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مـوجــز
اســتنادا إىل مــا تضمنــه القــرار الجمهــوري رقــم  140لســنة 2012م وتعديالتــه بشــأن مهــام وصالحيــات اللجنــة
الوطنيــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،والــذي نــص عــى اختصــاص اللجنــة بالتحقيــق يف كافــة
االنتهــاكات املتعلقــة بالقانــون الــدويل لحقــوق االنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين التــي حدثــت يف األرايض اليمنيــة
منــذ العــام 2011م ،وحتــى بســط الدولــة نفوذهــا عــى كامــل األرايض اليمنيــة.
ســعت اللجنــة منــذ الوهلــة األوىل إلنشــائها وتعيــن أعضاءهــا لبــذل جهــود كبــرة إلنجــاز التقريــر النهــايئ خــال
الفــرة املحــددة يف قــرار انشــائها ،والقــرار الجمهــوري رقــم  13لســنة 2015م بشــأن مــدة عمــل اللجنــة ،والقــرار
الجمهــوري رقــم  98لســنة 2016م بشــأن متديــد أعــال اللجنــة ملــدة عــام آخــر ،ورغــم الجهــود املبذولــة مــن اللجنــة
بكافــة مكوناتهــا ،ويف مقدمتهــم رئيــس وأعضــاء اللجنــة ومــا تــم تحقيقــه مــن إنجــازات يف ســياق أداء اللجنــة
ملهامهــا ،إال أنــه مل يكــن باإلمــكان إنهــاء اللجنــة ألعاملهــا وتقديــم تقريرهــا املفصــل لعــدد مــن العوامــل واألســباب
مــن أبرزهــا:
•أن املــدة املشــار إليهــا يف الفقــرة (ب) مــن املــادة الرابعــة لقــرار إنشــاء اللجنــة وتعديالتــه ،بشــأن النطــاق الزمنــي
لعمــل اللجنــة واملحــددة مبــدة عــام قابلــة للتجديــد لعــام آخــر ،مل تكــن منطقيــة يف تقديــر الوقــت الــذي تحتاجــه
اللجنة إلنجاز أعاملها.
•اتســاع اإلطــار الزمنــي لعمــل اللجنــة املمتــد ألكــر مــن ( )6أعــوام ،وارتفــاع معــدل االنتهــاكات ،مــا يجعــل مــن
إمكانيــة التحقيــق فيهــا ،وفقــا للمعايــر الدوليــة املعمــول بهــا يف اللجــان الدوليــة خــال مــدة عامــن ،متعــذرا
خاصــة يف ظــل اســتمرار حالــة الحــرب ومضاعفــة االنتهــاكات والتــي ارتفعــت وتريتهــا منــذ بدايــة العــام 2014م.
واســتمرار حالــة الحــرب يقتــي بالــرورة اســتمرار أعــال الرصــد والتوثيــق والتحقيــق.
•انحســار ســلطة الدولــة األمــر الــذي يتعــذر معــه رصــد وتوثيــق االنتهــاكات والتحقيــق فيهــا أمــرا يف غايــة
الصعوبــة النشــغال الجميــع بحاميــة أنفســهم مــن االنعكاســات املبــارشة للنــزاع مــا يــؤدي إىل ضيــاع حقــوق
الضحايــا وإفــات مرتكبــي االنتهــاكات مــن املســاءلة.

ولهــذا كان مــن املهــم اســتمرار اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف اليمــن يف القيام
بالــدور املنــاط بهــا كونهــا أصبحــت حاليــا ،ويف خضــم األحــداث التــي تعيشــها البــاد ،الجهــة الوحيــدة املتواجــدة يف
جميــع مناطــق الجمهوريــة والقــادرة عــى القيــام بالرصــد والتوثيــق والتحقيــق يف كافــة االنتهــاكات ،وذلــك حفاظــا
عــى حقــوق الضحايــا وضــان مســاءلة املنتهكــن وعــدم إفالتهــم مــن العقــاب.
وقــد متكنــت اللجنــة مــن مواصلــة القيــام باملهــام املوكلــة إليهــا بــكل جــدارة واقتــدار ســواء عىل صعيــد رصــد وتوثيق
االنتهــاكات أو التحقيــق فيهــا ،حيــث بلــغ إجــايل الحــاالت التــي تــم رصدهــا وتوثيقهــا وحفظهــا يف قاعــدة البيانــات
التابعــة للجنــة ( )17,123حالــة موزعــة عــى أكــر مــن ( )20نوع ـاً مــن االنتهــاكات ،أكملــت اللجنــة التحقيــق يف
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( )10.594حالــة مــن الحــاالت التــي تــم رصدهــا ،واســتمعت خــال ذلــك إىل (ُ )16.191مبلّــغ وضحيــة وشــاهد .وقــد
تطلــب ذلــك مــن اللجنــة االطــاع عــى آالف الوثائــق والصــور والفيديوهــات ،والقيــام بالعديــد مــن املعاينــات امليدانيــة
يف مختلــف املناطــق مبــا فيهــا مناطــق النــزاع املســلح.
وتعكــف اللجنــة حاليــا عــى اإلعــداد لتســليم القضــاء ممثــا بالنائــب العــام ،ورئيــس مجلــس القضــاء األعــى مــا
يقــارب مــن ( )3000ملــف لوقائــع انتهــاكات تــم االنتهــاء مــن التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة.
وتســعى اللجنــة مــن خــال تقريرهــا هــذا ،وهــو التقريــر الثالــث الــذي تطلقــه اللجنــة بعــد تقريريهــا األ ّويل الــذي
أطلقتــه يف أغســطس مــن العــام 2016م ،والتقريــر املوضوعــي الــذي أطلقتــه يف فربايــر 2017م إىل تســليط الضــوء
عــى أبــرز مــا قامــت بــه ،ومــا أنجزتــه مــن أعــال يف مجــاالت الرصــد والتوثيــق والتحقيــق يف كافــة االنتهــاكات
التــي ارتكبــت مــن جميــع األطــراف.
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أوال :المقدمة
تعــرض ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ الوطنيــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف هــذا التقريــر أهــم النتائــج التــي توصلت
إليهــا مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا حتــى تاريــخ 2017/6/30م ،وذلــك بنــاء عــى الواليــة املنعقــدة لهــا
بالتحقيــق يف كافــة االنتهــاكات املتعلقــة بالقانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،واملقــررة
مبوجــب قــرار إنشــائها رقــم  140لســنة 2012م وتعديالتــه.
ويــأيت اطــاق هــذا التقريــر مــن قبــل اللجنــة يف ســياق حرصهــا عــى إطــاع الــرأي العــام املحــي والــدويل ،عــى
نتائــج أعاملهــا خــال الفــرة املاضيــة مــن عملهــا ،وهــو ،وإن كان يتضمــن رشحــا موجــزا عــن مــا قامــت بــه منــذ
انشــائها وحتــى تاريــخ إصــداره ،إال أنــه ال يعــد هــو التقريــر النهــايئ واملفصــل الــذي نــص قــرار إنشــاء اللجنــة عــى
إصــداره عنــد االنتهــاء مــن أعاملهــا.

ثانيا :المنهجية
تؤكــد اللجنــة عــى التزامهــا مبنهجيــة العمــل املعــر عنهــا يف التقريــن الســابقني والتــي أكــدت فيهــا عــى االلتــزام
مبعايــر التحقيــق الدوليــة املطبقــة يف اللجــان املامثلــة ،واملنصــوص عليهــا يف قــرار إنشــائها ،واالعتــاد ،يف تحقيــق
هدفهــا والقيــام بإجــراءات الرصــد والتوثيــق والتحقيــق ،عــى العديــد مــن وســائل العمــل املقــررة يف الترشيعــات
الوطنيــة كتلقــي الشــكاوى ،وإجــراء املقابــات املبــارشة مــع الضحايــا وذويهــم ،واالســتامع للشــهود ،والنــزول امليداين
ملعاينــة أماكــن وقــوع االنتهــاكات.
وتلتــزم اللجنــة يف ســبيل الوصــول إىل الحقيقيــة ،باتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الكفيلــة بضــان صحــة التحقيقــات
التــي تقــوم بهــا ،وكــذا الحفــاظ عــى الرسيــة ،وســامة الشــهود ،وضــان خصوصيتهــم ،باإلضافــة إىل فحــص مــا
يقــدم إليهــا مــن تقاريــر ،وشــهادات طبيــة ،ومحــررات رســمية ،وغريهــا مــن الوثائــق واملســتندات والصــور ومقاطــع
الفيديــو.
وتحــرص اللجنــة عــى االســتعانة بالخــراء العســكريني الوطنيــن لــرح نوعيــة األســلحة املســتخدمة يف االنتهــاك،
وخصوصــا املتعلقــة باســتهداف األحيــاء الســكنية واألعيــان املدنيــة ،وذلــك مــن أجــل الوصــول إىل قناعــة يف تحديــد
مرتكبــي هــذه االنتهــاكات.
وتحــرص اللجنــة ،ضمــن منهجيــة عملهــا ،عــى مراجعــة وتحليــل مــا تســتلمه مــن وثائــق وتقاريــر مــن منظــات
املجتمــع املــدين الدول ّيــة واملحل ّيــة العاملــة يف مجــال رصــد وتوثيــق االنتهــاكات ،كــا أعلنــت اللجنــة عــر موقعهــا
اإللكــروين وصفحتهــا عــى الفيــس بــوك وتويــر للمواطنــن تحثهــم عــى تقديــم بالغاتهــم املتعلقــة بادعــاءات
انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وتعبئــة االســتامرات الخاصــة بتلــك الوقائــع .ومل تغفــل وحــدة اإلعــام يف اللجنــة
منهجيــة املتابعــة وجمــع املعلومــات الصــادرة عــن املواقــع والصحــف والقنــوات بشــأن االنتهــاكات وتحليلهــا وتكليــف
الراصديــن يف املحافظــات بالتحقــق منهــا.
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ثالثا :السياق
اســتكامال ملــا تــم تبيانــه يف التقريريــن الســابقني الصادريــن عــن اللجنــة بشــأن الســياق العــام لألوضــاع التــي مــرت
ومتــر بهــا اليمــن خــال الفــرة املاضيــة يف كافــة املجــاالت ،تهــدف هــذه الفقــرة إىل تســليط الضــوء عــى بعــض
التطــورات واملســتجدات السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة التــي أثــرت عــى الوضــع يف البــاد بشــكل عــام وعــى
وضــع حقــوق اإلنســان يف اليمــن بشــكل خــاص ،ومــن أهمهــا مــا يــأيت:
عــى الصعيــد الســيايس :راوحــت مســاعي الســام ،التــي يقودهــا مســاعد األمــن العــام لألمــم املتحــدة بــن
األطــراف املتنازعــة بهــدف إيجــاد حــل ســيايس للحــرب يف اليمــن ،مكانهــا ومل تحقــق أي تقــدم يذكــر ،وكانــت آخــر
جولــة مفاوضــات تــم عقدهــا بــن األطــراف هــي املفاوضــات التــي أجريــت يف الكويــت والتــي اســتمرت ملــا يقــرب
مــن ثالثــة أشــهر.
ومــا ال شــك فيــه أن توقــف مســاعي الســام ،وعــدم عقــد أي جولــة جديــدة مــن املفاوضــات ،أدى إىل اســتمرار
الحــرب وتضــاؤل فــرص إيقافهــا ،األمــر الــذي ألقــى بأثــره عــى الوضــع العــام للبــاد وعــى وضــع حقــوق اإلنســان،
وزاد مــن معانــاة اليمنيــن ،ومــن اســتمرار النــزوح الــذي أدى إىل لجــوء أكــر مــن ( )2مليــون مينــي إىل املــدارس
واملخيــات التــي تفتقــر إىل أبســط الخدمــات ،حيــث يعيــش النازحــن والالجئــن يف أوضاعــا مأســاوية.
عــى الصعيــد االقتصــادي واالجتامعــي :اســتمرار النــزاع املســلح وضعــف تواجــد مؤسســات الدولــة
وغيابهــا الكامــل يف أغلــب املناطــق كانــت لــه انعكاســاته الســلبية املبــارشة عــى الحيــاة العامــة للمواطنــن الســيام
يف الجوانــب االقتصاديــة واالجتامعيــة والصحيــة ،حيــث أدت إىل انهيــار كبــر للعملــة اليمنيــة أمــام العمــات األجنبية،
وإىل انعــدام الســيولة األمــر الــذي أدى إىل ارتفــاع أســعار جميــع الســلع األساســية ،وارتفــاع نســبة ســوء التغذيــة
يف محافظــات عــدة ،كــا أن التوقــف الشــبة الكامــل ملعظــم قطاعــات الخدمــات العامــة يف جميــع املناطــق ،ســواء
التــي تســيطر عليهــا الدولــة أو التــي تقــع تحــت ســيطرة ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح ،وعــدم توريــد اإليــرادات
العامــة إىل البنــك املركــزي اليمنــي يف العاصمــة املؤقتــة عــدن ،أدى إىل عرقلــة دفــع املرتبــات لجميــع موظفــي الدولــة
يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح ،وأرض بقطــاع واســع مــن املجتمــع خصوصــا مــع
عجــز ســلطة األمــر الواقــع عــن دفــع الرواتــب يف تلــك املناطــق .كــا أن توقــف املراكــز الصحيــة وتراكــم املخلفــات
والنفايــات يف أغلــب املحافظــات ،ويف مقدمتهــا أمانــة العاصمــة صنعــاء والحديــدة وتعــز ،تســبب يف تفــي عــدد
مــن األوبئــة منهــا الكولــرا وحمــى الضنــك بــن املواطنــن ،وارتفــاع نســبة الوفيــات نتيجــة اإلصابــة بهــذه األمــراض
التــي امتــدت لتشــمل معظــم محافظــات الجمهوريــة اليمنيــة.
عــى الصعيــد العســكري :مــا يــزال النــزاع املســلح مشــتعال يف عــدد مــن املحافظــات منهــا تعــز ،والبيضــاء،
والجــوف ،ومــأرب ،وشــبوة ،والضالــع ،وحجــة ،وصنعــاء ،األمــر الــذي انعكــس عــى وضــع حقــوق اإلنســان يف تلــك
املحافظــات الســيام بســبب الحصــار الــذي تطبقــه ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح والــذي يعرقــل وصــول املســاعدات
اإلنســانية.
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وقــد شــهدت الفــرة املاضيــة ســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وتحريرهــا للعديــد مــن املديريــات يف محافظــة تعــز
مــن بينهــا املخــا ،وذوبــاب ،وبــاب املنــدب ،وتأمــن جــزء كبــر مــن الســاحل الغــريب مــا ســاهم يف عــودة بعــض
النازحــن إليهــا إضافــة إىل تحريــر معظــم مديريــات مدينــة تعــز ،وتحســن الوضــع األمنــي يف املحافظــات التــي
تســيطر عليهــا الدولــة ومنهــا عــدن ،ومــأرب ،وحرضمــوت ،وتفعيــل عــدد مــن املحاكــم واملكاتــب الحكوميــة األخــرى.

رابعا :تواصل اللجنة الوطنية مع أطراف النزاع المسلح والجهات ذات العالقة بعملها
التزمــت اللجنــة الوطنيــة بالوقــوف عــى مســافة واحــدة مــن جميــع أطــراف النــزاع املســلح يف اليمــن منــذ بدايــة
عملهــا ،وحرصــت عــى التواصــل مــع كافــة األطــراف دون اســتثناء عــن طريــق املذكــرات واملخاطبــات املتعلقــة
باالنتهــاكات كلّــا تطلــب األمــر ذلــك.
وعــى الرغــم مــن عــدم تجــاوب بعــض األطــراف مــع خطابــات اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق ،إال أنهــا اســتمرت يف
تحريــر املذكــرات واملطالــب وتوجيههــا إىل كافــة األطــراف ،وحثهــم فيهــا عــى التفاعــل معهــا.
ومن خالل هذا التقرير نشري اىل مستوى العالقة بني اللجنة وكافة األطراف ذات الصلة:

الحكومة اليمنية:
اســتمرت اللجنــة يف التواصــل مــع كافــة الجهــات املســؤولة يف الدولــة بدايــة برئاســة الجمهوريــة ،حيــث قامــت
بتســليمها نســخه مــن تقريرهــا املوضوعــي الثــاين الــذي أطلــق بتاريــخ  12مــارس 2017م ،كــا أن التواصــل مســتمر
مــع رئاســة الحكومــة واملســؤولني يف الــوزارات واملؤسســات الرســمية ،ويف مقدمتهــا وزيــر حقــوق االنســان بصفتــه
مســؤول االتصــال املكلــف مــن قبــل رئيــس الحكومــة بالتواصــل بــن الحكومــة واللجنــة ،كــا تــم التواصــل مــع
قيــادة القــوات املســلحة مــن خــال ضابــط االتصــال املكلــف مــن قبــل رئيــس هيئــة األركان للتواصــل مــا بــن القــوات
املســلحة واللجنــة يف كل مــا يتعلــق بالقضايــا واالستفســارات الخاصــة بالتحقيقيــات التــي تجريهــا اللجنــة ،وخــال
الفــرة املاضيــة تــم توجيــه عــدد مــن املذكــرات بشــأن بعــض االنتهــاكات املنســوبة إىل القــوات املســلحة ويف مقدمتهــا
قضيــة اســتهداف صالــة العــزاء يف صنعــاء بتاريــخ  8أكتوبــر 2016م والتــي تــم االنتهــاء مــن التحقيــق فيهــا وتناولهــا
بشــكل مفصــل يف التقريــر املوضوعــي الثــاين.

التحالف العريب لدعم الرشعية يف اليمن :
اســتمرت اللجنــة الوطنيــة يف تواصلهــا مــع قيــادة قــوات التحالــف العــريب عــر ضابــط االتصــال املكلــف باســتالم
جهــت العديــد مــن املذكــرات التــي تضمنــت عــددا مــن الوقائــع التــي تحقــق
املخاطبــات ومتابعــة الــرد عليهــا ،حيــث و ّ
فيهــا بشــأن حــوادث قصــف الطــران التابــع للتحالــف ،وكان آخرهــا بتاريــخ 2017/5/28م ،والتي تضمنت االستفســار
عــن عــدد مــن الوقائــع التــي تقــوم اللجنــة بالتحقيــق فيهــا طالبــة مــن قيــادة التحالــف الــرد بصــورة عاجلــة عليهــا،
وتقديــم املعلومــات التــي لديهــا حــول الوقائــع املذكــورة ،وذلــك خــال املــدة املتفــق عليهــا مــع قيــادة التحالــف ،علــا
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بــأن اللجنــة أشــارت يف تقريرهــا الثــاين الصــادر يف مــارس املــايض إىل تلقيهــا عــددا مــن االيضاحــات مــن قبــل
الفريــق املشــرك لتقييــم الحــوادث يف اليمــن التابــع لقيــادة التحالــف العــريب لدعــم الرشعيــة يف اليمــن حــول ()34
ادعــاء املتعلقــة بالرضبــات الجويــة التــي يتــم التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة ،إال أن هنــاك بعــض البــطء يف رد
التحالــف العــريب عــى مراســات اللجنــة .وال تــزال اللجنــة يف انتظــار ردود وإيضاحــات التحالــف العــريب  /الفريــق
املشــرك لتقييــم الحــوادث حــول الوقائــع التــي تــم تســليمها عــر ضابــط االتصــال بــن الطرفــن.

ميليشيا الحويث وقوات صالح:
حرصــا مــن اللجنــة عــى التواصــل مــع جميــع أطــراف النــزاع املســلح يف اليمــن ،وبالرغــم مــن متكــن اللجنــة مــن
العمــل عــى رصــد وتوثيــق االنتهــاكات يف كافــة املحافظــات مبــا فيهــا املحافظــات التــي تقــع ضمــن ســيطرة ميلشــيا
الحــويث وقــوات صالــح ،إال أن اللجنــة اســتمرت يف توجيــه املذكــرات إىل قيــادات ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح
مطالبــه فيهــا بتحديــد ضابــط /ضبــاط اتصــال بــن مكتــب الحــويث وقــوات صالــح واللجنــة الوطنيــة للــرد عــى
االستفســارات الخاصــة بادعــاءات االنتهــاكات املنســوبة إليهــم .لكــن وعــى الرغــم مــن كافــة املذكــرات املرســلة
مــن اللجنــة إىل املســؤولني يف ميليشــيا الحــويث وقــوات صالــح ،وبالتحديــد مكتــب صالــح الصــاد رئيــس املكتــب
الســيايس لجامعــة أنصــار اللــه (ميلشــيا الحــويث) ،مل تتلقــى اللجنــة أي رد حتــى اآلن ،ومل مينــع ذلــك اللجنــة مــن
القيــام بواجباتهــا يف رصــد االنتهــاكات والتحقيــق فيهــا يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة ميلشــيا الحــويث وقــوات
صالــح.

منظامت املجتمع املدين:
إميانــا مــن اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق بأهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه منظــات املجتمــع املــدين العاملــة يف مجــال
الرصــد والتوثيــق ،بــادرت اللجنــة منــذ البدايــة بالتعــاون مــع منظــات املجتمــع املــدين ،واســتقبال كل مــا ترســله
إليهــا مــن تقاريــر وملفــات خاصــه بالرصــد وبيانــات الضحايــا لتحليلهــا واالســتفادة منهــا ،حيــث بلــغ اجــايل
حــاالت االدعــاء املســلمة مــن قبــل منظــات املجتمــع املــدين والتــي تــم قيدهــا لــدى اللجنــة عــدد  6948حالــة ادعــاء
 ،كــا انــه ويف هــذا الســياق عقــدت اللجنــة أكــر مــن لقــاء وورشــة عمــل مــع عــدد مــن منظــات املجتمــع املــدين
املحليــة يف مــارب ،وتعــز ،وعــدن ،كــا اســتقبلت عــدد مــن مســؤويل املنظــات الدوليــة العاملــة يف مجــال حقــوق
االنســان التــي زارت اليمــن.

املفوضية السامية لحقوق االنسان:
بعــد صــدور القــرار ( )16/33بــادرت اللجنــة بالتواصــل مــع مكتــب املفوضيــة باليمــن للتشــاور معــه بشــأن تنفيــذ
القــرار  .وبتاريــخ  17نوفمــر 2016م تلقــت اللجنــة رد مــن مكتــب املفوضيــة باليمــن يطلــب مــن اللجنــة تزويــده
باالحتياجــات التــي تراهــا اللجنــة وفقــا لقــرار املجلــس وعــى وجــه الخصــوص «مــا يتعلــق بالدعــم الفنــي والخــرايت
املطلــوب» ،وفقــا ملــا ورد يف الخطــاب.
ومتــت مخاطبــة مكتــب املفوضيــة يف اليمــن مباهيــة الدعــم الفنــي واالستشــاري الــذي تحتاجــه اللجنــة ،كــا تــم
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االتفــاق مــع مكتــب املفوضيــة عــى عــدد مــن أوجــه الدعــم التــي وعــدت املفوضيــة بتقدميهــا خصوصــا يف مجــاالت
التدريــب وتوفــر الخــراء وغريهــا مــن األنشــطة التــي الزالــت تنتظــر اللجنــة مــن املفوضيــة القيــام بتنفيذهــا.
خــال الفــرة مــن  23اىل  27مايــو 2017م ،أرســلت املفوضيــة خبــر وطنــي يف مجــال أرشــفة وحفــظ البيانــات
لالطــاع عــى النظــام املعمــول بــه داخــل اللجنــة ،وكان مــن املقــرر عقــد ورشــة تدريبيــة خــال الفــرة مــن – 4
 6يونيــو 2016م حــول قاعــدة البيانــات وحاميــة وأرشــفة املعلومــات ،إال أنــه تــم تأجيلهــا بســبب إلغــاء الطــران
للرحــات خــال هــذه الفــرة خــال الفــرة مــن  8 – 7يوليــو 2017م عقــدت الورشــة التدريبيــة حــول أمــن وحاميــة
املعلومــات بالعاصمــة األردنيــة للفريــق الفنــي واإلداري باللجنــة ،كــا تــم االتفــاق عــى تنفيــذ عــدد مــن األنشــطة
خــال أ شــهر يوليــو واغســطس وســبتمرب مــن هــذا العــام.

