املحافظ ــدة يف كاف ــا املتواج ــرق عمله ــر ف ــك ع ــاكات وذل االنته

جامعــة الحــويث وقــوات صالــح.

 السلطة القضائية:
ــاء عــىل التعديــالت األخــرية التــي متــت عــىل قــرار إنشــاء اللجنــة رقــم )140( لســنة 2012م،  بن

والتــي كان آخرهــا القــرار الجمهــوري رقــم )50( لســنة 2017م، والــذي نــص يف املــادة الخامســة 

ــق فيهــا إىل النائــب العــام الســتكامل  ــت التحقي ــي أكمل ــا الت ــة القضاي ــل اللجن ــه عــىل أن تحي من

ــار  ــرار، ويف إط ــه الق ــا تضمن ــذ م ــىل تنفي ــة ع ــن اللجن ــا م ــة، وحرص ــة للمحاكم ــة اإلحال عملي

التعــاون مــا بــني اللجنــة وقيــادة الســلطة القضائيــة بــادرت اللجنــة خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا 

التقريــر إىل طلــب عقــد اجتــامع مــع النائــب العــام. وتــم عقــد االجتــامع بتاريــخ 2017/10/29م، 

وفيــه تــم االتفــاق عــىل آليــة إحالــة امللفــات التــي انتهــت اللجنــة مــن التحقيــق فيهــا، وتســليمها 

إىل مكتــب النائــب العــام، والتــي يصــل عــدد الدفعــة األوىل منهــا حــوايل )3.000( ملــف. واهتاممــا 
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ــا  ــا، ضامن ــا ومصريه ــق فيه ــن التحقي ــاء م ــم االنته ــي ت ــات الت ــك امللف ــوى تل ــة مبحت ــن اللجن م

إلنصــاف الضحايــا، وإعــامال لنــص الفقــرة )11( مــن املــادة )3( مــن قــرار إنشــاء اللجنــة، والتــي 

ــل  ــن أج ــات م ــات والهيئ ــف الجه ــات ملختل ــات واملقرتح ــم التوصي ــة تقدي ــة صالحي ــت اللجن خول

ضــامن مســائلة مرتكبــي االنتهــاكات وجــر الــرر، قامــت اللجنــة بتقديــم عــدد مــن املقرتحــات 

ــة مــن التحقيــق  ــة النظــر يف االنتهــاكات التــي انتهــت اللجن للمجلــس األعــىل للقضــاء حــول آلي

فيهــا.

التعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية:
تنظــر اللجنــة إىل منظــامت املجتمــع املــدين باعتبارهــا رشيــكا أساســيا يف تعزيــز حقوق اإلنســان 

وحاميتهــا، الســيام املنظــامت الوطنيــة العاملــة يف مجــال الرصــد وتوثيــق االنتهــاكات. وإميانــا 

ــة،  ــا الثالث ــل أضالعه ــدون تكام ــوم ب ــن أن تق ــان ال ميك ــوق اإلنس ــة حق ــأن حامي ــة ب ــن اللجن م

واملتمثلــة يف الحكومــة واملؤسســات الوطنيــة واملجتمــع املــدين، فقــد عملــت اللجنــة عــىل تنفيــذ 

العديــد مــن اللقــاءات وورش العمــل والنــدوات مــع منظــامت املجتمــع املــدين املحليــة والدوليــة.

وخــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر، عقــدت اللجنــة عــدة لقــاءات وحلقــات نقــاش يف كل مــن 

محافظــات تعــز وحرمــوت ومــأرب مــع عــدد مــن منظــامت املجتمــع املــدين وعقــال الحــارات 

ــة  ــاكات وتوعي ــق االنته ــد وتوثي ــال رص ــيق يف مج ــات التنس ــول ألي ــة ح ــات ذات العالق والجه

ــني.  املواطن

وقــد قــام أعضــاء اللجنــة مبراجعــة وفحــص )  4000( ملــف مــن امللفــات املســلّمة إىل اللجنــة مــن 

منظــامت املجتمــع املــدين، وتــم االســتفادة مــام تضمنتــه هــذه امللفــات مــن معلومــات. وقامــت 

اللجنــة بإحالتهــا إىل الّراصديــن واملحققــني املســاعدين التابعــني للجنــة للتحقــق منهــا واســتكامل 

إجــراءات التحقيــق فيهــا.

ويف مجــال التعــاون وتبــادل املعلومــات مــع املنظــامت الدوليــة، عقــدت اللجنــة - أثنــاء تواجدها يف 

جنيــف - لقــاء بتاريــخ 2017/9/21م، مــع مســؤويل ملــف حقــوق اإلنســان يف اليمــن مبنظمــة 

العفــو الدوليــة.  وتــم خــالل اللقــاء تبــادل اآلراء حــول عــدد مــن الوقائــع، ومــا تضمنــه التقريــر 

الثالــث الصــادر عــن اللجنــة. وتــم االتفاق عــىل رضورة اســتمرار التنســيق يف املســتقبل بــني اللجنة 

ــالل  ــة خ ــاء اللجن ــام أعض ــام ق ــني، ك ــن الطرف ــادر ع ــر الص ــن التقاري ــتفادة م ــة، واالس واملنظم

الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر باالطــالع عــىل عــدد مــن التقاريــر الصــادرة عــن »منظمــة العفــو 

الدوليــة«، و«منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش«، وغريهــا مــن املنظــامت، ودراســة هــذه التقاريــر، 

واالســتفادة مــام تضمنتــه مــن وقائــع ومعلومــات يف التحقيقــات التــي تقــوم بهــا اللجنــة، كــام 
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حرصــت اللجنــة وبشــكل دائــم عــىل إرســال تقاريرهــا العامــة والبيانــات الشــهرية الصــادرة عنهــا 

إىل جميــع املنظــامت الدوليــة واملحليــة غــري الحكوميــة العاملــة مبجــال الرصــد والتوثيــق.  

التعاون مع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان: 
اســتمرت آليــة التعــاون فيــام بــني اللجنــة واملفوضيــة وفقــا لرنامــج األنشــطة الــذي تــم االتفــاق 

ــرار  ــا الق ــان وآخره ــوق اإلنس ــس حق ــرارات مجل ــتنادا لق ــايض، اس ــام امل ــف الع ــه يف منتص علي

36/31  بشــأن املســاعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات. ويف هــذا اإلطــار تــم تنفيــذ عــدد مــن األنشــطة 

خــالل فــرتة التقريــر ومــن أبرزهــا:

بتاريــخ 2017/11/1م قــام وفــد مــن املفوضيــة الســامية برئاســة الســيد / محمــد النســور، . 1

ــر  ــد، مدي ــد العبي ــد أحم ــور/ العبي ــا، والدكت ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــم ال ــؤول قس مس

ــي  ــن موظف ــدد م ــة إىل ع ــن، إضاف ــان يف اليم ــوق اإلنس ــامية لحق ــة الس ــب املفوضي مكت

املفوضيــة، بزيــارة مقــر اللجنــة، وتــم عقــد اجتــامع قّدمــت خاللــه اللجنــة رؤيتهــا املتعلقــة 

ــذ قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان األخــري، كــام خــرج اللقــاء بوضــع إطــار عمــل عــام  بتنفي

لتنفيــذ بنــود القــرار فيــام يتعلــق بتقديــم املفوضيــة للدعــم خــالل العــام 2018م وتنفيــذ مــا 

ــام 2017م. ــطة لع ــن أنش ــى م تبق

ــة . 2 ــخة مكتوب ــن بنس ــامية باليم ــة الس ــب املفوضي ــة مكت ــخ 2017/11/12م، زودت اللجن بتاري

ــذاً لقــرار املجلــس )36/31(.  ــة التعــاون تنفي مــن رؤيتهــا آللي

خالل فرتة التقرير نفذت املفوضية )3( ورش تدريبية يف مجال رفع قدرات اللجنة وهي: . 3

ــا 	.  ــور- ماليزي ــد( بكواالملب ــداين )26 راص ــد املي ــة الرص ــر 2017م، ورش ــخ 27–30 نوفم بتاري

ــجون. ــارات الس ــد وزي ــة الرص ــول منهجي ح

بتاريــخ 16 – 19 ديســمر 2017م، ورشــة تدريبيــة لفريــق التحقيــق املســاعد )10 مشــاركني( 	. 

– كواالملبــور- ماليزيــا حــول منهجيــة الرصــد.

بتاريــخ 22 – 25 ينايــر 2018م، ورشــة تدريبيــة ألعضــاء اللجنــة )9 مشــاركني( أديــس ألبابــا- 	. 

أثيوبيــا حــول رصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان وكتابــة التقاريــر.

وتتطلع اللجنة إىل مزيد من التنسيق والتعاون مع املفوضية السامية خالل الفرتة القادمة.
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خامسا: أهم االعمال التي أنجزتها اللجنة خالل الفترة التي يغطيها التقرير:

اإلطار القانوين: 

ــادة  ــأن إع ــنة 2017م بش ــم )50( لس ــوري رق ــرار الجمه ــدر الق ــطس 2017م ص ــخ 23 أغس بتاري

تشــكيل اللجنــة، والــذي تضمــن متديــد واليتهــا ملــدة عامــني، إضافــة اىل صالحيــات إحالــة القضايا 

اىل النائــب العــام بشــكل مبــارش الســتكامل إجــراءات التحقيــق واملحاكمــة.

في الجانب التنظيمي:
أقــرت اللجنــة خطتهــا الســنوية للعــام 2017- 2018م املكونــة مــن )9( محــاور، وتــم تفصيلهــا إىل 

)73( نشــاطا، إضافــة إىل األنشــطة اليوميــة املعتــادة املتعلقــة بالرصــد والتحقيــق. وقــد حرصــت 

اللجنــة يف خطتهــا تحقيــق األهــداف التــي مــن أجلهــا أنشــئت اللجنــة، والوصــول إىل الضحايــا، 

وقيــام اللجنــة مبهامهــا وفقــا للمعايــري املعمــول بهــا.

 كــام تــم عمــل تقييــم أداء عــام للجنــة، وكــذا تقييــم ملســتوى تنفيــذ خطتهــا الســنوية الســابقة 

ــور،   ــب القص ــات وجوان ــم الصعوب ــىل أه ــوف ع ــل الوق ــن أج ــك م ــام 2016م -2017م، وذل للع

ــة  ــة ا، والنــامذج الداخلي ــة  املنظمــة لعمــل اللجن ــح الداخلي لتحســني األداء، وإجــراء مراجعــة للوائ

املرتبطــة باللوائــح وأعــامل التحقيــق، وكذلــك وضــع قامئــة محدثــة بتصنيــف انتهــاكات القانــون 

ــا  ــة، وتعميمه ــا اللجن ــل عليه ــي تعم ــان الت ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــاين والقان ــدويل اإلنس ال

ــة  ــا، إضاف ــل مبوجبه ــد للعم ــدة الرص ــني يف وح ــاعدين، والعامل ــني املس ــن واملحقق ــىل الراصدي ع

إىل وضــع آليــة داخليــة لتحويــل امللفــات مــن اللجنــة إىل القضــاء، والئحــة خاصــة بالتحقيــق يف 

ــل املجتمــع املــدين. ــة مــن قب امللفــات املســلمة إىل اللجن

في مجال رفع القدرات:
ــذت  ــار نف ــذا اإلط ــه. ويف ه ــا وتأهيل ــدرات طاقمه ــع ق ــتمرار يف رف ــىل االس ــة ع ــت اللجن حرص

ــدد  ــة لع ــة داخلي ــرتة 22- 2017/11/24م- دورة تدريبي ــالل الف ــدن خ ــا بع ــة - يف مكتبه اللجن

ــات  ــف واإلثب ــكاليات التكيي ــة إش ــول )معالج ــات ح ــني يف كل املحافظ ــا العامل ــن راصديه )32( م

ــاين،  ــدويل اإلنس ــون ال ــد القان ــة وقواع ــات الوطني ــا للترشيع ــان وفق ــوق اإلنس ــاكات حق النته

والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان(. واســتطاعت اللجنــة مــن خــالل هــذه الــدورة تحقيــق هدفهــا 

مــن التدريــب واملتمثــل يف توفــري مــادة نظريــة يســتطيع الراصــد اســتعاملها يف امليــدان، والتعــرف 

عــىل وســائل إثبــات االنتهــاكات وفقــا للترشيعــات الوطنيــة واملعايــري الدوليــة، إضافــة إىل حــل 
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اإلشــكاليات التــي يواجههــا الراصــد خصوصــا فيــام يتعلــق بالتكييــف لالنتهــاكات، والتفرقــة بــني 

االنتهــاكات املتعلقــة بالقانــون الــدويل اإلنســاين، والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، كــام تــم 

عقــد عــدد مــن اللقــاءات وورش العمــل مــع املحققــني املســاعدين وفريــق وحــدة الرصــد يف مقــر 

اللجنــة.

النزول الميداني 
 الزيــارات امليدانيــة والنــزول إىل مواقــع االنتهــاكات واملقابــالت املبــارشة مــع الضحايــا والجهــات 

املعنيــة واحــدة مــن املنهجيــات التــي تعتمدهــا اللجنــة يف التحقيــق، وخــالل الفــرتة التــي يغطيهــا 

التقريــر، حيــث نّفــذ أعضــاء اللجنــة عــدد مــن الزيــارات امليدانيــة لعــدد مــن املحافظــات اليمنيــة 

ومــن بينهــا اآليت:

النــزول امليــداين إىل ســجني »املنصــورة« و«بــر احمــد« مبحافظــة عــدن ملعاينــة وضع الســجناء 	 

يف هــذه الســجون، واالطــالع عــىل مــا لديهــم مــن شــكاوى. كــام تــم زيــارة املهجريــن قرسيــاً 

يف منطقــة القلوعــة وزيــارة بعــض الجرحــى مــن جامعــة الحــويث يف مستشــفى 22 مايــو.

زيــارة مواقــع االدعــاءات باالنتهــاكات مبحافظــة تعز خــالل الفرتة املمتــدة مــن 2017/12/25م 	 

إىل 2017/12/30م، للتحقيــق بشــكل مبــارش يف الوقائــع األخــرية التــي ســقط فيهــا ضحايــا 

ــفى  ــال املستش ــذي ط ــري ال ــة التدم ــة إىل معاين ــات، إضاف ــا وتعب ــعب الدب ــاء ش ــن أحي م

الجمهــوري وإذاعــة تعــز، والتهجــري القــرسي للمدنيــني يف جبــل حبــي، كــام قــام أعضــاء 

اللجنــة مبعاينــة الســجون واملحتجــزات التابعــة للجيــش الوطنــي ولــوزارة الداخليــة، وتقييــم 

ــوات  ــويث وق ــة الح ــني لجامع ــني التابع ــيام املقاتل ــني الس ــن واملوقوف ــة املحتجزي ــوق كاف حق

صالــح والذيــن تــم اعتقالهــم يف جبهــات القتــال. 

قــام فريــق آخــر مــن أعضــاء اللجنــة الوطنيــة بزيــارة محافظــة مــأرب خــالل الفــرتة املمتــدة 	 

ــة  ــجون يف محافظ ــة الس ــزول ومعاين ــا الن ــم خالله ــن 2017/12/28م إىل 2018/1/3م، ت م

مــأرب ومقابلــة املعتقلــني، وتقييــم مســتوى حصولهــم عــىل الحقــوق املكفولــة يف الترشيعــات 

ــأرب  ــات م ــة يف محافظ ــلطة املحلي ــادات الس ــاء بقي ــم اللق ــة. وت ــق الدولي ــة واملواثي الوطني

ــة  ــد جلس ــم عق ــام ت ــأرب، ك ــة م ــة مبحافظ ــادات األمني ــة والقي ــت وحج ــدة واملحوي والحدي

ــا االنتهــاكات بحضــور عــدد مــن ممثــي منظــامت املجتمــع املــدين. اســتامع لعــدد مــن ضحاي

خــالل الفــرتة املمتــدة مــن 2018/1/1م إىل 2018/1/3م قــام عــدد مــن أعضــاء اللجنــة بالنزول 	 

إىل محافظــة حرمــوت، ومعاينــة أماكــن االحتجــاز والســجون يف مديريــة املــكال مبحافظــة 

حرمــوت، وكذلــك اللقــاء مــع املســؤولني يف قيــادة املحافظــة واألجهــزة العســكرية واألمنيــة 
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ــتوى  ــم ومس ــروف احتجازه ــىل ظ ــالع ع ــن واالط ــتامع للمحتجزي ــك االس ــة، وكذل والقضائي

حصولهــم عــىل الحقــوق املكفولــة يف القوانــني الوطنيــة واملواثيــق الدوليــة.

في مجال رصد وتوثيق االنتهاكات:
مــن خــالل مــا يزيــد عــىل )32( راصــدة وراصــد تابعــني للجنــة، ومنترشيــن يف معظــم محافظــات 

ــم  ــلح يف معظ ــزاع املس ــتمرار الن ــع اس ــد، وم ــة والتعقي ــة الصعوب ــروف بالغ ــة، ويف ظ الجمهوري

املناطــق التــي تعمــل فيهــا اللجنــة، وبالرغــم مــن األوضــاع األمنيــة الســيئة التــي تشــهدها البــالد، 

ــاء  ــة ادع ــق )5.432( حال ــد وتوثي ــن رص ــا م ــن عمله ــة م ــرتة املاضي ــالل الف ــة خ ــت اللجن متكن

ــزاع املســلح، وتوزعــت  ــع أطــراف الن باالنتهــاك يف مختلــف محافظــات الجمهوريــة، شــملت جمي

عــىل أكــر مــن عرشيــن نوعــاً مــن أنــواع االنتهــاكات، واســتمعت اللجنــة خــالل ذلــك إىل )4.800( 

ــم  ــي ت ــاكات الت ــات االنته ــا مبلف ــم إرفاقه ــة ت ــن )7.200( وثيق ــر م ــىل أك ــت ع ــاهد، واطلع ش

ــة  ــو املتعلق ــع الفيدي ــة ومقاط ــور الفوتوغرافي ــن الص ــات م ــن املئ ــال ع ــا فض ــا وتوثيقه رصده

باالنتهــاكات التــي تــم حفظهــا ضمــن قاعــدة بيانــات اللجنــة. 

في مجال التحقيق في االنتهاكات:
قامــت اللجنــة بواجبهــا يف التحقيــق يف االدعــاءات التــي قامــت برصدهــا وتوثيقهــا، حيــث أنهــت 

ــىل  ــت ع ــاء توزع ــة ادع ــق يف )2.432( حال ــر التحقي ــا التقري ــي يغطيه ــرتة الت ــالل الف ــة خ اللجن

أكــر مــن )20( نوعــاً مــن أنــواع االنتهــاكات التــي منحتهــا اللجنــة األولويــة يف الرصــد والتوثيــق 

والتحقيــق.

سادسا: نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة

القسم األول: االنتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني
ــإن  ــايل ف ــري 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 فضــال عــن أحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين وتحديــدا أحــكام 

املــادة )الثالثــة( املشــرتكة 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 اط ــن قب م

ــري  ــلحة غ ــات املس ــا النزاع ــة ضحاي ــة بحامي ــطس 1949م، املتعلق ــودة يف 12 أغس ــف املعق جني

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

املطبــق عــىل النزاعــات املســلحة غــري الدوليــة، ومــا يتضمنــه مــن قواعــد تتعلــق مببــدأ التمييــز 
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والتناســب، ومعاملــة املدنيــني، واألشــخاص العاجزيــن عــن القتــال، واملعاملــة اإلنســانية، وتنظيــم 

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

وبالرغــم مــن كل التحديــات التــي واجهتهــا اللجنــة فيــام يتعلــق بالتحقيــق يف انتهــاكات القانــون 

الــدويل اإلنســاين، فقــد متكنــت مــن تحقيــق نجاحــات كبــرية يف هــذا الجانــب، وأنهــت تحقيقاتهــا 

يف عــدد كبــري 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 بعــض 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 المدنيين 
أولــت اللجنــة هــذا االنتهــاك حيــزاً كبــرياً مــن جهودهــا يف الرصــد والتوثيــق والتحقيــق، ملــا لهــذا 

ــرر  ــة ال ــا أو نوعي ــدد الضحاي ــة ع ــن ناحي ــواء م ــلبية س ــار س ــن آث ــاكات م ــن االنته ــوع م الن

ــة يف  ــكنية واملتمثل ــاء الس ــني واألحي ــىل املدني ــة ع ــوائية والخاطئ ــامت العش ــه الهج ــذي تخلف ال

القتــل واإلصابــات وإثــارة الرعــب بــني املواطنــني. وقــد انعكــس اهتــامم اللجنــة بهــذا النــوع مــن 

االنتهــاكات عــىل نتائــج الرصــد والتحقيــق الــذي قامــت بــه، حيــث بلــغ إجــاميل الحــاالت التــي 

تــم رصدهــا مــن قبــل اللجنــة خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر املحــددة بســتة أشــهر )1.188( 

ــا )550(  ــقط فيه ــة، س ــق يف )594( واقع ــة التحقي ــت اللجن ــني، أمت ــة ملدني ــل وإصاب ــة اقت واقع

قتيــالً منهــم )47( امــرأة و)81( طفــالً و)579( جريحــاً منهــم )64( طفــالً و)40( امــرأة، وتوزعــت 

املســؤولية بــني أطــراف النــزاع املســلح وفقــا لــآيت:

عــدد )370( قتيــالً و )471( جريًحــا ســقطوا نتيجــة لألعــامل القتاليــة لجامعــة الحــويث وقوات 	 

. لح صا

ــريب 	  ــف الع ــريان التحال ــات ط ــة لرب ــقطوا نتيج ــا س ــال و )108( جريح ــدد )185( قتي ع

ــة.  ــة الحكومي ــامل القتالي واألع

أ ( منــاذج لوقائــع قتــل وإصابــة املدنيــني التــي تــم التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة والتــي تقــع 

املســؤولية فيهــا عــىل جامعــة الحــويث وقــوات صالــح: 

1- واقعة قصف حي شعب الدبا مبديرية صالة بتاريخ 2017/6/13م 

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

والتقاريــر املرفقــة بامللــف، بأنــه يف متــام الســاعة )9:00( صباحــا بتاريــخ 2017/6/13م، ســقطت 

قذيفــة عــىل حــي شــعب الدبــا مبديريــة صالــة محافظــة تعــز أمــام منــزل املواطــن حفيــظ طاهــر 
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مــام أدى إىل إصابــة زوجتــه وجميــع أطفالــه الذيــن كانــوا متواجديــن يف املنــزل بإصابــات بليغــة 

تنوعــت بــني الحرجــة واملتوســطة.

أسامء الضحايا:

العمراالسمم

30 سنةاتحاد قائد عبدالوهاب1

شهرينأمين حفيظ طاهر2

سنتنيعبداللطيف حفيظ طاهر3

5 سنواتأنور حفيظ طاهر4

9 سنواتنوره حفيظ طاهر5

وبحســب مــا ورد يف إفــادات الضحايــا وذويهــم، ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الذيــن تم االســتامع 

إليهــم مــن قبــل اللجنــة، ومنهــم: )ق.ق.ع(، و)ن.أ.م(، فإنــه ويف حــوايل الســاعة )9:00( صباحــا 

ــا  ــاء م ــك أثن ــر، وذل ــظ طاه ــن حفي ــزل املواط ــام من ــة أم ــقطت قذيف ــخ 2017/6/13م، س بتاري

كانــت األرسة نامئــة داخــل املنــزل، مــام أدى إىل إصابــة جميــع أفــراد األرسة املتواجديــن يف املنــزل. 

ــني  ــل املصاب ــم نق ــعافهم، وت ــروا إلس ــار ورصاخ األرسة ح ــدوي االنفج ــريان ل ــامع الج ــد س وعن

ــرتا  ــد )50( م ــىل بع ــرى ع ــة أخ ــقطت قذيف ــني س ــعاف املصاب ــاء إس ــورة، وأثن ــفى الث إىل مستش

مــن مــكان القذيفــة األوىل. ووفقــا ملــا تضمنــه تقريــر املعاينــة املرفــوع مــن قبــل الفريــق املكلــف 

بالنــزول مــن قبــل اللجنــة، ومــا ورد يف إفــادة ســكان الحــي الذيــن تــم االســتامع إليهــم مــن قبــل 

اللجنــة، فــإن الحــي الــذي ســقطت فيــه القذيفــة هــو عبــارة عــن حــي ســكني يقــع تحــت ســيطرة 

الجيــش الوطنــي وال توجــد فيــه أي أهــداف أو ثكنــات عســكرية. ويتعــرض الحــي للقصــف بشــكل 

ــويث  ــة الح ــيطرة جامع ــت س ــان تح ــي تقع ــوفتيل الت ــه س ــر وتب ــة الحري ــة منطق ــن جه ــم م دائ

وقــوات صالــح. وقــد تبــني مــن خــالل معاينــة الشــظايا املرفوعــة مــن مــكان ســقوط املقــذوف 

أنهــا مــن نــوع هــوزر. 

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

وأقــوال أبنــاء الحــي، واملســعفني، والشــهود، والضحايــا، والتقاريــر املرفقــة، ومنهــا تقريــر النــزول 

امليــداين ملحــل الواقعــة املرفــوع مــن قبــل فريــق الرصــد املكلــف مــن قبــل اللجنــة، ومعاينــة بقايــا 

املقــذوف، واتجــاه ســقوط القذيفــة، تأكــد ثبــوت صحــة الواقعــة، كــام تــم تحديــد الجهــة مصــدر 

القذيفــة بأنهــا جامعــة الحــويث وقــوات صالــح املتمركــزة يف منطقــة الحريــر وتبــة ســوفتيل. 
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2- واقعة سقوط قذيفة عىل حي الجحملية مديرية صالة– تعز بتاريخ 2017/9/18م

تتلخــص الواقعــة بأنــه يف حــوايل الســاعة )5:40( قبــل املغــرب بتاريــخ 2017/9/18م، ســقطت 

ــار،  ــني عبدالجب ــن أم ــزل املواط ــة من ــن واجه ــدا رك ــت تحدي ــة، أصاب ــي الجحملي ــىل ح ــة ع قذيف

فتطايــرت الشــظايا وأصابــت )4( أطفــال كانــوا يلعبــون يف الشــارع إىل جــوار املنــزل، مــام أدى إىل 

مقتلهــم ومتزيقهــم إىل أشــالء.

أسامء القتىل:

العمراسم الضحيةم

13 سنةنرص منصور احمد غالب1

12 سنةيوسف خالد عبدالكايف2

7 سنواتريان بدر غالب احمد3

15 سنةعيىس محمد عبده الحمري4

وبحســب مــا ورد يف إفــادات ذوي الضحايــا، ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الذيــن تــم االســتامع 

ــة  ــن املرفق ــهود اآلخري ــن الش ــدد م ــم: )م.ع و(، و)ي.أ.ص(، وع ــة ومنه ــل اللجن ــن قب ــم م إليه

شــهاداتهم يف ملــف القضيــة، فإنــه يف حــوايل الســاعة )5:40( قبل املغــرب بتاريــخ 2017/9/18م، 

ســقطت قذيفــة عــىل حــي الجحمليــة، أصابــت ركــن منــزل املواطــن أمــني عبدالجبــار، وتطايــرت 

شــظايا مــن القذيفــة مــام أدى إىل إصابــة )4( أطفــال آخريــن كانــوا يلعبــون يف الشــارع بجــوار 

ــة  ــر املعاين ــه تقري ــا تضمن ــالل م ــن خ ــالء. وم ــم إىل أش ــم ومتزيقه ــام أدى إىل مقتله ــزل م املن

ــة، ومــا ورد يف إفــادة ســكان الحــي  ــل اللجن ــف بالنــزول مــن قب ــل الفريــق املكل املرفــوع مــن قب

الذيــن تــم االســتامع إليهــم، فــإن الحــي الــذي ســقطت فيــه القذيفــة هــو عبــارة عــن حــي ســكني 

يقــع تحــت ســيطرة الجيــش الوطنــي، وال توجــد فيــه أي أهــداف أو ثكنــات عســكرية، كــام تبــني 

مــن خــالل الشــظايا التــي تــم رفعهــا مــن مــكان الواقعــة، واتجــاه ســقوط املقــذوف، أن القذيفــة 

التــي ســقطت عــىل الحــي هــي قذيفــة هــاون، وأن مصدرهــا مــن جهــة الحوبــان تبــه ســوفتيل 

والحريــر التــي تقــع تحــت ســيطرة جامعــة الحــويث وقــوات صالــح.

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

وأقــوال أبنــاء الحــي، واملســعفني، والشــهود، والضحايــا، والتقاريــر املرفقــة، ومنهــا تقريــر النــزول 

امليــداين ملحــل الواقعــة املرفــوع مــن قبــل فريــق الرصــد املكلــف مــن قبــل اللجنــة، ومعاينــة بقايــا 

املقــذوف، واتجــاه ســقوط القذيفــة، تأكــد صحــة الواقعــة، كــام تــم تحديــد الجهــة مصــدر املقذوف 
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وهــي منطقــة الحوبــان تبــة ســوفتيل والحريــر التــي تتمركــز فيهــا جامعــة الحــويث. 

ــخ  ــأرب بتاري ــة م ــكني - مدين ــة الس ــي الروض ــا يف ح ــاروخ كاتيوش ــقوط ص ــة س 3-  واقع

2017م  /4 /19

ــه  ــري إلي ــا تش ــب م ــة، وبحس ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل ــا تضمن ــب م ــة، بحس ــص الواقع تتلخ

الوثائــق، والتقاريــر املرفقــة بامللــف، بأنه يف متــام الســاعة )7:30( صباحــا بتاريــخ 2017/4/19م، 

ــي  ــا يف ح ــوع كاتيوش ــن ن ــه م ــد أن ــاروخ يعتق ــقط ص ــهم، س ــالب إىل مدارس ــه الط ــاء توج وأثن

الروضــة مبدينــة مــأرب نتــج عنــه حــدوث أرضار ماديــة يف عــدد مــن املنــازل، كــام أدى إىل إصابــة 

طفلــني أثنــاء ذهابهــام إىل املدرســة وهــم:

نوع اإلصابةالعمراالسمالعدد

إصابة بالغة بالظهر7 سنواتمراد عباس محمد احمد املنجر1

إصابة بالغة بالوجه والفكني11 سنةإياد محمد املنجر2

وبحســب مــا ورد يف إفــادات الضحايــا وذويهــم، ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الذيــن تم االســتامع 

ــة  ــن املرفق ــهود اآلخري ــن الش ــدد م ــم:)ن.ح.أ(، و) ص.ص.أ(، وع ــة، ومنه ــل اللجن ــن قب ــم م إليه

ــخ 2017/4/19م  ــا بتاري ــاعة )7:30( صباح ــام الس ــه ويف مت ــة، فإن ــف القضي ــهاداتهم يف مل ش

ُســمع دوي انفجــار كبــري يف حــي الروضــة الســكني مبدينــة مــأرب نتيجــة ســقوط مقــذوف تبــني 

فيــام بعــد، ومــن خــالل فحــص بقايــا املقــذوف، أنهــا مــن نــوع كاتيوشــا. إثــر ذلــك توجــه ســكان 

الحــي إىل مــكان ســقوط الصــاروخ، ووجــدوا الطفلــني مــراد عبــاس املنجــر وإيــاد محمــد املنجــر 

مرميــان عــىل األرض نتيجــة إصابتهــام بعــدد مــن شــظايا الصــاروخ. ويف الحــال بــادر األهــايل إىل 

إحضــار ســيارة، وتــم إســعاف الطفلــني إىل مستشــفى الهيئــة يف مــأرب، حيــث كانــت إصابتهــام 

ــام  ــر، ك ــر يف الظه ــب اآلخ ــني،  وأصي ــه والفك ــة يف الوج ــام لإلصاب ــرض أحده ــث تع ــة، حي بالغ

أنــه، ومــن خــالل مــا تضمنــه تقريــر املعاينــة املرفــوع مــن قبــل الفريــق املكلــف بالنــزول مــن قبــل 

اللجنــة، ومــا ورد يف إفــادة ســكان الحــي الذيــن تــم االســتامع إليهــم مــن قبــل اللجنــة، فــإن الحــي 

الــذي ســقط فيــه الصــاروخ هــو عبــارة عــن حــي ســكني يقــع يف رشق مدينــة مــارب الواقعــة 

تحــت ســيطرة الجيــش الوطنــي، وال توجــد يف الحــي أي أهــداف أو ثكنــات عســكرية، كــام تبــني 

مــن خــالل الشــظايا التــي تــم رفعهــا مــن مــكان الواقعــة واتجــاه ســقوط الصــاروخ أن الصــاروخ 

تــم إطالقــه مــن اتجــاه جبــل هيــالن الــذي تســيطر عليــه جامعــة الحــويث وقــوات صالــح.