خامسا :أهم االعمال التي أنجزتها اللجنة حتى تاريخ 2017/6/30م
اســتطاعت اللجنــة يف وقــت قصــر نســبيا مــن أن تصبــح املؤسســة الوحيــدة العاملــة يف امليــدان واملتواجــدة يف كافــة
املحافظــات ،والتــي تقــوم بالتحقيــق الفــوري يف االنتهــاكات الجســيمة التــي تطــال املدنيــن أوال بــأول ،وذلــك مــن
خــال أكــر مــن ( )32راصــد يعملــون يف جميــع مناطــق الجمهوريــة ،إضافــة إىل فريــق تحقيــق قانــوين متخصــص
خبــر بطــرق التحقيــق يف انتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان وفقــا للمعايــر
الدوليــة وإجــراءات التحقيــق املقــررة يف الترشيعــات الوطنيــة.
وقــد نجحــت اللجنــة يف حفــظ الكــم الهائــل مــن املعلومــات التــي تتلقاها بشــكل يومــي مــن امليــدان بشــأن االنتهاكات
التــي ترتكبهــا جميــع األطــراف ،وتحويلهــا إىل قاعــدة بيانــات وطنيــة لالســتفادة منهــا يف حاميــة حقــوق الضحايــا
وضــان متابعة املتســببني.
وخــال الفــرة املاضيــة مــن عمــر اللجنــة ،وباإلضافــة إىل اســتكامل البنــاء املؤســي للجنــة ،التزمــت اللجنــة بإصــدار
بيانــات دوريــة عــن األعــال التــي تقــوم بهــا خــال كل شــهر تضمنــت كافــة املســتجدات املتعلقــة بعملهــا وبوضــع
حقــوق اإلنســان يف اليمــن ،كــا قامــت اللجنــة بإصــدار تقريرهــا املوضوعــي الثــاين بتاريــخ 2017/3/15م ،وتــم
نــره وتوزيعــه عــى أوســع نطــاق ،وهــو التقريــر الثــاين الصــادر عــن اللجنــة إىل جانــب التقريــر األ ّويل الــذي أطلــق
بتاريــخ 2016/8/15م.
وبالرغــم مــن التحديــات الهائلــة التــي واجهتهــا اللجنــة فقــد متكنــت مــن تحقيــق نجاحــات كبــرة يف مجــاالت عملها
ســواء يف مجــال الرصــد والتوثيــق أو يف مجــال التحقيــق عــى نحــو مــا سنشــر إليــه فيــا يــي:

 -1في مجال رصد وتوثيق االنتهاكات:
مــن خــال مــا يزيــد عــى ( )32راصــدة وراصــد تابعــن للجنــة ومنترشيــن يف معظــم محافظــات الجمهوريــة ،ويف
ظــروف بالغــة الصعوبــة والتعقيــد ،ومــع اســتمرار النــزاع املســلح يف معظــم املناطــق التــي تعمــل فيهــا اللجنــة،
الســيئة التــي تشــهدها البــاد ،متكنــت اللجنــة مــن رصــد وتوثيــق ( )17.123حالــة
وبالرغــم مــن األوضــاع األمنيــة ّ
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ادعــاء باالنتهــاك يف مختلــف محافظــات الجمهوريــة شــملت جميــع أطــراف النــزاع املســلح وتوزعــت عــى اكــر مــن
( )20نــوع مــن أنــواع االنتهــاكات.

 -2في مجال التحقيق:
باإلضافــة إىل مــا أنجزتــه اللجنــة يف مجــال الرصــد والتوثيــق لالدعــاءات ،وبالرغــم مــا اســتهلكه ذلــك مــن وقــت
وجهــد كبــر ،فــإن ذلــك مل مينــع اللجنــة مــن القيــام بواجبهــا يف التحقيــق يف جــزء كبــر مــن االدعــاءات التــي
قامــت برصدهــا وتوثيقهــا ،حيــث انهــت اللجنــة التحقيــق يف ( )10.594حالــة ادعــاء  ،كــا قــام أعضــاء اللجنــة
بتنفيــذ عــدد مــن املعاينــات امليدانيــة للمناطــق التــي شــهدت وقائــع ادعــاءات باســتهداف مدنيــن مثــل محافظــات
البيضــاء ،وتعــز ،ومــأرب ،والجــوف  ،ولحــج ،وعــدن ،والضالــع ،هــذا فضــا عــن النــزول امليــداين الــذي يقــوم بــه
الراصديــن واملحققــن التابعــن للجنــة وبشــكل شــبه يومــي يف جميــع املحافظــات.

 -3فيما يتعلق بانتهاكات العام  2011م و2012م :
نظــرا ألهميــة الــدور املعـ ّول عــى اللجنــة القيــام بــه فيــا يتعلــق بانتهــاكات العامــن 2011م و2012م ،وعــى وجــه
الخصــوص االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا الشــباب املعتصمــن يف الســاحات واملســرات الســلمية التــي مســت الحــق
يف التعبــر والتظاهــر ،والتــي تدخــل ضمــن الواليــة املقــررة لهــا مبوجــب قــرار إنشــائها رقــم  140لســنة 2012م
والــذي أكــد عليهــا قــرارات مجلــس حقــوق االنســان ،وبالرغــم مــن تداعيــات النــزاع املســلح املشــتعل يف اليمــن منــذ
ثالثــة أعــوام والــذي يفــرض عليهــا إيــاء أهميــة كــرى لالنتهــاكات املتعلقــة بالقانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون
الــدويل لحقــوق اإلنســان ،وإىل اآلثــار التــي أنتجهــا النــزاع ،فــإن اللجنــة مل تَغفــل عــن القيــام بواجبهــا إزاء هــذه
االنتهــاكات ،حيــث متكنــت مــن التحقيــق يف معظــم وقائــع االدعــاء باالنتهــاكات التــي تــم رصدهــا وتوثيقهــا مــن
قبــل اللجنــة و املتعلقــة باألعــوام 2011م و2012م ،والتــي تضمنــت االدعــاء باالعتــداء عىل املســرات الســلمية بالســاح
وقتــل املعتصمــن بالســاحات ،واســتهداف األحيــاء الســكنية ،وقتــل املدنيــن ،واعتقــال الصحفيــن ،وإغــاق املواقــع
والصحــف اإلعالميــة ونهبهــا ،إضافــة إىل احتــال املؤسســات الطب ّيــة والتعليم ّيــة وعســكرتها .ونظــرا ألهميــة هــذه
االحــداث وجســامة االنتهــاكات التــي ارتكبــت فيهــا ،وحرصــا مــن اللجنــة عــى منــح هــذا الجانــب مــن أعاملهــا حقــة
مــن االهتــام فــإن اللجنــة تعكــف حاليــا عــى اإلعــداد إلصــدار تقريــر خــاص ونوعــي يتعلــق بالتحقيقــات التــي
أجرتهــا اللجنــة فيــا يتعلــق بانتهــاكات عامــي 2011م و2012م املتعلقــة بالقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان.

سادسا :نتائج التحقيقات في انتهاكات القانون الدولي اإلنساني
يوصــف النــزاع املســلح الــذي يجــري حاليــا يف اليمــن بكونــه نــزاع غــر دويل ،وبالتــايل فــإن أحــكام القانــون
الــدويل اإلنســاين ،وتحديــدا تطبــق أحــكام املــادة (الثالثــة) املشــركة مــن اتفاقيــات جنيــف األربــع ،ويجــب عــى
أطــراف النــزاع االلتــزام بهــا ،إضافــة إىل أحــكام الربوتوكــول اإلضــايف الثــاين امللحــق باتفاقيــات جنيــف املعقــودة يف
 12أغســطس 1949م ،واملتعلقــة بحاميــة ضحايــا املنازعــات املســلحة غــر الدوليــة ،كــا أن كل األطــراف ملزمــة أيضــا
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بااللتــزام بالقانــون الــدويل اإلنســاين العــريف املطبــق عــى النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة ،ملــا يتضمنــه مــن مبــادئ
وقواعــد مهمــة مثــل :مبــدأ عــدم التمييــز والتناســب ،ومعاملــة املدنيــن واألشــخاص العاجزيــن عــن القتــال معاملــة
إنســانية ،وتنظيــم أســاليب ووســائل القتــال ،وتحديــد وضــع األشــخاص واألعيــان املحميــن.
ومــع تطلــع اللجنــة إىل مزيــد مــن التعــاون مــع املنظــات والهيئــات الدوليــة العاملــة يف هــذا املجــال ،وعــى وجــه
الخصــوص املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان ،والتــي تأمــل اللجنــة أن تســاهم وبشــكل أوســع يف إنجــاح عملهــا
خصوصــا فيــا يتعلــق بتقديــم الدعــم لهــا ،وتزويدهــا بالخــرات املتخصصــة التــي مــن شــأنها أن تســاعد عــى إنجــاز
التحقيــق يف الكــم الهائــل مــن االدعــاءات التــي تــم ويتــم رصدهــا مــن قبــل اللجنــة ،والــذي تــرى اللجنــة أنــه يف
حــال رفــع وتــرة التعــاون عــى النحــو املطلــوب ســتخطو خطــوات جبــارة يف هــذا الجانــب ،إال أنــه وبالرغــم مــن
كل التحديــات ،متكنــت اللجنــة مــن تحقيــق نجاحــات كبــرة ،وأنهــت تحقيقاتهــا يف عــدد كبــر مــن الحــاالت التــي
تــم رصدهــا واملرفوعــة إليهــا ،وفيــا يــي بعــض أهــم القضايــا واالنتهــاكات التــي حققــت فيهــا اللجنــة واملتعلقــة
بالقانــون الــدويل اإلنســاين:
نماذج لبعض أهم التحقيقات التي قامت بها اللجنة في االنتهاكات المتعلقة بالقانون
الدولي اإلنساني.

أوال :قتل وإصابة المدنيين:
أولــت اللجنــة هــذا االنتهــاك حيــزا كبــرا مــن جهودهــا يف الرصــد والتوثيــق والتحقيــق وذلــك ملــا لهــذا النــوع مــن
االنتهــاكات مــن آثــار مؤملــة ســواء مــن ناحيــة عــدد الضحايــا ،أو نوعيــة األرضار التــي تخلفــه الهجــات العشــوائية
والخاطئــة عــى املدنيــن واألحيــاء الســكنية ،ومــا يرتتــب عنهــا مــن قتــل وإصابــات وإثــارة للرعــب بــن املدنيــن.
وقــد انعكــس هــذا االهتــام يف نتائــج الرصــد والتحقيــق الــذي قامــت بهــا اللجنــة  ،حيــث بلــغ إجــايل عــدد ادعاءات
االنتهــاكات املتعلقــة باســتهداف املدنيــن والتــي تــم رصدهــا مــن قبــل اللجنــة عــدد ( )7,817حالــة ادعــاء تــم االنتهــاء
مــن التحقيــق يف عــدد ( )4,101حالــة انتهــاك  ,منهــا عــدد ( )2,082حالــة قتــل مدنيــن ســقط فيهــا ( )1,643رجـاً
و( )210امــرأة ،و( )229طفــل باإلضافــة اىل ( )2,019حالــة إصابــة ملدنيــن جــرح فيهــا ( )1,484رجـاً و( )226امــرأة
و( )309طفــل توزعــت املســؤولية بــن اطــراف النــزاع املســلح عــى النحــو التــايل:
•عــدد ( )2,419ضحيــة منهــا( ) 1,081قتي ـاً و(  ) 1,338جريح ـاً تقــع املســؤولية فيهــا عــى ميليشــيا الحــويث
وقــوات صالــح.
•عــدد( )1,524ضحيــة منهــا(  ) 929قتيــاً و(  )595جريحــاً تقــع املســؤولية فيهــا عــى القــوات الحكوميــة
وطــران التحالــف العــريب لدعــم الرشعيــة يف اليمــن .
•عدد ( )158ضحية منها ( )93قتيل و( )65جريح تقع املسؤولية فيها عىل أطراف أخرى.
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أ) ميلشيا الحوثي وقوات صالح:
 -1واقعة قتل واصابه مدنيني يف حي القاهرة – مدينه تعز:
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،بأنــه بتاريــخ 2015/5/10م يف الســاعة 11: 00
صباحــا ،تــم قصــف حــي الكوثــر مبديريــة القاهــرة  -وهــو أحــد األحيــاء الســكنية التــي تقــع يف وســط مدينــة تعــز،
وتحــت ســيطرة املقاومــة والجيــش الوطنــي  -بعــدد كبــر مــن قذائــف الهــاون والكاتيوشــا .وقــد ســقطت منهــا
قذيفتــن عــى منــزل الضحيــة منصــور دبــوان ،األوىل عــى ســطح املنــزل ،والثانيــة داخــل حــوش املنــزل مــا أدى -
نتيجــة لتطايــر الشــظايا الناتجــة عــن القذائــف  -إىل إصابــة رب األرسة محمــد دبــوان ،ومقتــل ( )7مــن أفــراد أرستــه
واثنــن مــن الجــران ،باإلضافــة إىل إصابــة ( )5مصابــن مــن املســتأجرين إلحــدى شــقق املنــزل ،وكان معظــم ضحايــا
الواقعــة مــن النســاء واألطفــال.

أسامء القتىل

م

االسم

العمر

1

حمزة منصور دبوان حزام

11عام

2

محمد منصور دبوان حزام

 17عام

3

رنا منصور دبوان حزام

 16عام

4

رحاب منصور دبوان حزام

 21عام

5

صباح سعيد املقطري

 45عام

6

نجيبه عيل محمد سعيد

 34عام

7

هبة فؤاد عيل محمد

مجهول

أسامء املصابني

14

م

االسم

العمر

1

هديل فواد عيل محمد

 20عام

2

هاله فواد عيل محمد

 22عام

3

عزيه عبده محمد صالح

 45عام

4

روان منصور دبوان

16عام

5

شوقي منصور دبوان حزام

 12عام

للفترة الممتدة مابين سبتمبر 2016م حتى يونيو 2017م

هــذا الحــدث دفــع باللجنــة إىل النــزول إىل مــكان الواقعــة للمعاينــة ،واالســتامع ألقــوال ذوي الضحايــا والجرحــى
والشــهود .وقــد ورد يف شــهادة الشــهود الذيــن تــم ســاع شــهادتهم مــن قبــل اللجنــة ومنهــم (ع.ط.ا ) و(ع.ا.د)
و(ع.م.د.ح) و(ع.م.س.ع) اإلفــادة بأنهــم كانــوا متواجديــن يف مــكان الواقعــة عنــد حــدوث القصــف ،وأن معظمهــم
مــن الجــران ،كــا أفــادوا بســقوط قذيفتــن عــى منــزل منصــور دبــوان األوىل فــوق الســطح ،والثانيــة يف حــوش
املنــزل نتــج عنهــا تطايــر الشــظايا إىل داخــل الشــقق مــا أدى إىل مقتــل وإصابــة عــدد مــن أفــراد أرسة منصــور
دبــوان وأرسة أخــرى ُمســتأجرة يف نفــس املنــزل .وقــد ســقط نتيجــة لهــذا الحــادث ( )7قتــى و( )5إصابــات ،كــا
أفــاد الشــهود والجرحــى الذيــن تــم ســاع أقوالهــم بأنــه تــم إســعاف الضحايــا إىل مستشــفيات الصفــوة والروضــة
يف مدينــة تعــز.
ووفقــا ملــا تضمنــه محــر املعاينــة املرفــوع مــن قبــل املكلفــن بالنــزول مــن اللجنــة ،والخبــر العســكري املرافــق
لهــم ،فــإن القذائــف التــي ســقطت يف موقــع الحادثــة ،ويف مناطــق أخــرى مــن نفــس الحــي تــم إطالقهــا مــن
املناطــق التــي تتمركــز فيهــا ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح ،وبالتحديــد الثكنــات الواقعــة يف مدرســة معــاذ بــن
جبــل ومبنــى املاليــة يف حــي الربيــد ،وهــو مــن األحيــاء التــي تســيطر عليهــا ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح حــن
وقــوع الحــادث ،كــا تــم التأكــد  -مــن قبــل فريــق النــزول  -مــن أن املنطقــة التــي ســقطت فيهــا القذائــف هــي
منطقــة ســكنية ،وال توجــد فيهــا أي ثكنــات أو أهــداف عســكرية ،كــا أنــه مل تكــن هنــاك أيــة مواجهــات تشــهدها
املدنيــة يف الوقــت الــذي ســقطت فيــه القذائــف.

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وأقــوال الجرحــى ،ومــا
احتوتــه التقاريــر الطبيــة املرفقــة ،ومــا تضمنــه محــر املعاينــة املرفــوع مــن قبــل الفريــق املكلــف بالنــزول مــن
اللجنــة ،تبــن أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح املتمركــزة مبدرســة معــاذ
بــن جبــل ومكتــب املاليــة اللــذان يقعــان يف حــي الربيــد.

 -2واقعة استهداف كلية الهندسة مدينة الشعب – مديرية الربيقة.
تتلخــص الواقعــة يف أنــه بتاريــخ 2015/6/6م يف الســاعة  9:00صباحــا ،تــم قصــف مبنــى كليــة الهندســة بجامعــة
عــدن بعــدد مــن قذائــف الهــاون ،ســقطت إحداهــا بجانــب الكليــة ،حيــث كان هنــاك مجموعة مــن أبنــاء مدينة الشــعب
مكلفــن بحراســة املبنــى ،مــا أدى اىل مقتــل الضحيــة غمــدان صالــح محســن عبــادي ،وإصابــة أربعــه آخريــن كانــت
إصاباتهــم مــا بــن بليغــة ومتوســطة .وبحســب التقاريــر املرفقــة مبلــف الواقعــة فــإن أســاء الجرحــى هــي:
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أسامء الجرحى
م

اإلسم

العمر

1

أمجد صالح محسن عبادي

 25سنة

2

محمد عبدالرحمن محمد إبراهيم

 20سنة

3

احمد محمد فضل هادي

 35سنة

4

عامر عمر إبراهيم يوسف

 30سنة

وقــد ورد يف شــهادة الشــهود الذيــن تــم االســتامع إليهــم مــن قبــل اللجنــة ومنهــم (م.ع.ع.أ) و (ا.م.ف.ه) و(أ.ص.م.ع)،
وهــم مــن ســكان املنطقــة بأنهــم كانــوا متواجديــن بجانــب مبنــى كليــة الهندســة بتاريــخ 2015/6/6م ،وأنــه يف
متــام الســاعة  9 :00صباحــا ،ســقطت عــدة قذائــف عشــوائية بجــوار املبنــى أدت إىل مقتــل غمــدان صالــح محســن
عبــادي وإصابــة أربعــة آخريــن هــم :أمجــد ،محمــد ،أحمــد وعــار ،وجميعهــم كانــوا مــن الحراســات املدنيــة الذيــن
تــم تكليفهــم مــن أبنــاء املنطقــة لحراســة مبنــى الكليــة وحاميــة محتوياتــه مــن التعــرض للرسقــة والنهــب .وقــد
تبــن للجنــة أن القذائــف التــي تــم اطالقهــا كان مصدرهــا مواقــع تابعــة مليليشــيا الحــويث وقــوات صالــح املتمركــزة
يف بــر أحمــد ،وأن املنطقــة التــي ســقطت فيهــا القذائــف مل تكــن فيهــا أي أهــداف عســكرية ،وال يتواجــد فيهــا أي
مســلحني.

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،وأقــوال الجرحــى،
ومــا تضمنــه محــر املعاينــة املرفــوع مــن قبــل الفريــق املكلــف بالنــزول ،ومــا احتوتــه التقاريــر الطبيــة والوثائــق
واملحــررات املرفقــة مبلــف القضيــة ،تبــن للجنــة أن الجهــة املتســبب يف هــذا االنتهــاك هــو ميلشــيا الحــويث وقــوات
صالــح التــي كانــت متمركــزة يف بــر أحمــد مبحافظــة عــدن.

 -3واقعة سقوط صاروخ يف سوق شعبي مبدينة مأرب:
تتلخــص الواقعــة بأنــه يف تاريــخ 2017/2/24م ويف متــام الســاعة الخامســة والنصــف مــن مســاء يــوم الجمعــة تــم
قصــف أحــد األســواق الشــعبية يف وســط مدينــة مــأرب بصــاروخ كاتيوشــا ســقط عــى مطعــم الجــرايش بالقــرب
مــن ســوق القــات القديــم مــا أدى اىل مقتــل ( )3اشــخاص وإصابــة ( )16آخريــن .
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أسامء القتىل
م

االسم

العمر

1

عارف عبدامللك احمد صالح

 27عام

2

بداح درويش عيل

 38عام

3

عادل صالح احمد املنه

 12عام

أسامء املصابني
م

االسم

العمر

1

عبداملجيد عيل احمد الوايف

 25عام

2

محمد احمد عبدالله مصلح

 30عام

3

محمد عيل عيل معروف

 28عام

4

عباس حسن حميد

 30عام

5

سيف عيل عيل

 20عام

6

عبده عيل محمد عيل

 66عام

7

بكر محمد عيل املطري

 27عام

8

صالح احمد عبدربه ابو بكر

 38عام

9

خالد عيل عبده احمد هدل

 30عام

10

عامد امني سعيد نارص

 30عام

11

قاسم عبده احمد عيل

 60عام

12

خالد عارف مبارك

 20عام

13

عامر حسن محمد عيىس

 20عام

14

حندول محمد صالح الحجوري

 18عام

15

محمد احمد صالح الحجوري

 20عام

16

عبده حسن حميد مري

 19عام

17
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وقــد ورد يف إفــادة ذوي الضحايــا والجرحــى وشــهادة الشــهود الذيــن تــم ســاعهم مــن قبــل اللجنــة ومنهــم
(ع.ا.س.ن) ،و(ص .ا.ع .ا) ،و(م.ا .ص .ا) ،و(م .ا.س.ا) ،و(ع .س.ح.ع) ،وهــم مــن العاملــن واملقيمــن بجــوار املطعــم
الــذي ســقط عليــه الصــاروخ ،حيــث أفــادوا بأنهــم كانــوا متواجديــن بالقــرب مــن مــكان ســقوط الصــاروخ وقــت
الحادثــة مــن عــر يــوم الجمعــة املوافــق 2017/2/22م ،وأنهــم ســمعوا صــوت انفجــار عرفــوا فيــا بعــد أنــه صــوت
صــاروخ كاتيوشــا ســقط عــى مطعــم الجــرايش املجــاور مللعــب األطفــال بجانــب ســوق القــات القديــم ،وأنهــم هرعوا
إىل مــكان ســقوط الصــاروخ ووجــدوا أشــاء الضحايــا ممزقــة ،واأن والشــظايا الناتجــة عــن انفجــار الصــاروخ
تطايــرت حتــى وصلــت إىل ملعــب األطفــال وإىل غــرف العــال القريبــة مــن املطعــم ،وأنهــم قامــوا بإســعاف الضحايــا
إىل مستشــفى هيئــة مــأرب واملستشــفى العســكري ،كــا أنــه وبحســب إفــادة املكلــف بالنــزول مــن قبــل اللجنــة
وشــهادة الشــهود ،ومــا ورد يف أقــوال الجرحــى الذيــن تــم االســتامع إلفادتهــم مــن قبــل اللجنــة ،أن القذائــف التــي
ســقطت يف محــل الواقعــة أطلقــت مــن منطقــة املشــجح يف الجهــة الشــالية الغربيــة التــي تتمركــز فيهــا ميلشــيا
الحــويث وقــوات صالــح ،كــا تــم التأكــد مــن قبــل فريــق النــزول التابــع للجنــة مــن أن بقايــا الشــظايا هــي لصــاروخ
كاتيوشــا ،وأن املنطقــة التــي ســقط فيهــا الصــاروخ هــي منطقــة ســكن عــال ومحــات ،وال توجــد فيهــا أي ثكنــات
أو أهــداف عســكرية.