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

ــة،  ــف القضي ــة مبل ــر املرفق ــه التقاري ــا تضمنت ــهود، وم ــعفني، والش ــي، واملس ــايل الح ــوال أه وأق
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ومنهــا تقريــر النــزول امليــداين املرفــوع مــن قبــل لفريــق الرصــد املكلــف مــن قبــل اللجنــة ملعاينــة 

ــة  ــوت صح ــة ثب ــدى اللجن ــد ل ــاروخ، تأك ــقوط الص ــاه س ــذوف، واتج ــا املق ــة، وبقاي ــل الواقع مح

ــوات  ــويث وق ــة الح ــا جامع ــاك بأنه ــذا االنته ــن ه ــؤولة ع ــة املس ــد الجه ــم تحدي ــام ت ــة، ك الواقع

ــة مــارب. ــالن املطــل عــىل مدين ــل هي ــح املتمركــزة يف جب صال

4- واقعــة ســقوط قذيفــة عــىل حافلــة يف الشــارع الرئيــي ملنطقــة الحيمــراء – صالــة – مدينــة 

تعــز بتاريــخ 2017/5/21م.

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

والتقاريــر املرفقــة بامللــف، بأنــه يف الســاعة )5:00( مســاًء بتاريــخ 2017/5/21م، ســقطت قذيفــة 

عــىل حافلــة صغــرية يف الشــارع الرئيــي مبنطقــة الحمــرياء مديريــة صالــة التابعــة ملدنيــة تعــز 

كان عــىل متنهــا )7( ركاب، مــام أدى إىل تدمــري الحافلــة ومقتــل أم وطفلهــا وإصابــة )5( آخريــن.

أسامء القتىل:

العمراالسمم

11 سنةمهند عبدالله عبدالحفيظ1

38 سنةاميان احمد هزاع السفياين2

أسامء الجرحى:

العمراالسمم

9 سنواتشهد عبدالله عبدالحفيظ1

21 سنةعمران عبدالله محمد2

24 سنةنصري صالح عي حسني 3

35 سنةطه عي احمد4

24 سنةعزيز محمد يحيى5

ــم  ــن ت ــهود الذي ــهادة 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: )ط.ع. ع(، و)ع.أ.س(، و)ب.م.هـــ)، وعــدد من الشــهود 

اآلخريــن املرفقــة شــهاداتهم يف ملــف القضيــة، فإنــه ويف متــام الســاعة )5:00( مســاء بتاريــخ 

ــاء  ــة أثن ــة صال ــرياء مديري ــة الحم ــام مبنطق ــارع الع ــىل الش ــة ع ــقطت قذيف 2017/5/21م، س

ــة  ــن يف الحافل ــقوط م ــة إىل س ــوق الحافل ــا ف ــتقلها )7( ركاب. وأدى انفجاره ــة يس ــرور حافل م

ــازل  ــن املن ــدد م ــرض ع ــة إىل تع ــرية، إضاف ــة إىل أرضار كب ــرض الحافل ــح، وتع ــل وجري ــني قتي ب

املجــاورة ألرضار مختلفــة، كــام أوضــح الشــهود الذيــن كانــوا يجلســون يف مــكان بالحــي قريــب 

مــن الواقعــة أنهــم بعــد االنفجــار مبــارشة أرسعــوا إلســعاف الضحايــا، ووجــدوا امــرأة وطفلهــا 

ــم  ــزف، فقامــوا بإســعافهم إىل املستشــفى العســكري ث ــة تن ــة، ودمــاء البقي أشــالء داخــل الحافل
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مستشــفى الصفــوة. ومــن خــالل مــا تضمنــه تقريــر املعاينــة املرفــوع مــن قبــل الفريــق املكلــف 

بالنــزول مــن قبــل اللجنــة، ومــا ورد يف إفــادة ســكان الحــي الذيــن تــم االســتامع إليهــم، فــإن الحي 

الــذي ســقطت فيــه القذيفــة هــو عبــارة عــن حــي ســكني يقــع تحــت ســيطرة الجيــش الوطنــي، 

وال توجــد فيــه أي أهــداف أو ثكنــات عســكرية، كــام تبــني مــن خــالل الشــظايا التــي تــم رفعهــا 

مــن مــكان الواقعــة، واتجــاه ســقوط املقــذوف، أن القذيفــة التــي ســقطت عــىل الحــي هــي قذيفــة 

هــاون تــم إطالقهــا مــن منطقــة الحوبــان التــي تتمركــز فيهــا جامعــة الحــويث وقــوات صالــح.

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

وأقــوال أبنــاء الحــي، واملســعفني، والشــهود، والضحايــا، والتقاريــر املرفقــة، ومنهــا تقريــر النــزول 

امليــداين ملحــل الواقعــة املرفــوع مــن قبــل فريــق الرصــد املكلــف مــن قبــل اللجنــة، ومعاينــة بقايــا 

املقــذوف، واتجــاه ســقوط القذيفــة، تأكــد ثبــوت صحــة الواقعــة، كــام تــم تحديــد الجهة املســؤولة 

عــن هــذا االنتهــاك بأنهــا جامعــة الحــويث وقــوات صالــح املتمركــزة يف منطقــة الحوبــان.

5- واقعــة ســقوط قذيفــة عــىل مدرســة يســكنها نازحــني يف حــي الشــاميس – مديريــة صالــة – 

مدينــة تعــز بتاريــخ 2016/6/7م 

ــه  ــا تضمنت ــب م ــة، وبحس ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل ــا تضمن ــب م ــة، بحس ــص الواقع تتلخ

الوثائــق والتقاريــر املرفقــة بامللــف، بأنــه يف حــوايل الســاعة )11:00( ليــال بتاريــخ 2017/6/7م 

)3 رمضــان(، ســقطت قذيفــة عــىل مدرســة براعــم الوحــدة الكائنــة يف حــي الشــاميس، يقطنهــا 

عــدد مــن األرس النازحــة مــن منطقــة املســبح، مــام أدى إىل مقتــل أرسة بكاملهــا مــن النازحــني 

وشــخص آخــر مــن ســكان الحــي.

أسامء القتىل:

العمراالسمم

7 سنواتبشري سامي قائد1

31 سنةخديجة سلطان ناجي قائد2

6 سنواتاحمد سامي قائد3

8 سنواتسلطان سامي قائد4

27 سنةاحمد محمد احمد الحكيمي5

وبحســب مــا ورد يف إفــادات الضحايــا وذويهــم، ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الذيــن تم االســتامع 

ــة  ــن املرفق ــهود اآلخري ــن الش ــدد م ــم )م.ر.م.ع(، و)م.ت.أ(، وع ــة، ومنه ــل اللجن ــن قب ــم م إليه

ــخ 2016/6/7م )3  ــاء بتاري ــاعة )11:00( مس ــام الس ــه يف مت ــة، فإن ــف القضي ــهاداتهم يف مل ش

رمضــان(، ســقطت قذيفــة عــىل مدرســة براعــم الوحــدة يف حــي الشــاميس مديريــة صالــة، والتي 
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ــا  ــن أم وأطفاله ــه م ــل أرسة مكون ــام أدى إىل مقت ــبح، م ــة املس ــن منطق ــة م ــكنها أرس نازح تس

الثالثــة، إضافــة إىل أحــد ســكان الحــارة الــذي كان يقــوم مبســاعدة النازحــني وإمدادهــم بالغــذاء 

ــف إىل  ــف القص ــد توق ــوا بع ــم توجه ــي أنه ــايل الح ــن أه ــهود م ــح الش ــام أوض ــه، ك ــن منزل م

ــة،  ــة ممزق ــا الثالث ــث أبنائه ــة وجث ــة خديج ــة الضحي ــاهدوا جث ــا، وش ــعاف الضحاي ــة إلس املدرس

وبالقــرب منهــم جثــة احمــد الحكيمــي، وقامــوا بنقــل الجثــث إىل مستشــفى الثــورة. ومــن خــالل 

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

ــه  ــقطت في ــذي س ــي ال ــإن الح ــم، ف ــتامع إليه ــم االس ــن ت ــي الذي ــكان الح ــادة س ــا ورد يف إف مل

القذيفــة هــو عبــارة عــن حــي ســكني يقــع تحــت ســيطرة الجيــش الوطنــي، وال توجــد فيــه أي 

أهــداف أو ثكنــات عســكرية، كــام تبــني مــن خــالل الشــظايا التــي تــم رفعهــا مــن مــكان الواقعــة، 

ــيطر  ــي تس ــان الت ــر يف الحوب ــة الحري ــا جه ــة كان مصدره ــذوف، أن القذيف ــقوط املق ــاه س واتج

عليهــا جامعــة الحــويث وقــوات صالــح.

النتيجة: 
مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا قــام بــه أعضــاء اللجنــة املكلفــني بالنــزول إىل 

مــكان الواقعــة، ومــن واقــع التحقيقــات امليدانيــة املبــارشة، واألدلــة التــي حصلــت عليهــا اللجنــة 

مــن مــكان االنتهــاك، وأقــوال أبنــاء الحــي، واملســعفني، والشــهود، والضحايــا، والتقاريــر املرفقــة، 

ومنهــا تقريــر النــزول امليــداين ملحــل الواقعــة املرفــوع مــن قبــل أعضــاء اللجنــة، وفريــق الرصــد 

املكلــف مــن قبــل اللجنــة، ومعاينــة وفحــص بقايــا املقــذوف، واتجــاه ســقوط القذيفــة تأكــد لــدى 

اللجنــة ثبــوت صحــة الواقعــة، كــام تــم تحديــد الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك بأنهــا جامعــة 

الحــويث وقــوات صالــح املتمركــزة يف منطقــة الحريــر مبدينــة تعــز.

ب - منــاذج لوقائــع قتــل وإصابــة املدنيــني التــي تــم التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة والتــي تقــع 

املســؤولية فيهــا عــىل قــوات الحكومــة وطــريان التحالــف العــريب:

1- واقعــة قصــف طــريان التحالــف لحــارة الحضائــر - ملنــزل معصــارة محمــد معصــار - حــي فــج 

عطــان جنــوب غــرب العاصمــة صنعــاء بتاريــخ 2017/8/25م

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

والتقاريــر املرفقــة بامللــف، بأنــه يف صبــاح يــوم 2017/8/25م، تعــرّض حــي الحضائــر مبنطقــة 

فــج عطــان بأمانــة العاصمــة صنعــاء لثالثــة غــارات قــام بهــا طــريان التحالــف، واحــدة تســببت 

يف قصــف منــزل معصــارة محمــد معصــار املكــون مــن دوريــن، كل دور يتكــون مــن أربــع شــقق 

مأهولــة بالســكان املدنيــني، مــام أدى إىل تدمــري املنــزل بالكامــل، وتــرر عــدد مــن املنــازل املجاورة 

بــأرضار مختلفــة. ونتــج عــن ذلــك ســقوط عــدد )15( قتيــالً، منهــم )6( أطفــال و)3( نســاء، كــام 

نتــج عــن الواقعــة إصابــة )11( شــخصا منهــم )4( أطفــال و)3( نســاء والضحايــا هــم:
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أسامء القتىل:

مالحظاتالعمراالسمم

رب األرسة. وقد وقتل كل أفراد أرسته 35 سنةمحمد منصور سعد الرميي1

عدى طفلة واحدة

7 سنواتآالء محمد منصور سعد الرميي2

6 سنواتآية محمد منصور سعد الرميي3

5 سنواتبرديس محمد منصور سعد الرميي4

3 سنواترغد محمد منصور سعد الرميي5

4 سنواتعامر محمد منصور سعد الرميي6

5 سنواتنائف احمد عبدالله مثنى7

17 سنةرشوق احمد عبدالله مثنى8

20 سنةباسم صادق عبيد الهمداين9

25 سنةمها عبدالوهاب السامعي10

29 سنةمحمد سعد الرميي11

20 سنةوداد عبدالله مهدي12

27 سنةمحمد عي القدميي13

سوداين الجنسية33 سنةوائل عبدالحافظ فرح14

فلسطيني الجنسية30 سنةمحمود الفلسطيني15

أسامء الجرحى:

مالحظاتالعمراالسمم

مالكة املنزل40 سنةمعصارة محمد معصار1

قتل أبويه يف القصف وبقي وحيدا7 سنواتإيهم باسم صادق الهمداين2

قتل جميع أفراد أرستها وبقيت وحيدة7 سنواتبثينة محمد منصور الرميي3

35 سنةاحمد عبدالله مثنى4

5 سنواتحطية احمد مثنى5

4 سنواتسارة احمد مثنى6

20 سنةمصطفى عبدالقوي العديني7

17 سنةامه الرحمن عي عبده العديني8

10 سنواتوداد عي عبده العديني9

25 سنةاحمد لطف العاصمي10

فلسطينية الجنسية27 سنةحورية احمد نارص11

وقــد بــارشت اللجنــة التحقيــق يف الواقعــة مــن خــالل النــزول امليــداين لفريــق اللجنــة إىل مــكان 
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الواقعــة، ومقابلــة عــدد مــن الضحايــا، وكــذا االســتامع إىل عــدد مــن الشــهود واملســعفني، ومنهــم: 

)م.ع.م( و)أ.م.ن( و)م.ق.ع( و)ف.ع.م.م( و)م.ع.ح(، حيــث أكــد الجميــع أن طــريان التحالــف أصــاب 

منــزل الضحيــة معصــارة محمــد معصــار الــذي يســكنه مســتأجرين مدنيــني منهــم أرسة نازحــة 

مــن الحــرب مــن تعــز، وأن القصــف عــىل الحــي كان بثــالث غــارات، تســببت يف تدمــري منزلــني، 

وإلحــاق األرضار بعــدد مــن املنــازل األخــرى، وأن عمليــة انتشــال الجثــث اســتمرت عــدة أيــام، وأنــه 

ــم  ــا، منه ــعاف )11( مصاب ــم إس ــام ت ــاء، ك ــال و )3( نس ــم )6( أطف ــة، منه ــال )16( جث ــم انتش ت

صاحبــة املنــزل الضحيــة معصــارة محمد معصــار )40 عامــا(، والتــي أصيبــت يف عمودهــا الفقري، 

وفقــدت اثنــني مــن أوالدهــا يف القصــف، وقــد تــم توثيــق األقــوال وإفــادات الشــهود، وتــم التقــاط 

ــات إســعاف  ــث، ولعملي ــة انتشــال الجث ــو لعملي ــة ومقاطــع الفيدي عــدد مــن الصــور الفوتوغرافي

املصابــني، وصــور ملــكان الواقعــة إجــامال وللمنــازل األخــرى املتــررة وإرفاقهــا مبلــف القضيــة، 

إضافــة إىل تقريــر املعاينــة وعــدد مــن التقاريــر الطبيــة وشــهادات الوفــاة، وغريهــا مــن الوثائــق 

والتقاريــر األخــرى.

النتيجة: 
مــن خــالل التحقيــق الــذي أجرتــه اللجنــة يف هــذه الواقعــة، ومــا توفــر لديهــا مــن أدلــة مختلفــة، 

ــة، ومــا ورد عــىل  ــف العــريب الســتعادة الرشعي ــان الصــادر عــن قــوات التحال ومــا جــاء يف البي

لســان ناطقــه الرســمي اللــواء الركــن/ تــريك املالــي، والــذي رصح لوســائل اإلعــالم مبــا مضمونه 

ــيفتحون  ــم س ــة 2017/8/25م، وأنه ــوم الجمع ــا لي ــع عملياته ــريب تراج ــف الع ــوات التحال أن ق

تحقيقــاً يف الواقعــة يف الحــال، وســيتم عــرض نتائــج التحقيــق عــىل الــرأي العــام. ويف ترصيــح 

ــدف  ــه كان ه ــط ل ــدف املخط ــف أن اله ــوات التحال ــم ق ــدث باس ــة رصح املتح ــأن الواقع ــق بش الح

عســكري مــرشوع ميثــل مركــزا للقيــادة تابعــا لجامعــة الحــويث، وأن هــذا املركــز تــم اســتحداثه 

مــن قبــل الجامعــة ضمــن مناطــق األحيــاء الســكنية بهــدف اتخــاذ املدنيــني كــدروع برشيــة، وأنــه 

تــم مراجعــة كافــة اإلجــراءات، واتضــح صحتهــا إال أن وجــود خطــأ تقنــي تســبب يف وقــوع الحادث 

العــريض غــري املقصــود، ولهــذا فــإن قيــادة التحالــف قامــت بإحالــة الحــادث العــارض - عــىل حــد 

وصفهــا - إىل الفريــق املشــرتك لتقييــم الحــوادث الســتكامل إجــراءات التحقيــق يف الواقعة، مشــددا 

ــة  ــا املتعلق ــاين، وخصوص ــدويل اإلنس ــون ال ــادئ القان ــق مب ــام بتطبي ــف الت ــزام التحال ــىل الت ع

بحاميــة املدنيــني، ومعربــا عــن تعازيــه للضحايــا.

ــأ  ــة الخط ــني ماهي ــف يب ــوات التحال ــادة ق ــن قي ــح م ــى أي رد أو توضي ــة مل تتلق ــم أن اللجن ورغ

التقنــي الــذي متــت اإلشــارة إليــه يف البيــان، االن انــه يتبــني مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا 

اللجنــة ان املســئولية تقــع عــىل القــوات الحكوميــة وقــوات التحالــف العــريب.
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2- واقعــة قصــف طــريان التحالــف ملنــزل عبــد القــوي صالــح الجــري يف حــي الدحــي – مديريــة 

املظفــر – مديريــة تعــز بتاريــخ 2015/5/11م.

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

والتقاريــر املرفقــة بامللــف، بأنــه يف حــوايل الســاعة )5:45( صباحــا بتاريــخ 2015/5/11م تعــرض 

حــي الدحــي مبديريــة املظفــر إىل القصــف بأربــع صواريــخ أطلقتهــا الطائــرات التابعــة للتحالــف 

العــريب، ســقط إحداهــا عــىل منــزل عبــد القــوي الجــري، والثــاين عــىل منزلــني جــوار مســجد 

الســّنة، مــام أدى إىل مقتــل )14( شــخصاً، بينهــم )7( أطفــال، و)4( نســاء، وإصابــة )5( آخريــن.

أسامء القتىل:

العمراالسمم

45 سنةرقية محمد سعيد قائد1

29 سنةصدام عبدالقوي صالح سيف2

12 سنةاحمد عبدالقوي صالح سيف3

سنتنيعبدالله عبدالقوي صالح سيف4

25 سنةماريا عبدالقوي صالح سيف5

26 سنةأمل عبده سعيد قائد6

6 سنواتعبدالقوي صدام عبدالقوي صالح7

4 سنواتمالك صدام عبدالقوي صالح8

6 سنواتأيهم محمد سعيد عبيد9

4 سنواتهند محمد سعيد عبيد10

3 سنواتنهى دبعي11

32 سنةأمرية أمني عي إبراهيم الطيار12

12 سنةراكان عبدالواسع الرشعبي13

45 سنةاحمد يحيى عبدالجليل الرشعبي14

أسامء الجرحى:

العمراالسمم

25 سنةياسني عبدالقوي الجري1

30 سنةأسمهان عبدالقوي الجري2

6 سنواتزينب محمد شمسان الدبعي3

35 سنةهدى الدبعي4

30 سنةشوكان عبدالرحمن مهيوب سيف5
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ــة إىل  ــاء اللجن ــداين ألعض ــزول املي ــالل الن ــن خ ــة م ــق يف الواقع ــة التحقي ــارشت اللجن ــد ب وق

مــكان الواقعــة، ومقابلــة عــدد مــن الضحايــا الذيــن تعرضــوا للقصــف، واالســتامع إىل عــدد مــن 

ــم: )ع.أ.ي(، و)ع.م.ح(، و)ر.ج.أ.ع(، و)م.س.ع(، و)ع.أ.ع.أ(، و)ع.م.غ.أ(،  ــعفني ومنه ــهود واملس الش

ــخ  ــا بتاري ــاعة )5:45( صباح ــوايل الس ــه يف ح ــا أن ــدوا جميع ــن أك و)ي.ع.ص(، و)ع.أ.م.ز(، والذي

2015/5/11م، أصــاب طــريان التحالــف العــريب حــي الدحــي مبنطقــة وادي الدحــي، والــذي يتكــون 

ــوزع عليهــا بشــكل شــبه  ــة مرتفعــة، وتت ــة مــع بعضهــا تقــع فــوق تل ــازل متقابل مــن )10( من

دائــري، ويبعــد الحــي عــن الشــارع الرئيــي قرابــة )500( مــرتاً، وهــو الشــارع الــذي تتواجــد فيــه 

مبــاين ومرافــق املعهــد التقنــي، وإدارة املــرور الحكوميــة التــي كان يتواجــد فيهــا مســلحي الحــويث 

ــد منهــم ســمعوا  ــك الوقــت، إال أن العدي ــح. وقــد كان معظــم الســكان نامئــني يف ذل وقــوات صال

صــوت الطــريان، وصــوت الصــاروخ قبــل ســقوطه عــىل الحــي، وأعقــب ذلــك انفجــار هائــل غطــى 

املــكان وتصاعــد الدخــان، ثــم تــىل ذلــك ســقوط صــاروخ آخــر كان الفــرق بينــه وبــني الصــاروخ 

األول مــدة دقيقتــني، وقــد ســقط الصــاروخ األول عــىل منــزل عبــد القــوي الجــري الــذي يتوســط 

الحــي مــام أدى إىل تدمــريه متامــا وتحويلــه إىل ركام، ومقتــل كل مــن فيــه مــن األرسة، وعددهــم 

)10(، وتدمــري جــزيئ لعــدد )9( منــازل أخــرى، ومقتــل )4( مــن ســكان تلــك املنــازل. وقــد أخــذت 

ــي  ــكان الح ــاد س ــام. وأف ــريان )6( أي ــل الج ــن قب ــاض م ــت األنق ــن تح ــث م ــال الجث ــة انتش عملي

أنهــم مل يكونــوا يتوقعــون قصــف حــي الدحــي ألنــه يبعــد عــن مــكان متركــز مســلحي الحــويث 

مبــا يزيــد عــن )500( مــرتاً، وأغلــب الجثــث التــي تــم انتشــالها كانــت مجــرد أشــالء ممزقــة.

ــري  ــف، وخب ــداين املكل ــد املي ــق الرص ــة، وفري ــاء اللجن ــل أعض ــن قب ــة م ــزول واملعاين ــم الن ــد ت وق

األســلحة التابــع للجنــة، ومعاينــة املــكان الــذي ســقط فيــه الصــاروخ، وقيــاس املســافات، وتوثيــق 

ــة  ــور الفوتوغرافي ــن الص ــدد م ــاق ع ــم إرف ــام ت ــهود، ك ــادات الش ــوال وإف ــق أق األرضار وتوثي

ومقاطــع الفيديــو لعمليــة انتشــال الجثــث ولعمليــات إســعاف املصابــني، وصــور ملــكان الواقعــة 

إجــامال وللمنــازل األخــرى املتــررة، وإرفاقهــا مبلــف القضيــة، إضافــة إىل تقريــر املعاينــة وعــدد 

مــن التقاريــر الطبيــة، وشــهادات الوفــاة، وغريهــا مــن الوثائــق والتقاريــر واألدلــة األخــرى، والتــي 

ــد القــوي  ــزل عب ــدا من أكــدت جميعهــا أن طــريان التحالــف هــو مــن قــام بقصــف الحــي، وتحدي

الجــري، والــذي تــم قصفــه بصــاروخ جــو أرض يف الســاعة )5:45( صباحــا، تبعــه صــاروخ آخــر 

بعــد حــوايل دقيقتــني عــىل منــزل جــوار جامــع الســنة، مــا أدى إىل تدمــري )10( منــازل، واحــد 

منهــا تــم تدمــريه كليــا، حيــث حولــه الصــاروخ إىل ركام، وأدى إىل مقتــل )14( شــخصا وإصابــة 

ــن. )5( آخري
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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 ــالل التحقيق ــن خ م

واالســتامع إىل أقــوال أبنــاء الحــي، واملســعفني، والشــهود، والضحايــا، والتقاريــر املرفقــة، ومنهــا 

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

ــود أي  ــدم وج ــت ع ــذي ثب ــكني - ال ــي الس ــني الح ــافة ب ــاس املس ــذوف، وقي ــا املق ــة بقاي ومعاين

ثكنــه عســكرية فيــه - وبــني املواقــع التــي كانــت تتمركــز فيهــا جامعــة الحــويث وقــوات صالــح 

مبقــرات املؤسســات الحكوميــة بالشــارع الرئيــي، والتــي تبعــد حــوايل )500( مــرتاً عــن مــكان 

ســقوط الصــاروخ األول وحــوايل )300( مــرتاً عــن مــكان ســقوط الصــاروخ الثــاين، وبنــاء عليــه 

فقــد تأكــد لــدى اللجنــة أن الجهــة املتســببة يف الواقعــة هــي القــوات الحكوميــة وطــريان التحالــف 

العــريب. واللجنــة بانتظــار رد قيــادة التحالــف عــىل استفســارات اللجنــة بهــذا الخصــوص. 

3 واقعــة اســتهداف بيــت املقــي قريــة الفرعــة عزلــة ضاعــن - مديريــة وشــحة محافظــة حجــه 

بتاريــخ 2017/9/2م، 

ــر  ــق والتقاري ــه الوثائ ــري إلي ــا تش ــب م ــة، وبحس ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل ــا تضمن ــب م بحس

ــام  ــاين أي ــخ 2017/9/2م )ث ــبت بتاري ــوم الس ــر ي ــاعة )1:30( ظه ــه يف الس ــف، بأن ــة باملل املرفق

ــن  ــة ضاع ــة عزل ــة الفرع ــي يف قري ــي املق ــد يح ــن محم ــزل املواط ــرض من ــى(، تع ــد األضح عي

ــل  ــريب أدى إىل مقت ــف الع ــريان التحال ــاروخ ط ــف بص ــة لقص ــة حج ــجة مبحافظ ــة وش مديري

ــني. ــال وامرأت ــم )10( أطف ــن بينه ــن م ــة )13( آخري ــل وإصاب ــني وطف امرأت

أسامء القتىل:

العمراالسمم

أم الطفل القتيل45 سنةتقوى صالح نارص املقي1

-6 أشهرمجروح وليد هادي املقي2

-30 سنةصفية احمد مرشد املقي3

أسامء الجرحى:

اإلصابةالعمراالسمم

إصابة يف الرأس6 سنواتهزاع وليد هادي املقي1

إصابة يف الرأس واليد5 سنواتعي وليد هادي املقي2

كرس بالقدمني35 سنةعي عي مبخوث املقي3

إصابة يف الرأس واألذن 50 سنةعي صالح املقي4
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إصابة يف القدم12 سنةحمري صادق محمد املقي5

إصابة يف الضلع8 سنواتعدي واثق محمد املقي6

إصابة يف الرأس10 سنواتمحمد بكيل عي يحيى املقي7

كرس يف اليد4 سنواتفؤاد بكيل عي يحيى املقي8

إصابة يف اليد6 سنواتأفكار واثق محمد املقي9

إصابة يف الرأس9 سنواتمهيب محمد عي املقي10

كرس يف اليد11 سنةمهند صالح عي املقي11

شظايا بالرأس والقدم20 سنةرمزي صادق عي املقي12

كرس يف اليد9 سنواتعي محمود عي املقي13

أصيبت بحالة هسترييا وخوف75 سنةمريم نارص عي املقي14

ــن  ــدد م ــة ع ــداين، ومقابل ــزول املي ــالل الن ــن خ ــة م ــق يف الواقع ــة التحقي ــارشت اللجن ــد ب وق

ــهود  ــن الش ــدد م ــتامع إىل ع ــذا االس ــف، وك ــت للقص ــي تعرض ــازل الت ــاب املن ــا أصح الضحاي

واملســعفني، ومنهــم: )م.ع.ع( و)ح.م.ع(، والذيــن أكــدوا أنــه يف الســاعة )1:30( مــن ظهــر يــوم 

الســبت بتاريــخ 2017/9/2م تعرضــت منــازل كل مــن عــي يحــي املقــي، ومحمــد يحــي املقــي 

للقصــف مــن جــراء ســقوط صاروخــني أثنــاء توافــد أبنــاء القبيلــة لغــرض التهنئــة بالعيــد. وأكــد 

ــاله  ــض، ت ــكل منخف ــريان بش ــق الط ــوت تحلي ــامع ص ــعفني س ــا واملس ــارب الضحاي ــهود، وأق الش

مبــارشة ســقوط أول صــاروخ، والــذي اســتهدف بشــكل مبــارش منــازل الضحايــا، وبعــد )3( دقائــق 

ــني  ــري املنزل ــن، وتدم ــة )14( آخري ــخاص، وإصاب ــل )3( أش ــه مقت ــج عن ــر نت ــاروخ آخ ــقط ص س

مبحتوياتهــام، وكذلــك تدمــري )3( ســيارات مملوكــة لألرستــني تدمــرياً كامــالً، وتدمــري خــزان ميــاه 

أريض ومقتــل )50( مــن األغنــام، كــام أفــاد الشــهود أن القريــة عبــارة عــن مجموعــة مــن البيــوت 

ــكرية أو  ــه عس ــام أي ثكن ــرب منه ــد بالق ــي، وال يوج ــون إىل أرسة املق ــم ينتم ــة أغلبه املتالصق

مواقــع تتبــع جامعــة الحــويث وقــوات صالــح، كــام أن الضحيتــني الذيــن تــم اســتهداف منزليهــام 

ال ينتمــون إىل الحــويث وال يربطهــم بهــا أي رابــط.

النتيجة: 
ــداين،  ــن املي ــق الراصدي ــر فري ــالل تقري ــن خ ــة، وم ــه اللجن ــت ب ــذي قام ــق ال ــالل التحقي ــن خ م

ــدة  ــامذج املع ــم يف الن ــة أقواله ــعفني املثبت ــة، واملس ــهود الواقع ــم، وش ــا وأقاربه ــوال الضحاي وأق

لذلــك، وكــذا تقاريــر وشــهادات الوفــاة للضحايــا، وصــور مــكان الواقعــة، ولكــون الواقعــة حدثــت 

ظهــرا، وســمع معظــم األهــايل صــوت الطــريان وهــو يحلــق بعلــو منخفــض يف ســامء القريــة، 

وأعقبــه قصــف بالصواريــخ عــىل املــكان، فإنــه وبنــاء عليــه يتأكــد لــدى اللجنــة مســؤولية القــوات 

الحكوميــة وطــريان التحالــف العــريب عــن هــذه الواقعــة. 
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ــة العاصمــة بتاريــخ  ــزل رشــاد محمــد ناجــي املهــدي- حــي الســواد – أمان 4- واقعــة قصــف من

2017/6/9م 

ــة  ــري إلي ــا تش ــب م ــة، وبحس ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل ــا تضمن ــب م ــة، بحس ــص الواقع تتلخ

الوثائــق والتقاريــر املرفقــة بامللــف، بأنــه يف الســاعة )12:30( مســاء بتاريــخ 2017/6/9م، تعرض 

ــام أدى إىل  ــف م ــريان التحال ــاروخ لط ــف بص ــدي للقص ــي امله ــد ناج ــاد محم ــن رش ــزل املواط من

ــن.  ــة )2( آخري ــل )4( أشــخاص وإصاب مقت

أسامء القتىل:

العمراالسمم

13 سنةجيهان رشاد محمد املهدي1

12 سنةعلياء رشاد محمد املهدي2

3 سنواتاحمد رشاد محمد املهدي3

67 سنةدولة محمد حسني الدبيي4

أسامء الجرحى:

العمراالسمالعدد

39 سنةرشاد محمد املهدي1

35 سنةوردة عي احمد املهدي2

ــا إىل مــكان االنتهــاك،  ــزول ميداني ــث قامــت بالن ــق يف الواقعــة، حي ــة التحقي وقــد بــارشت اللجن

ومقابلــة عــدد مــن ذوي الضحايــا واالســتامع إىل شــهادة الشــهود وهــم: ) ع.ا.ر (، و)س .ق .م (، 

و)ا.م.ع(، الذيــن أكــدوا أنــه يف حــوايل الســاعة )12:30( بعــد منتصــف الليــل بتاريــخ 2017/6/9م، 

وبعــد ســامع أصــوات تحليــق الطــريان، ودوي االنفجــارات الناتجــة عــن قصــف معســكر الســواد 

ــن  ــزل املواط ــىل من ــف ع ــريان التحال ــاروخ لط ــقط ص ــي، س ــن الح ــب م ــاء القري ــوب صنع جن

رشــاد محمــد ناجــي املهــدي، واملكــون مــن شــقتني، والــذي يقــع يف حــارة القــوري غــرب جامعــة 

األندلــس يف منطقــة الخمســني، مــام أدى إىل مقتــل ثالثــة مــن أطفالــه ووالــدة زوجتــه، وتهــدم 

منزلــه الشــعبي، ومنــزل والــدة زوجتــه املالصــق ملنزلــه، كــام أكــدت ذلــك التقاريــر املرفقــة بامللــف 

والصــور الفوتوغرافيــة املرفوعــة مــن مــكان الواقعــة. ووفقــا إلفــادات أهــايل الحــي، فــإن الحــي 

يســكنه مواطنــون ليــس لهــم عالقــة بأطــراف الحــرب، وال توجــد فيــه أي ثكنــة عســكرية، وأن أقرب 

هــدف عســكري هــو معســكر الســواد الــذي يبعــد حــوايل كيلومــرت عــن مــكان ســقوط الصــاروخ.