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،وأقــوال الجرحــى ،ومــا
احتوتــه التقاريــر الطبيــة والوثائــق واملحــررات املرفقــة مبلــف القضيــة ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا
االنتهــاك هــي ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح التــي كانــت متمركــزة يف منطقــة املشــجح شــال غــرب مدينــة مــأرب.

 -4واقعة استهداف منزل محمد احمد قائد – وادي املدام – مديرية القاهرة – تعز:
تتلخــص الواقعــة أنــه يف الســاعة  12:30بعــد منتصــف الليــل بتاريــخ 2016/6/22م ،تــم قصــف حــي وادي املــدام،
وهــو أحــد األحيــاء الشــعبية مبدينــة تعــز ،بعــدد مــن قذائــف املدفعيــة ،ســقطت إحداهــا يف وســط أحــد الشــوارع
الفرعيــة بجانــب منــزل أحمــد قائــد عبداللــه  ،وصــادف ذلــك عــودة األرس مــن التســوق يف شــهر رمضــان إىل منازلهــم
مــا أدى إىل ســقوط ( )5قتــى و( )6مصابــن جميعهــم مــن املدنيــن .وقــد تفاوتــت اإلصابــات بــن بليغه ومتوســطة
وفقــا للتقاريــر الطبيــة املرفقــة مبلــف القضيــة الصــادرة مــن مستشــفيات الجمهــوري ،والروضــة ،والثــورة التــي تــم
إســعاف الضحايــا إليهــا.
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أسامء القتىل
م

االسم

1

ارشاق محمد عيل الشيباين

2

منى احمد عيل اليوسفي

3

سمر محمد عيل عوض

4

خولة مختار

5

فهد محمد قاسم الفقيه

أسامء الجرحى
م

االسم

1

نادر محمد غال صالح

2

محمد احمد حمود

3

محمد بن محمد قائد

4

سحر عيل مصلح محمد

5

أكرم فيصل عامر

6

محمد مراد

وبحســب التقريــر املرفــوع مــن قبــل الفريــق التابــع للجنــة ،واملكلــف بالنــزول إىل مــكان الواقعــة ،ومــا ورد يف إفــادة
ذوي الضحايــا والجرحــى وشــهادة الشــهود الذيــن تــم االســتامع إليهــم مــن قبــل اللجنــة ومنهــم ( ن.ا.س.ا) و(ا.ع.ق)
و(ق.غ.س.ص) و(م.ا.ح) و(ف.ع.ص.م) و(ا.م.ع.ا) ،وكلهــم يســكنون يف نفــس الحــي ،تبــن بأنهــم عنــد حصــول
الواقعــة بعــد منتصــف الليــل بتاريــخ 2016/6/22م كانــوا متواجديــن بالشــارع ،وكان العديــد مــن األطفــال يلعبــون
عنــد ســقوط القذيفــة التــي تــم اطالقهــا مــن الجهــة التــي تتمركــز فيهــا ميليشــيا الحــويث وقــوات صالح يف معســكر
الدفــاع الجــوي وشــارع الخمســن ،وأنهــم مبــارشة ،وبعــد ســقوطها ،هرعــوا إىل املــكان ،وشــاهدوا عــددا مــن القتــى
واملصابــن ،وكان مــن بينهــم أطفــال ونســاء  ،وكانــت أشــاء الضحايــا متناثــرة يف مــكان ســقوط القذيفــة .كــا
أنهــم قامــوا بإســعاف الضحايــا إىل املستشــفى الجمهــوري ،وبعضهــم إىل مستشــفى الثــورة ومستشــفى الروضــة،
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وأكــدوا عــى أن املــكان الــذي ســقطت فيــه القذيفــة هــو عبــارة عــن حــي ســكني ال تقــع فيــه أي أهــداف أو ثكنــات
عســكرية.

النتيجـــة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،وأقــوال الجرحــى،
ومــا احتوتــه التقاريــر الطبيــة املرفقــة ،ومــا تضمنــه محــر املعاينــة املرفــوع مــن قبــل الفريــق املكلــف بالنــزول
مــن اللجنــة ،وبقايــا شــظايا القذيفــة التــي تــم العثــور عليهــا يف املوقــع تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا
االنتهــاك هــي ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح املتمركــزة يف معســكر الدفــاع الجــوي وشــارع الخمســن.

 -5واقعة حي الضبوعة – مديرية القاهرة:
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا ورد يف إفــادات ذوي الضحايــا والجرحــى وأقــوال الشــهود الذيــن تــم االســتامع إليهــم
مــن قبــل اللجنــة ،ومنهــم ( ع.م.ع.ا) ،و(م.م.ق) ،و( ا.م.ع) ،و( ع.م.ا.ع) ،أنــه يف متــام الســاعة الســاعة  4:00عــرا
بتاريــخ 2017/5/23م ،تــم قصــف حــي الضبوعــه بعــدة قذائــف ســقطت أربــع منهــا يف الشــارع العــام ،أمــام مبنــى
مديريــة التعزيــة القدميــة األوىل ،بالقــرب مــن مــدارس طيبــه ،نتــج عنهــا مقتــل شــخص وإصابــة آخــر ،وبعدهــا
بدقائــق ســقطت القذيفــة الثانيــة أمــام محــل إصــاح املوتــورات أمــام مبنــى مديريــة التعزيــة نتــج عنها ســقوط ()11
ضحيــه مــن بينهــم أطفــال ثــم بعــد دقائــق أخــرى ســقطت القذيفــة الثالثــة عــى منــزل عبــده عــي املخــايف بنفــس
الشــارع ،والقذيفــة الرابعــة بجانــب محــل العــوايض ،أدت إىل مقتــل الطفــل إليــاس عبدالحكيــم ،وإصابــة آخريــن ،وقــد
نتــج عــن ســقوط هــذه القذائــف األربــع مقتــل ( )5أشــخاص وجــرح ( )11شــخصا ،بينهــم ( )7أطفــال ،كــا نتــج
عــن ســقوط هــذه القذائــف تــرر املنــازل املجــاورة ملــكان انفجارهــا.

أسامء القتىل
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م

االسم

العمر

1

الياس عبدالحكيم قائد

 6سنوات

2

مالك عبد الرحمن سليم

 19سنه

3

انو قائد حسن سيف

25سنه

4

نبيل عيل نارص

 27سنة

5

سامل احمد عيل كدافع

 20سنه
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أسامء املصابني
م

االسم

العمر

1

مالك جميل قائد

 9سنوات

2

غزاله عبد الباسط قاسم

 28سنوات

3

عرقمه فرحان سعيد

 65سنه

4

مهند وهيب محمد

 3سنوات

5

محمد وهيب محمد الصيل

 3سنوات

6

ماجد عبدالله قاسم

 35سنه

7

عبدالرحمن شوقي اسامعيل

 10سنوات

8

نعيم احمد خالد حسن

 60سنة

9

نشوان احمد عباس

 38سنه

10

سامي سامل محمد عيل

6سنوات

11

ندى محمود محمد

 10سنوات

ونتيجــة لذلــك تــم تكليــف فريــق مــن قبــل اللجنــة للنــزول إىل مــكان الواقعــة مبعيــة خبــر عســكري تابــع للجنــة،
وتــم رفــع محــر معاينــة تضمــن اإلفــادة عــن أن القذائــف التــي تــم اســتخدامها يف القصــف هــي قذائــف مدفع ّيــة
تــم إطالقهــا مــن الجهــة التــي تتمركــز فيهــا ميليشــيا الحــويث وصالــح يف الحريــر وســوفتيل رشق مدينــة الحوبــان،
وأن املــكان الــذي ســقطت فيــه القذائــف هــو عبــارة عــن حــي ســكني يحتــوي عــى محــات تجاريــة ،وال توجــد بــه
أي أهــداف أو ثكنــات عســكرية ،وهــو مــا أكــده أيضــا الجرحــى وذوي الضحايــا الذيــن تــم االســتامع إىل إفادتهــم مــن
قبــل فريــق اللجنــة املكلــف بالنــزول والتحقيــق يف هــذه الواقعــة.

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وأقــوال الجرحــى ،ومــا
احتوتــه التقاريــر الطبيــة املرفقــة ،ومــا تضمنــه محــر املعاينــة املرفــوع مــن قبــل الفريــق املكلــف بالنــزول مــن
اللجنــة ،ومــا توصــل إليــه الخبــر العســكري التابــع للجنــة مــن خــال معاينــة املــكان وفحــص بقايــا شــظايا القذائــف
التــي تــم العثــور عليهــا يف مــكان الواقعــة ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي ميلشــيا الحــويث
وقــوات صالــح املتمركــزة يف الحريــر وســوفتيل والحوبــان.
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-6واقعه قتل وإصابة مدنيني باملجمع السكني مديريه صالة:
وتتلخــص الواقعــة يف أنــه يف يــوم األربعــاء املوافــق 2016/12/13م يف الســاعة  10: 30مســاءا ،تــم قصــف حــي
مــروع امليــاه مبديريــة صالــة مبدينــة تعــز بعــدة قذائــف ،ســقطت إحداهــا عــى منــزل املواطــن عبدالجليــل محمــد
عــي الوصــايب عندمــا كانــت أرستــه تتهيــأ للنــوم ،أدت إىل اخــراق ســطح املنــزل وانفجــرت داخــل إحــدى الغــرف،
مــا نتــج عنــه مقتــل أحــد أفــراد األرسة وإصابــة (  ) 6آخــرون جميعهــم مــن النســاء واألطفــال وهــم عــى النحــو
اآليت:

أسامء القتىل
م

االسم

العمر

1

شذى عبد الجليل محمد صالح

 50سنة

أسامء املصابني
م

االسم

العمر

1

ماجد عبد الجليل محمد صالح

سنة ونصف

2

عبد الجليل محمد صالح

 3سنوات

3

حمدي عبد الجليل محمد صالح

 7سنوات

4

نائلة عبد الجليل محمد صالح

5

غادة عبد الحبيب

6

سعيدة عبد الحبيب

وقــد جــاء يف أقــوال الشــهود (ع.م.ا) و(ي.م.ا) و(س.ع.ا.ق) ،وهــم مــن ســكان الحــي ،أنهــم ســمعوا صــوت االنفجــار
حــوايل الســاعة  10:30مســاءا ،وبعــد خروجهــم ملعاينــة مــا وقــع بعــد ســاع االنفجــار مبــارشة ،والــذي كان نتيجــة
لســقوط قذيفــة ،شــاهدوا دخــان وغبــار كثيــف يتصاعــد مــن منــزل عبــد الجليــل الوصــايب ،وعاينــوا زوجتــه ســعيدة
تصيــح أســعفونا أنقذونــا .وعنــد دخولهــم إلســعاف املصابــن وجــدوا الشــظايا قــد اخرتقــت أجســادهم ،وقامــوا
بإســعافهم إىل مستشــفى الصفــوة.
وتبــن لفريــق املعاينــة املكلــف مــن قبــل اللجنــة ،مبعيــة الخبــر العســكري التابــع للجنــة ،مــن خــال أقــوال الشــهود
ومعاينــة بقايــا القذيفــة  -وهــي عبــارة عــن شــظايا تــم جمعهــا مــن مــكان الواقعــة وتحريزهــا مــن قبــل اللجنــة -
ومــكان ســقوطها وزاويــة الســقوط ،أن القذيفــة التــي أطلقــت هــي مــن نــوع ( )82هــاون ،كــا تبــن أن القذيفــة
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أطلقــت الجهــة الشــالية الرشقيــة التــي تتمركــز فيهــا ميليشــيا الحــويث وقــوات صالــح ،وأن الحــي الــذي ســقطت
فيــه القذيفــة هــو حــي ســكني ال توجــد فيــه أي ثكنــات أو أهــداف عســكرية.

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وأقــوال الجرحــى ،ومــا
احتوتــه التقاريــر الطبيــة املرفقــة ،ومــا تضمنــه محــر املعاينــة املرفــوع مــن قبــل الفريــق املكلــف بالنــزول مــن
اللجنــة ،تبــن أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح املتمركــزة يف الجهــة
الشــالية الرشقيــة مــن حــي مــروع امليــاه مديريــة امليــاه مبديريــة صالــة – مدينــة تعــز.

 -7واقعة استهداف مدنيني مبديرية الحصني محافظة الضالع:
تتلخــص الواقعــة يف أنــه يف متــام الســاعة  6:00صباحــا بتاريــخ 2015/7/5م تــم قصــف حــي العطريــة مبديريــة
الحصــن محافظــة الضالــع بعــدد مــن القذائــف ســقطت إحداهــا يف الطريــق العــام أثنــاء مــرور حســن عــي قائــد،
وعصــام حســن عــي ،وشــخص آخــر يدعــى محســن مــا أدى إىل مقتلهــم جميعــا.
وورد يف شــهادة الشــهود وأقــوال ذوي الضحايــا ومنهــم (ن.ص.ع.ن) ،و(و.ص.ع) ،و(س.ص.س.ف) و(ا.ص.ع) ،أن
ميليشــيا الحــويث وقــوات صالــح كانــت تقــوم بقصــف املنطقــة ،ويف متــام الســاعة  6:00صباحــا ،عندمــا كان أهــايل
املنطقــة يذهبــون إىل مزارعهــم ،ســقطت إحــدى القذائــف يف الشــارع العــام ،مــا ادى اىل مقتــل عبدالســام عبــده
عــي قائــد ،وعصــام حســن عــي ،ومحســن الحصينــي.

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،وأقــوال ذوي الضحايــا،
ومــا احتوتــه التقاريــر الطبيــة والوثائــق واملحــررات املرفقــة مبلــف القضيــة ،تبــن للجنــة أن القذائــف التــي ســقطت
هــي مــن نــوع كاتيوشــا ،وأن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح التــي كانــت
متمركــزة يف شــال حــي العطريــة مديريــة الحصــن.

ب) طيــران التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية فــي اليمــن والقــوات التابعــة
للحكومــة
 .1واقعة قصف السجن املركزي يف محافظة البيضاء:
تتلخــص الواقعــة يف أنــه يف متــام الســاعة  7:00صباحــا مــن يــوم األحــد بتاريــخ 2015/10/11م ،تــم قصــف
الســجن املركــزي مبحافظــة البيضــاء ،وأدى ذلــك اىل مقتــل ( )10واصابــة عــدد مــن نــزالء الســجن:
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أسامء القتىل
م

االسم

1

شمسان عبدالويل محمد املقداد

2

احمد صالح محمد حاصل

3

عبدالله حسني محمد العبيدي

4

موىس عبدربه العبيدي

5

عبدربه حسني العزاين

6

يارس عيل عبدالنبي العزاين

7

عبدالسالم محمد الوهايش

8

صالح محمد عوض الحميقاين

9

خالد محمد عيل البحريي

10

عبدالله ابوبكر الجنيدي

وقــد جــاء يف أقــوال الشــهود ،وإفــادات ذوي الضحايــا الذيــن تــم االســتامع إليهــم مــن قبــل اللجنــة ،وهــم (ش.س.ع)،
و(ص.ع .ح  .ا) ،و(ح .ص .س .م) ،بأنــه يف حــوايل الســاعة  7:00صباحــا ،وأثنــاء تواجدهــم يف الســجن ،ســمعوا
صــوت انفجــار كبــر داخــل مبنــى الســجن ،وأنهــم عنــد خروجهــم مبــارشة مــن عنابرهــم شــاهدوا تهــدم جــدار
الســجن ،وجــدار العنرب(رقــم  ،)6حيــث كان جــدار العنــر ُمشــركا مــع جــدار الحــوش الخارجــي .وأفــادوا أنهــم حاولوا
الخــروج مــن املــكان لكــن عــدد مــن عنــارص مليشــيا الحــويث منعوهــم ،ورفضــوا إســعاف املصابــن داخــل الســجن،
كــا أطلقــوا النــار عــى املســاجني الذيــن كانــوا يحاولــون الخــروج ،خوفــا مــن القصــف أو كانــوا يحاولــون إســعاف
الجرحــى ،وأفــادوا بأنهــم متكنــوا بعــد ذلــك مــن الهــرب مــن فتحــة أخــرى يف الجهــة الرشقيــة مــن ســور الســجن،
وبعــد ابتعادهــم عــن مبنــى الســجن بحــوايل مســافة  100مــر ســمعوا دوي انفجــار صــاروخ آخــر تناثــر معــه الغبــار
واألحجــار الصغــرة إىل القــرب منهــم ،وبالتزامــن مــع ذلــك ســمعوا صــوت طائــرة تقــرب مــن فــوق الســجن ،كــا
أفــادوا أنهــم خــال األيــام التــي ســبقت القصــف كانــوا يالحظــون وجــود مجاميــع مســلحة تابعــة مليليشــيا الحــويث
وقــوات صالــح تــأيت لإلقامــة يف الســجن ،وقيــل أن بعــض هــذه املجاميــع هــم ممــن هربــوا مــن مديريــة لــودر
مبحافظــة أبــن املحاذيــة ملحافظــة البيضــاء ،كــا أفــادوا أنهــم خــال تلــك الفــرة كانــوا يشــاهدون بعــض األطقــم
العســكرية محملــة باألفــراد تدخــل وتخــرج إىل حــوش الســجن بشــكل يومــي.
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النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،وأقــوال الجرحــى ،ومــا
احتوتــه التقاريــر الطبيــة والوثائــق واملحــررات املرفقــة مبلــف القضيــة ،وبالرغــم مــا تتضمنــه رد الفريــق املشــرك
لتقييــم الحــوادث التابــع لقــوات التحالــف العــريب بشــأن مرشوعيــة الهــدف الــذي تــم قصفــه يف هــذه الواقعــة ،فــإن
اللجنــة ولألســباب املبينــة يف ملــف القضيــة مل تقتنــع باملــررات الــواردة يف هــذا الــرد مــا جعلهــا تــرى أن الجهــات
املســؤولة هــي التحالــف العــريب لدعــم الرشعيــة يف اليمــن ،باإلضافــة إىل القــوات املســلحة التابعــة للحكومــة املكلفــة
بتقديــم املعلومــات االســتخباراتية األرضيــة ،وميليشــيا الحــويث وقــوات صالــح التــي كانــت تتخــذ مجاميعهــا املســلحة
الســجن كثكنــة عســكرية.

 .2واقعة قصف منزل رويس الغزايل يف املنصورة – محافظة عدن:
تتلخــص الواقعــة يف أنــه يف صبــاح يــوم الثالثــاء بتاريــخ 2016/2/9م ،تــم قصــف أحــد املنــازل يف منطقــة املنصــورة
بصــاروخ جــو أرض ،مــا أدى إىل انهيــار املنــزل وســقوط  4قتــى وإصابــة طفلــة مــن أفــراد أرسة رويــس الغــزايل
التــي تســكن املنــزل.
وقــد ورد يف أقــوال ذوي الضحايــا وشــهادة الشــهود ،ومنهــم (ب.س.ف.س) ،و(س.ص.م.ص) ،بأنهــم شــاهدوا الطريان
يحلــق بالجــو ،وفجــأة شــاهدوا إضــاءة قويــة ،وانفجــار حــوايل الســاعة  3:30صباحــا ،وبعــد ســاعهم لهــذا االنفجار،
توجهــوا إىل مــكان وقوعــه ،فوجــدوا صاروخــا قــد انفجــر يف منــزل رويــس الغــزايل مــا أدى إىل تدمــره بالكامــل،
كــا عاينــوا أشــاء جثــث أربعــة أشــخاص مــن أرسة رويــس الغــزايل متناثــرة يف ركام املنــزل ،ومل تنجــوا مــن األرسة
إال طفلــة كانــت جريحــة وإصابتهــا بليغــة تــم إســعافها إىل املستشــفى.
وأكــد فريــق املعاينــة ،املكلــف مــن قبــل اللجنــة بالنــزول إىل مــكان الواقعــة ،أنــه مــن خــال الشــظايا التــي تــم العثــور
عليهــا يف املنــزل محــل الواقعــة ،تبــن أن االنفجــار تســبب بــه صــاروخ جــو أرض تــم إطالقــه مــن قبــل الطــران
التابــع لقــوات التحالــف العــريب ،كونهــا املســيطرة عــى األجــواء اليمنيــة خــال هــذه الفــرة ،كــا تبــن للجنــة أن
املوقــع املســتهدف هــو منــزل ملواطــن يقــع يف حــي ســكني ال توجــد فيــه أي ثكنــات أو أهــداف عســكريه.

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف تقريــر املعاينــة وشــهادة الشــهود ،وأقــوال
الجرحــى ،ومــا احتوتــه التقاريــر الطبيــة ،والوثائــق واملحــررات املرفقــة مبلــف القضيــة ،فقــد ثبــت لــدى اللجنــة ان
الجهــة املســؤولة هــي الطــران التابــع للتحالــف العــريب لدعــم الرشعيــة يف اليمــن ،مــع العلــم أن اللجنــة مل تتلقــى
الــرد مــن قبــل قيــادة قــوات التحالف/الفريــق املشــرك لتقييــم الحــوادث عــن االستفســار املقــدم إليهــا بشــأن هــذه
الواقعــة.
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 .3واقعة قصف طريان التحالف منزل يف قرية مشعبه مديرية مكرياس:
تتلخــص الواقعــة يف أنــه بتاريــخ 2016/8/30م تــم قصــف منــزل املواطــن يــارس محمــد عبداللــه الجــروي الــذي يقــع
يف ضواحــي مدينــة مكــراس مبحافظــة البيضــاء بصــاروخ جــو أرض ،مــا أدى إىل مقتــل ( )10أشــخاص مــن أفــراد
األرسة الســاكنني يف املنــزل ،وإصابــة ( )3آخريــن بينهــم نســاء وأطفــال.

أسامء القتىل
م

االسم

1

يارس محمد عبدالله الجروي

2

شيامء عبدالله الجروي

3

هاجر محمد عبدالله الجروي

4

اماين عبدربه احمد الزربه

5

منى عبدالله محمد الشهري

6

افراح عيل محمد الشهري

7

هديل يارس محمد الجروي

8

رنا نبيل محمد الجروي

9

نرسين عبدالله قاسم

10

ازهار محمد عبدالله الجروي

أسامء الجرحى
م

االسم

1

عبدالله مصطفى محمد الجروي

2

ريم محمد عبدالله الجروي

3

محمد يارس محمد الجروي

وقــد ورد يف أقــوال الشــهود وذوي الضحايــا الذيــن تــم االســتامع إليهــم مــن قبــل اللجنــة ومنهــم (ا.م.ا) ،و(ع.ص.م)،
و(.م.ع.ا) بــأن طــران التحالــف قــام بقصــف منــزل املواطــن يــارس محمــد عبداللــه الجــروي بعــد أن قــام مســلحني
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مــن جامعــة الحــويث وقــوات صالــح باالحتــاء بجــوار املنــزل مــن بينهــم قيــادي حــويث هــرب إىل قريــة مشــعبة،
وقــام باســتخدام أحــد املنــازل لالختبــاء فيــه ،ووضــع ســيارته بجانــب املنــزل الــذي تــم قصفــه بعدمــا كان طــران
التحالــف يتعقبــه.