النتيجة:
مــن خــالل التحقيــق الــذي قامــت بــه اللجنــة، ومــن خــالل تقريــر فريــق الرصــد امليــداين، والصــور 

املوثقــة آلثــار الدمــار، واالســتامع للشــهود، واملســعفني، والضحايــا وأقاربهــم وعــدد مــن ســكان 
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الحــي، وتوثيــق إفاداتهــم يف النمــوذج املعــدة لذلــك، ومــن خــالل التحقيــق يف الواقعــة املبنــي عــىل 

األدلــة الســابقة وتقاريــر الوفــاة املرفقــة مبلــف القضيــة، تبــني لــدى اللجنــة مســؤولية القــوات 

ــي  ــد ناج ــاد محم ــة رش ــزل الضحي ــف من ــة قص ــن واقع ــريب ع ــف الع ــريان التحال ــة وط الحكومي

ــة  ــد. واللجن ــرت واح ــو م ــافة كيل ــواد مس ــكر الس ــن معس ــد ع ــكني يبع ــي س ــع بح ــدي الواق امله

بانتظــار رد قيــادة التحالــف عــىل استفســاراتها حــول الواقعــة. 

5 - واقعــة قصــف طــريان التحالــف لســيارتني عــىل طريــق الرجــاع طــور الباحــة – محافظــة لحــج 

2015/6/16م بتاريخ 

ــة، ووفقــا للتقاريــر والوثائــق  ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل تتلخــص الواقعــة، بحســب مــا تضمن

املرفقــة بامللــف، بأنــه يف الســاعة )4:00( عــرصاً بتاريــخ 2015/6/16م، تــم قصــف ســيارتني يف 

طريــق الرجــاع طــور الباحــة بصاروخــني جــو أرض مــام أدى إىل مقتــل )15( شــخصاً، وإصابــة 

)11( آخريــن والضحايــا هــم:

أسامء القتىل:

االسمالرقم

محمد احمد سامل حيدره1

مجدي عبدالقادر نعامن2

عي حسني ثابت3

وضاح احمد هائل4

منصور عي محمد سامل5

حاتم احمد عي الحاج6

رحاب احمد محمد سالم7

محمد احمد عي الحاج8

محمد عي حسن9

عامد احمد سامل10

حسن عوض عبدالرب11

رامي محمد صالح مقشمي12

نبيل احمد بن احمد13

حبيب احمد بن احمد14

فايز عبدالقوي العتبي15
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أسامء الجرحى

االسمالرقم

نظمي محمد صالح سعيد1

جران أنيس صالح سعيد2

نظمي عبدالحميد احمد سعيد3

رفعت عبده محمد مكرد4

شيامء أديب عبدالنور5

مروان احمد هائل6

رامي خالد عبده حسن7

عبدالرحمن عي الخفيفي8

شمسان عي احمد الخفيفي9

منري احمد ثابت مقبل10

رشا رامي خالد11

ومــن خــالل التحقيقيــات التــي قامــت بهــا اللجنــة، ومــا تضمنتــه التقاريــر املرفقــة مبلــف القضية، 

ومــا ورد يف إفــادة الضحايــا وذويهــم، ومــا جــاء يف أقــوال الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة 

ومنهــم: )أ.ع.أ.س(، و)ع.م.أ.ق(، بأنــه ويف متــام الســاعة الرابعة عــرصاً بتاريــخ 2015/6/16م كان 

مجموعــة مــن األهــايل يســتقلون عــدد )4( ســيارات إحداهــا حافلــة لنقــل الــركاب وهــم يف طريــق 

الرجــاع مديريــة طــور الباحــة يف الخــط العــام، عائــدون إىل قراهــم مــن لحــج. وأثنــاء ســريهم 

تفاجئــوا بقصــف صــاروخ جــو أرض إىل جــوار الطريــق، كأنــه تحذيــري، وعنــد مشــاهدة األهــايل 

لالنفجــار الــذي خلفــه الصــاروخ، وتحطــم زجــاج بعــض الســيارات مــن حــدة االنفجــار، توقفــت 

ــيارات،  ــدى الس ــائق إح ــام س ــاعة ق ــف س ــوايل نص ــا بح ــا، وبعده ــيارات يف مكانه ــع الس جمي

ــريان، إال  ــادرة الط ــر ومغ ــن زوال الخط ــق معتقدي ــري يف الطري ــرك والس ــة بالتح ــائق الحافل وس

انهــم، وبعــد دقائــق بســيطة مــن تحركهــم، تفاجــأوا بعــودة إحــدى الطائــرات مــن جديــد، وقيامهــا 

بقصــف الســيارة والحافلــة مبــارشة بصاروخــني، فيــام كان ركاب الســيارتني األخريــني واقفــني يف 

مكانهــم يشــاهدون القصــف عــىل الســيارتني مــن قبــل الطــريان، وكانــت نتيجــة القصــف تدمــري 

الســيارة والحافلــة ومقتــل )15( شــخصا وإصابــة )11( آخريــن.

النتيجة: 
مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف الواقعــة، ومــا احتــواه ملــف القضيــة مــن أدلــة 

وتقاريــر وفــاة، والتقاريــر الطبيــة الخاصــة باملصابــني، ومــا ورد يف أقــوال الضحايــا مــن املصابــني 

وذوي القتــىل، وشــهادة عــدد مــن الشــهود الذيــن كانــوا عــىل مــن الســيارتني اللتــني مل تتحــركا، 

ــن  ــم م ــة ه ــقطوا يف الواقع ــن س ــا الذي ــع الضحاي ــن أن جمي ــت م ــا ثب ــف، وم ــاهدوا القص وش
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ــه  ــرور، وأن ــن امل ــا م ــا وتحذيره ــرض توقيفه ــيارات كان بغ ــام الس ــف األول أم ــني، وأن القص املدني

بعــد مــي نصــف ســاعة تحركتــا الســيارتان محــل االســتهداف، وتــم قصفهــام مبــارشة مــن دون 

تكــرار تنبيههــام إىل رضورة الوقــوف مــرة أخــرى إذا كان لذلــك رضورة، خصوصــا وأنهــم ســبق وأن 

اســتجابوا للتنبيــه األول وتوقفــوا أكــر مــن نصــف ســاعة يف أماكنهــم، مــع العلــم أن الســيارات 

محــل االســتهداف كانــت قــد تعــّدت منطقــة التــامس مــا بــني جامعــة الحــويث وقــوات املقاومــة 

ــاه  ــدون باتج ــا عائ ــد، وكان الضحاي ــع الحدي ــرق مصن ــت يف مف ــي كان ــي، والت ــش الوطن والجي

ــة  قراهــم، أي يف االتجــاه اآلخــر وليــس يف اتجــاه الجبهــة، مــام ينتفــي معــه أي شــبهة بإمكاني

اعتبارهــم مــن املقاتلــني القادمــني لدعــم عنــارص جامعــة الحــويث وقــوات صالــح التــي كانــت يف 

حينــه مســيطرة عــىل مصنــع الحديــد، كــام تــم توضيحــه ســابقا. وقــد وجهــت اللجنــة مذكــرة 

استفســار عــن الواقعــة إىل قيــادة قــوات التحالــف إال أنهــا مل تتلقــى الــرد حتــى تاريــخ كتابــة هــذا 

التقريــر. ومــن خــالل مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدى اللجنــة صحــة الواقعــة محــل التحقيــق، وثبــوت 

مســؤولية القــوات الحكوميــة وطــريان التحالــف العــريب عــن هــذا االنتهــاك. واللجنــة بانتظــار رد 

قيــادة التحالــف عــىل استفســاراتها حــول الواقعــة. 

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، وعــىل وجــه الخصــوص »اتفاقي ــة بحامي ــة املعني الدولي

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

ــوق  ــون حق ــة إىل »قان ــم، باإلضاف ــلحة وتجنيده ــات املس ــال يف النزاع ــتخدام األطف ــران اس يحظ

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

ــواء  ــلح س ــزاع املس ــاء الن ــال أثن ــد األطف ــتخدام وتجني ــور اس ــن ص ــري م ــر الكث ــع تواف ــيام م الس

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

ــر  ــا التقري ــي يغطيه ــرتة الت ــالل الف ــة خ ــدت اللجن ــد رص ــب فق ــذا الجان ــر. ويف ه ــال للخط األطف

)185( حالــة ادعــاء تجنيــد أطفــال مــا دون ســن )15( عامــاً. وفيــام يــأيت منــاذج لبعــض الوقائــع 

التــي أنهــت اللجنــة التحقيــق فيهــا: 

1- واقعة تجنيد ومقتل الطفل/ داؤود محمد عي راجح – 14 عاما – مديرية نهم – محافظة صنعاء

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

املبلــغ )م.ع.ق.ت(، ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود: )ع.غ.ع(، و)ع.غ.أ( بأنــه تــم تجنيــد الطفــل / 

داؤود محمــد عــي راجــح )14 ســنة( مــن قبــل جامعــة الحــويث يف بدايــة العــام 2016م، وتــم نقله 
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مــن قريتــه غربــان املنــار مبحافظــة ذمــار إىل أمانــة العاصمــة صنعــاء بعــد تســجيله كمنتســب 

يف مدرســة القريــة، وإغــراءه بأنــه ســيمنح الشــهاد الدراســية مقابــل التحاقــه بالجبهــات، ودون 

حاجــة إىل الحضــور إىل املدرســة. وقــد أفــاد الشــهود أن املدعــو عبدالرحمــن الجرمــوزي مــرشف 

األوقــاف يف أمانــة العاصمــة أخــو الطفــل الضحيــة ألمــه هــو مــن قــام بتجنيــد الضحيــة ونقلــه 

ــويث يف  ــة الح ــع جامع ــال م ــات القت ــه بجبه ــل بالتحاق ــأت أرسة الطف ــث تفاج ــاء، حي إىل صنع

جبهــة نهــم بعــد أن كانــوا يعدونهــم بأنــه ســيحصل فقــط عــىل دورة ثقافيــه، ولــن يتــم الــزج بــه 

يف املعــارك. وبعــد حــوايل عــام مــن مغادرتــه للقريــة جــاء نبــأ مقتــل الطفــل الضحيــة إىل أرستــه 

ــار،  ــه إىل مستشــفى ذم ــت جثت ــاء، ونقل ــة صنع ــم محافظ ــة نه ــخ 2017/5/22م يف مديري بتاري

وهنــاك جــاءت أرستــه الســتالم جثتــه، ومل تتعــرف عليــه إال بصعوبــة، ومــن خــالل عالمــه فارقــة 

كانــت يف يــده، وتــم نقــل الجثــة إىل قريتــه لدفنــه.

2- واقعة تجنيد الطفل/ )ن.ا.م .س( – مواليد 2004م – مديرية خوالن – محافظة صنعاء

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

ذوي الضحيــة، وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة، ومنهــم: )ز.م.أ.س(، و)ر.أ.ع.أ(، 

و)ح.أ.ع.أ( بأنــه يف شــهر فرايــر 2017م،  قامــت جامعــة الحــويث يف مديريــة خــوالن محافظــة 

ــه،  ــا أهل ــم أو رض ــدون عل ــه ب ــن قريت ــنة( م ــره )13 س ــل )ن.ا.م .س(، وعم ــذ الطف ــاء، بأخ صنع

ــم  ــه، إىل أن ت ــوا مكان ــهر دون أن يعمل ــبعة أش ــوايل س ــه ح ــن أرست ــل ع ــاب الطف ــتمر غي واس

التواصــل معهــم بعــد فــرتة مــن قبــل بعــض األشــخاص، وأبلغوهــم أن ابنهــم يقاتــل مــع جامعــة 

ــاين  ــو يع ــه، وه ــل إىل أرست ــادة الطف ــم إع ــخ 2017/11/25م ت ــم. وبتاري ــة نه ــويث يف جبه الح

مــن مــرض نفــي )فاقــد لقــواه العقليــة(، ويف وضــع صحــي يسء جــدا، كــام أفــاد الشــهود أن 

جامعــة الحــويث تقــوم بتجنيــد األطفــال يف مديريــة خــوالن، وأخذهــم إىل الجبهــات للقتــال دون 

علــم آبائهــم، وهــو مــا حصــل مــع العديــد مــن األطفــال مــن املنطقــة.

ــة -  ــة جبل ــد 2002م – مديري ــدي – موالي ــن مه ــي محس ــدان ع ــل/ هم ــد الطف ــة تجني 3- واقع

ــة اب محافظ

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

ــم: )ع.أ.ع.أ.ع.أ.أ(، و)م.ص.ع.ع.أ(، و)أ.ع.ع.أ(  ــهود، وه ــهادة الش ــاء يف ش ــا ج ــة، وم ذوي الضحي

بأنــه يف شــهر إبريــل مــن عــام 2015م، قــام املــرشف األمنــي التابــع لجامعــة الحــويث يف مديريــة 

جبلــة محافظــة إب، بتجنيــد الطفــل الضحيــة همــدان عــي محســن مهــدي، وضمــه إىل صفــوف 

ــم  ــدون عل ــتعلة ب ــع املش ــة الضال ــال يف جبه ــاله للقت ــلحة، وإرس ــويث املس ــة الح ــارص جامع عن

أرستــه، وانقطعــت أخبــار الطفــل عــن أهلــة منــذ أن غادرهــم. وبعــد حــوايل شــهرين وصــل نبــأ 
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مقتــل الطفــل همــدان يف املواجهــات يف الضالــع، مــن خــالل اتصــال أحــد األشــخاص ومــن دون أن 

يتــم تســليم الجثــة إىل أرستــه، مــام تســبب يف إصابــة والــدة الضحيــة بحالــة نفســية، كــام أفــاد 

الشــهود بــأن مــرشف جامعــة الحــويث مبديريــة جبلــة قــام يف نفــس فــرتة تجنيــد الطفــل همــدان 

وإلحــاق عــدد مــن األطفــال اآلخريــن مــن أبنــاء املنطقــة بجامعــة الحــويث، وإرســالهم إىل جبهــات 

القتــال، وهــم دون الســن القانونيــة ومنهــم: همــدان عــي مهــدي، وحمــد عــي الهــامم وكــامل 

ــة  ــة كانــت جامعــة الحــويث تضعهــم يف النقــاط األمني عبدالســالم إســامعيل النائــب. ويف البداي

لتفتيــش املــارة داخــل مديريــة جبلــة، ثــم بعــد ذلــك قامــت بنقلهــم إىل جبهــة القتــال يف الضالــع 

ــعار  ــم دون إش ــن جثثه ــم دف ــكرية، وت ــات العس ــوا يف املواجه ــم قتل ــم، وجميعه ــم أهاليه دون عل

أهاليهــم لحضــور الدفــن أو تســلم الجثــث.

واقعة تجنيد الطفل )ي.ع.ب.ح( -13 سنة - مدينة عمران - محافظة عمران   -4

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

ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة، ومنهــم: )ع.ن.ك.ع(، و)ع.ح.م.ع(، 

ــة  ــران محافظ ــة عم ــويث يف مدين ــة الح ــرشف جامع ــام م ــر 2017م، ق ــهر نوفم ــه يف ش أن

عمــران ويدعــى أبــو العــز بتجنيــد الطفــل الضحيــة )ي.ع.ب.ح( )13 ســنة(، دون علــم أهلــه مــن 

ــة إىل جبهــة  خــالل إقناعــه بأنــه ســيقوم بالجهــاد ضــد الكفــار واليهــود، ومــن عمــران تــم نقل

الخوخــة، حيــث تــم وضعــه يف البدايــة يف مهمــة اإلمــداد لعــدد ســتة مقاتلــني يف جبهــة الخوخــة 

محافظــة الحديــدة، ثــم بعــد ذلــك تــم الــزج بــه يف الخطــوط األماميــة للقتــال. وعندمــا وصلــت 

طالئــع الجيــش الوطنــي إىل قريــة الحــاج ســامل مبنطقــة الخوخــة، تــم اعتقــال الطفــل الضحيــة 

الــذي كان جريحــاً جــراء أصابتــه يف املعركــة، بعــد أن هــرب وبقيــة زمالئــه مــن مقاتــي جامعــة 

الحــويث، وتــم إســعاف الطفــل مــن قبــل الجيــش الوطنــي إىل مستشــفى 22 مايــو يف محافظــة 

عــدن لتلقــي العــالج.

النتيجة:
ــا  ــاله، ويف غريه ــورة أع ــع املذك ــا يف الوقائ ــي أجرته ــات الت ــالل التحقيق ــن خ ــة م ــت اللجن خلص

مــن الوقائــع املتعلقــة بتجنيــد األطفــال يف اليمــن إىل اســتمرار جامعــة الحــويث، وبشــكل منفــرد 

عــن باقــي األطــراف، يف انتهــاك حقــوق األطفــال يف اليمــن، وتجنيدهــم، والــزج بهــم يف جبهــات 

القتــال، وعــدم التــزام الجامعــة بالترشيعــات الوطنيــة واالتفاقيــات الدوليــة، وهــو مــا يســتدعي 

رضورة الوقــوف بحــزم أمــام مرتكبــي هــذا االنتهــاك، واتخــاذ كافــة التدابــري التــي تكفــل حاميــة 

ــم  ــاكات املتعلقــة بتجنيده ــيام االنته ــون لهــا الس ــي يتعرض ــاكات الت ــن االنته ــد م ــال، والح األطف

والــزج بهــم يف النزاعــات املســلحة.
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ثالثا : زراعة األلغام الفردية
ــاين،  ــدويل اإلنس ــون ال ــة يف القان ــاكات املجرم ــن االنته ــة م ــام الفردي ــة زرع األلغ ــر جرمي تعت

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

املضــادة لألفــراد«، واملصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة يف العــام 1998م. وقــد أدرجــت 

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

ــة  ــة )98( حال ــدت اللجن ــهر - رص ــتة أش ــددة بس ــق - واملح ــا التحقي ــي يُغطيه ــرتة الت ــالل الف وخ

زراعــة الغــام فرديــة، وأنهــت التحقيــق يف )24( حالــة زرع ألغــام نتــج عنهــا ســقوط )19( قتيــال، 

بينهــم امرأتــان وطفــل واحــد، إضافــة إىل ســقوط )55( جريــح مــن بينهــم امرأتــان وطفــل.

مناذج من التحقيقات التي قامت بها اللجنة يف وقائع زراعة األلغام الفردية:

1- واقعــة إصابــة عفــاف محمــد احمــد ودليلــه عبــده احمــد بســبب انفجــار الغــام مزروعــة يف 

منطقــة الشــقب صــر املــوادم يف محافظــة تعــز

تتلخــص الواقعــة، بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، وما جــاء يف شــهادة الشــهود، 

وهــم: )ع.م.أ.س(، و)م.س.ف(، و)ع.م.أ(، بأنــه يف حــوايل الســاعة )9:00( صباحــا، بتاريــخ 

ــام يف  ــن منزله ــد م ــده احم ــة عب ــد، ودليل ــد احم ــاف محم ــان عف ــت الضحيت 2017/7/7م خرج

منطقــة الشــقب مديريــة صــر املــوادم لجلــب املــاء مــن خــزان املــاء الخــاص بالقريــة، ويف الطريق 

املؤديــة إىل الخــزان، دهســت دليلــه عــىل لغــم انفجــر فيهــا وأصابهــا يف رجليها، فــأرادت عفــاف أن 

تســعفها. وأثنــاء ذلــك دهســت هــي األخــرى عــىل  لغــم آخــر انفجــر بهــا وأصابهــا برجلهــا اليمنى، 

وتــم إســعاف الضحيتــني مــن قبــل األهــايل إىل مستشــفى الريهــي مبديريــة املظفــر مبدينــة تعــز. 

ــك األلغــام بجــوار الخزانــات هــو جامعــة الحــويث  وقــد أفــاد الشــهود بــأن مــن قــام بزراعــة تل

عندمــا كانــت تســيطر عــىل املنطقــة قبــل انســحابهم منهــا.

أسامء الجرحى:

نوع اإلصابةالعمراالسمالرقم

25 سنةدليله عبده احمد محمد1
برت للرجلني من الساق بسبب 

انفجار اللغم

22 سنةعفاف محمد احمد مقبل2
برت للقدم اليمنى بسبب 

األلغام

2- واقعة انفجار لغم فردي يف قرية عيال غفري مبديرية نهم – محافظة صنعاء

ــم: )م.أ.ع.ع(، و)ن.ع.ص.ع(، و)ي.أ.أ.ع(،  ــني، وه ــادة املبلغ ــبام ورد يف إف ــة، حس ــص الواقع تتلخ

ــم  ــة نه ــري مبديري ــال غف ــة عي ــخ 2016/12/21م يف قري ــاء بتاري ــوم األربع ــاح ي ــه يف صب بأن
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محافظــة صنعــاء، وأثنــاء خــروج األطفــال الضحايــا: أحمــد محســن أحمــد عايــض )10 ســنوات(، 

ــيطرة  ــتعادة الس ــد اس ــة، بع ــب يف القري ــنة( للع ــنة(، و)ح.ي.ا.ع( )13 س و)ع.ن.ع.ص( )24 س

عليهــا مــن جامعــة الحــويث، وجــد األطفــال شــيئاً مزروعــاً يف األرض عــىل شــكل كــرة صغــرية 

ــت  ــد كان ــة حدي ــطة قطع ــا بواس ــن بطرقه ــد محس ــة / أحم ــام الضحي ــي. فق ــا ه ــون م مل يعرف

معــه، فانفجــر اللغــم عــىل الفــور، وأدى إىل إصابــة األطفــال بإصابــات مختلفــة، وتــم إســعافهم 

إىل مستشــفى مــأرب وتــويف الطفــل / احمــد محســن بعــد ثالثــة أيــام وظــل الطفلــني اآلخريــن 

ــان العــالج. يتلقي

وقــد أفــاد الشــاهدان )هـــ.ع.ع.ع(، و)م.هـــ.ص.ع(، بأنهــام ســمعا انفجــارا شــديدا يف قريتهــم، 

وذهبــا لرؤيــة مــكان االنفجــار فوجــدا الضحايــا - وهــم األطفــال املذكوريــن ســابقا - قــد أصيبــوا 

بعــدة إصابــات مختلفــة كان أشــدها إصابــة الطفــل/ احمــد محســن أحمــد عايــض، وتــم إســعافهم 

إىل مستشــفى مــأرب. وتــويف الطفــل احمــد بعدهــا بثالثــة أيام، بينــام ظــل اآلخرين يف املستشــفى 

ــىل  ــيطرتها ع ــاء س ــويث أثن ــة الح ــو جامع ــام ه ــك األلغ ــة تل ــام بزراع ــن ق ــالج، وأن م ــي الع لتلق

القريــة، حيــث أن القريــة زرع فيهــا ألغــام كثــرية أدت إىل مقتــل وإصابــة العديــد مــن أبنــاء القريــة.

3- واقعة انفجار لغم فردي مديرية رصواح – محافظة مأرب

تتلخــص الواقعــة، بحســب مــا تضمنتــه ملفــات اللجنــة، أنــه يف متــام الســاعة )8:00( صباحــا، 

بتاريــخ 2017/7/4م، انفجــر لغــم فــردي يف منطقــة ســنومه باملحجــزة مديريــة رصواح محافظــة 

مــأرب أدى إىل مقتــل حمــدة محمــد املرشعــي )67( ســنة وإصابــة أمينــة محمــد جابــر املرشعــي 

)20 ســنة(.

وبحســب مــا جــاء يف إفــادة ذوي الضحيتــني، ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود وهــم: )ح.ع.ص.ش(، 

و)ظ.ن.ي.أ(، والذيــن اســتمعت لهــم اللجنة، بأنــه يف الســاعة )8:00( صباحا، بتاريــخ 2017/7/4م، 

وأثنــاء ذهــاب الضحيتــني لرعــي األغنــام يف منطقــة ســنومه باملحجــزة مديريــة رصواح محافظــة 

مــأرب، حيــث كانتــا تبعــدان عــن منزلهــام مبســافة )500( مــرتا تقريبــا انفجــر لغــم فــردي زرعتــه 

جامعــة الحــويث والقــوات املواليــة لهــايف املنطقــة التــي هــي أصــال بعيــدة عــن مناطــق املواجهات، 

وأدى ذلــك االنفجــار إىل مقتــل حمــدة محمــد جابــر املرشعــي )67 ســنة(، وإصابــة أمينــة عامــر 

صالــح املرشعــي )20 ســنة( بشــظايا يف الــرأس.

انفجار لغم فردي – منطقة دماج – محافظة صعدة:  -4

تتلخــص الواقعــة، وبحســب ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، ومــا ورد يف إفــادة املبلــغ، ومــا تضمنتــه 

ــذي  ــم: )ي.ع.م.ق.و(، و)إ.ح.م.ص.م(، ال ــهود، ومنه ــهادة الش ــاء يف ش ــا ج ــة، وم ــر املرفق التقاري
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تــم ســامع إفادتهــم مــن قبــل اللجنــة، بأنــه ويف يــوم األحــد املوافــق 2015/2/15م، انفجــر لغــم 

أريض فــردي تــم زراعتــه مــن قبــل جامعــة الحــويث أثنــاء حصارهــا ملنطقــة دمــاج يف محافظــة 

ــل  ــه، نق ــض حوائج ــاء بع ــب لقض ــا كان ذاه ــدي عندم ــع مه ــدي مان ــل مه ــة نبي ــدة بالضحي صع

ــن  ــد ع ــرتة تزي ــفى لف ــتمر باملستش ــعافه ، واس ــم إس ــث ت ــاج، حي ــفى دم ــا إىل مستش ــىل إثره ع

األســبوعني، حيــث تســبب انفجــار اللغــم يف بــرت رجلــه اليــرسى، وأصبــح معاقــاً، وعــىل نحــو مــا 

تحكيــه الصــور والتقاريــر الطبيــة املرفقــة مبلــف الواقعــة.

النتيجة
مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف الوقائــع املذكــورة أعــاله، ويف غريهــا مــن الوقائــع 

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

ــراف  ــي األط ــن باق ــاك ع ــن االنته ــوع م ــذا الن ــة ه ــرد مبامرس ــي تنف ــح الت ــوات صال ــويث وق الح

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

ــالل  ــن خ ــة م ــني للجن ــام تب ــا، ك ــحب منه ــي تنس ــات الت ــق والطرق ــا واملناط ــيطر عليه ــي تس الت

العديــد مــن األدلــة، ومــا تضمنتــه إفــادات خــراء نــزع األلغــام الــذي تــم ســامع إفاداتهــم مــن قبــل 

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 لالتفاقي 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 وتخزيــن واســتخدام هــذا النــوع 

مــن األلغــام. 

رابعًا : ألغام المركبات
خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر، رصــدت اللجنــة )19( حالــة، وأنهــت التحقيــق يف عــدد )8( 

حــاالت منهــا، حيــث ســقط مــن جّرائهــا )24( قتيــال مــن املدنيــني، بينهــم )15( رجــال و)5( نســاء، 

و)4( أطفــال، إضافــة إىل ســقوط )3( جرحــى مــن املدنيــني، مــن بينهــم طفــل واحــد.

مناذج من التحقيقات التي أجرتها اللجنة يف وقائع زراعة ألغام املركبات:

1- واقعة انفجار لغم مركبات مبنطقة طياب / مديرية )البيضاء(

تتلخــص الواقعــة، بحســب مــا ورد يف إفــادة أقــارب الضحايــا، بأنــه بعــد ظهر يــوم األربعــاء املوافق 

ــون  ــم يحمل ــني إىل منازله ــل متجه ــيارة نق ــن س ــىل م ــا ع ــودة الضحاي ــاء ع 2015/9/16م، وأثن

ــرود  ــرى م ــني ق ــط ب ــام الراب ــق الع ــىل الطري ــك ع ــخصية، وذل ــراض ش ــة وأغ ــواد غذائي ــم م معه

ــزروع  ــم أريض م ــيارة لغ ــر بالس ــاء، انفج ــة البيض ــم – محافظ ــة ذي ناع ــاب مبديري ــة طي مبنطق



خالل الفترة من 30 يوليو 2017 م وحتى 31 يناير 2018 م 

39

ــم  ــيارة وعدده ــن الس ــىل م ــوا ع ــن كان ــع م ــاة جمي ــا ووف ــام أدى إىل انقالبه ــق الع ــىل الطري ع

مثانيــة أشــخاص وهــم:

أسامء القتىل:

العمراالسمالرقم

59 سنهحسني سعيد حسني الوحيي1

60 سنهجبل صالح عي املالحي2

32 سنهعبدالرب عي احمد املالحي3

38 سنهصالح محمد صالح املالحي4

51 سنهصالح حسني محمد شيبات5

67 سنهحسني عمر حسني السلمي6

37 سنهعي عبدالله سامل الوحيي7

14 سنهجالل صالح عي هادي الفقري8

ــم: )ع.أ.ع.ه(،  ــة، وه ــل اللجن ــن قب ــامعهم م ــم س ــن ت ــهود الذي ــهادة الش ــاء يف ش ــا ج ــا مل ووفق

ــوت  ــامعهم ص ــد س ــه عن ــادوا بأن و)م.م.م.ط.(، و)س.ح.س.و.(، و)ص.ع.ع.ش(، و)م.ص.ع.م(، أف

االنفجــار حــروا إىل مــكان الواقعــة، واتضــح لهــم انفجــار لغــم كان مزروعــا عــىل الطريــق العام 

مبنطقــة مــرود طيــاب، والتــي تقــع تحــت ســيطرة جامعــة الحــويث وقــوات صالــح، والتــي تقــوم 

عــادة بزراعــة األلغــام يف الطــرق القريبــة مــن مواقعهــا لغــرض تأمــني املواقــع التــي يســيطرون 

عليهــا، كــام أفــادوا أن االنفجــار أدى إىل وفــاة جميــع الضحايــا الذيــن كانــوا عــىل مــن الســيارة، 

وشــاهدوا جثثهــم ملقيــه عــىل األرض بعــد تحطــم الســيارة واحرتاقهــا جــراء االنفجــار.

النتيجة:
مــن خــالل 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 أن الجهــة املســؤولة عــن 

هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح املتمركــزة يف نفــس املنطقــة محــل االنفجــار 

وهــي منطقــة طيــاب مبديريــة ذي ناعــم.

2- واقعة انفجار لغم بباص ركاب يف منطقة الربيعي – التعزية – محافظة تعز

ــق  ــبت املواف ــوم الس ــه يف ي ــغ )م.أ.م.ن(، أن ــادة املبل ــاء يف إف ــا ج ــب م ــة بحس ــص الواقع تتلخ

2015/4/26م يف حــوايل الســاعة )1:00( ظهــرا، وأثنــاء مــرور حافلــة ركاب تنقــل مســافرين مــن 

الرتبــة إىل محافظتــي اب وصنعــاء، يقودهــا الســائق حســيب يوســف، وألن طريــق الضبــاب تعــز 

ــتني  ــارع الس ــرور إىل ش ــد للم ــط الوحي ــح، والخ ــوات صال ــويث وق ــة الح ــل جامع ــن قب ــق م مغل

شــامل مدينــة تعــز باتجــاه الجنــد خــط صنعــاء – تعــز هــو خــط الربيعــي، ويف منطقــة الربيعــي 

ــق  ــني إىل مناط ــا متجه ــة )20( راكب ــل قراب ــت تق ــي كان ــة الت ــرور الحافل ــاء م ــز، وأثن ــرب تع غ

مختلفــة وألغــراض مختلفــة كالدراســة والعــالج والعمــل، وبســبب ضيــق الطريــق الوعــر وزحمــة 

الســيارات، تراجــع الســائق قليــال عــن الطريــق يك يفســح املجــال ملــرور ســيارة أمامــه قادمــة مــن 

ــا  ــن فيه ــة مب ــرتاق الحافل ــم واح ــكان أدى إىل تحط ــم يف امل ــم ضخ ــر لغ ــأة انفج ــة، وفج الحجري

ــة أســامؤهم: ــا التالي وســقوط الضحاي

أسامء القتىل:

العمراالسمالرقم

18 سنةمحمد خالد سلطان نعامن1

66 سنةمنري عبدالله محمد عبدالله2

65 سنةنعم ثابت احمد صالح3

52 سنةأمني عبده شاكر4

-حواب احمد عي فارع5

35 سنةمهدي سلطان سالم6

8 سنواتمحمد أمني األصبحي7

سنة و 8 أشهرإبراهيم حسني عبدالله8

22 سنةصالح عمر محمد النجايش9

25 سنةداليا عبدالله نارص10
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أسامء الجرحى:

العمراالسمالرقم

سنة واحدةمالك ماهر احمد رشف1

18 سنةحسن عبدالجليل احمد عبدالله2

40 سنةعامر عبدالله سعيد مقبل3

20 سنةحسيب يوسف محمد سعيد4

32 سنةرحمة عبدالرحمن قاسم5

11 سنةعبدالعزيز محمد عبده نعامن6

سنتنيأيوب محمد عبده نعامن7

45 سنةمحمد عبده نعامن غالب8

19 سنةحلمي نبيل هزاع9

ووفقــا ملــا جــاء يف شــهادة شــهود الواقعــة وهــم: )ر.ع.ق.د(، و)م.ع.ن(، وهــام ممــن كانــوا يف 

الحافلــة، أنهــام ســافرا مــن قريتهــام بالرتبــة عــىل مــن الحافلــة متجهــني إىل مدينــة إب لعــالج 

طفلهــام املعــاق، وبســبب إغــالق طريــق الضبــاب ســلك ســائق الحافلــة طريــق الربيعــي الــرتايب، 

ومــع وجــود ازدحــام للســيارات، رجــع ســائق الحافلــة بالخــط قليــال إىل الــوراء للســامح لبقيــة 

ــظايا  ــا بش ــام أصيب ــادا بأنه ــار. وأف ــدث االنفج ــا ح ــرور، وحينه ــن بامل ــط األمي ــيارات بالخ الس

بســيطة ألنهــام كانــا بالكــرايس األماميــة بالحافلــة، وتــويف جميــع مــن كان يف الكــرايس الخلفية 

للحافلــة، ألن اللغــم انفجــر بالخلــف. وأضــاف الشــاهد )م.ع.م(، وهــو شــاهد عيــان كان متواجــدا 

بحافلــة أخــرى خلــف الحافلــة التــي انفجــرت، أنــه كان يف حافلتــه )البــاص الــذي ميتلكــه(، خلــف 

الحافلــة التــي انفجــرت، وعنــد دخولــه خــط الربيعــي - وهــو الخــط الوحيــد الــذي ال يــزال مفتوحــاً 

- شــاهد انفجــار الحافلــة بســبب انفجــار لغــم بإطارهــا الخلفــي، مــام أدى إىل احــرتاق الحافلــة، 

وأنــه شــاهد جثــث مقطعــة تطايــرت خــارج البــاص. وأضــاف أن املنطقــة التــي انفجــر فيهــا اللغــم 

ــة  ــيطة إىل منطق ــرتة بس ــل ف ــا قب ــحبوا منه ــم انس ــويث. وأنه ــة الح ــا جامع ــيطر عليه كان يس

يطلــون منهــا عــىل املمــر، وأن الجرحــى تــم إســعافهم إىل مستشــفى النشــمة الريفــي الواقــع يف 

مديريــة املعافــر.

النتيجة: 
مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة، ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وذوي 

الضحايــا، ومــا تضمنتــه التقاريــر املرفقــة مبلــف القضيــة، تبــني للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن 
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هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح التــي كانــت تســيطر عــىل منطقــة الربيعــي، 

ــة أن  ــني للجن ــام تب ــة، ك ــار الحافل ــل انفج ــوادي مح ــن ال ــة م ــة قريب ــك ملنطق ــد ذل ــحبت بع وانس

قيــام جامعــة الحــويث بتلغيــم الطرقــات التــي تــؤدي إىل املواقــع العســكرية التــي تســيطر عليهــا 

أو تنســحب منهــا، هــو إجــراء يتــم مبنهجيــة وبشــكل دائــم ويف جميــع املناطــق. 

3-  واقعة انفجار لغم مركبات –مديرية زنجبار – محافظة أبني

وتتلخــص هــذه الواقعــة، بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، ومــا بينتــه التقاريــر 

املرفقــة، ومــا ورد يف إفــادة املبلــغ، وهــو الضحيــة املصــاب / معتــز عبــود ســامل ســلطان، ومــا 

ــخ  ــرص وبتاري ــت الع ــه ويف وق ــم: )ن.ع.م.ش(، و)ح.م.ع.س(، بأن ــهود وه ــهادة الش ــاء يف ش ج

ــب  ــالل ومتع ــه وأوالده ج ــلطان عبدالل ــامل س ــود س ــة / عب ــاب الضحي ــد ذه 2016/1/25م، وعن

ــوا  ــا نزل ــني، وعندم ــة أب ــار محافظ ــة زنجب ــان مديري ــة يف وادي حس ــم الكائن ــز إىل مزرعته ومعت

ــي  ــام الت ــن األلغ ــم اريض م ــم لغ ــر به ــة انفج ــؤدي إىل املزرع ــرع امل ــي إىل الف ــط الرئي ــن الخ م

زرعتهــا جامعــة الحــويث وقــوات صالــح يف محافظــة أبــني أثنــاء ســيطرتها عــىل املنطقــة، وأدت 

تلــك األلغــام إىل مقتــل عــدد مــن األشــخاص. وقــد أدى هــذا االنفجــار إىل ســقوط الضحايــا عــىل 

ــة أســامئهم: التالي

أسامء القتىل:

العمراالسمم

47 سنةعبود سامل سلطان عبدالله1

4 سنواتمتعب عبود سامل سلطان عبدالله2

7 سنواتجالل عبود سامل سلطان عبدالله3

أسامء الجرحى:

العمراالسمالعدد

20 سنةمعتز عبود سامل سلطان عبدالله1

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

وذوي الضحايــا، ومــا تضمنتــه التقاريــر املرفقــة مبلــف القضيــة، تبــني للجنــة أن الجهــة املســؤولة 

عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح التــي كانــت تســيطر عــىل منطقــة وادي 

حســان مبديريــة زنجبــار محافظــة ابــني وانســحبت بعــد ذلــك مــن املنطقــة، كــام تبــني للجنــة أن 

قيــام جامعــة الحــويث بتلغيــم الطرقــات التــي تــؤدي إىل املواقــع العســكرية التــي تســيطر عليهــا 

أو تنســحب منهــا، هــو إجــراء يتــم مبنهجيــة وبشــكل دائــم ويف جميــع املناطــق.
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4- واقعة انفجار لغم مركبات – قرية املنادي – محافظة الضالع 

ــا  ــني، وم ــادات املبلغ ــاء يف إف ــا ج ــة، وم ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــب مل ــة، بحس ــص الواقع تتلخ

تضمنتــه شــهاد الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة ومنهــم: )م.أ.م.ن(، و)أ.م.ع(، و)م.ح.ص(،  

و)ص.س.ع.أ(،  بأنــه يف تاريــخ 2015/8/8م، انفجــر لغــم أريض يف الخــط العــام يف قريــة املنــادى 

ــارص،  ــى ن ــد مثن ــد أحم ــن: فه ــل كال م ــت تق ــي كان ــيارة الت ــرور الس ــاء م ــع، أثن ــة الضال محافظ

وتوفيــق أحمــد مثنــى نــارص، ومحمــود أحمــد محمــود عــي مــام أدى إىل مقتلهــم جميعــا، وتدمــري 

الســيارة بســبب لغــم أريض يف قريــة املنــادي الخــط العــام محافظــة الضالــع، كــام أفــادوا أن مــن 

ــض  ــىل بع ــيطر ع ــت تس ــا كان ــح عندم ــوات صال ــويث وق ــة  الح ــي جامع ــام ه ــك األلغ ــع تل وض

املواقــع املطلــة عــىل الطريــق العــام، حيــث حــدث انفجــار اللغــم.

النتيجة: 
ــهود  ــهادة الش ــا ورد يف ش ــة، وم ــذه الواقع ــة يف ه ــا اللجن ــي أجرته ــات الت ــالل التحقيق ــن خ م

وذوي الضحايــا، ومــا تضمنتــه التقاريــر املرفقــة مبلــف القضيــة، تبــني للجنــة أن الجهــة املســؤولة 

عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح التــي كانــت تســيطر عــىل قريــة املنــادى 

والخــط العــام مبحافظــة الضالــع، والتــي انســحبت بعــد ذلــك مــن املنطقــة، كــام تبــني للجنــة أن 

قيــام جامعــة الحــويث بتلغيــم الطرقــات التــي تــؤدي إىل املواقــع العســكرية التــي تســيطر عليهــا 

ــت  ــع تح ــي تق ــق الت ــع املناط ــم ويف جمي ــكل دائ ــة وبش ــم مبنهجي ــراء يت ــا إج ــحب منه أو تنس

ســيطرتها.

خامسا: االعتداء على األعيان الثقافية
ــة  أولــت اللجنــة اهتاممــا كبــريا برصــد وتوثيــق االنتهــاكات التــي تطــال األعيــان الثقافيــة املتمثل

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

اليمنــي. ويعــد 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 لالتفاقي جس

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

باتفاقيــة جنيــف والخــاص بالنــزاع املســلح الغــري دويل والتــي حظــرت ارتــكاب أي أعــامل عدائيــة 

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

ويف هــذا اإلطــار، فقــد قامــت اللجنــة خــالل الفــرتة املاضيــة مــن عملهــا برصــد وتوثيــق عــدد )5( 

حــاالت ادعــاء باالعتــداء واإلرضار بأعيــان وممتلــكات ثقافيــة وتاريخيــه يف عــدد مــن املناطــق منها 

عــدن وتعــز ومــأرب وحجــة، والبيضــاء، تــم التحقيــق فيهــا جميعــا، منهــا )3( ثبــت املســؤولية فيها 

عــىل جامعــة الحــويث وقــوات صالــح، فيــام ثبتــت املســؤولية املشــرتكة لقــوات الجيــش الوطنــي 
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التابــع للحكومــة وطــريان التحالــف العــريب وجامعــة الحــويث وقــوات صالــح عــن حالتــني منهــا. 

مناذج من التحقيقات التي أجرتها اللجنة يف وقائع االعتداء عىل األعيان الثقافية.

أ . جماعة الحوثي وقوات صالح 
1- االعتداء عىل مسجد ومدرسة العامرية – مديرية رداع – محافظة البيضاء 

نبذه عن مدرسة وقلعة العامرية:

تقــع مســجد ومدرســة العامريــة يف مدينــة رداع محافظــة البيضــاء. وتعــد املدرســة واملســجد أحــد 

أهــم املعــامل التاريخيــة اليمنيــة يف العــرص اإلســالمي. فقــد تــم بنــاؤه يف العــام 1504م، يف عهــد 

امللــك عامــر بــن عبدالوهــاب أحــد ملــوك الدولــة الطاهرية التــي عــارصت الدولة العباســية، وســميت 

باســم امللــك الــذي أنشــأها، وتشــتهر املدرســة واملســجد بالبنــاء املعــامري اإلســالمي املتميــز، ونظرا 

ألهميــة الحفــاظ عليهــا فقــد تــم ترميــم املدرســة واملســجد يف عــام 1978م، وظــل الرتميــم ملــدة 

)22( عامــا. ويتكــون املبنــى مــن طابقــني إضافــة إىل املحــراب والفنــاء، حيــث يحوي الــدور األريض 

غــرف للتعليــم، ويقيــم فيــه الطــالب والحاممــات التابعــة للفصــول الدراســية، أمــا الجــزء العلــوي 

فهــو عبــارة عــن غرفــة كبــرية مســتطيلة خصصــت للصــالة والعبــادة، تغطيهــا ســت قبــاب مقامــة 

عــىل عقــود مدببــة ومحمولــة بعموديــن. وكل أوجــه العقــود والعمــدان وبواطــن القبــاب مزينــة 

بزخــارف جصيــة ملونــة عبــارة عــن أشــكال هندســية ونباتيــة وكتابــات قرآنيــة، إضافــة لرشيــط 

كتــايب ملــون كتــب عليــه ألقــاب الســلطان عامــر بــن عبدالوهــاب.

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 شــهادة الشــهود الذيــن تــم ســامعهم مــن قبــل اللجنــة، وهــم: )م.ص.م(، 

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

االنتهــاك، بأنــه يف تاريــخ 2014/10/28م، اقتحــم عــرشات املســلحني مــن جامعــة الحويث مســجد 

ــكرية  ــه عس ــا إىل ثكن ــوا بتحويله ــاء، وقام ــة البيض ــة رداع محافظ ــة يف مدين ــة العامري ومدرس

ومخــازن أســلحة، وتخصيــص جــزء منهــا كمعتقــل يحتجــزون فيــه أبنــاء املنطقــة أو أي شــخص 

مــار بالطريــق عــر مديريــة رداع محافظــة البيضــاء، كــام أنهــم قامــوا بتغيــري الكثــري مــن مالمــح 

املســجد واملدرســة، وعمــل متــارس داخلهــا، وإزالــة الكثــري مــن الزخــارف والكتابــات بالرغــم مــن 

محاولــة األهــايل نصحهــم بالتوقــف كــون املدرســة واملســجد معــامل تاريخيــه قدميــة.

النتيجة:  
ــهود  ــهادة الش ــغ، وش ــادات املبل ــن إف ــا ورد م ــة، وم ــا اللجن ــي أجرته ــات الت ــالل التحقيق ــن خ م

الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة، وتقريــر الباحــث املكلــف بالنــزول والتصويــر، فــإن الجهــة املســؤولة 
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عــن هــذا االنتهــاك - وهــو اســتخدام مدرســة ومســجد العامريــة التاريخيــان كثكنــة عســكرية يف 

أعــامل املجهــود الحــريب وتغيــري مالمــح املعلــم - هــي جامعــة الحــويث يف مديريــة رداع محافظــة 

البيضــاء، وهــو مــا يعــد اعتــداء عــىل عــني تاريخيــة قدميــة هــي ملــك للشــعوب، وجــزء أصيــل 

مــن تاريــخ اليمــن يف العــرص اإلســالمي، يعــود تاريخــه ألكــر مــن )600( عــام، وهــو االنتهــاك 

املحظــور يف املــادة )16( مــن الرتوكــول الثــاين امللحــق باتفاقيــات جنيــف الخاصــة بالنــزاع املســلح 

غــري الــدويل التــي ألزمــت أطــراف النــزاع بعــدم ارتــكاب أيــة أعــامل عدائيــة موجهــة ضــد اآلثــار 

التاريخيــة أو األعــامل الفنيــة وأماكــن العبــادة التــي تشــكل الــرتاث الثقــايف والروحــي للشــعوب، 

ــة  ــاي لحامي ــة اله ــن اتفاقي ــادة )19( م ــت امل ــريب. وألزم ــود الح ــم املجه ــتخدامها يف دع أو اس

ــدويل  ــري ال ــلح غ ــزاع املس ــراف الن ــع أط ــو 1954م جمي ــادرة يف 14 ماي ــة الص ــكات الثقافي املمتل

ــة.  ــواردة يف االتفاقي ــة ال ــكات الثقافي باحــرتام املمتل

ــة  ــة صال ــي – مديري ــي والفن ــيف التاريخ ــالف األرش ــفة، وإت ــوات ناس ــز بعب ــة تع ــري إذاع 2- تدم

ــخ 2015/12/22م ــز بتاري ــة تع محافظ

نبذه عن إذاعة تعز:

تأسســت إذاعــة تعــز يف العــام 1963م، بعــد انطــالق ثــورة 26 ســبتمر 1962م كإذاعــة رســمية 

عــىل جهــاز إرســال يغطــي اليمــن كامــال، خصوصــا جنــوب اليمــن، إليصــال صــوت الثــورة. وكان 

إنشــاء اإلذاعــة يف بدايتهــا قــرار ســيايس مــن الجمهوريــة الفتيــة وجــامل عبدالنــارص لبــث )8( 

ســاعات يوميــا كبديــل إلذاعــة صنعــاء يف حــال ســقوطها بيــد امللكيــني، إضافــة إىل دعــم ثــورة 

ــع  ــرتاك م ــج باالش ــث برام ــوم بب ــت تق ــن. وكان ــوب اليم ــت يف جن ــي اندلع ــر 1964م الت 14 أكتوب

إذاعــة صــوت العــرب بالقاهــرة. وقــد رفــدت اإلذاعــة منــذ بدايــة تأسيســها، إضافــة لكونهــا كانــت 

إذاعــة مؤقتــه قبــل1960م، مبخــزون ثقــايف مــن األســطوانات والكتــب لكبــار املطربــني والشــعراء، 

ــجيل  ــطوانة تس ــاوز الـــ )7.000( أس ــر تج ــبتمر وأكتوب ــوريت س ــادة ث ــية لقي ــب السياس والخط

ورشيــط ريــل، وآالف الكتــب والســجالت التاريخيــة والفنيــة والشــعرية.

ملخص الواقعة:

تتلخــص واقعــة االنتهــاك، بحســب ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، بأنــه يف فجــر يــوم الثالثــاء املوافق 

2015/12/22م، قامــت مجموعــة تابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات صالــح بتفجــري مبنــى اإلذاعــة 

يف حــي ثعبــات مديريــة صالــة محافظــة تعــز املكــون مــن طابقــني، وعــدد )12( غرفــة، والــذي 

يحــوي أقســام املكتبــة واألرشــيف اإلذاعــي، واملخــازن وإدارات األخبــار واملاليــة، وأدى ذلــك لتهدمــه 

متامــا، وإتــالف كافــة محتوياتــه الفنيــة والفكريــة والتاريخيــة.

وبحســب إفــادة املســؤولني يف إذاعــة تعــز، وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة وهــم: 
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)ف.ع.ح.ن( و)ع.ب.م.ص(، و)م.ع.م.ق ( و) ص.ا.أ.ع(، حيــث أفــادوا بأنهــم يســكنون بجــوار مبنــى 

إذاعــة تعــز يف ثعبــات الــذي ســيطرت عليــه جامعــة الحــويث وقــوات صالــح منــذ مــارس 2015م 

ــاء  ــاح يــوم الثالث ــة أغســطس 2015م، وشــهدوا أنــه يف متــام الســاعة الواحــدة صب ــى نهاي وحت

ــز يف  ــت تتمرك ــح كان ــوات صال ــويث وق ــة الح ــة لجامع ــة تابع ــللت مجموع 2015/12/22م، تس

ــفة،  ــوات ناس ــة بعب ــى اإلذاع ــم مبن ــوا بتلغي ــة، وقام ــى اإلذاع ــل ملبن ــر املقاب ــالل األحم ــى اله مبن

وتفجــريه بعــد هروبهــم، مــام أدى لتدمــري املبنــى املكــون مــن )12( غرفــه موزعــة عــىل دوريــن 

وفيهــا األرشــيف واملكتبــة واألخبــار، وكان صــوت التفجــري قويــاً هــز كل املنــازل املجــاورة لإلذاعــة، 

وتشــققت جدرانهــا، وتكــرست نوافذهــا، وســبب الرعــب والذعــر. وجــاء يف أقــوال الشــهود: أنــه 

قبــل التفجــري بســاعتني كان الحــي واإلذاعــة يتعرضــان للقصــف بالقذائــف مــن تبــة الســالل التــي 

ــن  ــش م ــة والجي ــرتاب املقاوم ــذ اق ــي من ــف اليوم ــو القص ــويث، وه ــة الح ــا جامع ــيطر عليه تس

حــي ثعبــات، كــام أن هــذا القصــف طــال مبنــى اإلرســال التلفزيــوين املكــون مــن )3( أدوار. وكان 

الحوثيــون يســتخدمون املبنــى ســجناً ألبنــاء الجحمليــة وثعبــات املعارضــني لهــم. وأدى قصفهــم 

لهــذا املبنــى إىل تدمــري املبنــى كامــال، وأصبــح غــري صالــح لالســتخدام. وقــد قــام أعضــاء اللجنــة 

ــوام  ــوى أك ــه س ــد في ــه مل يع ــني أن ــز، وتب ــة تع ــى إذاع ــة مبن ــكري مبعاين ــري العس ــة الخب - مبعي

مــن األحجــار املتجمعــة، وبجوارهــا كتــب وســجالت منتهيــة، وأجــزاء مــن جهــاز إرســال وريــالت 

واســطوانات مدونــة بتواريــخ تعــود ملنتصــف القــرن املــايض مــام يــدل عــىل قيمتهــا التاريخيــة 

والفنيــة. 

النتيجة:
مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد مــن إفــادات املبلغــني، وشــهادة الشــهود 

ــة والخبــري  ــذي قــام بهــا أعضــاء اللجن ــة ال ــر املعاين ــة، ونتائــج تقري الذيــن اســتمعت لهــم اللجن

العســكري، فــإن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك - وهــو اســتهداف وتدمــري إذاعــة تعــز التــي 

ــة  ــي جامع ــا - ه ــكل محتوياته ــتديوهات ب ــتديوهات بكلواالس ــيف واالس ــة واألرش ــوي املكتب تح

الحــويث وقــوات صالــح. واإلذاعــة هــي عــني ثقــايف وتاريخــي وفنــي مــن األعيــان املحميــة يف 

القانــون اليمنــي رقــم 21 لســنة 1994م، حيــث كانــت تحــوي مخــزون تاريخــي مــن األســطوانات 

ــاين  ــول الث ــن الرتوك ــادة )16( م ــام أن امل ــن، ك ــة لليم ــية والثقافي ــة والسياس ــة والتاريخي الفني

امللحــق باتفاقيــات جنيــف الخاصــة بالنــزاع املســلح غــري الــدويل تجــرم ارتــكاب أيــة أعــامل عدائيــة 

موجهــة ضــد اآلثــار التاريخيــة أو األعــامل الفنيــة وأماكــن العبــادة التــي تشــكل الــرتاث الثقــايف 

والروحــي للشــعوب أو اســتخدامها يف دعــم املجهــود الحــريب، وألزمــت املــادة )19( مــن اتفاقيــة 

الهــاي لحاميــة املمتلــكات الثقافيــة الصــادرة يف 14 مايــو 1954م جميــع أطــراف النــزاع املســلح 

غــري الــدويل باحــرتام املمتلــكات الثقافيــة الــواردة يف االتفاقيــة. 
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ب .  قوات الحكومة والتحالف العربي:
1- واقعة قصف املدرسة املحسنية - مديرية الحوطة – محافظة لحج – بتاريخ 2015/7/9م

نبذه عن املدرسة:

ــلطان  ــبة للس ــم نس ــذا االس ــميت به ــام 1931م. وس ــة يف ع ــنية العبدلي ــة املحس ــت املدرس تأسس

ــة  ــة واملدرس ــي العبدلي ــة الرتق ــمى مدرس ــت تس ــك كان ــل ذل ــديل. وقب ــل العب ــن فض ــن ب محس

الجعفريــة. وكانــت يف بدايــة تأسيســها تعتمــد عــىل معلمــني محليــني. ويف العــام 1947م، وصلــت 

ــن  ــن دوري ــنية م ــة املحس ــون املدرس ــة. وتتك ــة املرصي ــي البعث ــة وه ــة للمدرس ــة تعليمي أول بعث

مبنيــة مــن الطــني، ملبســة بالجــص تتضمــن عــدد مــن الفصــول الدراســية، إضافــة إىل مــرسح 

ــية.  ــطة املدرس ــص لألنش ــة، واملخص ــام املدرس ــع أم ــع الواق ــاء الواس ــن الفن ــال ع ــجد، فض ومس

ويتبــع املدرســة عــدد مــن األوقــاف التــي خصصهــا الســلطان محســن بــن فضــل كوقــف خــريي 

مخصــص لإلنفــاق عــىل املدرســة والطــالب. وهــي عبــارة عــن أرض زراعيــة تصــل مســاحتها إىل 

مــا يقــارب الـــ )1.000( تقــع يف محافظتــي لحــج وأبــني.

ملخص الواقعة

تتلخــص الواقعــة، بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، ومــا ورد يف تقريــر املعاينة من 

قبــل الفريــق املكلــف بالنــزول، ومــا جــاء يف إفــادة أهــايل املنطقــة، وشــهادة الشــهود، ومنهــم: 

ــف  ــم قص ــان 1436هـــ، ت ــق 22 رمض ــخ 2015/7/9م املواف ــه يف تاري )ع.ع.ق(، و)م.ع.م(، بأن

مدرســة املحســنية الواقعــة أمــام ملعــب معاويــة الريــايض بالقــرب مــن الشــارع العــام مبدينــة 

الحوطــة عاصمــة محافظــة لحــج بصــاروخ جــو أرض مــن قبــل طــريان التحالــف العــريب املســيطر 

عــىل األجــواء اليمنيــة، مــام أدى إىل انهيــار املدرســة بشــكل كامــل، وتحويلهــا إىل أثــر بعــد عــني، 

كــام أفــاد عــدد مــن الشــهود مــن أهــايل الحــي أن مجاميــع مــن مســلحي جامعــة الحــويث وقــوات 

صالــح متركــزوا يف داخــل املدرســة عنــد اقتحامهــم ملدينــة الحوطــة، وأنــه تــم اســتخدامها كثكنــة 

عســكرية، وأنــه عنــد قصــف املدرســة مــن قبــل طــريان التحالــف كان يوجــد يف املدرســة مجموعــه 

مــن املســلحني التابعــني لجامعــة الحــويث وقــوات صالــح الزالــت جثثهــم مطمــورة تحــت انقــاض 

املدرســة.

النتيجة: 
ــهود،  ــهادة الش ــغ، وش ــادات املبل ــن إف ــا ورد م ــة، وم ــا اللجن ــي أجرته ــات الت ــالل التحقيق ــن خ م

الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة، وتقريــر الباحــث املكلــف بالنــزول، فــإن املســؤولية الرئيســية عــن 

ــىل  ــع ع ــكرية - تق ــه عس ــتخدامها كثكن ــينية واس ــة الحس ــف مدرس ــو قص ــاك - وه ــذا االنته ه
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جامعــة الحــويث وقــوات صالــح، حيــث ثبــت قيــام جامعــة الحــويث وقــوات صالــح باتخــاذ العــني 

ــريب، يف  ــود الح ــتعاملها يف املجه ــكرية، واس ــه عس ــنية - كثكن ــة املحس ــي مدرس ــة - وه األثري

ــات جنيــف الخاصــة  ــاين امللحــق باتفاقي مخالفــة رصيحــة لنــص املــادة )16( مــن الرتوكــول الث

بالنــزاع املســلح غــري الــدويل التــي ألزمــت أطــراف النــزاع بعــدم ارتــكاب أيــة أعــامل عدائيــة موجهة 

ضــد اآلثــار التاريخيــة أو األعــامل الفنيــة وأماكــن العبــادة التــي تشــكل الــرتاث الثقــايف والروحــي 

للشــعوب، أو اســتخدامها يف دعــم املجهــود الحــريب. وقــد ألزمــت املــادة )19( مــن اتفاقيــة الهــاي 

ــري  ــلح غ ــزاع املس ــراف الن ــع أط ــو 1954م جمي ــادرة يف 14 ماي ــة الص ــكات الثقافي ــة املمتل لحامي

الــدويل باحــرتام املمتلــكات الثقافيــة الــواردة يف االتفاقيــة. وحيــث ثبــت قيــام القــوات الحكوميــة 

وطــريان التحالــف بقصــف املدرســة بصــاروخ جــو أرض، وبالرغــم أنــه ومبجــرد اســتخدام مدرســة 

الحســينية كثكنــه عســكرية، يفقــد بنــد املمتلــكات الثقافيــة وضعــه الخــاص، وميكــن أن يصبــح 

هدفــا مرشوعــا، إال أن الحكومــة الرشعيــة والتحالــف العــريب يظــل ملزمــا مبوجــب اتفاقيــة الهاي، 

ــبب يف  ــدم التس ــة، وع ــكرية حتمي ــرورة عس ــتهداف إال ل ــدم االس ــريف بع ــدويل الع ــون ال والقان

أرضار جســيمة ملبنــى املدرســة أو لضواحيهــا ال تتناســب وتلــك الــرورة.

2- واقعة قصف املتحف الحريب – مديرية كريرت - محافظة عدن 

نبذه تاريخية عن املتحف:

يقــع املتحــف يف حــي كريــرت )مركــز مدينــة عــدن(، وأهــم أحيائهــا التاريخيــة، وقــد تــم تشــييده 

 ،)Residency School( يف العــام 1918م، مــن قبــل الســلطات الريطانيــة ليكــون مدرســة ابتدائيــة

ثــم أصبــح مكانــا إلقامــة الحاكــم اإلنجليــزي )املقيــم( قبــل أن تحولــه الحكومــة بعــد االســتقالل 

إىل متحــف للمــوروث العســكري اليمنــي، وتحديــدا يف 22 مايــو 1971م، يف عهــد الرئيــس الراحــل 

عــي ســامل ربيــع الــذي قــام بافتتاحــه يف حينــه.

وقــد مــر املتحــف مبراحــل عــدة، حيــث كان يف البدايــة عبــارة عــن مجموعــة مــن الغــرف والقاعات 

املوزعــة عــىل ثــالث أقســام رئيســية )املقاومــة – االســتقالل – األســلحة(، ثــم شــهد تطــورا بعــد 

ــه  ــت ل ــد. وأُضيف ــن جدي ــكيله م ــه وتش ــد ترميم ــرب 1994م، وأعي ــد ح ــنوات بع ــدة س ــه لع إغالق

تصاميــم جديــدة يف العــام 1998م. وافتتــح مــرة أخــرى يف العــام 2001م، ثــم أعيــد تأهيلــه مجــددا 

يف عــام 2007م. ويتكــون املتحــف مــن أربعــة أجنحــة، حيــث يحــوي الجنــاح األول عــىل مقتنيــات 

مــن العصــور التاريخيــة القدميــة وصــوال للعــرص اإلســالمي، والتواجــد العثــامين، وفــرتة االحتــالل 

الريطــاين لجنــوب اليمــن، وعهــد اململكــة املتوكليــة يف شــامله، بينــام يوجــد يف الجنــاح الثــاين 

كل مــا هــو متعلــق بالثورتــني اليمنيتــني 26 ســبتمر 1962م و 14 أكتوبــر 1967م ضــد اإلمامــة يف 

شــامل اليمــن، واالســتعامر الريطــاين يف جنــوب اليمــن، ومــا تالهــا مــن أحــداث شــهدتها اليمــن 
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ــخ  ــق لتاري ــن توثي ــث فيتضم ــاح الثال ــا الجن ــام 1990م. أم ــة يف ع ــدة اليمني ــق الوح ــى تحقي حت

القــوات املســلحة اليمنيــة. وخصــص الجنــاح الرابــع لوثائــق واتفاقيــات وصــور مســرية الوحــدة 

ــه  ــي الشــامل والجنــوب، وأهــم مــا كان يحوي ــي أبرمــت بــني حكومت ــذ االتفاقــات الت ــة من اليمني

املتحــف مــن املقتنيــات هــي األســلحة القدميــة التــي كان يســتخدمها الثــوار أبــان الكفــاح املســلح، 

باإلضافــة إىل صــور مالبــس ووثائــق مختلفــة مــن تاريــخ اليمــن العســكري، ووثائــق تُشــري إىل 

املراحــل التاريخيــة التــي مــر بهــا الجيــش اليمنــي يف شــامل اليمــن وجنوبــه.

ملخص الواقعة:

ــا  ــا مل ــة، ووفق ــور املعاين ــر وص ــة، ومح ــل اللجن ــن قب ــف م ــزول املكل ــق الن ــر فري ــب تقري بحس

ــم: )م.ع.ع.(، و) م. ا.م.ح(، و)م.س.ي(،  ــي ومنه ــايل الح ــادات أه ــهود وإف ــهادة الش ــاء يف ش ج

و)م.ش.ع(، و)ف.م.ص(، و)ع.ع.م(، و)م.س.ذ(، الذيــن تــم ســامعهم مــن قبــل اللجنــة، فإنــه ويف 

متــام الســاعة )11:45( ظهــرا بتاريــخ 2015/7/15م، املوافــق 29 رمضــان 1436هـ، تعــرض املتحف 

الوطنــي الحــريب الكائــن مبديريــة كريــرت إىل قصــف صاروخــي مــن قبــل طــريان التحالــف العريب، 

ــبب  ــف بس ــف، وكان القص ــان الكثي ــكان بالدخ ــأل امل ــف، وامت ــن املتح ــىل رك ــاروخ ع ــقط الص وس

وجــود عــدد قليــل مــن املقاتلــني التابعــني لجامعــة الحــويث وقــوات صالــح مبدخــل املتحــف دون 

وجــود ســالح ثقيــل، لكنهــم كانــوا يقومــون بأعــامل القنــص ضــد املقاومــة الشــعبية واملواطنــني 

ــاعتني إىل  ــة بس ــىل املنطق ــة ع ــيطرة املقاوم ــبق س ــذي س ــف ال ــد أدى القص ــرت. وق ــة كري مبنطق

تدمــري األجــزاء األماميــة، والنوافــذ الزجاجيــة مــن املتحــف، كــام قامــت جامعــة الحــويث وقــوات 

صالــح قبــل خروجهــم بعمل فتحــات داخــل املتحــف اســتخدمها القناصــة ضــد املقاومــة واملواطنني 

ــويث  ــة الح ــني لجامع ــني التابع ــحاب املقاتل ــاعتني وانس ــاروخ بس ــف الص ــد قص ــة. وبع يف املنطق

وقــوات صالــح مــن املنطقــة مبــارشة ســيطرت املقاومــة الشــعبية عــىل املتحــف ومنطقــة كريــرت 

بالكامــل. وقــام حينهــا عــدد مــن املواطنــني بنهــب محتويــات املتحــف مــن املقتنيــات واألوســمة 

واألثــار واألســلحة القدميــة، وبعــد فــرتة بســيطة مــن تحريــر مدينــة عــدن تــم رسقــة مــا تبقــى 

ــر  ــت التحري ــي أعقب ــوىض الت ــي والف ــالت األمن ــبب االنف ــف بس ــيطة يف املتح ــات بس ــن محتوي م

آنــذاك.