النتيـجة
اســتلمت اللجنــة توضيــح بشــأن هــذه الواقعــة مــن قبــل الفريــق املشــرك لتقييــم الحــوادث التابــع لقــوات التحالــف
والــذي ورد فيــه :أن قــوات التحالــف  -يف نفــس اليــوم  -قامــت بتنفيــذ أربــع مهــام إســناد جــوي لصالــح املقاومــة يف
محيــط مديريــة مكــراس ألربعــة أهــداف جميعهــا أهــداف عســكرية مرشوعــة يحقــق اســتهدافها ميــزة عســكرية،
وجميعهــا كانــت خــارج النطــاق العمــراين ملديريــة مكــراس ،وأقــرب هــدف كان يبعــد عــن مدينــة مكــراس مســافة
 2كيلــو مــر ،وهــي مســافة آمنــه لتجنــب اإلرضار باألعيــان املدنيــة ،وعــى ضــوء ذلــك فــإن قــوات التحالــف تنكــر
قيامهــا بقصــف أي أحيــاء ســكنية مبديريــة مكــراس.
ومــن خــال إجــراءات التحقيــق التــي قامــت بهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،وأقــوال ذوي الضحايــا ،ومــا
أثبتتــه التقاريــر املرفقــة مبلــف القضيــة ،ومــا جــاء يف التقريــر املرفــوع مــن قبــل الراصــد املكلــف بالنــزول إىل مــكان
الواقعــة ،وبنــاء عــى األســباب التــي تضمنهــا ملــف القضيــة ،فقــد تبــن للجنــة أن املنــزل تــم قصفــه بصــاروخ جــو
أرض تــم إطالقــة مــن إحــدى الطائــرات التابعــة لقــوات التحالــف العــريب لدعــم الرشعيــة يف اليمــن ،كــون طــران
التحالــف هــو املســيطر الوحيــد عــى أجــواء الجمهوريــة اليمنيــة خــال هــذه الفــرة ،وهذا بحــد ذاتــه ينفي مــا ورد يف
مذكــرة التوضيــح املســلمة إىل اللجنــة مــن قبــل الفريــق املشــرك لتقييــم الحــوادث بشــأن عــدم قيــام قــوات التحالــف
بقصــف املوقــع محــل التحقيــق يف مديريــة مكــراس ،وبنــاء عليــة فقــد ثبــت لــدى اللجنــة مســؤولية طــران التحالف
عــن هــذه الواقعــة مــع ثبــوت مســؤولية ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح الحتامئهــم باملبــاين الســكنية وتعريضهــم
املدنيــن للخطــر.

 .4واقعــه قصــف منــزل أرسة طــارش محمــد النعيمــي يف قريــة ملــح يف مديريــة نهــم محافظــة
صنعــاء:
تتلخــص الواقعــة أنــه بتاريــخ 2016/2/18م ،وأثنــاء اشــتداد املواجهــات يف مديريــة نهــم محافظــة صنعــاء مــا بــن
قــوات الجيــش مــن جهــة وعنــارص ميليشــيا الحــويث وقــوات صالــح مــن جهــة أخــرى ،كان هنــاك نــزوح ألهــايل
قريــة ملــح مــن منازلهــم بســبب املعــارك ،وعنــد محاولــة أرسة طــارش محمــد عــي ســيف النعيمــي النــزوح مــن
القريــة ،تــم قصــف الســيارة التــي كانــوا يســتلقونها مــا أدى إىل تدمــر الســيارة ومقتــل ( )9مــن أفــراد األرسة
وأقاربهــم.
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أسامء القتىل
م

االسم

العمر

الجنس

1

ابراج عامر الدهميش

20سنة

أنثى

2

امل عبدالويل النعيمي

 12سنة

طفلة

3

عفراء عيل يحيى الدهميش

 5سنوات

طفلة

4

هيفاء عامر الدهميش

 30سنة

اثنى

5

احمد زخيم عيل النعيمي

 7سنوات

طفل

6

حافظ احمد صالح النعيمي

 16سنة

طفل

7

محمد عبد الويل النعيمي

 8سنوات

طفل

8

ماجد زخيم طارش النعيمي

 9سنوات

طفل

9

بلقيس عبدالويل النعيمي

 8سنوات

طفلة

10

عزيزة محمد عيل سيف

 40سنة

أنثى

11

عيل صالح النعيمي

 10سنوات

طفل

12

عيل يحيى الدهميش

 45سنة

ذكر

وقــد ورد يف أقــوال الشــهود وذوي الضحايــا الذيــن تــم االســتامع إليهــم مــن قبــل اللجنــة ،ومنهــم (ن .م .ي .ف)،
و(ج.م .ي .ف) ،مــا مفــاده أن مليشــيات الحــويث وصالــح انتــرت يف قريــة ملــح مديريــة نهــم ،ومتركــزت بأســلحتها
بــن مبــاين القريــة ،وأنــه أثنــاء املواجهــات بــن الجيــش الوطنــي ومليشــيا الحــويث وقــوات صالــح تــم تدمــر الكثــر
مــن املنــازل ،وســقوط الكثــر مــن الضحايــا املدنيــن ،وهــروب الكثــر مــن األهــايل مــن املنطقــة ،ومــن هــؤالء أرسة
طــارش محمــد عــي ســيف النعيمــي وأوالده وأقاربــه ،الذيــن تعرضــوا أثنــاء محاولتهــم الفــرار وصعودهــم الســيارة
للقصــف مــن إحــدى الطائــرات التابعــة لقــوات التحالــف ،مــا تســبب يف متديــر الســيارة ومقتــل وجــرح مــن كانــوا
عليهــا وعددهــم  12شــخص.

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،وأقــوال الجرحــى ،ومــا
احتوتــه التقاريــر الطبيــة ،والوثائــق واملحــررات املرفقــة مبلــف القضيــة مــن معطيــات ،فقــد ثبــت للجنــة أن الجهــة
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املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي قــوات الطــران التابعــة لقــوات التحالــف العــريب .مــع العلــم أن اللجنــة مل تتلقــى
الــرد مــن قبــل قيــادة قــوات التحالف/الفريــق املشــرك لتقييــم الحــوادث عــن االستفســار املقــدم إليهــا بشــأن هــذه
الواقعــة.

 .5واقعة قصف منزل املواطن محمد احمد السنباين مديرية الظهار-مدينة اب:
تتلخــص الواقعــة يف أنــه يف صبــاح يــوم الجمعــة بتاريــخ 2015/8/28م تعــرض منــزل املواطــن محمــد أحمــد
الســنباين ،الكائــن يف حــي منتــزه جبــل ريب مديريــة الظهــار محافظــة آب ،إىل القصــف بصــاروخ مــا أدى إىل تدمــر
املنــزل بالكامــل ،ومقتــل ( )7مــن الســاكنني فيــه وإصابــة شــخص واحــد إصابــة بليغــة.

أسامء القتىل
م

االسم

العمر

1

عبدامللك وليد محمد السنباين

15عام

2

عبد الغني منذر محمد السنباين

 14عام

3

خالد محمد احمد السنباين

 25عام

4

جميلة محمد الحضور

 60عام

5

محمد احمد عبدالغني السنباين

 70عام

6

حنني عدنان محمد الجريش

عامني

7

حنان محمد احمد الحسيني

25عام

أسامء القتىل
م

االسم

العمر

1

سعيد عبده محمد الداليل

20عام

وبحســب مــا تضمنــه التقريــر املرفــوع مــن قبــل راصــدي اللجنــة املكلفــن بالنــزول إىل مــكان الواقعــة ،ومــا تضمنتــه
الوثائــق والتقاريــر املرفقــه مبلــف القضيــة ،ومــا ورد يف إفــادات ذوي الضحايــا وأقــوال شــهود الواقعــة ،ومنهــم
(م.س.ا.ق) ،و(ا.هـــ.ع) ،فــإن منــزل محمــد الســنباين الــذي يســكن فيــه وزوجتــه جميلــة ،وأبنــاءه خالــد وعبدالغنــي
ومنــذر وعبدامللــك ووليــد ،والــذي يقــع يف أعــى قمــة جبــل ريب بجــوار صالــة االفــراح واملنتــزه واملســبح ،تعــرض
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للقصــف مــن قبــل الطــران التابــع لقــوات التحالــف العــريب لدعــم الرشعيــة يف اليمــن مــا أدى إىل تدمــره ومقتــل
أفــراد األرسة ،كــا تســبب الصــاروخ الــذي ســقط عــى املنــزل يف مقتــل الضحيتــن ،حنــن الجــرايش ،وحنــان
الحســيني اللتــان كانتــا فــوق ســطح منزلهــا املجــاور للمنــزل املســتهدف ،وأصيــب يف القصــف أيضــا أحــد الرعــاة
الذيــن كانــوا يرعــون أغنامهــم بالقــرب مــن مــكان الواقعــة ،كــا تــم التأكيــد يف التقريــر عــى أن املنطقــة التــي تــم
اســتهدافها مل يكــن فيهــا أي هــدف عســكري أو ثكنــات عســكرية.

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،وإفــادات ذوي الضحايــا
وجريانهــم ،ومــا احتوتــه التقاريــر والوثائــق واملحــررات املرفقــة مبلــف القضيــة ،فقــد ثبــت لــدى اللجنــة أن الجهــة
املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي الطائــرات التابعــة للتحالــف العــريب لدعــم الرشعيــة يف اليمــن ،بالرشاكــة مــع
املصــادر األرضيــة التابعــة للقــوات املســلحة الحكوميــة ،مــع العلــم أن اللجنــة مل تتلقــى الــرد مــن قبــل قيــادة قــوات
التحالف/الفريــق املشــرك لتقييــم الحــوادث عــن االستفســار املقــدم إليهــا بشــأن هــذه الواقعــة.

 .6واقعــة قصــف مبنــى الرشكــة اليمنيــة لتحليــة امليــاه التابعــة ملجموعــة هائــل ســعيد انعــم يف
مدينــة املخــا محافظــة تعــز:
تتلخــص الواقعــة يف أنــه بتاريــخ 2016/11/3م تعــرض مبنــى اإلدارة القدميــة لرشكــة تحليــة امليــاه التابعــة ملجموعــة
رشكات هائــل ســعيد أنعــم يف مدينــة املخــا محافظــة تعــز لقصــف صاروخــي مــا أدى إىل هــدم املبنــى ومقتــل ()2
وإصابــة ( )15آخريــن مــن العاملــن يف الرشكــة.

أسامء الضحايا

30

م

االسم

العمر

املهنة

حالة الضحية

1

رياض توفيق مجاهد عثامن

 34عام

مقاول محطة التحلية

متويف

2

عبده محمد يحيى

 36عام

مقاول محطة التحلية

متويف

3

سامي احمد محمد صالح

 35عام

عامل محطة التحلية

إصابة بليغة

4

محمد يحيى محمد املساوي

 30عام

عامل محطة التحلية

إصابة بليغة

5

مروان عيل صالح عيل حرتوش

 31عام

عامل محطة التحلية

إصابة بليغة

6

وهدان نبيل طاهر العريقي

 31عام

عامل محطة التحلية

إصابة متوسطة
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7

مفيد عبدالرحمن عيل الشمريي

 39عام

عامل محطة التحلية

شبكة العني متوسطة

8

عبداالله احمد عبدالرب الدخني

 34عام

عامل محطة التحلية

شبكة العني متوسطة

9

رفيق عبدالله حسن فاضل

 32عام

عامل محطة التحلية

شبكة العني متوسطة

10

مختار احمد محمد جريب

 35عام

عامل محطة التحلية

11

معاذ يحيى محمد عوض

 33عام

عامل محطة التحلية

12

إسالم احمد سامل افندي

 25عام

عامل محطة التحلية

13

منور عبدالواحد يوسف

 60عام

عامل محطة التحلية

14

سالم احمد عبده شاذيل

 32عام

عامل محطة التحلية

15

طارق محمد صالح السيد

 34عام

عامل محطة التحلية

16

شافعي عبدالرحمن عبدالويل

 28عام

عامل محطة التحلية

17

نشوان محمد عبدالله

 39عام

عامل محطة التحلية

شظايا بالراس وطبلة
األذن املتوسطة
شظايا بالراس وطبلة
األذن متوسطة
شظايا بالراس وطبلة
األذن متوسطة
شظايا بالراس وطبلة
األذن متوسطة
شظايا بالراس وطبلة
األذن متوسطة
شظايا بالراس وطبلة
األذن متوسطة
شظايا بالراس وطبلة
األذن متوسطة
شظايا بالراس وطبلة
األذن متوسطة

وقــد ورد يف شــهادة الشــهود ،وإفــادات الجرحــى الذيــن تــم االســتامع إىل أقوالهــم مــن قبــل فريــق اللجنــة املكلــف
بالنــزول إىل مــكان الواقعــة ومنهــم (ت .ج .ع .ح)( ،ه .ح .ع .س)و (ع .ف .م .ع) ،بأنــه يف حــوايل الســاعة  9:30مــن
صبــاح يــوم الخميــس املوافــق 2016/11/3م كان هنــاك تحليــق للطــران يف أجــواء مدينــة املخــا ،وأثنــاء ذلــك ســقط
صــاروخ عــى مبنــى رشكــة تحليــة امليــاه أدى إىل إصابــة مبنــى االدارة القدميــة يف وقــت الــدوام الرســمي للموظفــن،
وتســبب يف مقتــل اثنــن مــن املوظفــن وجــرح ( )15آخريــن تــم اســعافهم مــن قبــل األهــايل يف عيــادة الدكتــور
(أ.ج) ،ثــم تــم نقلهــم إىل مستشــفى األمــل الجديــد ،ومستشــفى  22مايــو ،كــا أفــادوا بتواجــد ثكنــة عســكرية يتمركز
فيهــا مجموعــة مــن مســلحي ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح ،وعــدد مــن اآلليــات العســكرية بجانــب الرشكــة،
إضافــة إىل منصــة إطــاق صواريــخ كاتيوشــا تــم نصبهــا يف جــوار املبنــى.

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،وإفــادات ذوي الضحايــا
وجريانهــم ،ومــا احتوتــه التقاريــر الطبيــة والوثائــق واملحــررات املرفقــة مبلــف القضيــة ،فقــد ثبــت لــدى اللجنــة أن
هنــاك مســؤولية مشــركة تقــع عــى عاتــق أطــراف النــزاع يتحمــل جــزء منهــا الطــران التابــع لقــوات تحالــف دعــم
الرشعيــة يف اليمــن وقــوات الجيــش اليمنــي مــن جهــة ،وذلــك لكونهــا هــي املســؤول املبــارش عــن قصفهــا ملنشــأة
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مدنيــة يعمــل فيهــا العــرات مــن املوظفــن املدنيــن أثنــاء الــدوام الرســمي ،وهــو مــا ترتــب عليــه مقتــل وإصابــة
العديــد منهــم ،كــا تتحمــل ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح املســؤولية الجنائيــة وذلــك لثبــوت قيامهــا بالتمركــز
جــوار املنشــئات املدنيــة وتســببها يف اســتهداف هــذه املبــاين وتعريــض العاملــن فيهــا للخطــر ،مــع العلــم أن اللجنــة
مل تتلقــى الــرد مــن قبــل قيــادة قــوات التحالف/الفريــق املشــرك لتقييــم الحــوادث عــن االستفســار املقــدم إليهــا
بشــأن هــذه الواقعــة.

 .7واقعــة قصــف عــرس أرسة محمــد عــي البســييس يف منطقــة واحجــة مديريــة ذوبــاب مبحافظــة
تعز :
تتلخــص الواقعــة يف أنــه يف حــوايل الســاعة  10:00صباحــا بتاريــخ 2015/9 /23م ،تــم قصــف خيمتــن عــرس ألرسة
محمــد عــي ســعيد البســيس يف قريــة واحجــة مديريــة ذو بــاب مبحافظــة تعــز بغــارة جويــة نتــج عنهــا مقتــل ()25
شــخص ،وإصابــة ( )5آخريــن ممــن كانــوا متواجديــن يف حفــل الــزواج داخــل الخيمتــن.

أسامء القتىل

32

م

االسم

العمر

1

رياض امني عبدالله عمره

 22سنة

2

عيل عبدالله عسريي

 15سنة

3

داؤود سعيد درويش

 55سنة

4

عفاف عوض عيل سعيد

5

صالح عوض عيل سعيد

6

عبدالله محمد عيل

 12سنة

7

خميسة عيل سعيد حكمي

 25سنة

8

فطيمة عيل سعيد حكمي

 35سنة

9

امرية عيل سعيد بسيبس

 30سنة

10

احمد حسني سعيد

 9سنة

11

سنية حسني سعيد

 11سنة

12

ابراهيم حسني سعيد

 7سنة
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13

نزري حسني سعيد

 5سنة

14

سعيده حسني سعيد

سنة ونصف

15

انيسه عيل سعيد حكمي

 20سنة

16

سعيد حكمي

 3سنة

17

عبدالله عيل غيبوق

 25سنة

18

دولة محمد عيل غيبوق

 25سنة

19

محسن عطروش عيل سعيد

 12سنة

20

سعيد مهيوب عيل سعيد

 11سنة

21

فاطمة سامل محمد خييش

 16سنة

22

حميده احمد سعيد عواض

 16سنة

23

فاطمة عيل يحيى احمد عيل

 20سنة

24

مرياث العمر بن منصور

 15سنة

25

تودد امني عبدالله عوض

 13سنة

أسامء الجرحى
العمر

م

االسم

1

محمد عيل عوض عبده عواض

2

جميلة صالح عواض

 40سنة

3

شهد عبدالله امني عواض

 12سنة

4

عليا عيل سعيد ميك

 40سنة

5

ماجدة محمد عيل سعيد

 25سنة

وقــد ورد يف أقــوال شــهود الواقعــة وذوي الضحايــا والجرحــى الذيــن تــم االســتامع إليهــم مــن قبــل اللجنــة ومنهــم
(م.ع.س.ب) ،و(هـــ.س.م) ،و(م.ع.س.ب) ،أنــه يف حــوايل الســاعة  10:00مــن صبــاح يــوم 2015/9/23م ،وأثنــاء

33

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

مشــاركة عــدد مــن أهــايل قريــة واحجــة يف عــرس محمــد عــي ســعيد البســيس ،وهــو مــن أبنــاء القريــة ،كان هنــاك
تحليــق يف الجــو لطائــرة تابعــة لقــوات التحالــف ،ثــم قامــت الطائــرة بإطــاق صاروخــن أحدهــا اســتهدف الخيمــة
األوىل التــي مل يكــن يتواجــد فيهــا ســوى شــخصني قتــا نتيجــة لذالــك ،فيــا اســتهدف الصــاروخ الثــاين الخيمــة
الثانيــة مــا أدى إىل مقتــل ( )23شــخص وإصابــة ( )5آخريــن بينهــم نســاء وأطفــال ،كــا أنــه ومــن خــال إفــادة
الشــهود ومعاينــة فريــق النــزول املكلــف مــن قبــل اللجنــة ملــكان الواقعــة ،تبــن أن املنطقــة التــي تــم اســتهدافها مل
يكــن فيهــا أي ثكنــات عســكرية ،وال يتواجــد فيهــا أي مســلحني ،وأن بقايــا الصاروخــن الذيــن تــم اســتخدامهام يف
القصــف ،التــي تــم جمعهــا مــن قبــل فريــق اللجنــة املكلــف بالنــزول ،تؤكــد أن الصاروخــن أنهــا صواريــخ جــو أرض
تــم اطالقهــا مــن قبــل إحــدى الطائــرات التابعــة لقــوات تحالــف دعــم الرشعيــة يف اليمــن باعتبــاره املســيطر الوحيــد
عــى أجــواء الجمهوريــة اليمنيــة يف هــذه الفــرة.

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،وأقــوال الجرحــى ،ومــا
احتوتــه التقاريــر الطبيــة والوثائــق واملحــررات املرفقــة مبلــف القضيــة ،ومــا تضمنــه تقريــر املعاينــة املرفــوع مــن
قبــل فريــق النــزول املكلــف بالتحقيــق يف الواقعــة مــن قبــل اللجنــة ،فقــد ثبــت لــدى اللجنــة أن الجهــة املســؤولة
عــن هــذا االنتهــاك هــي الطائــرات التابعــة لقــوات التحالــف العــريب لدعــم الرشعيــة يف اليمن،مــع العلــم أن اللجنــة مل
تتلقــى الــرد مــن قبــل قيــادة قــوات التحالف/الفريــق املشــرك لتقييــم الحــوادث عــن االستفســار املقــدم إليهــا بشــأن
هــذه الواقعــة.

ثانيا :تجنيد األطفال
يعــد تجنيــد األطفــال مــن االنتهــاكات الجســيمة التــي تحظرهــا الترشيعــات الوطنيــة واملواثيــق الدوليــة املعنيــة
بحاميــة األطفــال ،وعــى وجــه الخصــوص «اتفاقيــة حقــوق الطفــل» و «الربتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة
حقــوق الطفــل» والــذي يحظــر اســتخدام األطفــال يف النزاعــات املســلحة وتجنيدهــم ،املصــادق عليهــا مــن قبــل
الجمهوريــة اليمنيــة ،وأحــكام الربتوكــول اإلضــايف الثــاين امللحــق باتفاقيــات جنيــف باإلضافــة إىل «قانــون حقــوق
الطفــل اليمنــي» املتوائــم مــع هــذه االتفاقيــات .ولخطــورة هــذا النــوع مــن االنتهــاكات فقــد اهتمــت اللجنــة بالرصــد
والتوثيــق والتحقيــق يف كافــة االدعــاءات املتعلقــة بتجنيــد األطفــال الســيام مــع توافــر الكثــر مــن صــور اســتخدام
األطفــال أثنــاء النــزاع املســلح الجــاري حاليــا يف اليمــن ســواء باملشــاركة املبــارشة يف القتــال أو يف تقديــم العــون
للمقاتلــن ،مــا تســبب يف تعريــض أولئــك األطفــال للخطــر ،ويف هــذا الجانــب رصــدت اللجنــة ( )176حالــة ادعــاء
بتجنيــد األطفــال مــا دون ســن  15ســنة ،تــم التحقيــق يف ( )141حالــة منهــا .وفيــا يــي بعــض النــاذج مــن
الحــاالت التــي حققــت اللجنــة فيهــا.
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 -1تجنيد الطفل (ا .ص .ا – ).العمر  14عام – جبل الرشق – محافظة ذمار:
تتلخــص الواقعــة بحســب إفــادة (ع.ع.م.د) ،وهــو مــن أقــارب الطفــل ،بأنــه تــم تجنيــد الطفــل (أ.ص.أ) البالــغ مــن
العمــر  14ســنه مــن قبــل ميليشــيا الحــويث ،وقامــوا بإغرائــه باالنضــام إىل أحــد مراكزهــم املوجــود يف إحــدى قــرى
املديريــة ،وإفهــام الطفــل وإقنــاع أرستــه بأنــه ســيحظى بــدورات ثقافيــة ،وســيمنح راتــب شــهري .لكــن بعــد التحاقــه
باملركــز ومكوثــه فيــه عــدة أيــام ،تــم نقلــه إىل أحــد املعســكرات يف صنعــاء .وبعدهــا تــم الدفــع بــه إىل إحــدى جبهــات
القتــال بــدون علــم أرستــه التــي انقطعــت عنهــا أخبــاره ومل تعــد تعلــم أيــن هــو موجــود حاليــا.
وجــاء بأقــوال الشــاهدان (ف.م.ص.د) ،و(ن.ع.ح.ا ) أن الطفــل (ا.ص.ا) ،وهــو مــن أبنــاء قريتهــم ،كان يــدرس يف
الصــف الســابع االبتــدايئ ،وال يتجــاوز عمــره  14ســنة ،تــم أخــذه مــن قبــل ميليشــيا الحــويث ،وبالتحديــد مــن قبــل
املدعــو أبوعبداللــه ،بحجــة حضــور دورة ثقافيــة يف مركــز املديريــة عــى أن ال يتــم نقلــه إىل أي مــكان خــارج املديريــة،
كــا اشــرطت ذلــك أرستــه ،ومــع ذلــك تــم نقلــه بــدون موافقــة أرستــه إىل معســكرات التدريــب ،كــا هــو حــال باقي
األطفــال الذيــن ينضمــون إىل جامعــة الحــويث .وحتــى اآلن مل يتــم إعــادة الطفــل وال إبــاغ أرستــه مبــكان وجــوده أو
الجبهــة التــي يحــارب فيهــا عــدى األخبــار التــي تصــل إليهــم مــن بعــض املنتمــن إىل جامعــة الحــويث والتــي تفيــد
بــأن الطفــل تــم أخــذه للقتــال عــى الحــدود.