النتيجة:
مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد مــن إفــادات املبلــغ وشــهادة الشــهود الذيــن 

اســتمعت لهــم ، وتقريــر الباحــث املكلــف بالنــزول، فــإن املســؤولية الرئيســية عــن هــذا االنتهــاك 

ــىل  ــكرية – تقــع ع ــه عس ــتخدامه كثكن ــريب يف عــدن، واس ــي الح ــف الوطن ــو قصــف املتح – وه

جامعــة الحــويث وقــوات صالــح، حيــث ثبــت قيــام جامعــة الحــويث وقــوات صالــح باتخــاذ العــني 
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األثريــة وهــو املتحــف الوطنــي الحــريب كثكنــه عســكرية واســتعاملها يف املجهــود الحــريب،  يف 

ــات جنيــف الخاصــة  ــاين امللحــق باتفاقي مخالفــة رصيحــة لنــص املــادة )16( مــن الرتوكــول الث

بالنــزاع املســلح غــري الــدويل التــي ألزمــت أطــراف النــزاع بعــدم ارتــكاب أيــة أعــامل عدائيــة موجهة 

ضــد اآلثــار التاريخيــة أو األعــامل الفنيــة وأماكــن العبــادة التــي تشــكل الــرتاث الثقــايف والروحــي 

للشــعوب، أو اســتخدامها يف دعــم املجهــود الحــريب. وقــد ألزمــت املــادة )19( مــن اتفاقيــة الهــاي 

ــري  ــلح غ ــزاع املس ــراف الن ــع أط ــو 1954م جمي ــادرة يف 14 ماي ــة الص ــكات الثقافي ــة املمتل لحامي

الــدويل باحــرتام املمتلــكات الثقافيــة الــواردة يف االتفاقيــة. وحيــث ثبــت قيــام القــوات الحكوميــة 

وطــريان التحالــف بقصــف املتحــف بصــاروخ جــو أرض، وبالرغــم أنــه ومبجــرد اســتخدام العــني 

األثريــة وهــو املتحــف الوطنــي الحــريب كثكنــه عســكرية واســتعاملها يف املجهــود الحــريب، يفقــد 

ــة  ــا، إال أن الحكوم ــا مرشوع ــح هدف ــن أن يصب ــاص، وميك ــه الخ ــة وضع ــكات الثقافي ــد املمتل بن

ــريف  ــدويل الع ــون ال ــاي، والقان ــة اله ــب اتفاقي ــا مبوج ــل ملزم ــريب يظ ــف الع ــة والتحال الرشعي

بعــدم االســتهداف إال لــرورة عســكرية حتميــة، وعــدم التســبب يف أرضار جســيمة ملبنــى املدرســة 

أو لضواحيهــا ال تتناســب وتلــك الــرورة.

سادسًا: استهداف الطواقم الطبية والمنشئات الصحية: 
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 

ــات  ــق باتفاقي ــاين امللح ــايف الث ــول اإلض ــن الروتوك ــواد )12,11,10,9( م ــاين، وامل ــدويل اإلنس ال

جنيــف. ومــن خــالل عمــل اللجنــة يف الفــرتة املاضيــة، تــم رصــد وتوثيــق عــدد )5( حالــة ادعــاء 

باالعتــداء عــىل الطواقــم الطبيــة واملنشــئات الصحيــة، أنهــت اللجنــة التحقيــق يف عــدد )5( وقائــع 

اعتــداء واســتهداف للمستشــفيات واملرافــق الطبيــة. 

منــاذج مــن التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة يف وقائــع اســتهداف الطواقــم الطبيــة واملنشــئات 

: لصحية ا

أ . جماعة الحوثي وقوات صالح:
1- استهداف املستشفى الجمهوري يف مديرية صالة - محافظة تعز

نبذه عن املستشفى الجمهوري ووصف املكان:

أنشــئ املستشــفى الجمهــوري بتعــز يف منتصــف خمســينات القــرن املــايض. ويعتــر مــن أقــدم 

وأكــر املستشــفيات العامــة يف الجمهوريــة اليمنيــة، ويتكــون مــن )4( مبــان مســتقلة، و)3( مبــان 

مكونــه مــن دور واحــد، مســتقلة عــن املبــاين الكبــرية، وتحــوي أقســام الباطنيــة والقلــب والصــدر 
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ــان  ــن مب ــون م ــي يتك ــرة بح ــة القاه ــفى يف مديري ــع املستش ــة. ويق ــوالدة والجراح ــون وال والعي

ــة  ــات، إضاف ــاء، و)9( صيدلي ــة لألطب ــة مختلف ــادات طبي ــواره عي ــة، وبج ــة متالصق ــكنية قدمي س

إىل مدرســة ثانويــة تعــز الكــرى. ويبعــد ســور املستشــفى حــوايل )6( أمتــار عــن محكمــة غــرب 

ــام  ــورة، ه ــفى الث ــب مستش ــوري إىل جان ــفى الجمه ــابقا(. واملستش ــايئ س ــع القض ــز )املجم تع

املستشــفيان الحكوميــان الوحيــدان يف مدينــة تعــز اللــذان يقدمــان الخدمــات الطبيــة الحكوميــة 

ــارس  ــل م ــه قب ــل إلي ــز. وكان يص ــة تع ــكان محافظ ــاميل س ــم إج ــمة، ه ــون نس ــة )3( ملي لقراب

ــة مختلفــة. ويعــد اســتهداف هــذا  ــة مرضي ــوم الواحــد مــا ال يقــل عــن )400( حال 2015م يف الي

املستشــفى اســتهداف لحــق جميــع املواطنــني يف محافظــة تعــز يف الرعايــة والخدمــات الصحيــة. 

تتلخــص الواقعــة، مــن واقــع ملــف القضية لــدى اللجنــة، أنــه منذ بدايــة شــهر مايــو 2015م، وحتى 

منتصــف شــهر أغســطس 2015م، قامــت الثكنــات العســكرية يف تبتــي ســوفتيل والســالل، ومقــر 

املؤمتــر الشــعبي العــام، وقلعــة القاهــرة التــي كان يتمركــز بهــا مســلحي جامعــة الحــويث وقــوات 

صالــح، باســتهداف املستشــفى الجمهــوري بقذائــف الدبابــات ومضــاد الطــريان وقذائــف الهــاون. 

واســتمرت بقصــف املستشــفى بشــكل متقطــع مــن ســبتمر 2015م وحتــى نهايــة العــام 2016م، 

وأدى القصــف واالســتهداف إلصابــة )4( مــن طاقــم املستشــفى وتدمــري أغلــب املبــاين واألقســام، 

وإتــالف املعــدات الخاصــة بتلــك األقســام، إضافــة إىل إغــالق املستشــفى لفــرتات متقطعــة وصلــت 

إىل أســابيع يف كل فــرتة، كــام تعــرض املستشــفى ملصــادرة محتويــات الشــحنات الخاصــة بــه مــن 

ــل النقــاط العســكرية التابعــة  ــك مــن قب ــل واألدويــة، ومنــع وصولهــا إىل املستشــفى، وذل املحالي

لجامعــة الحــويث واملتواجــدة يف الحوبــان، وهــو األمــر الــذي أدى إىل تعطــل خدمــات املستشــفى 

ووفــاة عــدد مــن مــرىض الفشــل الكلــوي بســبب عــدم توفــر األدويــة الخاصــة بالغســيل.

ــة  ــاء عملي ــة أُثن ــاء اللجن ــم أعض ــتمع له ــن اس ــهود الذي ــهادة الش ــني، وش ــادة املبلغ ــب إف وبحس

ــح  ــوات صال ــويث وق ــة الح ــإن جامع ــامه، ف ــه وأقس ــكل مباني ــفى ب ــة للمستش ــزول واملعاين الن

التــي كانــت متمركــزه يف قلعــة القاهــرة التــي تبعــد عــن املستشــفى حــوايل )400( مــرتاً ومقــر 

املؤمتــر الشــعبي العــام وفــرن الكــدم بالجحمليــة، والتــي الزالــت متمركــزة يف تبــة الســالل، قامــت 

باســتهداف كافــة أقســام ومبــاين وســاحات وغــرف املستشــفى الجمهــوري العــام يف محافظــة 

تعــز بالقذائــف املختلفــة ومضــاد الطــريان واملعــدالت بشــكل مكثــف، وذلــك منــذ بدايــة شــهر مايــو 

2015م وحتــى ســبتمر 2015م، ثــم اســتمر اســتهدافه حتــى نهايــة 2016م، ونتــج عنــه إصابــة 

)3( مــن الطواقــم الطبيــة للمستشــفى، وتدمــري كبــري ألقســام الــوالدة والعيــون والباطنيــة وصالــة 

ــدد  ــط ع ــص متوس ــف يف تقل ــبب القص ــام تس ــب، ك ــاص بالقل ــد الخ ــى الجدي ــات واملبن االجتامع

الحــاالت التــي يســتقبلها املستشــفى مــن )400( حالــة باليــوم إىل )4( حــاالت فقــط، كــام تســبب 
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يف إثــارة الخــوف لــدى املــرىض واملرافقــني، ووفــاة امــرأة مريضــه بقســم الــوالدة نتيجــة لذلــك، 

بالرغــم مــن معرفــة الجميــع باملستشــفى وبنائــه واســمه وشــعاره، وأنــه مستشــفى طبــي عــام 

يقــدم الخدمــات لــكل املــرىض وال توجــد بجــواره أو بداخلــه أي ثكنــة عســكرية.

النتيجة:
مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة، ومحــارض املعاينــة آلثــار القصــف 

واالســتهداف، وأقــوال الشــهود، ومــا ورد يف إفــادات )3( مــن قيــادات املستشــفى، وإفــادة الخبــري 

ــة  ــف القضي ــة مبل ــو املرفق ــع الفيدي ــور ومقاط ــة والص ــر الطبي ــه التقاري ــا احتوت ــكري، وم العس

لــدى اللجنــة، تبــني أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح 

املتمركــزة يف مناطــق قلعــة القاهــرة وتبــة الســالل والجعشــة ومقــر املؤمتــر الشــعبي.

2- واقعة نهب مستوصف الزوبة – القريشية – محافظة البيضاء

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

والتقاريــر املرفقــة بامللــف، أنــه بتاريــخ 2015/12/27م، قامــت مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة 

الحــويث وقــوات صالــح باقتحــام مســتوصف الزوبــة يف قريــة الــزوب مديريــة القريشــية محافظة 

البيضــاء، ونهبــه واالســتيالء عــىل كافــة معداتــه مــن األجهــزة واملحاليــل واألدويــة.

 وبحســب مــا ورد يف إفــادة املبلــغ وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة وهــم: )أ.ع.ز(، 

و)ع،ص،أ،ب(، و)م،ع،أ(، ومــن خــالل مــا تضمنــه تقريــر املعاينــة املقــدم مــن قبــل الباحــث املكلــف 

بالنــزول امليــداين، فقــد قامــت مجموعــة مســلحة بالســيطرة عــىل قريــة الــزوب مديرية القريشــية 

ــر  ــذي يعت ــة ال ــتوصف الزوب ــى مس ــام مبن ــخ 2015/12/27م، واقتح ــاء بتاري ــة البيض محافظ

ــاء  ــن األطب ــني م ــرىض واملوظف ــع امل ــت برتوي ــام قام ــة، ك ــاء املنطق ــد ألبن ــي الوحي املرفــق الصح

ــزة  ــة واألجه ــدات الطبي ــىل املع ــتيالء ع ــتوصف، واالس ــات املس ــة محتوي ــب كاف ــني، ونه واملمرض

ــة، كــام  ــة الطبي ــة للرعاي الخاصــة بأقســام املســتوصف دون مراعــاة لحاجــة املواطنــني يف القري

قامــت تلــك املجموعــة املســلحة التابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات صالــح باســتخدام املســتوصف 

كثكنــة عســكرية ومقــر إلقامــة املســلحني التابعــني للجامعــة، األمــر الــذي حــرم املواطنــني مــن 

الحــق يف الرعايــة الطبيــة والحصــول عــىل العنايــة الصحيــة.

النتيجة:
مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة، ومــا ورد يف التقاريــر املرفقــة، فــإن 

الجهــة املســؤولة عــن االنتهــاك واملتمثــل باالســتيالء عــىل املعــدات واألجهــزة وكافــة مســتلزمات 

ــل  ــاء، وتحوي ــة البيض ــية محافظ ــة القريش ــة مبديري ــتوصف الزوب ــة ملس ــة التابع ــة الطبي الرعاي

ــة  ــي جامع ــة ه ــة الطبي ــىل الرعاي ــني ع ــول املواطن ــع حص ــكرية، ومن ــه عس ــتوصف إىل ثكن املس

الحــويث وقــوات صالــح بقيــادة مــرشف الجامعــة باملديريــة. 
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1- واقعة ترر مستشفى السبعني لألمومة والطفولة 

تتلخــص الواقعــة، وفقــا مللــف القضيــة لــدى اللجنــة، وبحســب مــا تضمنــه تقريــر الفريــق املكلــف 

بالنــزول، وبحســب إفــادة املبلغــني، ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة 

ومنهــم: )ن.ع.م.ن(، و)هـــ.م.م. أ(، و)م.ص.أ.أ(، و)م.ز.أ.أ(، فإنــه:

ــي  ــن يف ح ــة الكائ ــة والطفول ــبعني لألموم ــفى الس ــرض مستش ــخ 2015/4/20م تع أوال: بتاري

الســبعني بأمانــة العاصمــة صنعــاء لعــدد مــن شــظايا القذائــف التــي وصلــت إليــه مــن جبــل نقــم 

الــذي يبعــد عــن املستشــفى أكــر مــن )5( كيلــو مــرت، وذلــك بســبب قصــف املخــازن املوجــودة يف 

ــرية يف  ــارات كب ــول انفج ــازن إىل حص ــار املخ ــف، وأدى انفج ــريان التحال ــل ط ــن قب ــم م ــل نق جب

الجبــل وتطايــر الشــظايا التــي وصلــت إىل عــدد مــن أحيــاء أمانــة العاصمــة، ومنهــا مستشــفى 

الســبعني لألمومــة والطفولــة، مــام أدى إىل احــرتاق مخــازن املستشــفى وحــدوث عــدد مــن األرضار 

يف بعــض األقســام، كــام تســبب يف إصابــة املــرىض والــكادر الطبــي بالذعــر.

ــف  ــن قص ــة ع ــظايا الناتج ــن الش ــدد م ــفى ع ــت إىل املستش ــخ 8 /2016/6م، وصل ــا: بتاري ثاني

طــريان التحالــف ملقــر قــوات األمــن املركــزي، والــذي يقــع الســور الخــاص بــه يف الشــارع املقابــل 

ــض  ــات وبع ــم العملي ــة لقس ــع الزجاجي ــذ والقواط ــرس النواف ــبب يف تك ــام تس ــفى، م للمستش

األرضار األخــرى، كــام تســبب يف إثــارة الرعــب والفــزع بــني املــرىض والــكادر الطبــي العامــل يف 

ــفى.  املستش

النتيجة:
مــن خــالل اإلفــادات املوثقــة يف ملــف الواقعــة، والتقاريــر الصــادرة عــن إدارة املستشــفى، واملســلم 

نســخه منهــا إىل اللجنــة، ومــا ورد يف شــهادة الشــهود، وإفــادة إدارة املستشــفى، فقــد ثبــت لــدى 

ــل  ــة مل يتعــرض ألي اســتهداف مبــارش مــن قب ــة أن مستشــفى الســبعني لألمومــة والطفول اللجن

ــة  ــت ناتج ــن أرضار كان ــه م ــق ب ــا لح ــق، وأن م ــل التحقي ــني مح ــف يف كال الواقعت ــريان التحال ط

جميعهــا عــن اســتهداف أهــداف عســكرية، أحدهــا كان مجــاور ملبنــى املستشــفى. واللجنــة تنّبــه 

ــاء  ــن األحي ــا م ــدن وقريب ــل امل ــلحة يف داخ ــازن األس ــكرات ومخ ــىل املعس ــاء ع ــورة اإلبق إىل خط

ــة  ــوات الحكوم ــزام ق ــىل رضورة الت ــد ع ــزم التأكي ــام يل ــة، ك ــان املدني ــق واألعي ــكنية واملراف الس

وطــريان التحالــف مببــدأ التناســب املقــرر واملتعــارف عليــه يف قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين 

خصوصــا عندمــا يتعلــق األمــر باملرافــق الصحيــة واألعيــان املدنيــة واألســواق واألحيــاء الســكنية، 

حيــث ينبغــي أخــذ جميــع االحتياطــات لضــامن عــدم إلحــاق أي أرضار باملدنيــني عنــد اســتهداف أي 

هــدف عســكري.
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استهداف املركز الصحي يف عزلة العطن مديرية بكيل املري محافظة حجة  -2

تتلخــص الواقعــة بأنــه يف تاريــخ 2015/5/26م، قــام طــريان التحالــف بقصــف املركــز الصحــي 

يف عزلــة العطــن مديريــة بكيــل املــري مــام أدى إىل تســويته بــاألرض. وبحســب التحقيقيــات التــي 

قامــت بهــا اللجنــة، ومــا جــاء يف إفــادة املبلغــني وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة، 

ومنهــم: )ع.ع.م.ن(، و)ج.م.ش(، و)ع.م.أ.ع.ح(، فإنــه وبتاريــخ 26 /2015/5م، تــم اســتهداف املركز 

الصحــي بعزلــة العطــن مديريــة بكيــل املــري محافظــة حجــة بغــارة جويــة شــنها طــريان التحالــف، 

ــتهدف كان  ــي املس ــز الصح ــإن املرك ــهود، ف ــادة الش ــب إف ــاألرض، وبحس ــز ب ــوية املرك أدت إىل تس

ــه،  ــويث علي ــة الح ــيطرة جامع ــبب س ــك بس ــني، وذل ــه املواطن ــل يف وج ــة ومقف ــارج الخدم خ

وتحويلــه إىل مخــزن وثكنــة عســكرية تابعــة للجامعــة، كــام افــأد أهــايل املنطقــة أنــه مل يســقط 

ــي،  ــكادر الطب ــن ال ــد م ــه أح ــن في ــام مل يك ــز، ك ــف للمرك ــف التحال ــد قص ــدين عن ــة م أي ضحي

ــن  ــم م ــف ه ــقطوا يف القص ــن س ــا الذي ــع الضحاي ــز، وجمي ــوا املرك ــد ترك ــني ق ــع العامل ألن جمي

املســلحني الذيــن كانــوا يف املعســكر التدريبــي التابــع لجامعــة الحــويث املجــاور للمركــز الصحــي.

النتيجة:
مــن خــالل التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة، ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود، 

وإفــادة أهــايل املنطقــة التــي يقــع فيهــا املركــز، تبــني للجنــة عــدم ثبــوت االنتهــاك محــل التحقيق، 

ــل  ــن قب ــه م ــم إقفال ــد ت ــف، ق ــريان التحال ــل ط ــن قب ــه م ــم قصف ــذي ت ــي ال ــز الصح ــون املرك ك

جامعــة الحــويث بعــد ســيطرتهم عــىل املنطقــة وتحويلــة إىل ثكنــة عســكرية، واســتخدام املبنــى 

يف املجهــود الحــريب التابــع للجامعــة.

سابعًا: التهجير القسري
ــة  ــات الوطني ــا يف الترشيع ــب عليه ــم املعاق ــن الجرائ ــني ضم ــرسي للمدني ــري الق ــد التهج يع

ــايف  ــول اإلض ــن الروتوك ــادة )17( م ــاين، وامل ــدويل اإلنس ــون ال ــكام القان ــا ألح ــورة وفق واملحظ

ــات  ــه بالنزاع ــاكات وارتباط ــن االنته ــوع م ــذا الن ــورة ه ــف. ولخط ــات جني ــق باتفاقي ــاين امللح الث

املســلحة فقــد عممــت اللجنــة عــىل راصديهــا بإعطــاء األولويــة لرصــد وتوثيــق هــذا االنتهــاك يف 

ــك فقــد متكنــت  ــك نظــرا لخطــورة أثــرة واتســاع أرضاره. وانطالقــا مــن ذل أي مــكان يحــدث، وذل

اللجنــة خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر مــن رصــد وتوثيــق حــاالت تهجري قــرسي لعــدد )417( 

أرسة، أي مــا يقــارب )2.502( نســمة تــم تهجريهــم مــن منازلهــم. وقــد أنهــت اللجنــة التحقيــق يف 

عــدد )249( حالــة، وجميــع حــاالت التهجــري 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.
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1- التهجــري القــرسي لســكان منطقــة القــوز- قريــة االرشوح –مديريــة جبــل حبــي – محافظــة 

تعــز 

ــخ 2017/11/1م،  ــه بتاري ــة أن ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل ــا تضمن ــا مل ــة، وفق ــص الواقع تتلخ

قامــت جامعــة الحــويث وقــوات صالــح باقتحــام منطقــة القــوز بقريــة االرشوح مبديريــة جبــل 

حبــي، والتــي يســكنها قرابــة )300( نســمة، واالعتــداء عــىل الســكان وإجبارهــم عــىل الخــروج 

ــوة  ــة بق ــادرة القري ــىل مغ ــم ع ــم، وإجباره ــل أمتعته ــن حم ــم م ــم، ومنعه ــم وقريته ــن منازله م

الســالح، ثــم تلغيــم طــرق القريــة وممراتهــا ومنــع مــالك املنــازل مــن العــودة إليهــا.

وبحســب إفــادات الضحايــا وشــهادة الشــهود الذيــن التقــت واســتمعت لهــم اللجنــة أثنــاء زيارتهــا 

للمديرية، وهم: )م.م.ع(، و)ي.ع.ع.ط(، و)د.أ.ب(، و)م.ام.ص(، و)ص.خ.هـ(، و)م.س.ا(، و)أ.ف.ع.أ(، 

والذيــن شــهدوا أن مجموعــة كبــرية مــن مســلحي جامعــة الحــويث هجمــوا عــىل قريتهــم الســاعة 

ــي  ــوا برم ــة قام ــازل القري ــوا إىل من ــا وصل ــخ 2017/11/1م، وعندم ــال بتاري ــدة )1:00( لي الواح

الرصــاص عــىل أقفــال املنــازل والغــرف والنوافــذ، وهــم ينــادون بــأن عــىل الجميــع الخــروج مــن 

القريــة، وكان إطــالق الرصــاص يتــم بكثافــة. وأثنــاء خــروج األهــايل مــن املنــازل قامــوا بتهديدهــم 

وتفتيــش منازلهــم للتأكــد أنــه مل يعــد فيهــا أحــد، ومل يســمحوا ألحــد بأخــذ يشء مــن ممتلكاتهــم 

ــكرية،  ــم العس ــوق أطقمه ــا ف ــوايش، وأخذوه ــن امل ــرياً م ــدداً كب ــوا ع ــم، ونهب ــم معه واحتياجاته

وهــي كل مــا ميلكــه األهــايل ويعتمــدون عليــه يف حياتهــم، كــون أهــل القريــة يعتمــدون عــىل 

الزراعــة والرعــي. وبعــد رحيــل الســكان اضطــر العديــد منهــم للنــوم يف العــراء، وبعضهــم لجــأ 

إىل القــرى القريبــة، وكانــوا يشــاهدون الحوثيــني يقومــون بحــرق بعــض املنــازل. وبعــد أســبوعني 

حــاول البعــض العــودة للمنــازل ألخــذ احتياجاتهــم، وتفاجــأوا أن ممــرات القريــة مزروعــة باأللغــام 

التــي ســقط بســببها عــدد مــن الضحايــا أثنــاء محاولتهــم العــودة ألخــذ بعــض أمتعتهــم.

النتيجة: 
مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وإفــادة الضحايــا، تبــني 

للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح املتمركــزة يف 

جبــل حبــي محافظــة تعــز.

2-  واقعة تهجري عدد من أهايل منطقة كرش – محافظة لحج 

ــة  ــلحة تابع ــارص مس ــة، أن عن ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل ــا تضمن ــا مل ــة، وفق ــص الواقع تتلخ

لجامعــة الحــويث وقــوات صالــح قامــت خــالل الفــرتة مــن أكتوبــر إىل نوفمــر 2015م بتهجــري 

ــج،  ــة لح ــة محافظ ــة القبيط ــرش يف مديري ــة ك ــرى منطق ــكان ق ــن س ــن األرس م ــرشات م الع

ــرى  ــيبقى يف الق ــن س ــددت م ــة، وه ــادرة املنطق ــم ومغ ــرك منازله ــىل ت ــني ع ــرت املواطن وأج
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بقصــف منازلهــم وتفجريهــا، مــام اضطــر الســكان للرحيــل إىل منطقــة العنــد وحبيــل املنصــورة.

ــم: ) م.س.ا(،  ــة ومنه ــم اللجن ــت به ــن التق ــهود الذي ــهادة الش ــا وش ــادة الضحاي ــب إف وبحس

و)ع.م.ص(، أن مجاميــع مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات صالــح اقتحمــت منطقــة كــرش 

مديريــة القبيطــة مبحافظــة لحــج، وقامــت خــالل الفــرتة مــن أكتوبــر إىل نوفمــر 2015م برتويــع 

األهــايل والدخــول إىل املنــازل بعــد اقتحــام املنطقــة، وتهديــد األهــايل، ومطالبتهــم بالخــروج مــن 

ــن  ــدد م ــازل ع ــري من ــع بتفج ــت املجامي ــام قام ــل، ك ــيتعرض للقت ــيبقى س ــن س ــة، وأن م املنطق

األهــايل، مــام اضطــر العديــد مــن الســكان إىل الرحيــل مــن مســاكنهم إىل منطقــة العنــد وحبيــل 

ــا بكشــوفات موثقــة. ــة بأســامء الضحاي املنصــورة مبحافظــة لحــج، وتحتفــظ اللجن

ــادات  ــهود وإف ــهادة الش ــا ورد يف ش ــة، وم ــا اللجن ــي أجرته ــات الت ــالل التحقيق ــن خ ــة: م النتيج

ــوات  ــويث وق ــة الح ــي جامع ــاك ه ــذا االنته ــن ه ــؤولة ع ــة املس ــة أن الجه ــني للجن ــا، تب الضحاي

ــج. ــة لح ــة محافظ ــة القبيط ــح يف مديري صال

المتعلقــة  االنتهــاكات  فــي  اللجنــة  أنجزتهــا  التــي  التحقيقــات  نتائــج  الثانــي:  القســم 
اإلنســان لحقــوق  الدولــي  بالقانــون 

طبقــا ملــا نــص عليــة قــرار إنشــاء اللجنــة، تعتــر االتفاقيــات الســبع األساســية املصــادق عليهــا 

مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة وهــي: العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية، والعهــد الــدويل 

للحقــوق االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل والرتوكــوالت امللحقــة بها، 

واتفاقيــة القضــاء عــىل أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة القضــاء عــىل التميــز العنــرصي، 

واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، واتفاقيــة حقــوق ذوي االحتياجــات الخاصــة، إىل جانــب الترشيعــات 

الوطنيــة املرتبطــة بتلــك الحقــوق، هــي األســاس القانــوين الــذي تســتند إليــه اللجنــة فيــام يتعلــق 

ــوق  ــون حق ــة بقان ــاكات املتعلق ــا يف االنته ــوم به ــي تق ــق الت ــق والتحقي ــد والتوثي ــامل الرص بأع

اإلنســان. وبنــاء عــىل ذلــك فقــد تعــددت أنــواع االنتهــاكات التــي تقــوم اللجنــة برصدهــا وتوثيقهــا 

والتحقيــق فيهــا والتــي مــن أهمهــا اآليت: 

أوال: القتل خارج إطار القانون: 
خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر واملحــددة بســتة أشــهر، قامــت اللجنــة برصــد حــوايل )255( 

حالــة ادعــاء بالقتــل خــارج إطــار القانــون قامــت بهــا بعــض األطــراف والجامعــات املســلحة يف 

ــت  ــة، وثبت ــق يف )183( حال ــن التحقي ــة م ــت اللجن ــة، انته ــة اليمني ــق الجمهوري ــف مناط مختل

مســؤولية جامعــة الحــويث وقــوات صالــح عــن )162( حالــة، فيــام ثبتــت مســؤولية قــوات الجيش 

والجهــات األمنيــة التابعــة للحكومــة عــن )21( حالــة. واليــزال التحقيــق جــاٍر يف الحــاالت األخــرى، 
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كــام أن اللجنــة الزالــت تقــوم برصــد العديــد مــن االنتهــاكات مــن هــذا النــوع، ســواء التــي ســبق 

وأن حدثــت قبــل العــام 2015م، أو التــي الزالــت تحــدث حتــى اآلن. 

مناذج من وقائع القتل خارج إطار القانون التي حققت فيها اللجنة:

أ . جماعة الحوثي وقوات صالح:
1- واقعــة قتــل أرسة طــه حســن فــارع حســن – قريــة الجــريات - عزلــة عبــدان – مديريــة املــرساخ 

– محافظــة تعــز. 

ــة،  ــا وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجن تتلخــص الواقعــة، وفقــا إلفــادة ذوي الضحاي

ــه  ــة، أن ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــة مبل ــو املرفق ــع الفيدي ــور ومقاط ــوفات والص ــر والكش والتقاري

ــة  ــة لجامع ــلحة تابع ــة مس ــام مجموع ــكريان عليه ــامن عس ــام طق ــخ 2017/10/6م، ق بتاري

ــدان  ــة عب ــريات عزل ــة الج ــن يف قري ــارع حس ــن ف ــه حس ــتاذ ط ــزل األس ــارصة من ــويث مبح الح

مديريــة املــرساخ أثنــاء غيابــه عــن املنــزل، وقتــل زوجتــه اتحــاد قاســم محمــد، وابنــه الطفــل أنــس 

ــه محمــد حســن فــارع. طــه حســن، وإصابــة أخي

وبحســب إفــادة ذوي الضحيــة، وشــهادة شــهود الواقعــة، وبعض أهــايل الحــي ومنهــم: )م.ح.ص(، 

و)ي.م.ن(، و)ح.ق.ع.م(، فإنــه يف الســاعة )8:30( مــن مســاء يــوم الجمعة املوافــق 2017/10/6م، 

ــزل  ــارصة من ــكرية مبح ــم عس ــتقل أطق ــويث تس ــة الح ــة لجامع ــلحة تابع ــة مس ــت مجموع قام

املواطــن طــه حســن فــارع، وكان الطفــل أنــس طــه جــوار بــاب املنــزل، وقامــوا باالعتــداء عليــه، 

ودعســه بأحذيتــه وبنادقهــم، وإطــالق الرصــاص عــىل أرجلــه بعــد ســبه بــأن والــده مرتــزق مــع 

العــدوان. وعندمــا شــاهدت األم حالــة طفلهــا رصخــت وطالبتهــم بالتوقــف. وحينهــا قام املســلحون 

بإطــالق الرصــاص عليهــا، وعــىل طفلهــا بالــرأس والبطــن، وكانــت بقيــة بناتهــا نفيســة طــه )12( 

ســنة، رابعــة طــه )8( ســنوات، طيبــة طــه )6( ســنوات، يقفــن بجــوار البــاب مفزوعــات ويرصخــن 

وهــن يشــاهدن منظــر أمهــن وأخيهــن مرجــني بالدمــاء. وقــد منــع املســلحون أي شــخص مــن 

أبنــاء القريــة مــن التدخــل، وقامــوا بإطــالق الرصــاص عــىل كل محيــط املنــزل واملنــازل املجــاورة. 

ــاص،  ــه الرص ــوا علي ــل أطلق ــة والتدخ ــكان الواقع ــور إىل م ــال الحض ــم األطف ــاول ع ــا ح وعندم

وتركــوه ينــزف معتقديــن أنــه أيضــا قــد قتــل. ومل يتمكــن أهــايل القريــة مــن إســعاف الضحايــا 

بســبب منعهــم، وإطــالق النــار الكثيــف. ومل يتــم إســعاف الضحايــا إال بعــد مــرور نصــف ســاعة. 