 -2تجنيد الطفل (ح.ي.ي.ف) – العمر  15عام – محافظة ذمار:
تتلخــص هــذه الواقعــة ،بحســب إفــادة والــد الضحيــة ،بأنــه تــم تجنيــد ولــده يف مــارس 2015م مــن قبــل ميليشــيات
الحــويث بعــد أن تــم اقناعــه مبنحــه راتــب شــهري ،وبقائــه يف املنطقــة ،وعــدم نقلــه إىل أي مــكان ،لكــن بعــد عــدة
أيــام مــن تجنيــده ،تــم نقلــة إىل معســكر خــارج املنطقــة .وبعدهــا مل يعــد والــده يعلــم إىل أيــن تــم نقلــه ،ومــن ثــم
الــزج بــه يف الحــروب دون رضــاه أو رضــا والديــه .وبعــد عــدة أشــهر تــم إبالغــه بــأن ابنــه قتــل يف الحــرب.
وقــد أكــدت أقــوال الشــهود (ع.اح.ا ) ،و(م.ح.ع.س) بــأن الطفــل (ح.ي.ي.ف) ،عمــره ( )15عامــا ،مــن أبنــاء قريتهــم،
قــد تــم أخــذه مــن قبــل ميليشــا الحــويث وتجنيــده والــزج بــه يف الحــرب ،وأنــه قتــل يف البقيــع ،وتــم اشــعار أهلــه
بذلــك مــن قبــل ميليشــا الحــويث ،ومل يتــم تســلم جثتــه إىل أرستــه حتــى اآلن ،كــا أفــادوا بــأن ميليشــيا الحــويث
جنــدت الكثــر مــن أطفــال قريتهــم وأن الكثــر منهــم قتلــوا.

 -3تجنيد الطفل (ع.م.ع.ع)  15 -سنة:
وتتلخــص الواقعــة ،بحســب إفــادة الضحيــة نفســه الــذي تــم االســتامع إىل أقوالــه مــن قبــل اللجنــة ،وبحســب مــا
أكــد عليــه الشــهود (د.ج.ع) ،و(م.ص.ع.ج) ،بأنــه يســكن يف حــي الزراعــة مبديريــة التحريــر بأمانــة العاصمــة ،وأن
املــرف التابــع للحوثيــن يف شــارع الزراعــة أبلغــه بأنــه إذا انضــم إليهــم ســوف يتــم منحــه راتــب شــهري وبندقيــة
كالشــنكوف .وبعــد اقتناعــه طلــب منــه املــرف الذهــاب إىل جامــع الكبــي ،وهنــاك حــر طقــم عســكري وأخــذه
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هــو و 12آخريــن ،معظمهــم مــن األطفــال ،إىل مديريــة رصواح مبحافظــة مــارب ،وكانــت املواجهــات تــدور يف ذلــك
الوقــت يف جبهــة اإلرشاف غــريب مــأرب ،وهنــاك اســتقبلهم القيــادي الحــويث أبــو حيــدر الرشيــف .وتــم منحــه قطعة
ســاح ،وتوزيعــه عــى مزرعــة الرويشــان التــي تبعــد عــن مدينــة مــارب  4كيلــو مــر ،وهنــاك تــم الزحــف عليهــم مــن
قبــل الجيــش الوطنــي ،وتــم أرسه ،واســتمر يف األرس ملــدة عــام ،ثــم بعدهــا تــم تســليمه مــن قبــل الجيــش الوطنــي
إىل أرستــه.

 -4تجنيد الطفل (ف.ع.م.ج)  14 -عام:
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا ورد يف إفــادة الضحيــة نفســه ومــا أكــدت عليــه أقــوال الشــهود (د.ج.ع) ،و(م.ص.ع)،
أنــه مــن أبنــاء مديريــة خــوالن محافظــة صنعــاء ،وأنــه أثنــاء ذهابــه إىل املدرســة التقــى بأحــد عنــارص جامعــة
الحــويث ،ويدعــى نايــف محمــد الجــرف ،والــذي أبلغــه أنــه إذا انضــم إىل جامعــة الحــويث ســيتم منحــه الشــهادة
الدراســية ،وراتــب شــهري ،وتســليمة قطعــة ســاح ،وأن نتائجــه يف الدراســة ســتكون مضمونــة ،ألن أي شــخص
ينضــم إىل جامعــة الحــويث ويتجنــد معهــم ســيتم منحــه شــهادات مدرســ ّية بــدون دراســة ،وأفــاد الضحيــة أنــه
بعــد موافقتــه عــى ذلــك ،تــم أخــذه إىل مديريــة رصواح مبحافظــة مــارب ،ومــن هنــاك تــم نقلــه إىل أحــد املعســكرات
يف مدينــة صنعــاء ،وتــم إخضاعــه لــدورة عســكرية ملــدة ( )15يــوم ،تــدرب فيهــا عــى اســتخدام األســلحة الثقيلــة
واملتوســطة ،وبعدهــا تــم إعادتــه إىل جبهــة رصواح ،وهنــاك تــم أرسه مــن قبــل قــوات الجيــش ،واســتمر يف األرس
لعــدة أشــهر ،وبعدهــا تــم إطــاق رساحــه وتســليمه ألهلــه يف مدنيــة مــأرب يف يــوم 2016/11/20م مبناســبة يــوم
الطفولــة العاملــي.

 -5تجنيد الطفل (ا.ص.ح) -عمره  14سنة:
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا جــاء يف إفــادة (ع.ع.م.و) ،وهــو مــن أقــارب الضحيــة ،بأنــه تــم تجنيــد الطفــل
(أ.ص..ح) ،مــن قبــل جامعــة الحــويث بواســطة عبداللــه الالحجــي ،مســؤول التجنيــد باملديريــة ،ونقلــه إىل معســكرهم
يف قريــة عامــد بنــي اســعد شــال مديريــة جبــل الــرق ،ثــم إىل صنعــاء .ومــن ذلــك الوقــت مل يعلــم يف أي جبهــة
يقاتــل حاليــا ،شــأنه شــأن العديــد مــن أطفــال املديريــة الذيــن يعــودون أغلبهــم قتــى.
وورد يف شــهادة الشــهود (ف.ع.م.ص.و) ،و(ن.ع.ح.ب) ،مــا مفــادة أن جامعــة الحــويث انشــأت عــدة معســكرات
تدريبيــه يف مديريــة جبــل الــرق محافظــة ذمــار ،وأفــادوا بــأن أغلــب مــن التحقــوا بتلــك املعســكرات هــم مــن أطفال
محافظــة رميــة وذمــار ،وأن الضحيــة الطفــل (ا.ص.ح ،).وطفــل آخــر يدعــى (ا.م.ه) ،يدرســان يف الصــف الســابع ،وال
يتجــاوز عمرهــا  15ســنة،وتم أخذهــا مــن قبــل املدعــو عبداللــه الالحجــي لحضــور دورة ثقافيــه يف مركــز املديريــة،
عــى أال يتــم نقلهــم إىل أي مــكان خــارج املديريــة ،كــا اشــرطوا عليــه أهاليهــم ،لكنــه قــام بنقلهــم إىل معســكرات
تدريبيــة خــارج املحافظــة ،ومــن ثــم تــم توزيعهــم عــى جبهــات القتــال ،كحــال مــن ينضمــون للجامعــة ،وأبلغتهــم
جامعــة الحــويث أنهــم يقاتلــون عــى الحــدود.
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 -6تجنيد الطفل (م .ع س 15- ).سنة  -محافظة صعدة:
تتلخــص هــذه الواقعــة ،بحســب مــا ورد يف إفــادة الضحيــة ،ومــا جــاء يف أقــوال الشــهود (ع.ش.م) ،و(ج.ص.ع) ،أنــه
يف شــهر فربايــر2016م ،مبنطقــة خــوالن مديريــة ســاقني ،كان يوجــد مركــز اســمه مركــز ســبيل اللــه تابــع مليليشــا
الحــويث ،يتــم فيــه عــرض محــارضات لحســن بــدر الديــن الحــويث وعبدامللــك الحــويث ،وعــرض بعــض املقاطــع
لعمليــات يقــوم بهــا املجاهديــن التابعــن ملليشــيا الحــويث ضــد الكفــار ،وأنــه عندمــا كان يحــر إىل املركــز ،ومــن
خــال لقائــه بعنــارص مــن مليشــيا الحــويث ,تــم إقناعــه باالنضــام إىل مــا يســمى باملجاهديــن ،وأنــه أثنــاء تواجــده
هــو وزميلــه بامللعــب املجانــب للمركــز ،حــر إليهــم شــخص يدعــى أبــو حــرب ،وهــو مــرف الحوثيــن يف املنطقــة،
وأخذهــم إىل مدينــة صعــدة .ويف اليــوم التــايل ،تــم نقلهــم إىل محافظــة الجــوف مديريــة خــب الشــعف ،وهنــاك تــم
تدريبهــم ملــدة شــهر يف أحــد املعســكرات عــى اســتخدام األســلحة كالكالشــنكوف واآلربيجــي والرشاشــات الثقيلــة،
ومــن ثــم تــم نقلهــم إىل منطقــة الخنجــر التــي تعــرف مواجهــات بــن الجيــش وعنــارص الحــويث ،وفيهــا قتــل مــن
كانــوا مــع الطفــل ،فيــا أصيــب هــو ،وتــم أرسه مــن قبــل قــوات الجيــش الوطنــي ،حيــث قامــوا بعالجــه ،وتســليمه
إىل أفــراد أرستــه يف اليــوم العاملــي للطفولــة بتاريــخ 2016/11/20م يف مدنيــة مــأرب.

النتيجة
خلصــت اللجنــة ،مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا يف الوقائــع املذكــورة أعــاه ويف غريهــا مــن الوقائــع املتعلقــة
بتجنيــد األطفــال يف اليمــن ،إىل اســتمرار ميليشــيا الحــويث ،وبشــكل منفــرد عــن باقــي األطــراف ،يف انتهــاك حقــوق
األطفــال يف اليمــن وتجنيدهــم والــزج بهــم يف جبهــات القتــال ،وعــدم التزامهــا بالترشيعــات الوطنيــة واالتفاقيــات
الدوليــة ،وهــو مــا يســتدعي رضورة الوقــوف بحــزم أمــام مرتكبــي هــذا االنتهــاك ،واتخــاذ كافــة التدابــر التــي تكفــل
حاميــة األطفــال ،والحــد مــن االنتهــاكات التــي يتعرضــون إليهــا ،الســيام االنتهــاكات املتعلقــة بتجنيدهــم والــزج بهــم
يف النزاعــات املســلحة.

ثالثًا :زراعة االلغام
تعتــر زراعــة وصناعــة وتخزيــن األلغــام الفرديــة مــن االنتهــاكات املُج ّرمــة يف القانــون الــدويل اإلنســاين 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 عــى رصدهــا والتحقيــق فيهــا .ورصــدت اللجنــة عــدد (  )362حالــة ادعــاء بزراعــة الغــام
فرديــة  ،نتــج عنهــا ســقوط ( )138قتيــا ،بينهــم ( )101رجــا ،و( )5امــرأة  ،و( )32طفــا ،إضافــة إىل ( )224مصابــا،
مــن بينهــم ( )168رجــا ،و( )19امــرأة ،و( )37طفــا .وقــد أنهــت اللجنــة التحقيــق يف ( )211حالــة ادعــاء بزراعــة
األلغــام .وفيــا يــي بعــض النــاذج التــي تــم التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة:
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 -1واقعة أرسة صالح القطيش – مأرب:
تتلخــص الواقعــة بحســب إفــادة رب األرسة صالــح مصلــح طيفــي القطيــش ،وأقــوال الشــهود (ن.ص.م) ،و(ن.م.أ)،
الذيــن تــم االســتامع إليهــم مــن قبــل اللجنــة ،بــأن أرسة صالــح القطيــش تســكن بالقــرب مــن مدينــة مــأرب منطقــة
االرشاف ،وأنــه عنــد دخــول ميلشــيا الحــويث إىل املنطقــة نــزح أبنــاء هــذه املنطقــة مــن منازلهــم إىل مناطــق أخــرى،
واســتمروا يف النــزوح لفــرة حتــى تــم تحريرهــا مــن قبــل الجيــش الوطنــي ،وعندهــا ســارعت أرسة القطيــش إىل
العــودة إىل منزلهــا ،وعنــد دخــول أفــراد األرسة إىل املنــزل ،وقيامهــم بتفقــده ،انفجــر فيهــم لغــم أريض تــم وضعــه
داخــل أحــد الغــرف مــا أدى إىل مقتــل منيــف مصلــح القطيــش وصالحــه صالــح القطيــش وليقــة صالــح القطيــش،
وأصيبــت الطفلــة هنــد بإصابــات بليغــة.
وقــد أفــاد خبــر نــزع األلغــام (ع.أ.هـــ) ،يعمــل يف الشــعبة الهندســية التابعــة للمنطقــة العســكرية الثالثــة ،بأنــه
بعــد تحريــر منطقــة االرشاف ،قــام عنــارص الشــعبة بنــزع مئــات األلغــام مــن املنطقــة ،وتــم إبالغهــم بانفجــار لغــم
يف منــزل القطيــش ،وعنــد ذهابهــم للمعاينــة ،وجــدوا شــظايا اللغــم مــن نفــس نوعيــة شــظايا األلغــام التــي تقــوم
بزراعتهــا ميليشــيا الحــويث وقــوات صالــح ،والتــي كانــت مســيطرة عــى املنطقــة قبــل انســحابها.

 -2الضحية عبد الرزاق نبيل هارب عيل غالب:
 تتلخــص هــذه الواقعــة ،بحســب إفــادة الضحيــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،وهــم (ر.ع.ف) ،و(م.ع.ف) ،بأنــهيف متــام الســاعة  8:00مســاء بتاريــخ 2016/9/23م ،عنــد عودتــه إىل منزلــه يف منطقــة كــرش مديريــة القبطيــة
محافظــة لحــج ،وأثنــاء مــروره بالطريــق ،انفجــر فيــه لغــم أريض يف مدخــل الطريــق املــؤدي لقريــة الجريبــة مــن
الجهــة الجنوبيــة ،وأفــادوا بــأن ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح هــي التــي قامــت بتلغيــم معظــم الطــرق يف املنطقــة
التــي كانــت تقــع تحــت ســيطرتها عنــد حصــول هــذا االنتهــاك.
وأفــادوا أنــه تــم إســعاف الضحيــة إىل أحــد املنــازل ،واالتصــال مبســؤول ميلشــيا الحــويث مــن أجــل الســاح لهــم
بإســعاف الضحيــة كونــه ممنــوع عــى األهــايل الحركــة ليــا ،وبعــد أن تــم الســاح لهــم قامــوا بإســعافه إىل أحــد
املستشــفيات ،حيــث تــم بــر قدمــه اليمنــى ،كــا تســبب اللغــم يف متزيــق أنســجة اليــد اليــرى ،وإصابــة الضحيــة
بالعديــد مــن الشــظايا ،وفقــا للتقاريــر الطبيــة املرفقــة مبلــف القضيــة.

 -3الضحية عوض مارش أحمد هزاع:
تتلخــص هــذه الواقعــة ،بحســب إفــادة الضحيــة وأقــوال الشــهود (ح.ع.أ) ،و(م.ص.غ) ،بأنــة عندمــا كان الضحيــة يعمل
يف نــزع األلغــام التــي تــم زرعهــا مــن قبــل ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح يف منطقــة حريــب جنــوب محافظــة
مــأرب مــع عــدد مــن األشــخاص اآلخريــن املكلفــن بنــزع األلغــام ،انفجــر فيــه لغــم أريض تســبب يف بــر رجلــه
اليــرى ،وتــم إســعافه إىل مستشــفى هيئــة مــأرب ،ومكــث يف املستشــفى أكــر مــن أســبوعني ،وبعدهــا غــادر
املستشــفى وهــو حاليــا معــاق ،واليــزال يتلقــى بعــض العالجــات بســبب الشــظايا التــي أصابــت عــدة أجــزاء مــن
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جســمه بحســب مــا هــو ثابــت يف التقاريــر الطبيــة املرفقــة مبلــف القضيــة.

 -4الضحية وليد احمد نارص:
تتلخــص هــذه الواقعــة بحســب أقــوال الضحيــة وليــد احمــد نــارص عزيــز 21ســنة ،الــذي كان يعمــل ســابقا يف معمــل
أملينيــوم  ،وبحســب إفــادة الشــهود (أ.أص) ،و(ع.ي.خ) ،الذيــن تــم االســتامع إىل أقوالهــم مــن قبــل اللجنــة ،بأنــه يف
يــوم 2016/6/12م يف الســاعة  10:00صباحــا .وأثنــاء مــرور ثالثــة مــن أصدقائــه مــن وادي غــول عامــر مبديريــة
الزاهــر انفجــر لغــم فــردي ،تســبب يف بــر ســاق الضحيــة ،وتطايــرت منــه شــظايا ،وصلــت إىل أصدقــاءه ،حيــث تــم
بعــد ذلــك إســعافه بدايــة اىل مســتوصف مبنطقــة آل برمــان مديريــة الزاهــر ،ومــن ثــم إىل مستشــفى أطبــاء بــا
حــدود يف عــدن حيــث تــم بــر قــدم الضحيــة مــن منتصــف الفخــذ ،حســب مــا هــو ثابــت يف التقاريــر الطبيــة
املرفقــة ملــف القضيــة.
وقــد أفــاد الضحيــة والشــهود أن ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح هــم مــن قــام بزراعــة األلغــام يف الــوادي الــذي
انفجــر فيــه اللغــم عندمــا كان تحــت ســيطرتهم ،وأنــه ســبق وأن انفجــر لغميــن قبــل ذلــك يف نفــس الــوادي تســببا
يف مقتــل محمــد شــيخ ســامل واصابــة عمــر ســامل صالــح عبــد القــوي.

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف الوقائــع املذكــورة أعــاه ويف غريهــا مــن الوقائــع املتعلقــة بزراعــة
األلغــام الفرديــة ،تبــن للجنــة بــأن املســؤول عــن هــذه االنتهــاكات هــي ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح التــي تنفــرد
مبامرســة هــذا النــوع مــن االنتهــاك عــن باقــي األطــراف األخــرى املشــركة يف النــزاع املســلح يف اليمــن ومتارســه
مبنهجيــة يف كافــة املواقــع العســكرية التــي تســيطر عليهــا واملناطــق والطرقــات التــي تنســحب منهــا ،كــا تبــن
للجنــة مــن خــال العديــد مــن األدلــة ومــا تضمنتــه إفــادات خــراء نــزع األلغــام الــذي تــم ســاع إفاداتهــم مــن قبــل
اللجنــة يف العديــد مــن املناطــق بــأن ميليشــيا الحــويث تقــوم بتصنيــع األلغــام الفرديــة بخــرات محليــة ،ويف مصانــع
أنشــأتها ميليشــيا الحــويث وقــوات صالــح مســتخدمة معــدات ومقــرات الجيــش يف املناطــق التــي ســيطرت عليهــا،
وتقــوم بتوزيــع هــذه األلغــام وتخزينهــا يف كافــة املناطــق مخالفــة بذلــك االتفاقيــات الدوليــة املصــادق عليهــا مــن
قبــل اليمــن والتــي تحظــر صناعــة وتخزيــن واســتخدام هــذا النــوع مــن األلغــام.

رابعا :االعتداء على األعيان الثقافية:
أولــت اللجنــة اهتاممــا كبــرا برصــد وتوثيــق االنتهــاكات التــي تطــال األعيــان الثقافيــة املتمثلــة باآلثــار التاريخيــة
واملمتلــكات الثقافيــة النفيســة التــي تشــكل مخــزون تاريخــي لــراث الشــعب اليمنــي .ويعــد االعتــداء أو اإلرضار
بهــا جرميــة ،وفقــا للترشيعــات الوطنيــة ،ومخالفــة جســيمة لالتفاقيــات الدوليــة ،ومنهــا اتفاقيــة الهــاي لحاميــة
املمتلــكات الثقافيــة يف حالــة نــزاع مســلح لعــام 1954م ،املصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة ،فضــا عــن
مخالفــة ذلــك ألحــكام املــادة ( )16مــن الربتوكــول اإلضــايف الثــاين امللحــق باتفاقيــة جنيــف والخــاص بالنــزاع املســلح
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الغــر دويل ،والــذي حظــر ارتــكاب أي أعــال عدائيــة ضــد اآلثــار التاريخيــة واألعــال الفنيــة التــي تشــكل الــراث
الثقــايف والروحــي للشــعوب.
ويف هــذا اإلطــار فقــد قامــت اللجنــة برصــد وتوثيــق عــدد ( )10حالــة ادعــاء باالعتــداء واإلرضار بأعيــان وممتلــكات
ثقافيــة وتاريخيــه يف عــدد مــن املناطــق منهــا عــدن وتعز ومــأرب وحجــة والبيضــاء والجــوف واملحويــت ،تــم التحقيق
يف ( )7وقائــع )5( ،منهــا ثبتــت املســؤولية فيهــا عــى ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح ،فيــا ثبتــت مســؤولية قــوات
الجيــش الوطنــي التابــع للحكومــة وطــران التحالــف العــريب لدعــم الرشعيــة يف اليمــن عــن حالتــن .وفيــا يــي
منــاذج للوقائــع التــي أنهــت اللجنــة التحقيــق فيهــا.

ميليشيا الحوثي وقوات صالح
 -1واقعة قصف وتدمري املتحف الوطني يف تعز:
يعتــر املتحــف الوطنــي يف تعــز أحــد أهــم املتاحــف الوطنيــة الرئيســية يف اليمــن ،حيــث يحــوي العديــد مــن اآلثــار
واملقتنيــات التاريخيــة مبــا فيهــا الكتــب والتحــف واملالبــس واملنقوشــات واملجســات لعــدد مــن الــدول اليمنيــة
القدميــة قبــل وبعــد اإلســام ،كــا أن مبنــى املتحــف نفســه يزيــد عمــره عــن  150عــام ،حيــث كان يف البدايــة أحــد
املستشــفيات للدولــة العثامنيــة ،ثــم اســتخدمه اإلمــام يحيــى حميــد الديــن قــرا لــأرسة الحاكمــة ،ومــن ثــم حولــه
اإلمــام أحمــد إىل مقــر لحكمــه ،وفيــة يتــم اســتقبال الوفــود .وبعــد قيــام ثــورة  26ســبتمرب 1962م تــم تحويلــة
إىل متحــف وطنــي تابــع لــوزارة الثقافــة والســياحة يســتقبل الــزوار والســياح ،وهــو مكــون مــن مبنيــن كل مبنــى
مكــون مــن ( )3أدوار .وقــد تــم ترميمــه خــال الســنوات األخــرة عــر املنظــات الدوليــة املهتمــة بالــراث والتاريــخ.
ويتكــون املتحــف مــن عــدد مــن األقســام املرتبــة حســب نــوع وتاريــخ املحتويــات الفنيــة والرســوم والصــور والكتــب
واألســلحة العســكرية القدميــة واملالبــس واألزيــاء املختلقــة.
وتتلخــص الواقعــة يف أنــه يف متــام الســاعة  10:00مــن مســاء يــوم الســبت بتاريــخ 2016/1/30م ،تــم قصــف
مبنــى املتحــف الوطنــي مبنطقــة العــريض مديريــة القاهــرة املجــاور مليــدان الشــهداء بعــدد مــن قذائــف الهــاون
وقذائــف املدفعيــة مــا أدى إىل تدمــر املبنــى املســمى قــر البــدر تدمــرا كامــا ،وتشــقق جــدران املبنــى اآلخــر
الداخليــة والخارجيــة ،كــا أدى القصــف إىل احــراق محتويــات املتحــف التاريخيــة مــن الكتــب واملطبوعــات والتحــف
واملجســات والصــور واألزيــاء والتــي تعــود لعــدد مــن املراحــل التاريخيــة للدويــات اليمنيــة القدميــة.
وقــد تــم تكليــف فريــق مــن قبــل اللجنــة للنــزول إىل مــكان الواقعــة للمعاينــة وســاع أقــوال الشــهود ،والرفــع إىل
اللجنــة بالنتيجــة .ومن خــال املعاينــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،ومنهــم ( خ.اع.ا) ،و(ع.ا.اع) ،و(خ.ا ) ،و(ف.س.ا)،
تبــن أنــه تــم قصــف املتحــف الوطنــي يف تعــز يف يــوم 2016/1/30م بعــدد كبــر مــن القذائــف مــن مختلــف أنــواع
األســلحة وأن القصــف كان يتــم حســب مــا أفــاد بــه شــهود العيــان مــن أبنــاء املنطقــة مــن قبــل ميلشــيا الحــويث
وقــوات صالــح املتمركــزة يف تبــه الســال وحــارة قريــش واملكلــكل يف منطقــة صالــة ،كــا تبــن للجنــة أن القصــف
اســتمر مــن الســاعة  10:00مســاءا وحتــى الســاعة  3:00مــن فجــر اليــوم الثــاين ،وأنــه بســبب اســتمرار القصــف
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تعــذر عــى املواطنــن وعــى الجهــات الرســمية القيــام بإطفــاء الحريــق أو حتــى محاولــة منعــه مــن االمتــداد إىل
باقــي املقتنيــات ،كــا أفــاد الشــهود أن هــذا القصــف مل يكــن األول ،حيــث أن ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح ســبق
أن قامــت بقصــف املتحــف منــذ نهايــة شــهر أغســطس 2015م بعــد أن تــم تحريــر املنطقــة التــي يقــع فيهــا املتحــف
والســيطرة عليهــا مــن قبــل قــوات الجيــش ،كــا أفــاد الشــهود بــأن املتحــف مل يكــن فيــه أي ثكنــات عســكرية أو
يتواجــد فيــه أي عنــارص مســلحة.

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،ومــا تضمنــه محــر
املعاينــة املرفــوع مــن قبــل الفريــق املكلــف بالنــزول ،باإلضافــة إىل مــا تحكيــه الصــور الفوتوغرافيــة ومقاطــع الفيديو
املرفقــة مبلــف القضيــة ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن قصــف املتحــف الوطنــي يف محافظــة تعــز وتدمــره
وإحــراق محتوياتــه هــي ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح املتمركــزة يف حــارة قريــش واملكلــكل التــي تقــع ضمــن
مديريــة صالــة.

 -2االعتداء عىل مدينة براقش التاريخية:
تعــد مدينــة براقــش التاريخيــة مــن أقــدم األعيــان الثقافيــة التاريخيــة يف اليمــن ،حيــث يتجــاوز عمرهــا آالف الســنني.
فقــد عرفــت بالنقــوش القدميــة بخــط املســند باســم (يثــل) .وكانــت العاصمــة الدينيــة لدولــة معــن اليمنيــة 1000
ســنة قبــل امليــاد .وبداخــل املدينــة يوجــد معبــد (نكــرح) الخــاص بالنبــاء يف دولــة معــن ،إضافــة إىل معبــد آخــر
أصغــر كان يقيــم العامــة فيــه طقــوس العبــادة .وقــد ورد اســم هــذه املدنيــة مــن ضمــن املــدن التــي نزلهــا القائــد
الرومــاين اليــوس غاليــوس خــال حملتــه العســكرية عــى اليمــن بــن العامــن  24و 25قبــل امليــاد .واملدينــة بكاملهــا
محاطــة بســور مرتفــع يتضمــن أكــر مــن ( )97بــرج ارتفــاع كل منهــا يتجــاوز ( )15مــرا .وقــد تــم ترميــم املدنيــة
عــدة مــرات كان آخرهــا الرتميــم الــذي جــرى لبعــض معــامل املدنيــة خــال العامــن 2003و 2004م بتمويــل مــن
وزارة الخارجيــة اإليطاليــة ،وبــإرشاف معهــد األبحــاث اإليطاليــة للدراســات الرشقيــة واألفريقيــة .واملدينــة تتبــع -وفــق
التقســيم اإلداري الحــايل -مديريــة مجــزر محافظــة مــأرب.
وتتلخــص الواقعــة بحســب التقريــر املرفــوع مــن فريــق اللجنــة الــذي قــام بالنــزول إىل املدينــة ومعاينــة األرضار
واالســتحداثات التــي متــت فيهــاـ وبحســب مــا جــاء يف أقــوال الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة ،ومــن بينهــم:
(ي.ع.ع.ح) ،و(ن.ش.ر) ،و(م.ح.ر) ،و(أ.ع.ش) ،و(ف.م.ع.ح) ،والــذي أفــادوا بــأن ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح ،منــذ
ســيطرتها عــى املنطقــة يف بدايــة العــام 2014م ،قامــت بتحويــل املدينــة إىل ثكنــة عســكرية تحتــوي عــى عــدد
مــن الدبابــات واملدرعــات وعــدد مــن اآلليــات واألســلحة ،كــا متركــز فيهــا مئــات مــن العنــارص املســلحة التابعــة
مليليشــا الحــويث وقــوات صالــح التــي كانــت تقــوم بقصــف القــرى املجــاورة مــن داخــل مدينــة براقــش ،وأن األمــر
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اســتمر حتــى شــهر ابريــل 2016م ،عندمــا ســيطرت قــوات الجيــش الوطنــي عــى املدينــة وانســحبت ميلشــيا الحــويث
وقــوات صالــح منهــا ،كــا أفــادوا أن ميليشــيا الحــويث وقــوات صالــح بقيــادة مــرف الحوثيــن يف املديريــة املدعــو
بــدر عبداللــه احمــد الجــرادي الرشيــف ،واملعــروف بــأيب الحســن ،واملدعــو عبداللــه صالــح احمــد الرشيــف ،املعــروف
بأبــو خالــد قامــوا باســتحداث مقــرة مالصقــة لســور املدينــة التاريخيــة خاصــة بقتــى ميلشــيا الحــويث ،إضافــة إىل
بنــاء غرفتــن مــن أحجــار املعبــد املتســاقطة ،وعمــل املتــارس الحربيــة الخاصــة بالقناصــن يف أســوار املدينــة ،كــا
قامــوا بنهــب محتويــات الكامــب التابــع للبعثــة اإليطاليــة بقيــادة ديســانتو دميجــري ،وزوجتــه التــي كانــت تعمــل
يف املدينــة بتواريــخ متفرقــة منــذ العــام 1986م ،والتــي غــادرت املدينــة آخــر مــرة يف العــام 2004م ،وتركــت محتويــات
الرتميــم يف الكامــب الخــاص باملدينــة ،والــذي تــم نهبــه.
كــا أفــاد الشــهود ،وهــم مــن أبنــاء املنطقــة ومــن املســؤولني عــن املدينــة التاريخيــة ،أن مســلحي ميلشــيا الحــويث
قامــوا بأخــذ أربطــة املعبــد التــي تســتخدم يف الرتميــم ،وعملــوا منهــا مظلــة وســقيفة إلخفــاء معداتهــم العســكرية،
وتغطيتهــا بطرابيــل يك ال يتــم قصفهــا مــن قبــل الطــران ،وأن الغــرف التــي تــم اســتحداثها يف داخــل املدينــة إليــواء
املقاتلــن وبعضهــا لوضــع املواطنــن املعتقلــن فيهــا ،كــا تــم اســتحداث غرفــة اســتخدمت الجتامعــات القيــادات
العســكرية مــا تســبب باســتهدافها يف أغســطس 2015م بغــارة جويــة عبــارة عــن صــاروخ واحــد ســقط داخــل
املدينــة ،وأدى لتــرر معبــد كــرح وتســاقط أحجــاره ،وصاروخــن آخريــن عــى املخيــم خــارج املدينــة الــذي كان
يتواجــد فيــه أيضــا الحوثيــن.
وقــد شــاهد فريــق اللجنــة التغيــر واالســتحداث الكبــر الــذي تعرضــت لــه املدينــة التاريخيــة ،مــن بينهــا غرفتــن
وأكيــاس مــن مــادة اإلســمنت يف الغــرف املســتحدثة التــي بنيــت مــن أحجــار املعبــد املتســاقطة ،واســتخدام أحجــار
املدينــة التاريخيــة وأحجــار املعبــد بصنــع متــارس مبدخــل مدينــة براقــش وأســوارها مــن الجهــات الرشقيــة والغربيــة
والشــالية ،كــا تــم توثيــق اســتحداث حفــر عميقــة الســتخدامها كخنــادق متــر مــن تحــت األســوار واألبــراج .ووثــق
فريــق اللجنــة أيضــا بقايــا عــدد مــن صناديــق الذخــرة وصفائــح عســكرية وخــوذات وزي عســكري وبقايــا ذخائــر
الكالشــنكوف املنتــرة يف فنــاء املدينــة الــرايب ،وأغلفــه ذخائــر  B10وقذائــف دبابــات  T55وقذيفتــن ملدفــع هــاون
بــدون فيــوزات ،كــا تــم توثيــق آثــار الجنازيــر الخاصــة باملدرعــات عــى التــال املجــاورة ألبــراج املدينــة ،وهــو مــا
يعــزز مــا ورد يف شــهادة الشــهود.

النتيجـة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،ومــا تضمنــه محــر
املعاينــة املرفــوع مــن قبــل الفريــق املكلــف بالنــزول ،باإلضافــة إىل مــا تحكيــة الصــور الفوتوغرافيــة ومقاطــع الفيديو
املرفقــة مبلــف القضيــة ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن االعتــداء عــى مدينــة براقــش التاريخيــة – محافظــة
مــأرب ،والقيــام باالســتحداث فيهــا واالرضار باملبــاين التاريخيــة هــي ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح بقيــادة املدعــو
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بــدر عبداللــه احمــد الجــرادي الرشيــف واملعــروف بــأيب الحســن ،واملدعــو عبداللــه صالــح احمــد الرشيــف املعــروف
بأبــو خالــد.

التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والقوات الحكومية
 -1قصف قلعة قشملة مديرية شبام كوكبان – محافظة املحويت:
تعتــر قلعــة القشــملة يف مديريــة شــبام كوكبــان محافظــة املحويــت ،والتــي ترتبــع ســفح أعــى جبــل يف املدينــة،
مــن املعــامل االثريــة التاريخيــة الشــهرية يف اليمــن ،حيــث اشــتهرت يف عهــد عــدد مــن الــدول منهــا الدولــة العثامنيــة
والعامريــة ،واتخــذ منهــا األيوبيــن حصــن لهــم ،وكذلــك اتخــذ منهــا اإلمــام املطهــر رشف الديــن ،قبــل  400ســنة ،مقرا
لحكمــه ،كــا يعتــر مبنــى القلعــة مــن الناحيــة املعامريــة مــن االثــار التاريخيــة اليمنيــة املميــزة ،حيــث يتوســط
الحصــن بــاب خشــبي عمــاق مغطــى بصفائــح معدنيــة صلبــة ونقــوش .ويعتــي الحصــن عــدد مــن األبــراج الحربيــة
ومخابــئ قــذف الســهام ،ويوجــد نفــق مــن داخــل الحصــن ينتهــي يف منتصــف مدينــة شــبام كوكبــان.
وتتلخــص الواقعــة ،بحســب التقريــر املرفــوع مــن قبــل فريــق اللجنــة املكلــف بالنــزول ملعاينــة مــكان االنتهــاك،
وبحســب مــا ورد يف شــهادة الشــهود الــذي تــم ســاع شــهادتهم مــن قبــل اللجنــة ،ومنهــم (ع .ع .س) ،و( إ .إ .ش)،
و(م .ص .أ .ه) ،أنــه يف متــام الســاعة الرابعــة مــن فجــر يــوم الســبت  14فربايــر 2016م مــأ ســمعوا صــوت الطــران
يحلــق بصــوت قــوي يف ســاء املنطقــة مخرتقــاً حاجــز الصــوت ،واســتمر ذلــك مــدة  10دقائــق ،بعدهــا ســمعوا
صــوت انفجاريــن علمــوا فيــا بعــد أنهــا لصاروخــن اســتهدفا مبنــى قلعــة القشــملة ،وأن الفــارق الزمنــي بــن
الصاروخــن كان أقــل مــن دقيقتــن ،وأنــه مــن شــدة االنفجاريــن ظنــوا أنهــا ســقطت يف منازلهــم التــي تبعــد عــن
مبنــى القلعــة مئــات األمتــار ،وأن الغبــار غطــى املنطقــة ،وتطايــر الزجــاج والنوافــذ يف أرجــاء املــكان ،وأن القصــف
أدى لتهــدم أجــزاء كبــرة مــن مبنــى القلعــة ،وتــرر  4مــن املنــازل املجــاورة بشــكل كبــر ،كــا أفــاد الشــهود أن
القلعــة مل يعــد يتــم زيارتهــا مــن قبــل املواطنــن منــذ بدايــة الحــرب يف 2015م ،ألنهــا أصبحــت ســكن لعنــارص تابعــة
مليلشــيا الحــويث وقــوات صالــح ،وأنــه ال توجــد لديهــم معلومــات إذا كانــت تلــك العنــارص اســتخدمت القلعــة مخــازن
ســاح ،وأن القصــف مل ينتــج عنــه مقتــل أو إصابــة أي شــخص مــن املدنيــن ،وال يعــرف إذا كان هنــاك قتــى او إصابــات
مــن غــر املدنيــن.

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ومــا تضمنــه محــر
املعاينــة املرفــوع مــن قبــل الفريــق املكلــف بالنــزول مــن اللجنــة ،وبنــاء عــى األســباب املبينــة يف ملــف القضيــة،
ثبــت لــدى اللجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن قصــف قلعــة قشــملة يف شــبام كوكبــان مبحافظــة املحويــت وتدمــر
جــزء كبــر منهــا هــي قــوات الطــران التابعــة لقــوات التحالــف العــريب ،كــا أن هنــاك مســؤولية جنائيــة تقــع عــى
عاتــق ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح باعتبارهــا املتســببة يف هــذا االنتهــاك لثبــوت قيامهــا باســتخدام مبنــى القلعــة
االثــري كثكنــة إليــواء واقامــة عنارصهــا املســلحة.
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خامسا :استهداف الطواقم والمنشئات الطبية
تعتــر املرافــق الطبيــة والعيــادات واملستشــفيات امليدانيــة والعيــادات املتنقلــة وجميــع املرافــق الطبيــة ووحــدات النقــل
الطبــي مــن األعيــان التــي يحظــر االعتــداء عليهــا أو اســتهدافها أو اإلرضار بالعاملــن فيهــا ،وفقــا لنصــوص القوانــن
والترشيعــات الوطنيــةـ ،وكــذا نصــوص وأحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين واملــواد ( )12,11,10,9مــن الربوتوكــول
اإلضــايف الثــاين امللحــق باتفاقيــات جنيــف .ومــن خــال عمــل اللجنــة تــم رصــد وتوثيــق عــدد ( )16حالــة ادعــاء
باالعتــداء عــى الطواقــم الطبيــة واملنشــئات الصحيــة ،أنهــت اللجنــة التحقيــق يف عــدد ( )8وقائــع اعتــداء واســتهداف
للمستشــفيات واملرافــق الطبيــة .وفيــا يــي منــاذج للوقائــع التــي انهــت اللجنــة التحقيــق فيهــا.

أ) مليشيا الحوثي وقوات صالح:
 -1واقعة قصف مبنى هيئة مستشفى مأرب العام:
تتلخــص الواقعــة بأنــه يف يــوم األحــد املوافــق 2016/4/3م تعــرض مستشــفى هيئــة مــأرب الطبــي للقصــف بعــدد
مــن قذائــف الكاتيوشــا ،ســقطت إحداهــا يف فنــاء املستشــفى بالقــرب مــن البوابــة الرئيســية مــا أدى إىل قتــل ()3
أشــخاص أحدهــم طبيــب ،وأصابــه ( )14آخريــن معظمهــم مــن العاملــن يف املستشــفى.

أسامء القتىل
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م

االسم

1

احمد اسامعيل الرحيمي

2

محمد غريب الشبواين

3

صالح االحمدي
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أسامء الجرحى
م

االسم

1

عباس الراجحي

2

صالح مسعد الراشدي

3

عبدالرحمن الزوعري

4

عيل حسن الراجحي

5

منصور عيل شيخ

6

زين الله عيل منيف

7

ناجي عبدالله مثنى

8

صالح يحس تاج الدين

9

غالب ناجي السعدي

10

عبدالله صالح طوحل

11

محمد احمد رصيع

12

عبدالله صالح جميل

13

صالح احمد الشربي

14

يحي يحي الحجاجي

وقــد تــم النــزول مــن قبــل أعضــاء اللجنــة إىل مــكان الواقعــة ،وتــم معاينــة املــكان وتحريــز بعــض مــن بقايــا املقذوف
التــي تــم العثــور عليهــا يف مــكان ســقوط الصــاروخ ،كــا تــم ســاع أقــوال عــدد مــن الشــهود والجرحــى وذوي
الضحايــا ،إضافــة إىل ســاع أقــوال مديــر املستشــفى ،وعــدد مــن الطاقــم الطبــي العامــل يف املستشــفى .وقــد أفــاد
الشــهود ،ومنهــم (ط.ص.ا.ا) ،و(ص.ق.ع.ا) ،بأنــه يف يــوم األحــد 2016/4/3م ،وقبــل صــاه العــر ســقطت عــدد
مــن صواريــخ الكاتيوشــا التــي اطلقتهــا ميليشــا الحــويث وقــوات صالــح بالقــرب مــن مبنــى املستشــفى ،فيــا ســقط
أحــد الصواريــخ يف فنــاء املستشــفى وعــى بعــد أمتــار مــن البوابــة الرئيســية للمستشــفى ،مــا أدى إىل انتشــار
الرعــب بــن املــرىض والعاملــن باملستشــفى ،وأنــه ســقط نتيجــة لذلــك ( )3قتــى بينهــم الدكتــور فــؤاد الرحيمــي
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و( )14جريحــا ،معظمهــم مــن العاملــن يف املستشــفى.
وقــد أفــاد مديــر املستشــفى وعــدد مــن أفــراد طاقــم املستشــفى بــأن هــذا القصــف مل يكــن هــو األول الــذي تتعــرض
لــه املستشــفى ،بــل إن املستشــفى يتعــرض دامئــا للقصــف مــن قبــل ميليشــيا الحــويث وقــوات صالــح املتواجــدة
عــى أطــراف مدينــة مــأرب مــن الجهــة الغربيــة ،كــا أفــاد أن هنــاك العديــد مــن املضايقــات التــي يتعــرض لهــا
الطاقــم الطبــي التابــع للمستشــفى يف حــال مرورهــم يف املناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرة ميليشــا الحــويث يف
حالــة معرفتهــم أنهــم يعملــون يف املستشــفى ،كــا أنــه تــم حجــز العديــد مــن شــحنات األدويــة واملعــدات الخاصــة
باملستشــفى عنــد مرورهــا يف مناطــق تقــع تحــت ســيطرة الحــويث.

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،وأقــوال الجرحــى ،ومــا
احتوتــه التقاريــر الطبيــة املرفقــة ،ومــا تضمنــه محــر املعاينــة املرفــوع مــن قبــل الفريــق املكلــف بالنــزول مــن
اللجنــة ،تبــن أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح املتمركــزة يف غــرب مدنيــة
مــأرب.

 -2واقعة قصف مستشفى الثورة بتعز:
تتلخــص الواقعــة بانــة يف تاريــخ 2015/4/26م ،تــم قصــف مستشــفى الثــورة العــام بتعــز بعــدد مــن القذائــف التــي
ســقطت عــى أغلــب أقســام املستشــفى ،وســبق ذلــك خــال عــام كامــل قصــف املستشــفى بقذائــف مختلفــة ،مــا
أدى لتدمــر أغلــب األقســام ،وتوقــف املستشــفى لفــرات طويلــة عــن العمــل باإلضافــة إىل ســقوط ( )3قتــى و ()21
جريحــا:

أسامء القتىل

46

م

االسم

العمر

1

عبدالحليم االصبحي

47

2

محمد احمد صالح

33

3

سعيد خالد جوباين

54
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أسامء الجرحى
م

االسم

العمر

1

عبد الواحد الجنيد

43

2

سامل قائد الشمريي

30

3

احمد عبدالرزاق

50

4

إبراهيم محمد الحرايس

48

5

عواد كامل االيويب

25

6

عبد الله مرشد

45

7

محمد الشيباين

42

8

)هاجر (عاملة نظافة من الفئات املهمشة

48

9

نشوان عبد الجبار نعامن

33

10

محمد غانم عبد القادر

53

11

فهمي سلطان راوح

35

12

وليد محمد ثابت

30

13

أسامه مصطفى قاسم

21

14

عارف الرشجبي

50

15

عبدالله حسن

53

16

فؤاد قاسم الحسامي

21

17

محمد سعيد فرحان

18

خليل محمد صالح

19

محمد عبده يحي

20

اسامه محمد خالد

21

انو سعيد سيف احمد

42

30
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وقــد تــم النــزول مــن قبــل أعضــاء اللجنــة إىل مــكان الواقعــة ،وتــم معاينــة املــكان وتحريــز بقايــا املقذوفــات التــي
تــم العثــور عليهــا يف املستشــفى ،كــا تــم ســاع أقــوال عــدد مــن الشــهود والجرحــى وذوي الضحايــا ،إضافــة إىل
ســاع أقــوال مديــر املستشــفى وعــدد مــن الطاقــم الطبــي العامــل يف املستشــفى ومنهــم (ي.س.م) ،و(ف.س.ر)،
و(ا.ع.م) ،و(م.س.ف) ،و(و.ح.س) ،و(م.غ.ع.ع) ،و(ا.س.س.ا) ،و( خ.ع.ا) ،و(ن.ع.ن) ،والــذي أفــادوا بــأن املستشــفى
يتعــرض للقصــف بشــكل متواصــل ،وبجميــع أنــواع األســلحة منهــا الهاونــات وقذائــف الدبابــات ،ومــن العديــد مــن
األماكــن الــذي يتمركــز فيهــا ميليشــيا الحــويث وقــوات صالــح ،مــا أدى إىل تــرر قســم العمليــات وقســم الباطنيــة
وقســم الرقــود وســكن الــكادر الطبــي ،وغريهــا ،وإصابــة عــدد مــن أفــراد الــكادر الطبــي بســبب القصــف ،األمــر الــذي
أدى إىل إغــاق املستشــفى بالكامــل ،كــا ســبق وأن تعــرض مركــز غســيل الــكىل للقصــف بقذيفــه هــاون ،وتــم قتــل
اثنــان مــن املــرىض أثنــاء خضوعهــم لغســيل الــكىل ،وهــم أحمــد هاشــم مقبــل ،وآخــر يدعــى أدهــم ،كــا تعرضــت
طواقــم املستشــفى مــن دكاتــرة وممرضــن ومخربيــن للعديــد مــن اإلصابــات بســبب القصــف املســتمر للمستشــفى،
وتعرضــت ســيارات اإلســعاف للقصــف أكــر مــن مــرة.

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،وأقــوال الجرحــى ،ومــا
احتوتــه التقاريــر الطبيــة املرفقــة ،ومــا تضمنــه محــر املعاينــة املرفــوع مــن قبــل الفريــق املكلــف بالنــزول مــن
اللجنــة ،تبــن أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح املتمركــزة يف مناطــق
الحريــر ومعســكر األمــن املركــزي وصالــة والحوبــان ،وهــي مناطــق عســكريه يســيطر عليهــا ميليشــيات الحــويث
وقــوات صالــح.