ــة  ــدان، ونقط ــة عب ــق مبنطق ــة الصدي ــم بنقط ــويث أوقفوه ــة الح ــة لجامع ــارص تابع ــم إن عن ث

الزيلعــي لــي يتأكــدوا أن الضحايــا قــد توفــوا. وعنــد وصــول املســعفني ملستشــفى الدمنــه قامــت 

قــوة مــن الحوثيــني باعتقــال املســعفني األربعــة وهــم: محمــد عــي محمــد، وعــي أحمــد محمــد، 
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ــان  ــح بالحوب ــة الصال ــم يف مدين ــه، واحتجازه ــد عبدالل ــم محم ــد، وعبدالحكي ــي احم ــاض ع وري

ــن  ــا م ــث الضحاي ــويث جث ــة الح ــذت جامع ــبت 2017/10/7م أخ ــوم الس ــام. ويف ي ــع أي ــدة أرب مل

املستشــفى إىل جامــع الكــدرة جــوار محطــة الشــوايف يف صــر، وقامــوا بإلقــاء الجثــث بجــوار 

املســجد، وطلبــوا مــن اإلمــام دفنهــم يف مقــرة الكــدرة. وبعــد وســاطة بــني الحوثيــني وأهــايل 

القريــة، تــم الســامح بدفنهــم يف القريــة، رشيطــة منــع طــه فــارع حســن مــن حضــور الدفــن، 

كــام تــم إطــالق الرصــاص عــىل أهــايل القريــة ملنعهــم مــن املشــاركة بالدفــن.

النتيجة:
ــارب  ــادات أق ــهود، وإف ــهادة الش ــا ورد يف ش ــة، وم ــا اللجن ــي أجرته ــات الت ــالل التحقيق ــن خ م

ــة  ــة أن الجه ــني للجن ــة، تب ــف القضي ــة مبل ــور املرفق ــر والص ــه التقاري ــا احتوت ــا، وم الضحاي

املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح املتواجــدة يف مديريــة املــرساخ 

ــون  ــا لقان ــة، وفق ــاق روح معصوم ــل وإزه ــة قت ــد جرمي ــذي يع ــر ال ــو األم ــدان. وه ــة عب منطق

الجرائــم والعقوبــات اليمنــي، واعتــداء عــىل الحــق يف الحيــاة املكفــول مبوجــب نصــوص الدســتور 

ــد  ــوص العه ــد نص ــان، وبالتحدي ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــكام القان ــة، وأح ــات الوطني والترشيع

ــية.  ــة والسياس ــوق املدني ــدويل للحق ال

2- واقعــة قتــل الضحيــة محمــد عبداللــه ناجــي الحجاجــي – مديريــة مريــس – محافظــة الضالــع 

بتاريــخ 2017/8/17م.

تتلخــص الواقعــة، وفقــا ملــا ورد يف ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، أنــه بتاريــخ 2017/8/17م، قامت 

ــط  ــي يف الخ ــي الحجاج ــه ناج ــد عبدالل ــن محم ــل املواط ــويث بقت ــة الح ــة لجامع ــة تابع مجموع

العــام الرابــط بــني عــدن وصنعــاء حــي يعيــس مديريــة مريــس محافظــة الضالــع. 

وبحســب مــا ورد يف إفــادة ذوي الضحيــة، وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة، ومنهم: 

)ي.هـــ.ح(، و) ب.ح.هـــ(، ومــا تحكيــه التقاريــر املرفقــة، فإنــه يف متام الســاعة الخامســة مســاًء 

ــا(  ــي )70 عام ــي الحجاج ــه ناج ــد عبدالل ــن محم ــف املواط ــاء توقي ــخ 2017/8/17م، وأثن بتاري

لســيارته بســبب تعطلهــا يف الطريــق العــام الــذي متــر بــه الســيارات وشــاحنات نقــل البضائــع 

الرابــط بــني صنعــاء وعــدن، حيــث كان متوجهــا مــن دمــت إىل مريــس، قامــت النقطــة العســكرية 

املتمركــزة يف موقــع التهامــي حــي يعيــس مديريــة مريــس التابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات صالح 

بإطــالق الرصــاص مبــارشة عــىل الضحيــة الــذي كان بجــواره صديقــه )أ.ي(، والــذي هــرب مبــارشة 

خوفــا مــن إطــالق النــار عليــه هــو أيضــا، وظــل الضحيــة ينــزف يف مكانــه حتــى املــوت بســبب 

منــع النقطــة املواطنــني مــن إســعافه، كــام مل يســمحوا ألحــد بأخــذ الجثــة حتــى الســاعة التاســعة 

مســاء بعــد التواصــل مــع الصليــب األحمــر الــذي وصــل طاقمــه وأخــذ الجثــة. وأفــاد الشــهود أن 
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هــذه النقطــة العســكرية تقــوم دامئــا باالعتــداء عــىل املســافرين وترويعهــم وإطــالق الرصــاص 

عليهــم. 

النتيجة:
مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وأقــارب الضحيــة، ومــا 

احتوتــه التقاريــر والصــور، تبــني للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك جامعــة الحــويث 

وقــوات صالــح املتمركــزة يف موقــع التهامــي قريــة يعيــس مديريــة مريــس، وهــو األمــر الــذي يعد 

جرميــة قتــل وإزهــاق روح معصومــة وفقــا لقانــون الجرائــم والعقوبــات اليمنــي، واعتــداء عــىل 

ــاة املكفــول مبوجــب نصــوص الدســتور والترشيعــات الوطنيــة، وأحــكام القانــون  الحــق يف الحي

الــدويل لحقــوق اإلنســان، وبالتحديــد نصــوص العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية. 

3- واقعة قتل الضحية فاطمة أحمد أحمد القاعدي - مديرية الشاهل – محافظة حجة

ــخ 2013/8/21م،  ــه بتاري ــة، أن ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــا ورد يف مل ــا مل ــة، وفق ــص الواقع تتلخ

قامــت مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث بقتــل املواطنــة الضحيــة فاطمــة احمــد أحمــد 

ــة. ــة حج ــاهل محافظ ــة الش ــدي مديري ــة القاع ــك يف قري ــدي، وذل القاع

وبحســب مــا ورد يف إفــادة ذوي الضحيــة، وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة ومنهــم: 

)م.س.أ(، و)خ.د.ع(، أنــه يف صبــاح يــوم 2013/8/21م، )وهــو ثالــث أيــام عيــد الفطــر املبــارك(، 

قــام ســتة مســلحني يتبعــون مقــر جامعــة الحــويث الكائــن جــوار منــزل املواطــن حســن عــي 

ــه  ــاء قيام ــه أثن ــوار منزل ــدي ج ــي القاع ــن ع ــاج حس ــىل الح ــداء ع ــام(، باالعت ــدي )65 ع القاع

ــد  ــة أحم ــه فاطم ــت زوجت ــادق. فخرج ــاب البن ــه بأعق ــوا برب ــة، وقام ــن الرك ــاء م ــفط امل بش

احمــد القاعــدي إلنقــاذ زوجهــا، وكانــت تــرصخ وتطلــب توقفهــم، إال انهــم أطلقــوا عليهــا أعــرية 

ناريــة وتوفيــت عــىل إثرهــا مبــارشة.

النتيجة:
مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد يف شــهادة الشــهود، ومــا تضمنتــه التقارير 

املرفقــة، ومــا جــاء يف إفــادة ذوي الضحيــة، فــإن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعة 

الحــويث املتمركــزة يف قريــة القاعــدي مديريــة الشــاهل محافظــة حجــة، وهــو األمــر الــذي يعــد 

جرميــة قتــل وإزهــاق روح معصومــة، وفقــا لقانــون الجرائــم والعقوبــات اليمنــي، واعتــداء عــىل 

ــاة املكفــول مبوجــب نصــوص الدســتور والترشيعــات الوطنيــة، وأحــكام القانــون  الحــق يف الحي

الــدويل لحقــوق اإلنســان، وبالتحديــد نصــوص العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية. 
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ــح -  ــة الجراب ــل – منطق ــي زعي ــد ع ــادري ومحم ــه الق ــد عبدالل ــة محم ــل الضحي ــة قت 4- واقع

ــدة ــة الحدي ــى - محافظ ــة الضح مديري

تتلخــص الواقعــة، وفقــا ملــا ورد يف ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، بأنــه يف الســاعة )5:00( مســاء 

ــه  ــد عبدالل ــني محم ــل املواطن ــلحة بقت ــع مس ــت مجامي ــق 2015/4/13م، قام ــني املواف ــوم اإلثن ي

ــى  ــة الضح ــاء مديري ــح العلي ــة الجراب ــل يف منطق ــي زعي ــي يح ــد ع ــادري، ومحم ــه الق عبدالل

ــدة. ــة الحدي مبحافظ

ــم:  ــة، وه ــم اللجن ــتمعت له ــن اس ــة الذي ــهود الواقع ــهادة ش ــا، وش ــادة ذوي الضحاي ــب إف وبحس

ــة،  ــف القضي ــة مبل ــة املرفق ــر الطبي ــور والتقاري ــه الص ــا تحكي ــا مل )ق.أع.ع(، و)م.ب.ي.ع(، ووفق

فإنــه ويف متــام الســاعة )5:00( مســاء يــوم االثنــني املوافــق 2015/4/13م، حــارصت مجاميــع 

ــح  ــة الجراب ــل قري ــزل عاق ــي، من ــي القدمي ــو ع ــادة املدع ــويث بقي ــة الح ــة لجامع ــلحة تابع مس

الضحيــة محمــد عــي يحــي زعيــل لغــرض إلقــاء القبــض عــىل األســتاذ محمــد عبداللــه القــادري، 

واملعــروف مبعارضتــه لجامعــة الحــويث. وعندمــا رفــض العاقــل محمــد عــي زعيــل تســليم املواطن 

األســتاذ محمــد القــادري إال بأمــر مــن الجهــات املختصــة، قــام املســلحون باقتحــام املنــزل وإطــالق 

الرصــاص عليهــام مــام أدى إىل مقتلهــام.

النتيجة:
مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد يف شــهادة الشــهود، فــإن الجهــة املســؤولة 

عــن هــذا االنتهــاك ومقتــل الضحيتــني: محمــد عــي زعيــل، ومحمــد القــادري، هــي جامعــة الحويث 

املتواجــدة يف مديريــة الضحــى محافظــة الحديــدة، األمــر الــذي يعــد جرميــة قتــل، وإزهــاق روح 

معصومــة، وفقــا لقانــون الجرائــم والعقوبــات اليمنــي، واعتــداء عــىل الحــق يف الحيــاة املكفــول 

مبوجــب نصــوص الدســتور، والترشيعــات الوطنيــة، وأحــكام القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، 

وبالتحديــد نصــوص العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية.

الجيش الوطني والجهات األمنية التابعة للحكومة  ب - 
واقعة قتل املعتقل محمد ثابت العميي – مديرية الخوخة – محافظة الحديدة.   -1

تتلخــص الواقعــة، وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، أنــه بتاريــخ 2017/12/8م قامت 

ــة  ــة الخوخ ــدة يف مدين ــعبية املتواج ــة الش ــي واملقاوم ــش الوطن ــة للجي ــلحة تابع ــة مس مجموع

بقتــل الضحيــة محمــد ثابــت العميــي بعــد اعتقالــه عــىل خلفيــة دعمــه لجامعــة الحــويث وقوات 

صالــح.

وبحســب إفــادة ذوي الضحيــة، وأقــوال الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة، وهــم: )ف.س.ع(، 

و)ع.ح.أ.هـــ(، فإنــه وبتاريــخ 2017/12/8م، وبعــد اســتعادة قــوات الجيــش الوطنــي واملقاومــة 
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الشــعبية ملدينــة الخوخــة مــن ســيطرة جامعــة الحــويث وقــوات صالــح قــام الشــيخ محمــد ثابــت 

ــد  ــاره أح ــش باعتب ــوات الجي ــة وق ــه للمقاوم ــليم نفس ــويث بتس ــة الح ــي لجامع ــي املنتم العمي

ــري  ــام بالكث ــة القي ــاء املنطق ــه أبن ــب إلي ــق، وينس ــويث يف املنط ــة الح ــة لجامع ــادات املوالي القي

ــة  ــازل التابع ــن املن ــدد م ــري ع ــة، وتفج ــاء املنطق ــن أبن ــد م ــري للعدي ــا التهج ــاكات منه ــن االنته م

ــكان  ــه إىل م ــت بنقل ــا قام ــه له ــلم نفس ــي س ــعبية الت ــة الش ــادة املقاوم ــني، إال أن قي للمواطن

ــه بأهــايل املنطقــة. ــا فعل ــه مل ــه انتقامــا من ــم إعدام مجهــول، ومــن ث

النتيجة:
مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وأقــارب الضحيــة، ومــا 

احتــواه امللــف مــن الصــور والتقاريــر واإلفــادات، فقــد تبــني للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن قتــل 

الضحيــة محمــد ثابــت العميــي هــي قــوات الجيــش الوطنــي واملقاومــة الشــعبية التــي ســيطرت 

عــىل مدينــة الخوخــة بعــد دخولهــا إليهــا، األمــر الــذي يعــد جرميــة قتــل وإزهــاق روح معصومــة 

ــب  ــول مبوج ــاة املكف ــق يف الحي ــىل الح ــداء ع ــي، واعت ــات اليمن ــم والعقوب ــون الجرائ ــا لقان وفق

نصــوص الدســتور، والترشيعــات الوطنيــة، وأحــكام القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان وبالتحديــد 

نصــوص العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية. وقــد وجهــت اللجنــة مذكــرة بهــذا الشــأن إىل 

قيــادة القــوات املســلحة، وقيــادة املنطقــة الرابعــة، متضمنــة طلــب اإلفــادة عــن الواقعــة والقبــض 

عــىل املتهمــني بارتكابهــا متهيــدا للتحقيــق معهــم وإحالتهــم إىل القضــاء.

2- واقعة قتل الضحية عصام عبدالله مهيوب سعيد – شارع 26 سبتمر – محافظة تعز

ــخ 2015/8/23م،  ــه بتاري ــة، أن ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل ــا تضمن ــا مل ــة، وفق ــص الواقع تتلخ

نزلــت مجموعــة مســلحة تابعــة للمقاومــة الشــعبية يف ســوق الصميــل إىل شــارع )26( ســبتمر 

مديريــة القاهــرة محافظــة تعــز يف وقــت املغــرب، وقامــت بقتــل الضحيــة عصــام عبداللــه مهيــوب 

ــا  ــر متركزه ــرار ملق ــم بالف ــم قيامه ــدر ث ــرأس والص ــه يف ال ــاص علي ــالق الرص ــك بإط ــعيد، وذل س

بحــي ســوق الصميــل. 

ــة، وهــم:  ــم اللجن ــن التقــت واســتمعت له ــهادة الشــهود الذي ــة، وش ــب إفــادة ذوي الضحي وبحس

)س.ع.م.ح( و)ر.ع.ع(، أنــه بتاريــخ 2015/8/23م، وأثنــاء خــروج الضحيــة عصــام عبداللــه 

مهيــوب ســعيد مــن منزلــه يف شــارع )26( ســبتمر مديريــة القاهــرة ألداء صــالة املغــرب، قامــت 

ــل  ــالق واب ــل بإط ــوق الصمي ــي س ــزة يف ح ــعبية املتمرك ــة الش ــع املقاوم ــلحة تتب ــة مس مجموع

مــن الرصــاص عــىل الضحيــة، فأصابتــه يف الــرأس والصــدر، ثــم الذوا بالفــرار عــىل مــن ســيارة 

صالــون نــوع تويوتــا باتجــاه ســوق الصميــل. وقــد قــام األهــايل املتواجــدون باملــكان بإســعاف 

ــفى.  ــه للمستش ــور وصول ــاة ف ــارق الحي ــه ف ــفى، إال أن ــة للمستش الضحي

النتيجة:
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ــة،  ــارب الضحي ــهود وأق ــهادة الش ــا ورد يف ش ــة، وم ــا اللجن ــي أجرته ــات الت ــالل التحقيق ــن خ م

ومــا احتوتــه التقاريــر والصــور، تبــني للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي القــوات 

املســلحة وقــوات املقاومــة الشــعبية املتمركــزة يف حــي ســوق الصميــل مديريــة القاهــرة محافظــة 

تعــز، األمــر الــذي يعــد جرميــة قتــل وإزهــاق روح معصومــة، وفقــا لقانــون الجرائــم والعقوبــات 

اليمنــي، واعتــداء عــىل الحــق يف الحيــاة املكفــول مبوجــب نصــوص الدســتور والترشيعــات الوطنية 

وأحــكام القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، وبالتحديــد نصــوص العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة 

والسياســية. وقــد وّجهــت اللجنــة مذكــرة بهــذا الشــأن إىل قيــادة القــوات املســلحة وقيــادة املنطقــة 

الرابعــة متضمنــة طلــب اإلفــادة عــن الواقعــة والقبــض عــىل املتهمــني بارتكابهــا متهيــدا للتحقيــق 

معهــم وإحالتهــم إىل القضــاء.

3- واقعة قتل الضحية محمد فيصل محمد عي – عتق – محافظة شبوة.

ــه بتاريــخ 2013/12/24م،  ــة، أن ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل ــا تضمن ــص الواقعــة، وفقــا مل تتلخ

قــام طقــم عســكري تابــع للجيــش واألمــن العــام والنجــدة مبدينــة عتــق، بقتــل الضحيــة محمــد 

فيصــل محمــد عــي الــذي كان يوثــق بتلفونــه اعتــداء األطقــم العســكرية بالرصــاص الحــي عــىل 

مســرية ســلمية تابعــة للحــراك الجنــويب يف مدينــة عتــق محافظــة شــبوة. 

وبحســب مــا ورد يف إفــادة ذوي الضحيــة، وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة وهــم: 

)ص.ع.ف(، و)أ.م.ب(، أنــه بتاريــخ 2013/12/24م، شــاهدوا أطقــم عســكرية قريبــة مــن ســاحة 

الربــان مدينــة عتــق محافظــة شــبوة تطلــق الرصــاص الحــي عــىل مظاهــرة ســلمية تابعــة للحــراك 

ــه  ــك بهاتف ــق ذل ــر وتوثي ــي بتصوي ــد ع ــل محم ــد فيص ــة محم ــام الضحي ــاء قي ــويب. وأثن الجن

املحمــول، قــام أحــد أفــراد األطقــم التابعــة للنجــدة بإطــالق النــار املبــارش عليــه مــام أدى إىل مقتله 

عــىل أثــر ذلــك مبــارشة.

النتيجة:
ــا  ــة، وم ــادة ذوي الضحي ــهود، وإف ــهادة الش ــة، وش ــا اللجن ــي أجرته ــات الت ــالل التحقيق ــن خ م

احتوتــه التقاريــر والصــور، تبــني للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك قــوات النجــدة يف 

محافظــة شــبوة التابعــة للحكومــة، األمــر الــذي يعــد جرميــة قتــل وإزهــاق روح معصومــة، وفقــا 

لقانــون الجرائــم والعقوبــات اليمنــي، واعتــداء عــىل الحــق يف الحيــاة املكفــول مبوجــب نصــوص 

الدســتور والترشيعــات الوطنيــة، وأحــكام القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، وبالتحديــد نصــوص 

العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية. 

واقعة قتل أحمد مطلوب محمد سامل الحاريث – مديرية املعال- فندق تاج أوسان  -4

تتلخــص الواقعــة، وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضية لــدى اللجنة، أنــه يف ظهــر يــوم 2017/12/10م، 



خالل الفترة من 30 يوليو 2017 م وحتى 31 يناير 2018 م 

63

قامــت مجموعــة مســلحة مكونــة مــن طقــم عســكري، وســيارة ســوناتا رمــادي، وســيارة تابعــة 

لألمــن نــوع)FG(، باالنتشــار مبداخــل فنــدق أوســان بالشــارع الخلفــي يف حــي املعــال – مديريــة 

املعــال – محافظــة عــدن، واقتحــام شــقة الضحيــة أحمــد مطلــوب محمــد ســامل الحــاريث يف الــدور 

الخامــس مــام أدى إىل مقتلــة، وإصابــة زوجتــه إصابــات بالغــة.

وبحســب إفــادة ذوي الضحيــة، وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة، وهــم: )ن.ن.ع(، 

و)ع.خ.ح( و)ف.ج.ع(، و)ع.م.ع(، و)ف.أ.س(، و)ع.خ.ع(، الذيــن شــهدوا لــدى اللجنــة أنــه مــا بــني 

ــن  ــة م ــرشت مجموع ــوم 2017/12/10م، انت ــن ي ــراً م ــاعة )1:00( ظه ــاعة )12:00( والس الس

املســلحني مكونــة مــن طقــم عســكري، وســيارة ســوناتا رمــادي، وســيارة نــوع )FG( تابعــة ألمــن 

عــدن مبداخــل فنــدق أوســان، والــذي تحــول لعــامرة يســكنها النازحــني الذيــن تدمــرت منازلهــم 

بســبب حــرب 2015م يف عــدن. وصعــد مجموعــة مــن رجــال األمــن إىل املبنــى، وقامــوا باقتحــام 

ــى،  ــن املبن ــس م ــدور الخام ــوب محمــد ســامل الحــاريث بال ــة أحمــد مطل ومداهمــة شــقة الضحي

وإطــالق الرصــاص داخــل الشــقة، مــام أدى إىل مقتــل الضحيــة، وإصابــة زوجتــه، وإثــارة الرعــب 

والفــزع لــدى ابنتــه التــي كانــت يف الشــقة، وإخافــة كل ســكان الشــقق األخــرى املجــاورة، كــام 

تــم منــع الجــريان بعــد ذلــك مــن الدخــول إىل الشــقة إلســعاف الضحايــا. وأفــاد الشــهود أن مــن 

ــرق  ــام بط ــن ق ــام م ــلحتني ه ــكري ومس ــاس عس ــني بلب ــني ملثمت ــلحة امرأت ــارص املس ــني العن ب

البــاب الــذي فتحتــه زوجــة أحمــد مطلــوب، بعدهــا قامــت املرأتــان وأحــد العســكر باالعتــداء ورضب 

زوجــة الضحيــة أحمــد مطلــوب مــام أدى إىل إصابتهــا، ثــم قامــوا بإطــالق الرصــاص العشــوايئ 

بداخــل الشــقة، إضافــة لالعتــداء عــىل الطفلــة العنــود )15 ســنة( ابنــة أحمــد مطلــوب الحــاريث 

التــي كانــت تــرصخ لطلــب مســاعدة والدهــا الــذي تــم اطــالق النــار عليــه عندمــا كان يحــاول منــع 

ــزف،  ــم تركــه لين ــب منهــم الخــروج مــن الشــقة، وت ــه، ويطل ــداء عــىل أرست املســلحني مــن االعت

ــة  ــعاف الضحي ــم إس ــك ت ــد ذل ــارشة. بع ــه مب ــد إصابت ــعافه بع ــة إس ــن محاول ــكان م ــع الس ومن

ــد  ــة. وق ــفى الجمهوري ــارشة إىل مستش ــه مب ــد وصول ــاة بع ــارق الحي ــه ف ــة، لكّن ــه املصاب وزوجت

رفضــت رشطــة املعــال تحريــر بــالغ بالواقعــة أو اســتالم الشــكوى املقدمــة إليهــا مــن ذوي الضحايا، 

وطلبــت عــدم تحديــد املتهمــني بأنهــم تابعــني ألمــن محافظــة عــدن كــرشط الســتالم الشــكوى. 

النتيجة:
ــا  ــهود، وم ــهادة الش ــة وش ــادة ذوي الضحي ــة، وإف ــا اللجن ــي أجرته ــات الت ــالل التحقيق ــن خ م

ــو  ــاك، وه ــذا االنته ــن ه ــؤولة ع ــة املس ــة أن الجه ــني للجن ــور، تب ــة والص ــر الطبي ــه التقاري احتوت

قتــل املواطــن أحمــد مطلــوب محمــد ســامل الحــاريث، وإصابــة زوجتــه، هــم مســلحون يتبعــون 

إدارة أمــن محافظــة عــدن، األمــر الــذي يعــد جرميــة قتــل، وإزهــاق روح معصومــة، وفقــا لقانــون 
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الجرائــم والعقوبــات اليمنــي، واعتــداء عــىل الحــق يف الحيــاة املكفــول مبوجــب نصــوص الدســتور 

ــد  ــوص العه ــد نص ــان، وبالتحدي ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــكام القان ــة، وأح ــات الوطني والترشيع

الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية. وقــد وجهــت اللجنــة مذكــرة بهــذا الشــأن إىل قيــادة وزارة 

الداخليــة وقيــادة الســلطة املحليــة مبحافظــة عــدن متضمنــة طلــب اإلفــادة عــن الواقعــة، وتحديــد 

املتســببني يف االنتهــاك والقبــض عليهــم متهيــدا للتحقيــق معهــم وإحالتهــم إىل القضــاء. 

ثانيا: االعتقال واالختفاء القسري
ــة  ــدد )1.194( حال ــق ع ــد وتوثي ــن رص ــر م ــا التقري ــي يغطيه ــرتة الت ــالل الف ــة خ ــت اللجن متكن

ادعــاء باالعتقــال التعســفي واالختفــاء القــرسي قامــت بهــا مختلــف األطــراف يف جميــع مناطــق 

ــة  ــؤولية جامع ــت مس ــة، ثبت ــدد )596( حال ــق يف ع ــة التحقي ــت اللجن ــة، أنه ــة اليمني الجمهوري

الحــويث وقــوات صالــح عــن عــدد )518( حالــة انتهــاك، فيــام ثبتــت مســؤولية القــوات الحكوميــة 

والجهــات األمنيــة التابعــة للحكومــة عــن عــدد )78( حالــة. وفيــام يــأيت منــاذج لعــدد مــن الوقائع 

التــي تــم التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة:

أ - جماعة الحوثي وقوات صالح
1-واقعــة اعتقــال الضحيــة )مــن ذوي اإلعاقــة( وليــد بخيــت خــادم الربوعــي )18 ســنة( – حــي 

بيــت الربوعــي – مديريــة بنــي قيــس – محافظــة حجــة

تتلخــص الواقعــة، وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، أنــه بتاريــخ 2017/6/5م، قامــت 

مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث بقيــادة مرشفهــم عبداللــه الرشيــف، مــرشف جامعــة 

ــادم  ــت خ ــد بخي ــة ولي ــزل الضحي ــام من ــة، باقتح ــة حج ــس محافظ ــي قي ــة بن ــويث مبديري الح

ــه إىل جهــة غــري معلومــة. الربوعــي )18 عــام( واعتقالــه، ونقل

وبحســب مــا ورد يف إفــادة ذوي الضحيــة، وشــهادة الشــهود الذيــن تــم ســامعهم مــن قبــل اللجنة: 

وهــم: )ع.م.ش.ر(، و)ع.م.ب(: والذيــن أفــادوا بأنهــم شــاهدوا مجموعــة مســلحة بقيــادة مــرشف 

الحوثيــني يف مديريــة بنــي قيــس يف حجــة عبداللــه الرشيــف وهــي تقتحــم منــزل جارهــم بحــي 

بيــت الربوعــي الشــاب وليــد بخيــت خــادم الربوعــي، )وهــو مــن ذوي اإلعاقــة، وغــري قــادر عــىل 

املــي(، وقامــوا باعتقالــه بشــكل تعســفي، واقتيــاده إىل جهــة غــري معروفــة.  

النتيجة:
ــة،  ــارب الضحي ــهود، وأق ــهادة الش ــا ورد يف ش ــة، وم ــا اللجن ــي أجرته ــات الت ــالل التحقيق ــن خ م

ومــا احتوتــه التقاريــر والصــور، تبــني للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة 

الحــويث مبديريــة بنــي قيــس محافظــة حجــة بقيــادة املدعــو )عبداللــه الرشيــف(، مــرشف جامعــة 

الحــويث يف املديريــة.
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2- واقعة اعتقال )20( شخصاً من أبناء عزلة الشعابية – مديرية الزهرة – محافظة الحديدة

ــخ 2016/3/6م،  ــه بتاري ــة، أن ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل ــا تضمن ــا مل ــة، وفق ــص الواقع تتلخ

أقدمــت مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات صالــح مبديريــة الزهــرة مكونــة مــن 

أكــر عــرشة أطقــم عســكرية باعتقــال )20( مواطنــاً مــن أبنــاء عزلــة الشــعابية مبديريــة الزهــرة 

محافظــة الحديــدة والضحايــا هــم:  

العمراسم الضحيةم

16 عاماحمد بن احمد يحيى عرس1

60 عاماحمد احمد عي شار2

55 عاماحمد تريك محسن شار3

24 عاماحمد محمد شوعي جوادي الشعبي4

64 عاماحمد يحيى عرس شار الشعبي5

15 عامحسن احمد محمد الشعبي 6

15 عامحسن عي غالب شار7

58 عامزايد احمد محمد شار8

28 عامسامي محمد جربوش احمد9

42 عامشار محمد احمد الشعبي10

16 عامعادل احمد احمد عي الشعبي11

27 عامعبده احمد يحيى عرس12

28 عامعي احمد احمد عي الشعبي13

65 عامعي احمد عي شار الشعبي14

38 عامعي احمد تريك محسن15

35 عامعي جران شوعي بريط16

48 عامعي حسن غالب شار17

25 عاممحمد احمد نعيمي الشعبي18

40 عاممحمد عي احمد شار الشعبي19

27 عاممحمد عي يحيى غالب شار20

وبحســب مــا ورد يف إفــادة ذوي الضحايــا، وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة، ومنهم: 

)ع،ج،ش(،  و)ح.ي.ع.أ(، أنــه يف صبــاح يــوم األحد املوافق 2016/3/6م، شــاهدوا مجموعة مســلحة 

مــن جامعــة الحــويث وقــوات صالــح مبديريــة الزهــرة بقيــادة املدعــو/ صــادق عبــده احمــد، ومعــه 

أكــر مــن عــرشة أطقــم عســكرية، تقــوم باعتقــال أشــخاص مــن أبنــاء عزلــة الشــعابية مــن داخل 

منازلهــم، ومــن بينهــم الطفــل حســن عــي حســن غالــب، الــذي أفــرج عنــه بعــد شــهرين، بعــد أن 



التقرير الرابع عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان 

66

قامــت والدتــه بدفــع مبلــغ مائتــي الــف ريــال مينــي، وأخريــن معظمهــم اليــزال معتقــالً حتــى اآلن.

النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وذوي الضحايــا، ومــا 

ــذا  ــن ه ــؤولة ع ــة املس ــة أن الجه ــني للجن ــة، تب ــف القضي ــة مبل ــر واألوراق املرفق ــه التقاري احتوت

االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح يف مديريــة الزهــرة عزلــة الشــعايبة بقيــادة املدعو/ 

صــادق عبــده احمــد.

3-واقعــة اعتقــال الضحيــة / منــذر حســني محمــد احمــد الروحــاين )24 ســنة( – قريــة روحــان – 

مديريــة الطويلــة – محافظــة املحويــت

ــخ 2017/1/22م،  ــه بتاري ــة، أن ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل ــا تضمن ــا مل ــة، وفق ــص الواقع تتلخ

قامــت مجموعــة مســلحة باعتقــال الضحيــة منــذر حســني محمــد أحمــد الروحــاين مــن منزلــه 

ــول.  ــكان مجه ــذه إىل م ــت وأخ ــة املحوي ــة محافظ ــة الطويل ــان مديري ــة روح بقري

وبحســب مــا ورد يف إفــادة ذوي الضحيــة، وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة وهــم: 

)ح.م.ي( العمــر )39( ســنة، و)س.م.ع.أ( العمــر )36( ســنة، أنــه ويف متــام الســاعة )12:00( ظهــرا 

بتاريــخ 2017/1/22م، شــاهدوا طقــامً عســكرياً تابــع لجامعــة الحــويث بقيــادة املــرشف األمنــي 

ملديريــة الطويلــة، وهــو نفســه مديــر أمــن املديريــة، يدخــل إىل قريــة روحــان مبديريــة الطويلــة. 

وعنــد وصولهــم إىل منــزل الضحيــة منــذر حســني الروحــاين قامــوا باســتدعائه، وعندمــا خــرج 

ــري  ــة غ ــزال الضحي ــول. والي ــكان مجه ــم إىل م ــذه معه ــه، وأخ ــوا باعتقال ــزل قام ــن املن ــم م عليه

معــروف مــكان اعتقالــه حتــى اآلن.  

النتيجة:
مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد يف شــهادة الشــهود، ومــا احتــواه التقريــر، 

ــة –  ــة الطويل ــويث مبديري ــة الح ــي جامع ــاك ه ــذا االنته ــن ه ــؤول ع ــة املس ــة أن الجه ــني للجن تب

محافظــة املحويــت بقيــادة مديــر املديريــة.

4. واقعة اعتقال الضحية/ رفاد صالح عامر ابو شايع – مديرية الحدأ – محافظة ذمار.

ــة، أن مجموعــة تابعــة لجامعــة  ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل ــا تضمن تتلخــص الواقعــة، وفقــا مل

الحــويث مبديريــة الحــدا محافظــة ذمــار، قامــت باعتقــال الضحيــة رفــاد صالــح عامــر أبــو شــايع 

وحبســه يف مــكان مجهــول. 

ــم: )ب.س.ح.ر(،  ــة، وه ــم اللجن ــتمعت له ــن اس ــهود الذي ــهادة الش ــة، وش ــادة الضحي ــب إف وبحس
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و)ن،ص،م،أ(، أن مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث، بقيــادة أبــو عــي الســالمي، مــرشف 

أمــن املنطقــة الغربيــة مبدينــة ذمــار، واملدعــو أبــو نــرص طــريان، مــرشف الجامعــة يف إدارة البحــث 

الجنــايئ، وكــذا املدعــو أبــو زكريــا الغربــاين، قامــوا باعتقــال الضحيــة رفــاد صالــح عامــر، والــذي 

ــة  ــرع جمعي ــس ف ــار، ورئي ــة يف ذم ــة الرتبي ــي كلي ــان يف ح ــع اإلمي ــب جام ــام وخطي ــل إم يعم

األقــى مبحافظــة ذمــار، وأن الضحيــة مل يتــم اإلفــراج عنــه إال بوســاطة قبليــة، وبتعهــد وضامنــة 

تــم تحريرهــا مــن قبلــه ومــن الضمــني عليــه، وبــدون أن تكــون هنــاك أي جرميــة منســوبة إليــه.  

النتيجة:

ــة، ومــا ورد يف شــهادة الشــهود، ومــا احتــواه ملــف  مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجن

ــة  ــويث مبديري ــة الح ــي جامع ــاك ه ــذا االنته ــن ه ــؤولة ع ــة املس ــة أن الجه ــني للجن ــة، تب القضي

الحــدأ مدينــة ذمــار بقيــادة مــن تــم ذكرهــم آنفــا، وهــم )أبــو عــي الســالمي مــرشف أمــن املنطقــة 

الغربيــة مبدينــة ذمــار، وأبــو نــرص طــريان مــرشف البحــث الجنــايئ، وأبــو زكريــا الغربــاين(.

الجيش الوطني والجهات األمنية التابعة للحكومة  ب - 
ــنة( –  ــر )15 س ــش – العم ــعيد باحمي ــارك س ــف مب ــة نائ ــرسي للضحي ــاء الق ــة االختف 1- واقع

ــوت ــة حرم ــحر – محافظ ــة الش مديري

تتلخــص الواقعــة، وفقــا مللــف القضيــة لــدى اللجنــة، أنــه يف يــوم الخميــس املوافــق 2017/2/9م، 

ــا  ــل به ــي يعم ــة الت ــارصة البقال ــة مبح ــة الحرمي ــوات النخب ــة لق ــكرية تابع ــوة عس ــت ق قام

الضحيــة يف مدينــة الشــحر مبحافظــة حرمــوت، والتــي كان يتواجــد فيهــا الطفــل نائــف مبــارك 

ســعيد باحميــش، ثــم قامــوا باعتقالــه ونقلــه إىل جهــة غــري معروفــة.

ــة، وهــم: )ر.م.ب(  ــن اســتمعت لهــم اللجن ــهادة الشــهود الذي ــة، وش وبحســب إفــادة ذوي الضحي

العمــر )25 ســنة(، )ج.أ.س.أ( العمــر )23 ســنة(، والذيــن أفادوا بأنــه يف يوم الخميــس 2017/2/9م، 

ــني،  ــاً ملثم ــن )12( جندي ــة م ــة مكون ــة الحرمي ــوات النخب ــة لق ــكرية تابع ــوة عس ــاهدوا ق ش

ــون أســلحة رشاشــة كانــوا عــىل مــن ســيارتني )أطقــم عســكرية(، وهــم ينتــرشون يف  ويحمل

محطــة املحروقــات التــي يتواجــد فيهــا الطفــل نائــف مبــارك ســعيد باحميــش، ثــم قامــوا بتطويــق 

البقالــة التــي يف املحطــة، وكانــوا يصوبــوا أســلحتهم إىل كل مــن يحــاول أن يقــرتب مــن البقالــة 

أو يســأل عــن الســبب، ثــم قامــوا باعتقــال الضحيــة نائــف مبــارك ســعيد باحميــش )15 ســنة(، 

وأخــذوه عــىل مــن أحــد األطقــم إىل جهــة غــري معروفــة.  
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النتيجة:
مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود، ومــا احتــواه ملــف 

القضيــة، تبــني للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن اعتقــال الطفــل نائــف مبــارك ســعيد باحميــش هــي 

قــوات )النخبــة الحرميــة( التابعــة للحكومــة الرشعيــة.

2-واقعــة االختفــاء القــرسي للضحيــة )مــروان احمــد محســن عــي العــوايض( )35 ســنة( شــارع 

الكليــة – مدينــة مــأرب – محافظــة مــأرب

تتلخــص الواقعــة، وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، أنــه يف متــام الســاعة )7:30( 

مســاًء بتاريــخ 2017/3/6م، قــام جنــود تابعــني إلدارة أمــن مدينــة مــأرب، باقتحــام املحــل الــذي 

يعمــل بــه الضحيــة مــروان أحمــد محســن عــي العــوايض، واعتقالــه ونقلــه إىل مــكان مجهــول. 

وبحســب إفــادة ذوي الضحيــة، ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة ومنهم: 

)ي.ح.ي.ع(، و)ع.م.ح.ز(، بأنــه يف الســاعة )7:30( مســاًء بتاريــخ 2017/3/6م، قــام جنــود 

ــة مــأرب، باقتحــام املحــل التجــاري  ملثمــني، يلبســون زي األمــن العــام، تابعــني إلدارة أمــن مدين

الــذي يعمــل بــه الضحيــة مــروان أحمــد محســن عــي العــوايض وتفتيشــه، والبحــث عــن حاســوبه 

الشــخيص، ثــم طلبــوا مــن الضحيــة الذهــاب معهــم إىل قســم الرشطــة الكائــن بالشــارع العــام 

مبدينــة مــأرب، وتــم أخــذه عــىل مــن طقــم عســكري تابــع إلدارة أمــن مــأرب، وظــل يف القســم 

مــدة أربــع أيــام تــم فيهــا منــع أرستــه مــن زيارتــه. وبعــد ذلــك نقــل الضحيــة إىل مــكان مجهــول. 

وأفــاد الشــهود أن أرسة الضحيــة قامــت باالســتنجاد بعــدد مــن الوســطاء، مــن بينهــم مديــر األمــن 

ووكيــل وزارة الداخليــة ملعرفــة مــكان ومصــري ابنهــم، ولكــن دون جــدوى، وحتــى اللحظــة مل يعــرف 

مــكان اعتقالــه، وإن كان اليــزال عــىل قيــد الحيــاة أم تــم تصفيتــه.  

النتيجة:
مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود، ومــا احتــواه ملــف 

ــي  ــن ع ــد محس ــروان أحم ــة م ــال الضحي ــن اعتق ــؤولة ع ــة املس ــة أن الجه ــني للجن ــة، تب القضي

ــة  ــة يف الحكوم ــوزارة الداخلي ــة ل ــأرب التابع ــة م ــن محافظ ــي إدارة ام ــاؤه ه ــوايض، وإخف الع

ــة. الرشعي

ــة  ــش مديري ــة العري ــد – نقط ــن احم ــد حس ــالل محم ــة ب ــفي للضحي ــال تعس ــة اعتق 3- واقع

ــدن ــة ع ــورة – محافظ املنص

تتلخــص الواقعــة، وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، أنــه يف متــام الســاعة )1:00( 
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ــة خــور مكــرس محافظــة عــدن  ظهــرا بتاريــخ 2016/6/28م، قامــت نقطــة العريــش يف مديري

باعتقــال الضحيــة بــالل محمــد حســن أحمــد )25 ســنة( واقتيــاده إىل جهــة مجهولــة. 

ــة  ــم اللجن ــتمعت له ــن اس ــهود الذي ــهادة الش ــاء يف ش ــا ج ــة، وم ــادة ذوي الضحي ــب إف وبحس

ــوم 2016/6/28م،  ــرا ي ــدة ظه ــاعة الواح ــام الس ــه يف مت ــم: )م.ع.ي.ك(، و)ح.ح.ع.ع(، بأن ومنه

قامــت نقطــة العريــش، والكائنــة يف جولــة الرحــاب مديريــة خــور مكــرس، بإنــزال الضحيــة بــالل 

محمــد حســن مــن البــاص الــذي كان يســتقله، واعتقالــه أثنــاء مــروه بالنقطــة، واقتيــاده إىل جهــة 

مجهولــة، وأن أرسة الضحيــة اســتمرت يف البحــث عنــه مــن أجــل معرفــة مكانــه، إال أنهــا مل تصــل 

إىل أي نتيجــة إال بعــد مــرور عــام وأربعــة أشــهر، حيــث عرفــت أن الضحيــة تــم نقلــه إىل ســجن 

بــري أحمــد  التابــع للتحالــف العــريب مبحافظــة عــدن. -

النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود، ومــا احتــواه ملــف 

القضيــة، تبــني للجنــة أن املســؤولية عــن هــذا االنتهــاك مشــرتكة مــا بــني أفــراد نقطــة العريــش يف 

مديريــة خــور مكــرس يف محافظــة عــدن، وقــوات التحالــف العــريب يف مدينــة عــدن. 

ثالثا: التعذيب وسوء المعاملة
خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التحقيــق قامــت اللجنــة برصــد حــوايل )128( حالــة ادعــاء بالتعذيــب 

ــق  ــن مناط ــدد م ــراف يف ع ــف األط ــض مختل ــا بع ــت به ــة قام ــانية واملهين ــال إنس ــة ال واملعامل

الجمهوريــة اليمنيــة. وقــد حققــت اللجنــة يف عــدد )71( حالــة، ثبتــت مســؤولية جامعــة الحــويث 

وقــوات صالــح عــن )61( حالــة، فيــام ثبتــت مســؤولية قــوات الجيــش والجهــات األمنيــة التابعــة 

للحكومــة عــن عــدد )10( حــاالت، وفيــام يــأيت منــاذج لبعــض الوقائــع التــي تــم التحقيــق فيهــا 

مــن قبــل اللجنــة:

أ - جماعة الحوثي وقوات صالح
1- واقعــة تعذيــب أفضــت إىل مــوت الضحيــة/ محمــد عبداللــه محمــد أبــو زيــد – منطقة الحشــابرة 

– املحــال – مديريــة الزيديــة - محافظــة الحديدة

تتلخــص الواقعــة وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، أنــه يف فجــر يــوم 2016/1/3م 

قامــت مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات صالــح مبداهمــة منــزل الضحيــة محمد 

ــدة  ــة الحدي ــة محافظ ــة الزيدي ــابرة مديري ــة الحش ــد مبنطق ــو زي ــد أب ــو محم ــد أب ــه محم عبدالل

واعتقالــه ونقلــه إىل مــكان مجهــول.

ــامعهم  ــم س ــن ت ــهود الذي ــهادة الش ــاء يف ش ــا ج ــا، وم ــادة ذوي الضحاي ــا ورد يف إف ــب م وبحس
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ــدى  ــني ل ــا معتقل ــام كان ــادا بأنه ــن أف ــم: )هـــ.ع.ز.ع(، و)أ.ش.م.أ(، واللذي ــة، وه ــل اللجن ــن قب م

جامعــة الحــويث وشــاهدا الضحيــة / محمــد عبداللــه محمــد أبــو زيــد يُــودع املعتقــل، وتــم تقييــده 

بالسالســل، وقــام مجموعــة مــن جامعــة الحــويث وقــوات صالــح املتواجديــن بالســجن بتعذيبــه 

ــام أدى إىل  ــه، م ــرتة طويل ــه لف ــىل كليتي ــه ع ــار، ورضب ــده بالن ــرق جس ــه، وح ــام، ورضب أمامه

ــوي، ورفضــوا إســعافه حتــى تــويف يف املعتقــل أمامهــام.   ــه بالفشــل الكل إصابت

النتيجة:
مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وذوي الضحايــا، ومــا 

ــذا  ــن ه ــؤولة ع ــة املس ــة أن الجه ــني للجن ــة، تب ــف القضي ــة مبل ــر واألوراق املرفق ــه التقاري احتوت

ــدة. ــة الحدي ــة مبحافظ ــة الزيدي ــح يف مديري ــوات صال ــويث وق ــة الح ــاك هــي جامع االنته

2- واقعــة تعذيــب الضحيــة / خليــل ســيف قاســم الرشعبــي – مديريــة الحــايل – حــي البيضــاء – 

محافظــة الحديــدة

تتلخــص الواقعــة، ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنة، أنــه يف يــوم األحــد املوافــق 2016/2/7م 

قامــت مجموعــة تابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات صالــح مبحــارصة منــزل الضحيــة خليــل ســيف 

قاســم الرشعبــي الكائــن يف حــي البيضــاء مديريــة الحــايل محافظــة الحديــدة ثــم اقتحامــه، حيــث 

قامــوا باالعتــداء عــىل الضحيــة ورضبــه بأعقــاب البنــادق.

ــم:  ــامعهم، وه ــم س ــن ت ــهود الذي ــهادة الش ــة، وش ــادة ذوي الضحي ــا ورد يف إف ــب م وبحس

ــة  ــة لجامع ــلحة تابع ــة مس ــاهدا مجموع ــام ش ــادا بأنه ــن أف )م.ج.أ.س.أ(، و)ف.م.ي.أ.أ(، واللذي

ــل ســيف قاســم الرشعبــي، وقامــت بربــه  ــزل جارهــم خلي الحــويث وقــوات صالــح تقتحــم من

بــكل قســوة، واالعتــداء عليــه بأعقــاب البنــادق، ثــم ســحبوه إىل ســيارتهم وأخــذوه إىل الكورنيــش، 

وبعــد عودتــه شــاهدوا آثــار التعذيــب الكبــرية عــىل جســده. ولــدى اللجنــة صــور آلثــار التعذيــب 

ــة.   ــه الضحي ــذي تعــرض ل الشــديد ال

النتيجة:
مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد يف شــهادة الشــهود، وإفــادة ذوي الضحيــة، 

ومــا احتوتــه التقاريــر والصــور، تبــني للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة 

الحــويث وقــوات صالــح يف مديريــة الحــايل مبحافظــة الحديــدة.

ــة  ــرون - مديري ــد وآخ ــه محم ــد عبدالل ــري وماج ــه الص ــور عبدالل ــة أن ــب الضحي ــة تعذي 3- واقع

ــز ــة تع ــة – محافظ صال

ــخ 2016/3/27م،  ــه بتاري ــة، أن ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل ــا تضمن ــا مل ــة، وفق ــص الواقع تتلخ
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قامــت مجموعــة تابعــة لجامعــة الحــويث بحــي الجحمليــة مديريــة صالــة، باعتقــال أنــور عبداللــه 

ــد  ــو محم ــزل املدع ــجنهام مبن ــة، وس ــام بالجحملي ــن منزله ــد م ــه محم ــد عبدالل ــري، وماج الص

ــم  ــذي ت ــزل ال ــجنهم باملن ــم س ــن ت ــن الذي ــر م ــدد آخ ــع ع ــام م ــي، وتعذيبه ــس الح ــي يف نف ناج

ــه ملعتقــل.  تحويل

وبحســب مــا ورد يف إفــادة الضحيــة، وشــهادة الشــهود الذيــن تــم ســامعهم مــن قبــل اللجنــة، 

ــد  ــري، وماج ــه الص ــور عبدالل ــني أن ــنة، أن الضحيت ــنة، و)م.ع( )65( س ــم: )أ.ع.م.ع( )69( س وه

عبداللــه محمــد كانــا محبوســني يف منــزل جارنــا محمــد ناجــي الــذي حولــه الحوثيــون، بقيــادة 

أكــرم عبدالغنــي الجنيــد مســؤول الحوثيــني يف الجحمليــة، إىل ســجن للمواطنــني وتعرضــا للتعذيب 

اليومــي. وكانــا يســمعان صياحهــم وأصواتهــم يف كل ليلــة، ويشــاهدان خــروج ودخــول مجموعات 

إليهــم تقــوم بأعــامل الــرب والتعذيــب. 

النتيجة:
مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد مــن إفــادات الضحايــا وشــهادة الشــهود 

ــة  ــي جامع ــني ه ــن االنتهاك ــن هاذي ــؤولة ع ــة املس ــة أن الجه ــني للجن ــر، تب ــواه التقري ــا احت وم

ــد. ــي الجني ــرم عبدالغن ــادة أك ــة بقي ــة الجحملي ــح يف منطق ــوات صال ــويث وق الح

ب - نمــاذج مــن وقائــع التعذيــب المنســوبة إلــى قــوات الجيــش الوطني واألجهــزة التابعة 
للحكومة الشــرعية:

1- واقعــة تعذيــب الضحيــة نــوح عبــده ســويدان مهيــوب )15( ســنة - مدينــة مــأرب- محافظــة 

مــأرب

ــخ 2017/11/5م،  ــه بتاري ــة، أن ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل ــا تضمن ــا مل ــة، وفق ــص الواقع تتلخ

تــم اعتقــال الضحيــة نــوح عبــده ســويدان مــن قبــل إدارة أمــن مدينــة مــأرب، بنــاء عــىل شــكوى 

مــن والــده. وبعــد )6( أيــام مــن اعتقالــه تــم اســتدعاء أرستــه إىل املستشــفى الســتالم جثتــه بعــد 

قيامــه باالنتحــار.

ــا ورد يف إفــادة ذوي  ــة، وم ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــة مبل ــر املرفق ــه التقاري  وبحســب مــا تضمنت

الضحيــة، ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الذيــن تــم ســامعهم مــن قبــل اللجنــة، ومنهــم: )د.م.ن(، 

ــأرب  ــة م ــن مدين ــة إلدارة أم ــة تابع ــت مجموع ــخ 2017/11/5م، قام ــه بتاري و)ع.م.س(، فإن

ــاء  ــة إب، بن ــياين محافظ ــة الس ــد مديري ــن موالي ــو م ــويدان، وه ــده س ــوح عب ــة ن ــذ الضحي بأخ

ــده، وبقــي  ــه بتهمــة إخفــاء أمــوال خاصــه بوال ــده وقامــوا باعتقال عــىل شــكوى ضــده مــن وال

لديهــم )6( أيــام. وبعــد ذلــك اتصلــت إدارة أمــن مدينــة مــأرب بــأرسة الضحيــة تطالبهــم بالحضــور 

ــز.  ــل املحتج ــنقا داخ ــار ش ــام باالنتح ــه ق ــوا أن ــذي زعم ــوح ال ــم ن ــة ابنه ــذ جث ــفى ألخ للمستش



التقرير الرابع عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان 

72

وعندمــا حــرت أرسة الضحيــة وجــدو الطفــل نــوح ميــت، وعليــة آثــار التعذيــب التــي تعــرض لهــا 

يف محــل اعتقالــه. وقــد قــام بعــد ذلــك والــد وأخــو الضحيــة برفــع شــكوى ضــد إدارة األمــن إىل 

النيابــة العامــة. وبحســب تقريــر الطبيــب الرشعــي، فــإن الضحيــة قــد تــويف بســبب قيامــه بشــنق 

نفســه مــع ثبــوت تعرضــه للتعذيــب، ووجــود بعــض مــن آثــار التعذيــب عــىل جســده، مــام يوضــح 

تعرضــه للتعذيــب يف مــكان احتجــازه، إال أن التعذيــب مل يكــن هــو الســبب يف الوفــاة، مــع إمكانيــة 

أن تكــون اآلثــار النفســية للتعذيــب والضغــوط التــي تعــرض لهــا الضحيــة - وهــو طفــل ال يتعــدى 

ــم الشــكوى  ــوت تقدي ــة لالنتحــار، خصوصــا مــع ثب )15( ســنة - هــي الســبب يف لجــوء الضحي

ضــده مــن والــده، كــام أنــه مــن خــالل تواصــل اللجنــة مــع الجهــات املعنيــة يف وزارة الداخليــة 

ــم  ــد ت ــب ق ــم بالتعذي ــال واملته ــن االعتق ــؤول ع ــط املس ــة أن الضاب ــني للجن ــأرب، تب ــن م وإدارة أم

إحالتــه إىل النيابــة العامــة التــي بدورهــا قامــت بالتحقيــق معــه، وإحالتــه إىل القضــاء للمحاكمــة.

النتيجة:
مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة، ثبــت لــدى اللجنــة مســؤولية أحــد 

ضبــاط إدارة أمــن مدينــة مــأرب عــن واقعــة اعتقــال وتعذيــب الضحيــة الطفــل نــوح عبده ســويدان 

مهيــوب، مــام تســبب يف إقــدام الضحيــة عــىل االنتحــار. وحيــث أن املتهــم يف هــذه الواقعــة قــد 

تــم إحالتــه إىل القضــاء، فــإن اللجنــة تــويص بــرورة التــزام الجهــات األمنيــة باحــرتام الحقــوق 

والضامنــات املكفولــة للمواطنــني يف الترشيعــات الوطنيــة واالتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بحقــوق 

ــفي  ــال التعس ــرم االعتق ــي تج ــات الت ــات واالتفاقي ــوص الترشيع ــه الخص ــىل وج ــان، وع اإلنس

والتعذيــب

2- واقعة تعذيب الضحية )م. ك. م. أ( – مديرية املنصورة – محافظة عدن بتاريخ 2016/7/16م 

تتلخــص الواقعــة وفقــا ملــا ورد يف ملــف القضيــة لــدى اللجنة بانــه بتاريــخ 2016/7/16 م الســاعة 

2:30 صباحــا يف منطقــة املنصــورة قامــت مجموعــه مســلحة تابعــه ألمــن عــدن بالتهجــم عــىل 

منــزل الضحيــة وكــرس بــاب منزلــه وقامــوا بســحبه مــن املنــزل واقتيــاده اىل معســكر يف منطقــة 

التواهــي – جولــد مــور تابــع ألمــن عــدن.

وبحســب افــادة الضحيــة و مــا جاء ي شــهادة الشــهود الــذي اســتمعت لهم اللجنــة وهــم )م. ث.ح( 

) 23 عامــا ( و )م, أ ,ص ( ) 45 عــام ( انــه بتاريــخ 2016/7/16 م الســاعة 2:30 صباحــا مبنطقــة 

ــه  ــاهدوا مجموع ــوا وش ــي فخرج ــري يف الح ــكل كب ــوات رصاخ بش ــىل اص ــو ع ــورة , صح املنص

ــه , وبــاب املنــزل مكســور , وفجــأة تــم  مســلحه بجانــب منــزل الضحيــة ومجموعــه داخــل منزل

اخراجــه وهــم يســحبوه بقــوه بأعقــاب البنــادق وهــو يصيــح واطلعــوه ســيارة شــاص تابعــه لهــم 

وكانــت ارستــه تبــي ووالــده كان متمســك بالســيارة الــذي اخــذوا ولــده عليهــا وابعــدوه بالقــوة 
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عنهــا وتحركــوا مــن الحــي وكانــت هــذه املجموعــة املســلحة عــىل مــن شــاص وســيارة اخــرى 

ــري ,  ــرسان املقط ــع لي ــي تاب ــور – التواه ــد م ــكر يف جول ــاده اىل معس ــم اقتي ــاء وت ــوروال بيض ك

ــه  ــم نقل ــا ت ــدة وبعده ــع القاع ــل م ــتباهه بالعم ــة اش ــهر بحج ــدة ش ــب مل ــرض للتعذي ــاك تع وهن

اىل ســجن املنصــورة وبقــى فيــه شــهر وتــم نقلــه اىل مدينــة الشــعب داخــل معســكر وبقــى فيــه 

ســنه وبعدهــا تــم نقلــه اىل ســجن بــري احمــد وتــم االفــراج عنــه بتاريــخ 2017/10/13 م .

النتيجة: - 
ــف  ــة مبل ــر املرفق ــادات والتقاري ــه االف ــة ومتضمنت ــا اللجن ــي اجرته ــات الت ــالل التحقيق ــن خ م

الواقعــة وماجــاء بشــهادة الشــهود تبــني للجنــة ان الجهــة املســئولة عــن هــذا االنتهــاك هــي ادارة 

امــن عــدن التــي يقــع عليهــا املســئولية باتخــاذ اجــراءات التحقيــق واحالــة املتهمــني اىل النيابــة 

العامــة كــام ان اللجنــة مــن. جانبهــا اســتكملت اجــراءات التحقيــق لهــذه الواقعــة وســتكون ضمــن 

ــة املتهمــني اىل القضــاء. امللفــات التــي ستســلمها اىل النائــب العــام الســتكامل احال

3- واقعة تعذيب الضحية )ع.س.ع( مديرية املنصورة محافظة عدن بتاريخ 2017/3/25م

تتخلــص الواقعــة، وفقــا ملــا ورد يف ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، أنــه يف الســاعة )10:00( مســاءا 

ــة  ــداد مديري ــع ح ــة ودي ــي يف منطق ــزام األمن ــة للح ــوات تابع ــت ق ــخ 2017/3/25م، قام بتاري

املنصــورة محافظــة عــدن باعتقــال املواطــن )ع.س.ع(، مــن مقــر عملــه، ومــن ثــم قامــت باقتيــاده 

إىل مقــر معســكر الحــزام األمنــي يف إنشــاءات املنصــورة خلــف منــازل الجيــش.

ــم: )ع،ي،م(،  ــة، ومنه ــم اللجن ــتمعت له ــن اس ــهود الذي ــهادة الش ــة، وش ــادة الضحي ــب إف وبحس

ــاعة )10:00(  ــام الس ــه يف مت ــة، فإن ــف القضي ــة مبل ــة املرفق ــر الطبي ــذا التقاري و)ق،س،م(، وك

مســاءا بتاريــخ 2017/3/25م، قامــت القــوات التابعــة للحــزام األمنــي مبديريــة املنصــورة - بقيــادة 

املدعــو أبــو عــي - بالدخــول إىل مقــر عمــل الضحيــة، ثــم قامــوا باســتجوابه داخــل مقــر عملــه 

لعــدة ســاعات، وعندمــا نفــى معرفتــه باملعلومــات التــي طلبوهــا منــه، قامــوا باعتقالــه، ونقله إىل 

ســجن معســكر الحــزام األمنــي، حيــث تــم فيــه تعذيــب الضحيــة عــن طريــق رضبــه باألســالك 

الكهربائيــة، وصعقــة بالكهربــاء ذات الضغــط العــايل، وهــو معصــب العينــني، كــام متــت اإلســاءة 

إليــه عــن طريــق الســب والشــتم، ووصفــة باأللفــاظ والعبــارات البذيئــة، ومل يتــم اإلفــراج عنــه إال 

بعــد أن تــم تهديــده بعــدم اإلبــالغ أو الحديــث عــام حصــل لــه.

النتيجة:
ــف  ــه اإلفــادات والتقاريــر املرفقــة مبل ــة، ومــا تضمنت مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجن

الواقعــة، ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود، تبــني للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي 

قــوات الحــزام األمنــي يف مديريــة املنصــورة محافظــة عــدن بقيــادة املدعــو أبــو عــي.
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رابعا: تفجير المنازل:
ــة ادعــاء بتفجــري  ــة برصــد حــوايل )54( حال ــر، قامــت اللجن ــي يغطيهــا التقري خــالل الفــرتة الت

ــا  ــارة هن ــدر اإلش ــاالت. ويج ــذه الح ــن ه ــة م ــدد )48( حال ــق يف ع ــة التحقي ــت اللجن ــازل. أنه املن

إىل أن هــذا النــوع مــن االنتهــاكات تنفــرد بــه جامعــة الحــويث وقــوات صالــح فقــط، وعــىل نحــو 

مــا هــو مبــني يف نتيجــة التحقيقيــات الخاصــة بالنــامذج التــي أوردتهــا اللجنــة يف هــذا التقريــر، 

مــع األخــذ باالعتبــار، وجــود ادعــاءات عــن حــدوث أكــر مــن حالــة تفجــري منــازل منســوبة إىل 

جهــات تابعــة للحكومــة الرشعيــة الزالــت تتحقــق اللجنــة مــن صحتهــا، ومــن ثــم القيــام برصدهــا 

وتوثيقهــا والتحقيــق فيهــا يف حــال ثبــت صحــة وقوعهــا. وفيــام يــأيت منــاذج لعــدد مــن وقائــع 

تفجــري املنــازل التــي تــم االنتهــاء مــن التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة: 

واقعة تفجري مثانية منازل – مديرية عتمة – محافظة ذمار:  -1

تتلخــص الواقعــة، وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، بأنــه يف تاريــخ 2015/8/14م، 

ــة يف  ــة رحم ــة قري ــح مبداهم ــوات صال ــويث وق ــة الح ــة لجامع ــلحة تابع ــة مس ــت مجموع قام

مديريــة عتمــة محافظــة ذمــار وقامــت بتفجــري ونســف مثانيــة منــازل وهــي كالتــايل:

الوصفاسم صاحب املنزلالرقم

مكون من دور واحدعبدالله محمد سنان عي معوضه1

مكون من دور واحدقحطان محمد محمد سعيد معوضه2

مكون من دور واحدردفان عبده محمد سعيد معوضه3

مكون من دور واحدعبدالله عامر شولة4

مكون من دور واحدمنصور محمد حسني شولة5

مكون من دور واحدبسام شايع عبدالحميد معوضه6

مكون من دور واحدفواز شايع عبدالحميد معوضه7

حصن لكام األثري8

وبحســب مــا ورد يف أقــوال الضحايــا، ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود، الذيــن تــم ســامعهم مــن 

ــويث  ــة الح ــني لجامع ــلحني تابع ــإن مس ــم: )ص.ح.ف.م(، و)م.ع.م.أ.ع(، ف ــة، ومنه ــل اللجن قب

ــوا قريــة  وقــوات صالــح، بقيــادة مــرشف جامعــة الحــويث وقــوات صالــح مبديريــة عتمــة، دخل

ــه محمــد  ــازل وهــي: منــزل/ عبدالل رحمــة بتاريــخ 2015/8/14م، وفجــروا يف البدايــة ثالثــة من

ســنان معوضــه، ومنــزل/ قحطــان محمــد محمــد ســعيد معوضــه، ومنــزل/ ردفــان عبــده محمــد 

ــري  ــوا بتفج ــق، قام ــخ الح ــك، ويف تاري ــد ذل ــم بع ــد، ث ــوم واح ــك يف ي ــم ذل ــه، وت ــعيد معوض س

خمســة منــازل أخــرى وهــي: منــزل/ بســام معوضــة، ومنــزل/ فــواز شــايع معوضــه، ومنــزل/ 
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حصــن لــكام يف الــرشم العــايل، ومنــزل/ عبداللــه عامــر شــولة، ومنــزل/ منصــور شــولة، وتــم 

نهــب املنــازل قبــل تفجريهــا، كــام تــم اعتقــال عــدد مــن أبنــاء القريــة بحجــة أنهــم مرتزقــة مــع 

ــعودية. الس

النتيجة:
مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وذوي الضحايــا، ومــا 

ــذا  ــن ه ــؤولة ع ــة املس ــة أن الجه ــني للجن ــة، تب ــف القضي ــة مبل ــر واألوراق املرفق ــه التقاري احتوت

ــة عتمــة محافظــة ذمــار. االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح يف مديري

2- واقعة تفجري أربعة منازل يف قرية العيوف – مديرية البيضاء – محافظة البيضاء

تتلخــص الواقعــة، وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، بأنــه يف تاريــخ 2015/8/21م، 

قامــت مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات صالــح باقتحــام وادي الحلق آل مشــدل، 

والــذي يقــع فيــه مزرعــة وثالثــة منــازل تابعــة للمواطــن/ قاســم حســني املشــديل، وذلــك تحــت 

ــد أن  ــاء. وبع ــة البيض ــي يف مديري ــش الوطن ــوات الجي ــة وق ــع املقاوم ــة م ــاون الضحي ــرر تع م

تــم االشــتباك مــع مســلحي جامعــة الحــويث مــن قبــل أبنــاء املنطقــة، متكنــت جامعــة الحــويث 

وقــوات صالــح مــن الســيطرة عــىل وادي الحلــق مبــا يف ذلــك املزرعــة واملنــازل. 

ومــن خــالل مــا ورد يف أقوال ابــن الضحيــة/ عبدالله قاســم املشــديل وإفــادة الشــهود: )ص.أ.م.م.أ( 

و)أ.ع.ع.أ(، وبحســب مــا تحكيــه الصــور والوثائــق املرفقــة مبلــف القضيــة، واملســلمة إىل اللجنــة، 

فــإن جامعــة الحــويث وقــوات صالــح، بقيــادة مــرشف الجامعــة يف محافظــة البيضــاء،، قامــوا 

ــم  ــا، ث ــع ملحقاته ــازل م ــة من ــا ثالث ــق، وعدده ــة يف وادي الحل ــة للضحي ــازل التابع ــخ املن بتفخي

ــت يف  ــة كان ــة زراعي ــىل حراث ــتيالء ع ــا واالس ــب محتوياته ــوا بنه ــد أن قام ــا بع ــوا بتفجريه قام

املزرعــة وســيارة شــاص واثنــني مواطــري كهربــاء، كــام قامــوا بتعطيــل اآلبــار وإتــالف منظومــة 

الــري واملزروعــات يف وادي الحلــق، ثــم يف تاريــخ الحــق، وبالتحديــد يف 2015/10/25م، قامــت 

مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات صالــح باقتحــام قريــة العيــوف، والدخــول إىل 

منــزل الضحيــة قاســم حســني املشــديل يف قريــة العيــوف، واملكــون مــن ثالثــة أدوار وملحــق، وبعد 

نهــب محتوياتــه ومــا فيــه مــن أثــاث وأمتعــه، قامــوا بتفخيــخ املنــزل باملتفجــرات، وتفجــريه، ثــم 

قامــوا باالنســحاب إىل مدينــة البيضــاء.