ب) طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والقوات الحكومية:
بحســب البيانــات املســلمة إىل اللجنــة مــن قبــل الفريــق املشــرك لتقييــم الحــوادث التابــع لقيــادة قــوات التحالــف
العــريب يف االجتــاع املنعقــد بــن الطرفــن بتاريــخ 2017/1/15م ،فقــد تضمنــت تلــك البيانــات مــا يفيــد توصــل
الفريــق املشــرك لتقييــم الحــوادث إىل أن هنــاك مــاال يقــل عــن ثــاث وقائــع اســتهداف ملنشــئات صحيــة تــم قصفهــا
مــن قبــل طــران التحالــف عــن طريــق الخطــأ .وهــذه الوقائــع تشــمل واقعــة مستشــفى عبــس يف مدينــة عبــس
محافظــة حجــة ،وواقعــة مركــز الحيــاة الطبــي مبحافظــة صعــدة ،وواقعــة قصــف مرفــق شــعار الطبــي مبحافظــة
صعــدة.
كــا تضمنــت البيانــات املســلمة إىل اللجنــة اإلشــارة إىل وجــوب قيــام قــوات التحالــف العــريب لدعــم الرشعيــة يف
اليمــن بالتعويــض عــن األرضار الناتجــة عــن القصــف يف الحــاالت املذكــورة وجــر الــرر .واللجنــة مــن جانبهــا
تــرى أن مــا ورد يف هــذه البيانــات يعتــر محــل تقديــر مــن قبلهــا ،وتــرى رضورة اســتكامل التحقيقــات مــن جهتهــا
يف الوقائــع املذكــورة وغريهــا مــن الوقائــع ،وذلــك حرصــا منهــا عــى حاميــة حقــوق الضحايــا وتحديــد ظــروف
مالبســات كل واقعــة.
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سادسا :التهجير القسري
يُعــد التهجــر القــري للمدنيــن ضمــن الجرائــم املعاقــب عليهــا يف الترشيعــات الوطنيــة ،واملحظــورة وفقــا ألحــكام
القانــون الــدويل اإلنســاين ،واملــادة ( )17مــن الربوتوكــول اإلضــايف الثــاين امللحــق باتفاقيــة جنيــف .ولخطــورة هــذا
النــوع مــن االنتهــاكات ،وارتباطــه بالنزاعــات املســلحة ،فقــد عممــت اللجنــة عــى راصديهــا بإعطــاء األولويــة لرصــد
وتوثيــق هــذا االنتهــاك يف أي مــكان يحــدث ،وذلــك نظــرا لخطــورة أثــرة وإتســاع أرضاره ،وانطالقــا مــن ذلــك ،فقــد
متكنــت اللجنــة  ،مــن رصــد وتوثيــق عــدد ( )732حالــة ادعــاء بالتهجــر القــري مــن ضمنهــا عــدد ( )536أرسة ،تــم
التحقيــق يف عــدد ( )587حالــة ادعــاء ،وفيــا يــي بعــض مــن منــاذج التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة:

 -1واقعة تهجري أهايل قرية تبيشعه (بالد الوايف) محافظة تعز:
تتلخــص الواقعــة ،بحســب التقاريــر املرفوعــة مــن قبــل فريــق النــزول املكلــف مــن قبــل اللجنــة ،وبحســب مــا ورد يف
أقــوال الضحايــا ،وشــهادة الشــهود ،بأنــه يف يــوم الجمعــة بتاريــخ 2017/2/16م ،اقتحمــت عنــارص مســلحة تابعــة
مليليشــيا الحــويث وقــوات صالــح قريــة تبشــيعه مديريــة جبــل حبــي – محافظــة تعــز ،وأجــروا كافــة املواطنــن من
أهــايل القريــة عــى تــرك منازلهــم ومغــادرة مزارعهــم وممتلكاتهــم ،والخــروج إىل خــارج القريــة ،وتهديــد مــن يبقــى
منهــم عــر مكــرات الصــوت بتعرضــه للعقــاب ،ثــم قامــوا بعــد ذلــك مبداهمــة عــدد مــن املنــازل ،وإخــراج الســاكنني
فيهــا ممــن رفضــوا املغــادرة بالقــوة بعــد االعتــداء عليهــم مــا أثــار الرعــب لــدى ســكان القريــة ،واضطرهــم للمغادرة
إىل قــرى ومناطــق أخــرى .أمــا األشــخاص الذيــن تبقــوا يف منازلهــم يف القريــة ورفضــوا الخــروج ،فقــد تــم تفجــر
منازلهــم ومنهــم غالــب أحمــد الحمــودي ،ومحمــد احمــد الحمــودي ،والــذي تــم تفجــر منازلهــم يف اليــوم التــايل
بتاريــخ 2017/2/17م .وقــد بلــغ إجــايل عــدد األرس التــي تعرضــت للتهجــر وقامــت مبغــادرة القريــة أكــر مــن 100
أرسة بحســب الكشــوف املحفوظــة لــدى اللجنــة.

 -2واقعة التهجري القرسي ألبناء قرية رمه منطقة مريس محافظة الضالع:
تتلخــص الواقعــة ،بحســب التقاريــر املرفوعــة مــن قبــل فريــق النــزول املكلــف مــن قبــل اللجنــة ،وبحســب مــا ورد يف
أقــوال الضحايــا ،وشــهادة الشــهود ،بأنــه يف تاريــخ 2016/10/8م ،اقتحمــت عنــارص مســلحة تابعــة ملليشــيا الحــويث
وقــوات صالــح قريــة الرمــة الواقعــة مبنطقــة مريــس محافظــة الضالــع ،وقامــوا بإجبــار املواطنــن يف القريــة عــى
تــرك منازلهــم ومغــادرة القريــة واقتحــام عــدد مــن املنــازل وتهديــد مــن تبقــى بقصــف وتفجــر منازلهــم ،مــا
اضطــر الســكان إىل مغــادرة القريــة خوفــا عــى حياتهــم ،واالنتقــال إىل مدينــة فعطبــة ومناطــق أخــرى .وبلــغ عــدد
األرس التــي غــادرت القريــة وتــم تهجريهــا قرسيــا حــوايل  26أرسة تحتفــظ اللجنــة بأســائهم يف الكشــوفات املوثقــة
لديهــا.
النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف الوقائــع املذكــورة أعــاه ،تبــن مســؤولية ميلشــيا الحــويث وقــوات
صالــح عــن الواقعتــن املشــار إليهــا ،وثبــوت قيامهــا بالتهجــر القــري للمواطنــن يف الواقعتــن ،إضافــة إىل عــدد
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مــن وقائــع التهجــر القــري الجامعيــة األخــرى ،والتــي يتــم فيهــا عــادة تهديــد املواطنــن مــن قبــل ميليشــيا الحويث
بعــد ســيطرتها عــى بعــض املناطــق ،وإجبــار أهــايل القــرى مــن املعارضــن لهــم ،عــى تــرك منازلهــم ومزارعهــم
ومغادرتهــا إىل مناطــق أخــرى بالقــوة واإلكــراه ،وهــو األمــر الــذي يعــد انتهــاك رصيحــا لنصــوص القوانــن
والترشيعــات الوطنيــة ،وأحــكام املواثيــق واملعاهــدات الدوليــة املصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة ،وبحســب
مــا هــو مبــن يف ملــف كل قضيــة مــن القضايــا املشــار إليهــا.

ســابعا :نتائــج التحقيقــات التــي أنجزتهــا اللجنــة فــي االنتهــاكات المتعلقــة بالقانــون
الدولــي لحقوق االنســان
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 والربتوكــوالت امللحقــة بهــا ،واتفاقيــة القضــاء عــى أشــكال التمييــز ضــد املــرأة،
واتفاقيــة القضــاء عــى التميــز العنــري ،واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،واتفاقيــة حقــوق ذوي االحتياجــات الخاصــة،
إىل جانــب الترشيعــات الوطنيــة املرتبطــة بتلــك الحقــوق ،هــي األســاس القانــوين الــذي تســتند إليــه اللجنــة فيــا
يتعلــق بأعــال الرصــد والتوثيــق والتحقيــق التــي تقــوم بهــا يف االنتهــاكات املتعلقــة بقانــون حقــوق اإلنســان .وبنــاء
عــى ذلــك فقــد تعــددت أنــواع االنتهــاكات التــي تقــوم اللجنــة برصدهــا وتوثيقهــا والتحقيــق فيهــا والتــي مــن أهمهــا
اآليت:

 -1القتل خارج نطاق القانون:
قامــت اللجنــة برصــد حــوايل ( )693حالــة ادعــاء بالقتــل خــارج إطــار القانــون ،بينهــم ( )27إمــرأة و( )61طفــل
قامــت بهــا بعــض األطــراف والجامعــات املســلحة يف مختلــف مناطــق الجمهوريــة اليمنيــة ،أنهــت اللجنــة التحقيــق
يف عــدد ( )430مــن هــذه الحــاالت ،واليــزال التحقيــق جــار يف الحــاالت األخــرى ،كــا أن اللجنــة الزالــت تقــوم برصــد
العديــد مــن االنتهــاكات مــن هــذا النــوع ،ســواء التــي ســبق وأن حدثــت يف املــايض خــال فــرة الواليــة الزمنيــة
للجنــة ،أو التــي الزالــت تحــدث حتــى اآلن .وفيــا يــي بعــض النــاذج لعــدد مــن حــاالت االدعــاء بالقتــل خــارج نطــاق
القانــون التــي حققــت فيهــا اللجنــة.

أ .ميليشيا الحوثي وقوات صالح:
 -1واقعة مقتل ارسة آل الغنيمي – مديرية ذي ناعم – محافظة البيضاء:
تتلخــص الواقعــة أنــه يف متــام الســاعة  4:00مــن مســاء يــوم االثنــن بتاريــخ 2015/8/3م تعــرض خمســة أشــخاص
مــن أرسة آل الغنيمــي لقطــع الطريــق ،وإطــاق النــار عــى ســيارتهم أثنــاء مرورهــم بالشــارع العــام يف عزلــة الربــاط
يف مديريــة ذي ناعــم محافظــة البيضــاء ،مــا أدى اىل مقتــل  4منهــم واصابــة الخامــس.
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للفترة الممتدة مابين سبتمبر 2016م حتى يونيو 2017م

أسامء القتىل
م

االسم

العمر

1

محمد حسني عبد الرب الغنيمي

 40سنة

2

حسني عبد الرب حسني الغنيمي

 38سنة

3

حسني صالح عبد الرب الغنيمي

30سنة

4

عيل حسني حسني الغنيمي

 30سنة

أسامء الجرحى
م

االسم

العمر

1

طالل سامل حسني الغنيمي

 26سنة

وقــد ورد يف شــهادة الشــهود ،وإفــادة ذوي الضحايــا الذيــن تــم ســاعهم مــن قبــل اللجنــة ،وهــم (ا .ع .غ)،
و(ن.م.س.ع) ،و(ع.ع.غ) ،و( أ .ح.ع) ،أنــه يف يــوم 2015/8/3م،وأثنــاء مــا كانــوا متواجديــن يف الشــارع العــام الــذي
يربــط محافظــة البيضــاء بالعاصمــة صنعــاء بالقــرب مــن مصنــع الفيــي للطــوب شــاهدوا مجموعــة مســلحة مــن
ميلشــيا الحــويث بقيــادة أبــو عــي املــرف عــى مديريــة ذي ناعــم يف ســيارتني يســتوقفون ســيارة آل الغنيمــي الــذي
كانــت تســر يف الشــارع ،ويطلبــون منهــم النــزول مــن الســيارة وتســليمها لهــم ،وبعــد أخــذ ورد نــزل آل الغنيمــي
مــن الســيارة وســلموا مفتــاح الســيارة إىل مــرف الحوثيــن ،ثــم بعــد ذلــك اطــاق الرصــاص بشــكل كثيــف عــى
آل الغنيمــي وهــم :محمــد حســن الغنيمــي ،وحســن صالــح الغنيــم ،وعــي حســن الغنيمــي ،وحســن عبــد الــرب
الغنيمــي ،وكان إطــاق الرصــاص عليهــم عشــوائيا يف الــرأس والصــدر واألرجــل مــا أدى إىل مقتلهــم ،وإصابــة طــال
ســامل الغنيمــي ،ثــم أنهــم شــاهدوا العنــارص التابعــة مليلشــيا الحــويث بقيــادة أبــو عــي مــرف الحوثيــن يف مديريــة
ذي ناعــم يغــادروا املــكان بعــد أن قامــوا بأخــذ الســيارة التابعــة آلل الغنيمــي إضافــة لألســلحة الشــخصية الخاصــة
بالقتــى ،كــا أفــاد الشــهود أن الضحايــا مل يصــدر منهــم أي اطــاق نــار تجــاه مســلحي الحــويث ،وأنهــم بعــد حصــول
الواقعــة قامــوا بإســعاف املصــاب طــال ســامل فيــا تــم منعهــم مــن أخــذ الجثــث مــن املــكان ،ومل يســمح ألرسهــم
برفــع الجثــث إال بعــد الحــادث بســاعات ،وأنــه وبعــد فــرة مــن الواقعــة أفــاد عنــارص مــن ميليشــيا الحــويث أن اطــاق
النــار عــى الضحايــا تــم بســبب بــاغ كاذب ،إال أن الســيارة وممتلــكات الضحايــا الزالــت لــدى الحوثــن الذيــن قامــوا
بعــد فــرة بســيطة مــن الحــادث بتفجــر عــدد مــن منــازل آل الغنيمــي.

النتيجة

51

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

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وذوي الضحايــا ،ومــا
احتوتــه التقاريــر الطبيــة والوثائــق واملحــررات املرفقــة مبلــف القضيــة تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا
االنتهــاك هــي ميلشــيا الحــويث املتواجــدة يف مديريــة ذي ناعــم بقيــادة مــرف املديريــة التابــع مليلشــيا الحــويث
املدعــو أبــو عــي.

 -2واقعة قتل الضحيتني صادق عيل جابر شقري وهادي هادي بنيان – محافظة عمران:
تتلخــص الواقعــة بحســب إفــادة ذوي الضحايــا ،وشــهادة الشــهود (ي.غ.ن) ،و(ع.م.ص) ،و(هـــ.ر .ن) ،الــذي تــم
ســاعهم مــن قبــل اللجنــة بأنــه وبعــد اقتحــام ميليشــيا الحــويث ملنطقــة دنــان مديريــة العشــة محافظــة عمــران،
وســيطرتهم عــى املنطقــة ،قــام عــدد مــن عنــارص الحــويث بالتمركــز يف القريــة والرتصــد للمواطنــن مــن أبنــاء
القريــة ،ومنهــم الضحيتــن صــادق عــي جابــر وهــادي هــادي بنيــان الــذي تــم إطــاق النــار عليهــم عمــدا وعدوانــا
مــن قبــل عنــارص ميليشــيا الحــويث املتمركــزة يف القريــة ،وبــدون أي وجــه حــق.

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،وذوي الضحايــا ،ومــا
احتوتــه التقاريــر الطبيــة ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي ميلشــيا الحــويث املتواجــدة يف
قريــة دنــان مديريــة العشــة محافظــة عمــران خــال الفــرة مــن نهايــة العــام 2013م ،وحتــى بدايــة العــام 2014م،
وبحســب مــا تحكيــه الوثائــق واملحــررات املرفقــة مبلــف القضيــة.

 -3واقعة مقتل وإصابة مواطنني مبدينة البيضاء:
تتلخــص الواقعــة يف أنــه ،وبحســب إفــادة الضحايــا مــن الجرحــى يف الواقعــة ،وشــهادة شــهود الواقعــة ،الذيــن
تــم ســاعهم مــن قبــل اللجنــة ،ومنهــم (ح.ع.أ) ،و(م.أ.ب) ،و(ع.م.أ) ،بأنــه يف يــوم الخميــس املوافــق 2015/3/12م،
ويف حــوايل الســاعة  10:00صباحــا ،انطلقــت مســرة ســليمة مــن ســاحة أبنــاء الثــوار يف وســط مدينــة البيضــاء
بهــدف التنديــد باقتحــام ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح ملحافظــة البيضــاء ،وقيامهــم بالســيطرة عــى املرافــق
واملنشــئات الحكوميــة يف املحافظــة .وبعــد تحــرك املظاهــرة ووصولهــا إىل الســوق تــم إطــاق الرصــاص الحــي مــن
قبــل عنــارص ميليشــيا الحــويث وقــوات صالــح عــى املتظاهريــن الســلميني مــا أدى إىل مقتــل الشــاب عــي حســن
امللقــب بعشــال ،وإصابــة أكــر مــن  7متظاهريــن ،بعضهــم اصاباتــه بليغــة ،تــم عالجهــا ،وبعــض الضحايــا أصيــب
باإلعاقــة ،وعــى وجــه التحديــد الضحيــة عــي مــوىس الفقــر الــذي تعــرض لطلقــة أصابــت رأســه ،وفقــد بســببها
قدرتــه عــى اإلبصــار ،والزال كفيفــا حتــى اآلن ،وكــذا الضحيــة محمــد صالــح طالــب املطــوع ،والــذي تعــرض لإلصابــة
بطلقــة ناريــة يف الــورك ،أدت إلتــاف مفصلــه ،ويحتــاج لرتكيــب مفصــل صناعــي بديــل كونــه ال يســتطيع الحركــة.
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أسامء الضحايا
م

االسم

العمر

1

عيل حسني عشال

39

2

عيل موىس الفقري

25

3

محمد صالح طالب املطوع

37

4

عبد الوهاب مصطفى الجالدي

20

5

محمد صالح الجالدي

37

6

نارص محمد الشاجري

47

7

أحمد عبدربه املشد يل

47

النتيجة
من خالل التحقيقات التي أجرتها اللجنة يف هذه الواقعة ،وما ورد يف شهادة الشهود ،وذوي الضحايا،
وما احتوته التقارير الطبية ،تبني للجنة أن الجهة املسؤولة عن هذا االنتهاك هي ميلشيا الحويث وقوات
صالح بقيادة محافظ املحافظة املعني من قبل ميليشيا الحويث وقوات صالح ،باإلضافة إىل مرشف
ميلشيا الحويث يف البيضاء املدعو أبو أحمد حمران.

ب.

القوات التابعة للحكومة:

 -1واقعة قتل واصابة املتظاهرين السلميني – محافظة عدن:
تتلخــص الواقعــة أنــه يف متــام الســاعة  9:00صباحــا بتاريــخ 2013/2/21م ،تعــرض شــباب
معتصمــن يف ســاحتي خــور مكــر وكريــر ،أثنــاء قيامهــم بالتظاهــر الســلمي ،إلطــاق الرصــاص
الحــي عليهــم مــا أدى إىل مقتــل ( )10مواطنــن وإصابــة ( )33آخريــن وهــم:
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أسامء القتىل
م

االسم

1

خالد ابوبكر محمد البغداي

2

عبد الله محمد حسني

3

صالح محمد عبد الرب

4

عيل سيف خالد نرص

5

رضوان عيل محمد بالطني

6

صالح مثنى صالح عبيد

7

ودود عيل صالح العامين

8

يونس محمد صالح

9

مؤنس عيل الهاممي

10

وجدي عبده محمد سعيد الصبيحي

أسامء الجرحى

54

م

االسم

م

االسم

1

مراد حسن ثابت

2

هادي سامل الزبيدي

3

ماهر الجحايف

4

محمد حسني السقاف

5

جامل احمد عبدا لله

6

باسل صالح محضار

7

ثابت عبده نرص

8

خالد محمد عبد الحافظ

9

بكيل عيل سعيد

10

عيل فريد مساعد

11

مهدي ساملني الخليفي

12

محمد سعيد عبد الحافظ

13

خالد جامل عامر

14

نارص محمد عبد اللطيف

15

عامر عيل بن عيل

16

عيل محمد الحرايض
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17

نجمي زايد راشد

18

ياسني محمود سامل

19

ياسني عيل محمود

20

محمود عبده عيل

21

هاين حسان نارص الحجييل

22

نارص محمد بن محمد

23

أكرم محمد عيل

24

صالح عبده صالح

25

صالح نارص سعيد

26

وهيب نارص طالب

27

طاهر سفيان صالح

28

اسامه انيس محمود

29

محمود محمد الخرض

30

سعيد عيل عمر املصعبي

31

عمر بن محمد الهاليل

32

منصور صالح عوض

33

وضاح عبده احمد

وقــد ورد يف شــهادة الشــهود ،وإفــادات ذوي الضحايــا والجرحــى الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة ،وهــم (أ .م .أ) ،و(ل.ح.
م .ا) ،و(ع .ح .ص .ح) ،و(ح .س .ص .د) ،و(ع.م.ح.ا) ،أنــه يف الســاعة  9:00مــن صبــاح يــوم الخميــس املوافــق
2013/2/21م ،شــاهدوا قــوات األمــن املركــزي تطلــق الرصــاص العشــوايئ والغــازات الســامة عــى املعتصمــن املدنيني
الســلميني الذيــن كانــوا يقيمــون فعاليــة ســلمية يف ســاحة خــور مكــر ،مــا أدى لقتــل العديــد مــن املتظاهريــن،
كــا أفــادوا أن املتظاهريــن كانــوا ال يحملــون أســلحة ،وكان الجنــود يرتــدون الــزي العســكري التابــع لألمــن املركــزي
يف محافظــة عــدن .وأنــه ســبق ذلــك انتشــار كثيــف ألطقــم األمــن املركــزي يف مناطــق كريــر وخــور مكــر ،وأنــه
بعــد اطــاق النــار عــى املتظاهريــن وســقوط العديــد منهــم بــن قتــى وجرحــى تــم نقــل املصابــن ملستشــفيات
الــوايل و 22مايــو ،وأطبــاء بــا حــدود ،بحســب مــا تحكيــه التقاريــر الطبيــة املرفقــة.

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنة يف هــذه الواقعــةـ ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وذوي الضحايــا والجرحى
ومــا احتوتــه الكشــوفات والتقاريــر الطبيــة الصــادرة عــن مستشــفيات الــوايل و 22مايــو وأطبــاء بــا حــدود ،والوثائق
واملحــررات املرفقــة مبلــف القضيــة ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك قــوات األمــن املركــزي يف
محافظــة عــدن بقيــادة املدعــو عبدالحافــظ الســقاف املتواجــد حاليــا يف صنعــاء.