النتيجة:
مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وذوي الضحايــا، ومــا 

ــذا  ــن ه ــؤولة ع ــة املس ــة أن الجه ــني للجن ــة، تب ــف القضي ــة مبل ــر واألوراق املرفق ــه التقاري احتوت

ــاء. ــة البيض ــاء محافظ ــة البيض ــح يف مديري ــوات صال ــويث وق ــة الح ــاك هــي جامع االنته
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3- واقعــة تفجــري منــزل/ يحيــى صالــح تقــي املكــروب ومنــازل أوالده – مديريــة أرحــب املكاريــب 

)اللــوزة( – محافظــة صنعــاء

تتلخــص الواقعــة، وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، بأنــه يف تاريــخ 2014/12/18م 

قامــت مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات عــي عبداللــه صالــح باقتحــام منطقــة 

ــلحة،  ــات املس ــم واأللي ــن األطق ــدد م ــك بع ــاء، وذل ــة صنع ــب محافظ ــة أرح ــب يف مديري املكاري

ــي  ــة/ يح ــة للضحي ــراح تابع ــة أف ــازل وقاع ــع من ــا أرب ــن بينه ــازل، وم ــن املن ــددا م ــت ع وداهم

صالــح تقــي املكــروب وأبنائــه، إضافــة إىل منــزل/ محمــد يحــي عبداللــه نــارص الجــاريب، وقامــت 

بنهــب محتوياتهــا ثــم تفجريهــا، وتفاصيــل املنــازل هــي: 

الوصفاسم صاحب املنزلالرقم

مكون من دورينيحيى صالح تقي املكروب1

مكون من دورينعبدالله يحيى صالح تقي املكروب2

مكون من دور أريضمحمد يحيى صالح تقي املكروب3

قاعة مجهزة لألعراسيحيى صالح تقي املكروب4

دور مكون من البلكمحمد يحيى عبدالله نارص الجاريب5

وبحســب مــا ورد يف أقــوال الضحايــا، ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة 

وهــم: )ع.ح.ع.أ(، و)ع.ي.س.أ(، و)ع.ي.ص.ت.أ(، بأنــه بتاريــخ 2014/12/18م، شــاهدوا مســلحني 

ــح  ــوات صال ــويث وق ــة الح ــرشف جامع ــادة م ــح، بقي ــوات صال ــويث وق ــة الح ــني لجامع تابع

مبديريــة أرحــب، معززيــن بأطقــم وآليــات مســلحة، يقتحمــون منطقــة املكاريــب ويقومــون بنهــب 

ممتلــكات منــازل يحــي صالــح تقــي املكــروب وأوالده عبداللــه ومحمــد، إضافــة إىل قاعــة أفــراح 

تابعــة للضحيــة يحــي صالــح تقــي املكــروب، ومنــزل محمــد يحــي عبدااللــه نــارص الجــاريب، ومــن 

ــازل، والقاعــة وتــم تســويتها بــاألرض وتحويلهــا إىل أكــوام مــن الحجــارة، عــىل  ثــم فجــروا املن

نحــو مــا تحكيــه الوثائــق والصــور املحفوظــة يف ملــف القضيــة لــدى اللجنــة.

النتيجة: 
مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وذوي الضحايــا، ومــا 

ــذا  ــن ه ــؤولة ع ــة املس ــة أن الجه ــني للجن ــة، تب ــف القضي ــة مبل ــر واألوراق املرفق ــه التقاري احتوت

ــة أرحــب محافظــة صنعــاء. ــح يف مديري االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث وقــوات صال
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خامسا: االعتداء على حرية الحركة والتنقل:
ــد مــن  ــة بشــكل مبــارش خــالل األشــهر مــن ســبتمر وحتــى ديســمر 2017, العدي  تلقــت اللجن

البالغــات عــن االنتهــاكات التــي تطــال الحــق يف الحركــة والتنقــل مــن قبــل بعــض النقــاط األمنيــة 

التــي تقــع عــىل الطــرق املؤديــة إىل عــدن وعــىل وجــه الخصــوص نقطــة الحبيلــني عــىل طريــق 

لحــج عــدن ونقطــة مصنــع الحديــد عــىل طريــق تعــز طــور الباحــة عــدن. وقــد وثّقــت اللجنــة مــا 

يزيــد عــىل )160( حالــة ادعــاء باالعتــداء عــىل حريــة التنقــل،      وســيتطرق إليهــا التقريــر القــادم 

للجنــة.

اإلجراءات التي قامت بها اللجنة:
ــد 	  ــا ورص ــع الضحاي ــوس م ــة بالجل ــات املعني ــن يف املحافظ ــف الراصدي ــة بتكلي ــت اللجن قام

ــة. ــكل واقع ــاص ب ــف خ ــح مل ــاك وفت ــن االنته ــوع م ــذا الن ــق ه وتوثي

تــم تكليــف الراصديــن مبحافظــة تعــز، وعددهــم )4( مــن املحاميــني والباحثــني بالنــزول إىل 	 

نقطــة حديــد للمعاينــة ورفــع تقريــر بالوقائــع واإلجــراءات التــي تتــم تجــاه املواطنــني يف تلــك 

النقطــة.

بنــاء عــىل مــا توصلــت اليــه تحقيقــات اللجنــة ُعقــد اجتــامع بــني رئيــس وأعضــاء اللجنــة مــع 	 

نائــب وزيــر الداخليــة اللــواء الركــن نــارص لخشــع وعــدد مــن وكالء الــوزارة املعنيــني، بتاريــخ 

ــذي  ــاكات ال ــن االنته ــا م ــن موقفه ــوزارة ع ــن ال ــاح م ــب اإليض ــك لطل 2017/10/29م، وذل

تطــال الضحايــا يف مداخــل عــدن، واإلجــراءات التــي قامــت بهــا وزارة الداخليــة لوقــف االنتهــاك 

ومحاســبة املســؤولني عنهــا. وخــالل االجتــامع أوضــح نائــب وزيــر الداخليــة للجنــة عــن تلقــي 

الــوزارة لعــدد مــن الشــكاوى بهــذا الخصــوص، كــام افــأد عــن قيــام الــوازرة بتكليــف لجنــة 

للنــزول والتحقيــق يف الشــكاوى تجــاه النقــاط األمنيــة املشــار إليهــا، ووعــد مبوافــاة اللجنــة 

بنتيجــة التحقيــق يف أقــرب وقــت.

بتاريــخ 2017/11/2م، قامــت اللجنــة بتحريــر مذكــرة إىل وزارة الداخليــة، ســلمت لــألخ نائــب 	 

ــل  ــاكات مح ــة باالنته ــات املتعلق ــة باملعلوم ــاة اللجن ــب مواف ــت طل ــة، وتضمن ــر الداخلي وزي

ــه. ــوزارة لوقــف االنتهــاك ومحاســبة املســؤولني عن ــي قامــت بهــا ال ــق، واإلجــراءات الت التحقي

النتيجة:
ــة الزالــت مســتمرة يف الرصــد والتحقيــق يف االدعــاءات التــي تصــل إليهــا،  بالرغــم مــن أن اللجن

واملتعلقــة بهــذا النــوع مــن االنتهــاك، إال انــه تبــني أن نقــاط تابعــة لقــوات الحــزام األمنــي هــي 

املســؤولة عــن هــذا النــوع مــن االنتهــاكات.
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سادسا: وقائع قصف الطائرات األمريكية بدون طيار )الدرونز( 
ــق  ــاك تتعل ــاء بانته ــع ادع ــوايل )4( وقائ ــد ح ــم رص ــر، ت ــا التقري ــي يغطيه ــرتة الت ــالل الف خ

بقيــام مــا يســمى بالطائــرات األمريكيــة بــدون طيــار، باســتهداف مدنيــني، تــم توثيقهــا وجمــع 

املعلومــات بشــأنها، والتحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة، حيــث تشــري اإلحصــاءات إىل ســقوط عــدد 

)25( ضحيــة، جميعهــم مــن املدنيــني، بينهــم حــوايل )8( أطفــال. وفيــام يــأيت منــاذج لعــدد مــن 

الوقائــع التــي تــم التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة:

1- واقعــة قصــف الدرونــز ملواطنــني أحدهــام طفــل عــىل مــن دراجــة ناريــة يف منطقــة األحامص 

مديريــة ولــد ربيــع – قيفــة – رداع البيضاء 

تتلخــص الواقعــة يف أنــه ويف صبــاح يــوم 2017/11/23م، قامــت طائــرة أمريكيــة بــدون طيــار 

باســتهداف ضحيتــني يف مديريــة ولــد ربيــع محافظــة البيضــاء مــام أدى إىل مقتلهــام. 

 أسامء القتىل:

العمراالسمم

30 سنةاحمد سامل مبخوث العامري1

14 سنةمحمد مسعد عباد الخبزي2

ووفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، ومــا أفــاد بــه ذوي الضحايــا، ومــا جاء يف شــهادة 

الشــهود، ومنهــم: )ع.ز.أ(، و)أ.ع.م.أ(، فإنــه وبتاريــخ 2017/11/23م، وعندمــا كان الضحيتان أحمد 

ســامل العامــري ومحمــد مســعد عبــاد الخبــزي عــىل مــن دراجــة ناريــة متجهــني إىل قريتهــام، تم 

ــار، مــام أدى إىل مقتلهــام يف الحــال،  اســتهدافهام بصــاروخ أطلقتــه طائــرة أمريكيــة بــدون طي

كــام افــأد الشــهود وأهــايل املنطقــة أن الضحيتــني هــام مواطنــني عاديــني مــن أهــايل القريــة، 

وأن الضحيــة أحمــد ســامل مبخــوت يعمــل يف الزراعــة، يف حــني أن الضحيــة محمــد مســعد عبــاد 

اليــزال طفــالً، ومل يتجــاوز عمــره )14( ســنة، وأن الضحيتــني كالهــام مــن األشــخاص املســاملني، وال 

تربطهــام أي عالقــة بــأي تنظيــم أو جامعــة إرهابيــه أو مســلحة عــىل األطــالق. وقــد أكــد الشــهود، 

أنهــم شــاهدوا الطائــرة بــدون طيــار وهــي تحــوم يف ســامء القريــة، وأنهــم كانــوا أول الحارضيــن 

ملــكان الواقعــة ملحاولــة إســعاف الضحيتــني، إال أنهــم وجدوهــم قــد تحولــوا إىل أشــالء مــام صعــب 

عــىل أهاليهــم حتــى القيــام بدفنهــم.

ــة – رداع  ــع – قيف ــد ربي ــة ول ــكال مديري ــة ي ــال يف منطق ــة أطف ــز لثالث ــف الدرون ــة قص 2- واقع

ــخ 2017/11/26م ــاء بتاري البيض

تتلخــص الواقعــة، بحســب مــا تضمنه ملــف القضية لــدى اللجنــة، بأنــه يف تاريــخ 2017/11/26م، 
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ــع  ــد ربي ــة ول ــكال مديري ــة ي ــا يف منطق ــة ضحاي ــتهداف ثالث ــار باس ــدون طي ــرة ب ــت طائ قام

محافظــة البيضــاء مــام أدى إىل مقتلهــم جميعــا.

 أسامء القتىل:

العمراالسمم

14 سنةسلامن سامل مبخوث العامري1

14 سنةفاضل عي محمد التيي2

13 سنةدحان صالح ناجي العامري3

ــاء يف  ــا ج ــا، وم ــه ذوي الضحاي ــاد ب ــا أف ــة، وم ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل ــا تضمن ــا مل  ووفق

شــهادة الشــهود ومنهــم: )إ.ع.ز.أ(، و)أ.ع.م.أ(، أنــه بتاريــخ 2017/11/26م، قامــت طائــرة أمريكية 

بــدون طيــارة باســتهداف دراجــة ناريــة يســتقلها ثالثــة أطفــال كانــوا يف اتجاههــم إىل املرعــى يف 

قريتهــم، لرعــي أغنامهــم، مــام أدى إىل مقتلهــم جميعــا، كــام افــأد الشــهود وأهــايل املنطقــة أن 

الضحايــا جميعهــم أطفــال يرعــون أغنــام أرسهــم، وال تربطهــم أي عالقــة بــأي تنظيــم أو جامعــة 

إرهابيــه أو مســلحة عــىل اإلطــالق، وقــد أكــد الشــهود أنهــم شــاهدوا الطائــرة بــدون طيــار، وهــي 

تحــوم يف ســامء القريــة. وحــروا مبــارشة بعــد ســقوط الصــاروخ إلســعاف الضحايــا، إال أنهــم 

وجدوهــم جميعــا قــد تحولــوا إىل أشــالء.

ــخ  ــع - بتاري ــد ربي ــة ول ــم مديري ــة رصار الجش ــني يف قري ــز ملدني ــف الدرون ــة قص واقع  -3

2017م /11 /29

ــار  ــدون طي ــة ب ــرة أمريكي ــت طائ ــوم 2017/11/29م، قام ــاء ي ــه ويف مس ــة بأن ــص الواقع تتلخ

باســتهداف ســيارة يســتلقها )8( مواطنــني يف قريــة رصار الجشــم مديريــة ولــد ربيــع مــام أدى 

ــا. ــم جميع إىل مقتله

أسامء القتىل:

االسمالرقم

صادق محمد احمد الرصاري1

صالح عبدربه عبدالعزيز الرصاري2

مروك عالء ناجي الرصاري3

عامر عبدربه الشاهري4

حزام احمد حسن الشاهري5

عبدربه احمد احمد الشاهري6

صالح عي عبدربه الشاهري7

احمد عبدربه الزبريي8
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ــاء يف  ــا ج ــا، وم ــه ذوي الضحاي ــاد ب ــا أف ــة، وم ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل ــا تضمن ــا مل  ووفق

ــت  ــوم 2017/11/29م، قام ــاء ي ــه ويف مس ــم: )ع.ص.ع(، و)ص.أ.ح(، أن ــهود، ومنه ــهادة الش ش

طائــرة أمريكيــة بــدون طيــارة باســتهداف ســيارة كان يســتقلها الضحايــا الذيــن يعملــون بالزراعــة 

أثنــاء عودتهــم مــن مزارعهــم إىل منازلهــم يف قريــة رصار الجشــم مديريــة ولــد ربيع، مــام أدى إىل 

مقتلهــم جميعــا، كــام افــأد الشــهود وأهــايل املنطقــة، أن الضحايــا جميعهــم مواطنــون عاديــون 

مــن أهــايل القريــة، ويعملــون يف زراعــة وتجــارة القــات، وليــس لديهــم أي ارتبــاط بــأي تنظيــم 

أو جامعــة إرهابيــه أو مســلحة. وقــد تســببت الواقعــة يف إثــارة الفــزع يف أوســاط أهــايل القريــة، 

ألنهــا الواقعــة الثالثــة التــي تحــدث يف املديريــة خــالل )9( أيــام.

النتيجة: 
مــن خــالل مــا قامــت بــه اللجنــة مــن أعــامل التحقيــق يف حــاالت االدعــاءات املشــار إليهــا أعــاله، 

وباإلضافــة إىل عــدد مــن الوقائــع األخــرى املتعلقــة بقصــف الطائــرات األمريكيــة ملواطنــني مينيني، 

ومــع تأكيــد اللجنــة عــىل اســتمرارها يف التحقيــق يف هــذه الوقائــع، إال أن اللجنــة تــرى أنــه مــن 

ــة بالرشاكــة مــع الحكومــة اليمنيــة -  ــا إىل ثبــوت مســؤولية القــوات األمريكي املهــم اإلشــارة هن

ــني.  ــني اليمني ــال املواطن ــي تط ــاكات الت ــذه االنته ــن ه ــالت - ع ــذه التدخ ــل ه ــمحت مبث ــي س الت

ولهــذا تنبــه اللجنــة إىل رضورة التــزام الحكومــة اليمنيــة بنصــوص الدســتور والقوانــني الوطنيــة 

ــات  ــأي اتهام ــني ب ــم املتهم ــب تقدي ــداء، وتوج ــن كل اعت ــني م ــة املواطن ــىل حامي ــد ع ــي تؤك والت

إىل القضــاء، وعــدم معاقبتهــم إال مبوجــب أحــكام قضائيــة، كــام تــرى اللجنــة أنــه يتعــني عــىل 

الحكومــة املبــادرة إىل دفــع التعويضــات العادلــة للمترريــن مــن هــذه االنتهــاكات، ووضــع حــد 

للتجــاوزات التــي تقــوم بهــا الطائــرات األمريكيــة، وتفعيــل دور القضــاء الوطنــي، والقيــام بــكل 

مــا مــن شــأنه أن يكفــل متابعــة املتهمــني واملطلوبــني أمنيــا، وتقدميهــم إىل القضــاء ملحاكمتهــم 

يف محاكــامت عادلــة.

التحديات والصعوبات:
مل تقــف التحديــات التــي تواجههــا اللجنــة حائــال دون قيامهــا مبهامهــا التــي كلفــت بهــا مبوجــب 

قــرار إنشــاء اللجنــة رقــم )140( لســنة 2012م، وتعديالتــه، وصــوال إىل التحقيق يف كافــة انتهاكات 

حقــوق اإلنســان املرتكبــة مــن كافــة األطراف.

ومــن خــالل هــذا التقريــر تشــري اللجنــة إىل بعــض التحديــات العامــة التــي تواجههــا يف عملهــا، 

والتــي تراهــا مؤثــرة عــىل وضــع حقــوق اإلنســان بشــكل عــام، وتحتــاج إىل تكثيــف الجهــود مــن 

قبــل الجميــع مــن أجــل تخطّيهــا، والتغلــب عليهــا، وتحســني بيئــة العمــل، ووضــع حقوق اإلنســان 

يف اليمــن، وتتمثــل أهــم هــذه التحديــات فيــام يــأيت: 
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اتساع دائرة الحرب واألعامل العسكرية وزيادة عدد االنتهاكات وتنوعها.. 1

عــدم التــزام أطــراف النــزاع مببــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين الخاصــة بالتمييــز، والــرورة . 2

ــض  ــتمرار يف تعري ــكرية، واالس ــامت العس ــذ الهج ــاء تنفي ــب أثن ــدأ التناس ــكرية، ومب العس

ــر. ــني للخط ــكنية واملدني ــات الس التجمع

عــدم تعــاون بعــض أطــراف النــزاع مــع اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق، مــام أدى إىل صعوبــة نــزول . 3

أعضائهــا إىل األماكــن التــي تحــت ســيطرة تلــك األطــراف، واالكتفــاء باالعتــامد عــىل الراصديــن 

ــني امليدانيني. والباحث

صعوبــة الحصــول عــىل بعــض الوثائــق واملحــررات الطبيــة والجنائيــة والكشــوفات الرســمية . 4

الخاصــة بالضحايــا بســبب توقــف عمــل الكثــري مــن املؤسســات الرســمية وخاصــة يف مناطــق 

النــزاع املســلح. 

صعوبــة التنســيق مــع بعــض األجهــزة األمنيــة يف املحافظــات املحــررة نظــرا لتعــدد الجهــات . 5

املرشفــة عليهــا، وعــدم خضــوع بعضهــا لــوزارة الداخليــة. 

صعوبــة تحديــد الجهــة املســؤولة عــن بعــض االنتهــاكات بســبب تعــدد الجهــات التــي متــارس . 6

املهــام واألعــامل األمنيــة والعســكرية.

ــة مصــادر . 7 صعوبــة رصــد االنتهــاكات املتعلقــة باألمــراض واألوبئــة وســوء التغذيــة، إمــا لقل

ــد األرضار. املعلومــة، أو لعــدم القــدرة عــىل الوصــول إىل  بعــض املناطــق لتحدي

نــزوح الكثــري مــن الضحايــا وأرسهــم وانتقــال الشــهود بســبب اســتمرار الحــرب، األمــر الــذي . 8

يــؤدي إىل عــدم التمكــن مــن اســتكامل ملفــات بعــض الوقائــع.

ــات . 9 ــع الطرق ــبب قط ــرب بس ــا الح ــتعل فيه ــي تش ــات الت ــع املديري ــل يف جمي ــة التنق صعوب

ــة.  ــرق الفرعي ــورة الط ــام ووع ــا باأللغ ــية وزراعته الرئيس

ضعــف قــدرات منظــامت املجتمــع املــدين العاملــة يف مجــال الرصــد والتوثيــق، وبالتــايل قلــة . 10

العمــل الرصــدي املهنــي ذي  الجــودة الــذي مــن املمكــن االســتفادة منــه يف أعــامل التحقيــق.

ــة . 11 ــة والقضائي ــات الضبطي ــون يف املؤسس ــاذ القان ــىل إنف ــني ع ــض القامئ ــدرات بع ــف ق ضع

ــا.  ــني إليه ــض املنتم ــل بع ــة عم وحداث

صعوبــة تحديــد طبيعــة ودرجــة االنتهــاكات التــي تحتــاج أنــواع معينــة مــن الخــرات خاصــة . 12

الطــب الرشعــي، واألســلحة، ووســائل االتصــال.
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التوصيات:
عملــت اللجنــة الوطنيــة عــىل تقديــم التوصيــات مــن قبلهــا إىل كافــة أطــراف النــزاع والجهــات، ســواء 

ضمــن تقاريرهــا العامــة أو بياناتهــا الصحفيــة الشــهرية حــول أنشــطتها ومســتجدات وضــع حقــوق 

اإلنســان، أو برفــع مذكــرات إحاطــة بتوصيــات بقضايــا محــددة إىل الجهــات املعنّيــة.

وتهــدف اللجنــة مــن تقديــم التوصيــات التنبيــه لخطــورة مــا توصلــت إليه مــن نتائــج خاصــه بانتهاكات 

حقــوق اإلنســان، وتحميــل األطــراف والجهــات ملســؤوليتها تجــاه حاميــة حقــوق اإلنســان، وااللتــزام 

بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان:

أوال: توصيات عامة لجميع أطراف النزاع:

تويص اللجنة أطراف النزاع باآليت:

ــدأ . 1 ــزام مبب ــني، وااللت ــني والنازح ــكنية للمدني ــق الس ــىل املناط ــوائية ع ــامت العش ــن الهج ــف ع الك

ــة  ــى التحتي ــكات، والبن ــكان واملمتل ــاق األرضار بالس ــب إلح ــني لتجن ــني واملقاتل ــني املدني ــز ب التميي

ــة. ــآت التعليمي واملنش

احــرتام حــق املدنيــني بــرورة الحصــول عــىل الروريــات األساســية مــن الغــذاء واملــاء والعــالج . 2

والخدمــات، وتســهيل وصــول املســاعدات اإلنســانية والطبيــة إىل جميــع املحافظــات باعتبــار ذلــك 

ميثــل حقــا أساســيا للمواطنــني. 

ــري . 3 ــوري وغ ــراج الف ــة اإلف ــرسي، ورسع ــاء الق ــوين واإلخف ــري القان ــال غ ــامل االعتق ــاف أع إيق

ــرسا. ــني ق ــني واملخفي ــع املعتقل ــىل جمي ــرشوط ع امل

ــة إنســانية . 4 ــن واملوقوفــني واملحرومــني مــن حريتهــم، ومعاملتهــم معامل احــرتام كرامــة املحتجزي

كرميــة، والحفــاظ عــىل حياتهــم وحقوقهــم الشــخصية، ومعتقداتهــم الدينيــة والسياســية، وضامن 

تواصلهــم مــع ذويهــم ملعرفــة أخبارهــم. 

عــدم التــذرع بالظــروف األمنيــة واالســتثنائية وظــروف الحــرب للقيــام بأعــامل املداهــامت وتقييــد . 5

ــي يف  ــل االجتامع ــع التواص ــالق مواق ــل، وإغ ــة والتنق ــع الحرك ــرسي ومن ــري الق ــات والتهج الحري

كافــة املناطــق التــي تشــهد هــذه األشــكال مــن االنتهــاكات.

تســهيل عمــل اللجنــة، وإتاحــة الفرصــة لوصــول أعضائهــا وفريــق التحقيــق املســاعد والراصديــن . 6

إىل جميــع األماكــن واألشــخاص والجهــات وتزويدهــا بكافــة املعلومــات املطلوبــة.

ثانيا: تويص اللجنة جامعة الحويث باآليت:

االلتــزام بقواعــد ومبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين، ووقــف اســتهداف األحيــاء الســكنية واألرضار . 1

باملدنيــني. 
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ــرسي . 2 ــاء الق ــفي، واإلخف ــال التعس ــون، واالعتق ــاق القان ــارج نط ــات خ ــات اإلعدام ــاف عملي إيق

ــني. للمواطن

إطــالق رساح كافــة املحتجزيــن، والحــد مــن اإلجــراءات املقيــدة لحريــة الــرأي والتعبــري، الســيام ضــد . 3

املعارضــني السياســيني والنشــطاء ومنظــامت املجتمــع املدين. 

التوقــف عــن صناعــة وزراعــة األلغــام املضــادة لألفــراد، والتــي تســببت يف الحــاق الــرر العمــدي . 4

باملدنيــني، وعرضــت حياتهــم للخطــر، وتدمــري مخــزون األلغــام التــي تحــت ســيطرتهم.

التوقف عن تفجري املنازل، بأي شكل من األشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع.. 5

التوقــف عــن تجنيــد األطفــال والــزج بهــم يف جبهــات القتــال، وترسيــح كافــة األطفــال املجنديــن . 6

لديهــم فــورا.

التوقــف عــن التدخــل يف أعــامل القضــاء، خاصــة مــن خــالل التوجيــه بإصــدار أحــكام قضائيــة ضد . 7

الخصــوم عــىل غــرار حجــز ممتلــكات، الرئيــس الســابق عــي عبداللــه صالــح، وممتلــكات حــزب 

املؤمتــر الشــعبي العــام.

الرد عىل مراسالت اللجنة الوطنية وتوفري املعلومات املطلوبة بصورة عاجلة.. 8

ثالثا: تويص اللجنة قيادة التحالف العريب باآليت:

ــد بالقانــون . 1 ــة االســتهداف، لضــامن التقي ــد عــىل املراجعــة الشــاملة لقواعــد االشــتباك، وآلي التأكي

ــز بــني  املدنيــني واألهــداف العســكرية.  ــدويل اإلنســاين، والتميي ال

عــدم التأخــر يف الــرد عــىل مذكــرات اللجنــة الوطنيــة املتعلقــة باالستفســارات حــول بعــض وقائــع . 2

قصــف الطــريان التــي يتــم التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة.

التحديــث املســتمر لقامئــة املرافــق الطبيــة واألعيــان املدنيــة والثقافيــة والبنــى التحتيــة التــي مينــع . 3

قصفهــا واســتهدافها مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين، وإرشاك الهيئــات واملنظــامت العاملــة يف 

تقديــم املســاعدات اإلنســانية يف تحديــث تلــك القوائــم. 

ــامل . 4 ــم ش ــراء تقيي ــة بإج ــا املتعلق ــث، خصوص ــر الثال ــواردة يف التقري ــة ال ــات اللجن ــذ توصي تنفي

ــح  ــر يف من ــرتكة للنظ ــة املش ــل »اللجن ــريان وتفعي ــف الط ــع قص ــن وقائ ــة ع ــألرضار الناتج ل

ــن«.  ــن يف اليم ــات للمترري التعويض

ــاءات . 5 ــة ادع ــة يف كاف ــات داخلي ــراء تحقيقي ــوادث يف إج ــم الح ــرتك لتقيي ــق املش ــتمرار الفري اس

إلحــاق الــرر باملدنيــني مــن جــراء قصــف طــريان التحالــف، واإلجابــة - يف أجــل معقــول - عــىل 

ــا.  ــواردة منه ــني ال ــرر باملدني ــاق ال ــاءات إلح ــة ادع ــة يف كاف ــارات اللجن استفس
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رابعا: تويص اللجنة الوطنية للتحقيق الحكومة اليمنية باآليت:

رفــع مســتوى التعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق، والتجــارب مــع توصياتهــا الــواردة يف هــذا . 1

التقريــر والتقاريــر الســابقة.

رسعة التفاعل مع مراسالت اللجنة، وتوفري املعلومات واملعطيات املطلوبة يف أجل معقول.. 2

ــل . 3 ــي تعرق ــات الت ــة العقب ــة كاف ــدن وإزال ــني امل ــي ب ــل الداخ ــني يف التنق ــق املواطن ــهيل ح تس  -3

ــت. ــق يف أرسع وق ــذا الح ــة ه مامرس

ــدورات وورش . 4 ــد ال ــكرية، وعق ــات العس ــاء العملي ــاين أثن ــدويل اإلنس ــون ال ــد القان ــزام بقواع االلت

ــدويل  ــون ال ــرتام القان ــرورة اح ــة ب ــزة األمني ــلحة واألجه ــوات املس ــبي الق ــة منتس ــل لتوعي العم

ــان.  ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــاين والقان اإلنس

ــع . 5 ــي تق ــجون الت ــالت والس ــة املعتق ــة يف كاف ــري قانوني ــة غ ــن بصف ــة املحتجزي ــالق رساح كاف إط

ــة.  ــا الرشعي ــي تســيطر عليه ضمــن املناطــق الت

توفــري آليــة إنصــاف قضــايئ نوعيــة ومتخصصــة، تقــوم بالبــت يف كافــة االنتهــاكات التــي تحــال . 6

مــن اللجنــة إىل القضــاء، مبــا يعــزز مــن مبــدأ املحاســبة، وعــدم اإلفــالت مــن العقــاب، ويضمــن 

للضحايــا حقهــم يف اإلنصــاف وجــر الــرر. 

ــي . 7 ــا الت ــم الضحاي ــامد قوائ ــاكات، واعت ــا االنته ــات لضحاي ــع التعويض ــاص بدف ــدوق خ ــاء صن إنش

ــق. ــة للتحقي ــة الوطني ســرتفع مــن اللجن

ــاء . 8 ــات الكهرب ــا يف قطاع ــني خصوص ــات للمواطن ــة والخدم ــوق االجتامعي ــتوى الحق ــني مس تحس

وامليــاه والنظافــة والتعليــم واألمــن، ودفــع املرتبــات للموظفــني يف كافــة املحافظــات وكــذا توفــري 

املشــتقات النفطيــة.

تنفيذ خطط وبرامج اإلعامر للمناطق املتررة ملساعدة النازحني يف العودة إىل مناطقهم. . 9

خامسا: تويص اللجنة املجتمع الدويل باآليت: 

ــاين . 1 ــدويل اإلنس ــون ال ــادئ القان ــاة مب ــرورة مراع ــن ب ــزاع يف اليم ــراف الن ــىل أط ــديد ع التش

والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان باعتبارهــا قواعــد قانونيــة ملزمــة، ومبــا يكفــل عــدم تعريــض 

ــوائية. ــامت العش ــاف الهج ــر، وإيق ــني للخط املدني

املســاهمة يف متويــل عمليــات اإلغاثــة اإلنســانية، وفتــح املمــرات اآلمنــة لتحــرك املواطنــني وتنقلهــم . 2

ــاعدات إليهم. ــول املس ووص

الضغــط عــىل أطــراف النــزاع مــن أجــل اســتئناف مفاوضــات الســالم، مبــا يكفــل تحقيــق ســالم . 3

دائــم يضمــن بســط الدولــة ســلطتها عــىل كافــة تــراب الجمهوريــة اليمنيــة، ومســاءلة املتســببني 

ــا. ــاف الضحاي ــاكات، وإنص يف االنته
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سادسا: تويص اللجنة مجلس حقوق اإلنسان واملفوضية السامية لحقوق اإلنسان مبا يأيت:

االســتمرار يف دعــم عمــل اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان مبــا . 1

يكفــل وفاءهــا بالتزاماتهــا بإجــراء تحقيقــات مهنيــة وشــفافة.

دعــم ومســاندة توصيــات اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق بشــأن نتائــج التحقيــق ومســؤولية األطــراف . 2

والتزاماتهــا الــواردة يف هــذا التقريــر.

توفــري الدعــم الفنــي الــالزم ألعضــاء اللجنــة ومســاعديها وبنــاء قدراتهــم وفقــا لتوصيــات قــرارات . 3

مجلــس حقــوق اإلنســان حــول اليمــن.

تنفيذ تفاصيل برنامج العمل املشرتك بني اللجنة واملفوضية.. 4