 -2واقعة قتل مدنيني يف مخيم عزاء منطقة سناح محافظة الضالع:
تتلخــص الواقعــة بأنــه بتاريــخ 2013/12/27م ،ويف منطقــة ســناح محافظــة الضالــع ،أقيــم مخيــم عــزاء للشــهيد
محمــد قاســم يف مدرســة الوحــدة .وأثنــاء تواجــد املواطنــن يف املدرســة للمشــاركة يف العــزاء ،تــم قصــف املدرســة
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مــن قبــل قــوات اللــواء ( )33مــدرع بقيــادة عبداللــه ضبعــان قائــد اللــواء املتمركــز يف املنطقــة ،مــا أدى إىل مقتــل
( )15شــخصا ،وإصابــة ( )38آخريــن ،كــا أدى القصــف اىل تدمــر جــزء كبــر مــن املدرســة.
وقــد ورد يف شــهادة الشــهود ،وأقــوال ذوي الضحايــا ،والجرحــى الذيــن تــم ســاع إفادتهــم مــن قبــل اللجنــة ،ومنهــم
الضحيــة (خ.ا.م.ا ) ،الــذي أفــاد بأنهــم يتهمــون عبداللــه ضبعــان قائــد اللــواء  33مــدرع باســتهداف مخيــم العــزاء الــذي
أقيــم يف مدرســه ســناح (الوحــدة ســابقا) ،والــذي تواجــد فيهــا عــدد كبــر مــن املواطنــن الــذي حــروا للعــزاء يف
الشــهيد محمــد قاســم ،وقامــت إحــدى دبابــات اللــواء بإطــاق عــدة قذائــف عــى املخيــم بتاريــخ 2013/12/27م،
الســاعة  1:25ظهــرا ،وســقط نتيجــة لذلــك ( )15قتيــا ،و( )38جريحــا ،وأنــه كان مــن ضمــن الجرحــى ،حيــث أصيــب
هــو يف يــده اليمنــى بإصابــات شــديده عندمــا حــاول إســعاف بعــض الجرحــى وســحب القتــى مــن املدرســة ،مــا
دعــا املســعفني إىل إخــراج الجرحــى مــن فــوق ســور املدرســة بســبب إطــاق وابــل مــن الرصــاص عــى املخيــم .وكان
ممــن تعرضــوا للجــرح والقتــل أطفــال كانــوا متواجديــن يف مخيــم العــزاء.
وجــاء يف أقــوال الضحيــة (ا.ع.ح.ا) ،أنــه بتاريــخ 2013/12/27م ،حيــث كان يقــام عــزاء الشــهيد فهمــي محمــد
قاســم ،وكان هــو وشــقيقه وآخريــن يقومــون بواجــب العــزاء ،قــام أفــراد اللــواء  33مــدرع بقيــادة ضبعــان بإطــاق
عــده قذائــف دبابــات إىل موقــع العــزاء ،والــذي مل يتواجــد فيــه إال املدنيــن ،حيــث أصيــب الضحيــة بشــظايا هــذه
القذائــف ،كــا استشــهد شــقيقه ،وأفــاد بأنهــم يتهمــوا قائــد اللــواء عبداللــه ضبعــان بارتــكاب تلــك املجــزرة.
وجــاء يف أقــوال الشــاهد (ب .م .ع .س) ،بأنــه عندمــا كان متواجــدا يف موقــع العــزاء يف مدرســة الوحــدة ســمع دوي
انفجــار قــوي يف داخــل املخيــم الــذي كان فيــه ،وهــو صــوت قذائــف دبابــات مــن قبــل اللــواء  33مــدرع املتواجــد
يف الضالــع ،مــا أســفر عــن ذلــك حــدوث قتــى وجرحــى بشــكل كبــر ،وشــاهد أشــاء متناثــرة ،وجثــث مرميــة
عــى األرض ،وجرحــى بإصابــات بليغــة ،حيــث بلــغ عــدد القتــى ( )15قتيــا ،و( )38جريحــا .وعندمــا حــاول إســعاف
عــددا مــن املصابــن أطلقــت عــدة طلقــات عــى املســعفني مــن املدرعــة التــي كانــت واقفــة عــى بعــد  100مــر مــن
املدرســة ،وكانــت املدرعــة تــرب كل مــن يحــاول اإلســعاف .وأفــاد بأنــه رجــع مــع املصــاب الــذي يحملــه ويدعــى
مالــك احمــد عبــد القــادر ،والــذي كان يــرخ مــن شــدة األمل ،وقــام بإخراجــه مــن فــوق الســور .وكانــت تلــك الواقعــة
بتاريــخ 2013/12/27م .وقــد اشــتهرت تلــك الواقعــة مبجــزرة ســناح لبشــاعتها.
وجــاء يف أقــوال الشــاهد (ا .م .ع .ا) ،واملقيــم يف محافظــة الضالــع – مديريــة ســناح بانــه كان مبخيــم العــزاء بتاريــخ
2013/12/27م ،والــذي يتواجــد فيــه عــدد كبــر مــن املدنيــن ،حيــث تــم اطــاق عــدد مــن قذائــف الدبابــات مــن قبــل
اللــواء  33مــدرع بقيــادة ضبعــان املتواجــد يف منطقــه ســناح ،مــا أدى إىل ســقوط قتــى وجرحــى مــن املدنيــن،
وشــوهدت أشــاء الجثــث وكــذا القتــى والجرحــى متناثــرة يف املخيــم ،وقــام مبحاولــه إســعاف بعــض املصابــن الــذي
مازالــوا أحيــاء ،واملصابــن بإصابــات بليغــة ،إال أنــه تــم إطــاق الرصــاص والقذائــف يف املخيــم مــا أدى إىل محاولــه
إخــراج عــدد املصابــن مــن فــوق ســور املدرســة .وأشــار إىل أن مــن ارتكــب املجــزرة هــو قائــد اللــواء ( )33مــدرع
املعــروف بضبعــان.
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النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــن خــال مــا ورد يف أقــوال الضحايــا وذويهــم،
والشــهود ،والــذي أكــدوا جميعهــم قيــام املدعــو عبداللــه ضبعــان قائــد اللــواء ( ،)33مــدرع بإطالق عــدة قذائــف دبابات
عــى مخيــم عــزاء يف منطقــه ســناح محافظــة الضالــع ،والــذي أســفر عــن مقتــل ( ،)15وجــرح ( )38بإصابــات بليغة،
األمــر الــذي يقــع تحــت طائلــة التجريــم وفقــا للقانــون الوطنــي والــذي يعاقــب عليــه وفــق نصــوص املــواد (،18 ،16
 )234 ،142 ،136 ،134 ،19مــن القــرار الجمهــوري للقانــون رقــم ( )12لعــام 1994م ،بشــأن الجرائــم والعقوبــات ،فقــد
ثبــت لــدى اللجنــة أن املســؤولية عــن ارتــكاب هــذا االنتهــاك تقــع عــى عاتــق املدعــو عبداللــه ضبعــان بصفتــه قائــد
اللــواء  33مــدرع.

 -3واقعة قتل وإصابة متظاهرين سلميني ،منطقة كريرت  -محافظة عدن:
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا جــاء يف شــهادة الشــهود ،وأقــوال ذوي الضحايــا والجرحــى الذيــن تــم ســاع أقوالهــم
مــن قبــل اللجــة ،ومنهــم (ع.ف.م) ،و(ف.ح.ح) ،وعــدد مــن الشــهود اآلخريــن ،بأنــه بتاريــخ 2013/2/11م ،وأثنــاء
قيــام املتظاهريــن مبامرســة حقهــم يف التظاهــر الســلمي يف منطقــة كريــر محافظــة عــدن ،قامــت قــوات األمــن
املركــزي التــي انتــرت يف مــكان املظاهــرة بقيــادة قائــد األمــن املركــزي يف حينــه املدعــو عبــد الحافــظ الســقاف
بقمــع املتظاهريــن وإطــاق الرصــاص الحــي والغــازات املســيلة عــى املتظاهريــن الســلميني ،مــا أدى إىل مقتــل
الضحيــة فتحــي محمــد عــي ســامل ،وإصابــة عــدد مــن املتظاهريــن اآلخريــن.

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،وذوي الضحايــا
والجرحــى ،ومــا احتوتــه الكشــوفات والتقاريــر الطبيــة والوثائــق واملحــررات املرفقــة مبلــف القضيــة ،تبــن للجنــة أن
الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك قــوات األمــن املركــزي يف محافظــة عــدن بقيــادة املدعــو عبدالحافــظ الســقاف
املتواجــد حاليــا يف صنعــاء.

 -2االعتقال واالختفاء القسري
متكنــت اللجنــة مــن رصــد وتوثيــق عــدد ( )1,037حالــة ادعــاء باالعتقــال التعســفي واالختفــاء القــري قامــت بهــا
بعــض األطــراف والجامعــات املســلحة يف مختلــف مناطــق الجمهوريــة اليمنيــة ،وأنهــت اللجنــة التحقيــق يف عــدد
( )606مــن هــذه الحــاالت ،وفيــا يــي منــاذج لعــدد مــن الحــاالت التــي تــم التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة.

أ .ميلشيا الحوثي وقوات صالح
 -1اعتقال املواطن محمد منصور بدر الدين -محافظة عمران:
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا جــاء يف إفــادة ذوي الضحيــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود الــذي تــم ســاعهم مــن
قبــل اللجنــة ،ومنهــم (ص.ح.ع.ظ) ،و(ح.م.ا.م) ،و(ص.ح.ض) ،أنــه بتاريــخ 2017/3/5م ،قامــت ميليشــيا الحــويث
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بقيــادة مــرف امليلشــيا يف مديريــة جبــال عيــال يزيــد يف محافظــة عمــران مبداهمــه مدرســة رقيــة للبنــات مبنطقــة
قينــا واعتقــال األســتاذ محمــد منصــور بــدر الديــن الــذي يعمــل مــدرس يف املدرســة ،وقامــوا بإيداعــه يف ســجن
أمــن املحافظــة بحجــة أنــه مؤيــد للمقاومــة ،والزال معتقــا حتــى اللحظــة دون أن يوجــه إليــة أي اتهــام بارتــكاب أي
جرميــة.

النتيجة
مــن خــال مــا ورد يف شــهادة الشــهود ،ومــا تضمنتــه أوراق وملــف القضيــة ،فقــد ثبــت لــدى اللجنــة مســؤولية
ميليشــيا الحــويث بقيــادة مــرف الجامعــة يف مديريــة جبــل عيــال يزيــد محافظــة عمــران ،إضافــة إىل مســؤولية
مديــر الســجن االحتياطــي يف محافظــة عمــران عــن االعتقــال التعســفي الــذي تعــرض لــه الضحيــة منصــور محمــد
منصــور بــدر الديــن.

 -2اعتقال املواطن عبده احمد قيدله -محافظة عمران
وتتلخــص هــذه الواقعــة ،بحســب مــا جــاء يف إفــادة ذوي الضحيــة وشــهادة الشــهود الــذي تــم ســاعهم مــن قبــل
اللجنــة ،ومنهــم (ص.ح.ع.ظ) ،و(س.م.ع.ظ) ،و(ص.ح.ظ) يف أنــه بتاريــخ 2017/3/5م ،قامــت ميليشــيا الحــويث
يف محافظــة عمــران باعتقــال الدكتــور عبــده احمــد قيدلــه مــن مقــر عملــه بالصيدليــة ،واحتجــازه لديهــم ،وحبســه
بســجن عمــران االحتياطــي ،دون أن تكــون هنــاك أي تهمــة جنائيــة موجهــة إليــه ،ومل يتــم عرضــه عــى أي جهــة
قضائيــة ،وال يــزال محبوســا حتــى تاريــخ هــذا التقريــر.

النتيجة
مــن خــال مــا ورد يف شــهادة الشــهود ،ومــا تضمنتــه أوراق وملــف القضيــة ،فقــد ثبــت لــدى اللجنــة مســؤولية
ميليشــيا الحــويث يف محافظــة عمــران بقيــادة املــرف األمنــي يف املحافظــة باالعتقــال التعســفي للدكتــور عبــده
أحمــد قيدلــه.

 -3واقعــة االعتقــال التعســفي واالختفــاء القــري للطفــل قائــد أحمــد صالــح القــايض الحطــام 17 -
سنة :
وتتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا ورد يف إفــادة ذوي الضحيــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود الذيــن تــم ســاعهم مــن
قبــل اللجنــة ،ومنهــم (ن.ح.ح) ،و(ع.ص.ع.ح) ،و(م.ص.ع.ح) ،بأنــه بتاريــخ 2016/10/24م ،قامــت عنــارص مســلحة
تابعــة مليلشــيا الحــويث وقــوات صالــح باختطــاف الطفــل قائــد أحمــد صالــح القــايض الحطــام مــن جــوار منزلــة
يف حــي الصبــرة مدينــة رداع محافظــة البيضــاء ،وأخــذ دراجتــه الناريــة ،وأنــه منــذ ذلــك التاريــخ وحتــى اآلن ال
تعــرف أرسة الضحيــة أي معلومــات عــن مــكان اعتقــال الضحيــة أو عــن حالتــه أو حتــى التهمــة املوجهــة إليــة برغــم
مراجعتهــم لجميــع الجهــات األمنيــة التابعــة مليليشــيا الحــويث مبدينــة رداع والتــي تنكــر وجــوده لديهــا.
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النتيجة
مــن خــال مــا ورد يف شــهادة الشــهود ،ومــا تضمنتــه أوراق وملــف القضيــة ،فقــد ثبــت لــدى اللجنــة مســؤولية
ميليشــيا الحــويث يف مدينــة رداع بقيــادة املدعــو عبــد اللــه إدريــس  -مــرف ميليشــيا الحــويث يف املديريــة  -عــن
االختفــاء القــري للضحيــة.

 -4االختفاء القرسي للطفل صالح احمد صالح العباب  17 -سنة:
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا جــاء يف إفــادة ذوي الضحيــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود الذيــن تــم ســاعهم مــن
قبــل اللجنــة ،ومنهــم (س .ص.ع) ،و(م.ص.م.ز) ،و(ع.ا.م.ش) ،يف أنــه بتاريــخ 2016/6/1م ،تــم اعتقــال الضحيــة
صالــح احمــد صالــح العبــاب يف نقطــة دار النجــد مديريــة رداع محافظــة البيضــاء أثنــاء عودتــه إىل املنــزل بعــد صــاة
املغــرب ،حيــث اســتوقفه مجموعــة مــن العنــارص املســلحة التابعــن مليليشــيا الحــويث يف النقطــة ،وقامــوا بأخــذه
إىل مــكان مجهــول .وحينــا تــم الذهــاب إىل املســؤولني يف ميلشــيا الحــويث للمتابعــة مــن قبــل أرسة الضحيــة مــن
أجــل إطــاق رساحــه تــم يف البدايــة رفــض إطــاق رساحــه ،كــا تــم رفــض أي طلــب للتواصــل معــه ،ثــم بعــد عــدة
أيــام مــن االعتقــال ،تــم إخفــاؤه نهائيــا ،وانــكار وجــوده .ومنــذ ذلــك الوقــت ،وحتــى تاريــخ هــذا التقريــر ،والضحيــة
مختفــي وال يعــرف عنــه يشء.

النتيجة
مــن خــال مــا ورد يف شــهادة الشــهود ،ومــا تضمنتــه أوراق وملــف القضيــة ،فقــد ثبــت لــدى اللجنــة مســؤولية
ميليشــيا الحــويث يف مدينــة رداع بقيــادة املدعــو عبــد اللــه إدريــس ،مــرف ميليشــيا الحــويث يف املديريــة عــن
االختفــاء القــري للضحيــة.

ب .الحكومة وقوات الجيش الوطني
 -1واقعة االختفاء القرسي للضحية أكرم حميد احمد سليامن:
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا ورد يف إفــادة ذوي الضحيــة ،ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود ،ومنهــم (ف.ع.ن)،
و(ت.ح.ح.م) ،أنــه بتاريــخ 2016/6/3م ،حــر مجموعــة مــن املســلحني التابعــن للــواء  22ميــكا ،التابعــن للجيــش
الوطنــي إىل ســاحة الحريــة منطقــة صافــر مديريــة القاهــرة مدينــة تعــز وطلبــوا مــن الضحيــة أكــرم حميــد
أحمــد ســليامن الذهــاب معهــم إىل قائــد الكتيبــة مرتــى اليوســفي ،وعندمــا رفــض الضحيــة طلبهــم تــم أخــذه
بالقــوة بحجــة التحقيــق معــه لرفضــه تســليم عــدد مــن األجهــزة الطبيــة التابعــة للهــال األحمــر وتســليمها إلحــدى
املستشــفيات الخاصــة ،وأنــه ومنــذ ذلــك التاريــخ وحتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر ،اليــزال الضحيــة مختفــي وال
تعــرف عنــه أي معلومــات.

النتيجة
مــن خــال مــا ورد يف شــهادة الشــهود ،ومــا تضمنتــه أوراق وملــف القضيــة ،فقــد ثبــت لــدى اللجنــة مســؤولية
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املدعــو مرتــى اليوســفي يف قيــادة اللــواء  22ميــكا محــور تعــز ،التابــع للجيــش الوطنــي عــن واقعــة االعتقــال
التعســفي واالخفــاء القــري للضحيــة وتقــرر اللجنــة احالــة أوراق ملــف القضيــة اىل النيابــة العســكرية املختصــة.

 -2واقعة االختفاء القرسي للضحية ابراهيم عبدالله محمد عيل الخوالين:
تتلخــص هــذه الواقعــة ،بحســب مــا ورد يف أقــوال ذوي الضحيــة ،ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم
اللجنــة ،بأنــه بتاريــخ 2016/1/7م ،قامــت مجموعــة مــن قــوات األمــن الخاصــة (األمــن املركــزي ســابقا) ،باحتجــاز
الضحيــة إبراهيــم عبداللــه محمــد عــي الخــوالين ،مــن حــي الســام مبدينــة مــأرب ،حيــث كان الضحيــة تعمــل يف
بيــع ورشاء مــادة الديــزل والبــرول يف الســوق الســوداء يف مدينــة مــأرب ،ثــم بعدهــا بأيــام بســيطة تــم االفــراج عنــه
يف املــرة األوىل ،ثــم إنــه وبعــد حــوايل شــهرين ،ألقــت قــوات األمــن املركــزي القبــض عــى عصابــة قيــل أنهــا كانــت
تخطــط للقيــام بأعــال تخريبيــه يف مدينــة مــارب ،ووجــد لديهــم عبــوات ناســفه ومتفجــرات .وبعــد إلقــاء القبــض
عــى هــذه العصابــة تــم اعتقــال الضحيــة إضافــة إىل شــخص آخــر يدعــى محمــد ســليامن .وتــم إيداعهــم يف جهــاز
األمــن القومــي بتهمــه االرتبــاط بعصابــه مســلحة كانــت تخطــط لزراعــه املتفجــرات والعبــوات الناســفة .ومل يتــم
اإلفــراج عنــه أو إحالتــه إىل القضــاء حتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر.

النتيجة
مــن خــال مــا ورد يف شــهادة الشــهود ،ومــا تضمنتــه أوراق وملــف القضيــة ،فقــد ثبــت لــدى اللجنــة مســؤولية قيــادة
جهــاز األمــن القومــي مبحافظــة مــارب عــن واقعــة االعتقــال التعســفي للضحيــة ،وتقــرر اللجنــة إحالــة أوراق وملــف
القضيــة إىل النيابــة الجزائيــة املختصــة.

 -3التعذيب
قامــت اللجنــة برصــد حــوايل ( )386حالــة ادعــاء بالتعذيــب واملعاملــة الالإنســانية قامــت بهــا بعــض األطــراف
والجامعــات املســلحة يف مختلــف مناطــق الجمهوريــة اليمنيــة .وقــد حققــت اللجنــة يف عــدد ( )283مــن هــذه
الحــاالت  ،وفيــا يــي بعــض النــاذج لحــاالت االدعــاء بالتعذيــب التــي تــم التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة.

 -1تعذيب املواطن يارس احمد عيىس النارشي حتى املوت -محافظة صنعاء
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا جــاء يف إفــادة ذوي الضحيــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود الــذي تــم ســاع إفادتهــم
مــن قبــل اللجنــة ،ومنهــم( :م.ع.م.م.ب) ،و(ع.ي.ع.ش) ،وبحســب مــا ورد يف التقاريــر الطبيــة والوثائــق واملحــررات
املرفقــة يف ملــف القضيــة ،أنــه يف تاريــخ 2015/12/15م ،وأثنــاء عــودة الضحيــة مــن محافظــة حرضمــوت التــي
يــدرس فيهــا يف كليــة الهندســة البرتوليــة باملســتوى الثالــث ،وعنــد وصولــه إىل نقطــه الحتــارش يف مدخــل صنعــاء،
وهــي أحــد النقــاط األمنيــة التابعــة مليلشــيا الحــويث وقــوات صالــح ،تــم اعتقالــه ونقلــه إىل أحــد املعتقــات التابعــة
مليليشــيا الحــويث وقــوات صالــح .وبعــد البحــث عنــه ملــدة تزيــد عــى  8أشــهر وإنــكار جميــع الجهــات التابعة مليليشــيا
الحــويث وقــوات صالــح وجــوده لديهــم ،تــم إبــاغ عائلــة الضحيــة بعــد ذلــك أنــه موجــود يف مستشــفى جامعــة
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العلــوم والتكنلوجيــا .وعنــد زيارتــه مــن قبــل والدتــه وجــدت أنــه مصــاب بشــلل نصفــي جــراء تعرضــه للــرب
والتعذيــب ،وأن حالتــه اســتمرت يف التدهــور ،ونصــح األطبــاء بــرورة ســفره للعــاج يف الخــارج ،إال أن مســؤولني
يف ميليشــيا الحــويث رفضــوا ذلــك مــا أدى اىل تدهــور حالــة الضحيــة ومــن ثــم وفاتــه بتاريــخ 2016/8/17م.

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وذوي الضحايــا ،ومــا
احتوتــه التقاريــر الطبيــة والوثائــق واملحــررات املرفقــة مبلــف القضيــة ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا
االنتهــاك هــي ميلشــيا الحــويث وقــوات صالــح املتواجــدة يف نقطــة الحتــارش يف مدخــل العاصمــة صنعــاء.

 -2واقعه تعذيب املواطن محمد دحان سيف حتى املوت – مديرية بعدان محافظة  -اب:
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا جــاء يف أقــوال ذوي الضحيــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود الذيــن تــم ســاعهم مــن
قبــل اللجنــة ومنهــم( :ف.م.ي)،و(م.ع.أ) ،و(ص.ع.ع) ،بــأن الضحيــة محمــد دحــان ســيف تــم اعتقالــه مــن قبــل
عنــارص مســلحة تابعــة مليليشــيا الحــويث مــن منزلــه يف مديريــة بعــدان محافظــة اب ،وتــم إيداعــه بالحجــز الكائن يف
مبنــى جهــاز األمــن الســيايس يف مدينــة اب .وبعــد مــرور عــرة أيــام عــى تعرضــه لالعتقــال ،تــم اســتدعاء أرستــه
الســتالم جثتــه مــن ثالجــة مستشــفى الثــورة العــام يف مدينــة اب .وعنــد حضــور أرسة الضحيــة فوجــؤوا بوجــود آثــار
تعذيــب وكدمــات عــى جثــة الضحيــة ،كــا اثبتــت التقاريــر الطبيــة أن ســبب الوفــاة هــو تعــرض الضحيــة لنزيــف
دماغــي يف الــراس ،بســبب تعرضــه لرضبــات متعــددة يف الجمجمــة ،كــا أثبــت التقريــر وجــود آثــار رضب وتعذيــب
عــى أجــزاء متفرقــه مــن جســد الضحيــة.

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وذوي الضحايــا ،ومــا
احتوتــه التقاريــر الطبيــة والوثائــق واملحــررات املرفقــة مبلــف القضيــة ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا
االنتهــاك هــي قيــادة جهــاز األمــن الســيايس يف محافظــة اب التابعــة مليلشــيا الحــويث وقــوات صالــح.

 -3واقعة تعذيب الضحية (م .ع .ع - ).محافظة ذمار:
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا ورد يف أقــوال الضحيــة ،ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود أنــه بتاريــخ 2015/10/3م ،يف
مديريــة الحــدا محافظــة ذمــار ،ويف متــام الســاعة  7:00مســاءا ،كان الضحيــة يف الخــط العــام يقــوم بتوقيــف دراجة
ناريــة لتقلــه إىل منزلــه بعــد ركوبــه خلــف ســائق الدراجــة هاجمــه مســلحني ،وطلبــوا مــن قائــد الدراجــة التوجــه
إىل املركــز األمنــي التابــع للحوثيــن يف املديريــة ،وهنــاك تــم وضعــه يف زنزانــة انفراديــة ،وقــام بالتحقيــق معــه
شــخصان أحدهــم يدعــى خالــد ،واآلخــر يدعــى رشف ،وأن التحقيــق تــم بــإرشاف مــرف مليشــيا الحــويث املدعــو أبــو
عــي يحيــى عبدالوهــاب الديلمــي ،وتــم اتهــام الضحيــة بأنــه يقــوم بتأييــد املقاومــة ،ويقــوم بإرســال املجنديــن إىل
مــارب .وعندمــا أنكــر الضحيــة هــذا االتهــام تــم رضبــه بالهــراوات وباألســاك ،واســتمروا يف تعذيبــه حتــى الســاعة
 3:00صباحــا ،كــا تــم وضــع الســكني عــى رقبتــه وتهديــده بالذبــح عــدة مــرات .وبعــد أن فقــد الضحيــة الوعــي
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بســبب الــرب الــذي تعــرض ،ومــا نتــج عــن ذلــك مــن الكســور يف اليــد والركبــة والكدمــات يف أجــزاء متعــددة
مــن جســمه ،تــم نقلــه ورميــه يف أحــد الوديــان ،حيــث وجــده بعــض الســكان ،وتــم نقلــه إىل منزلــه ،ومــن ثــم تــم
إســعافه لتلقــي العــاج.

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف أقــوال الضحيــة وشــهادة الشــهود ،ومــا
احتوتــه التقاريــر الطبيــة املرفقــة مبلــف القضيــة ،تبــن للجنــة إن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي ميلشــيا
الحــويث املتواجــدة يف مديريــة الحــدا محافظــة ذمــار بقيــادة املدعــو أبــو عــي يحــي عبــد الوهــاب الديلمــي.

 -4تفجير المنازل:
قامــت اللجنــة برصــد مــا يقــارب مــن ( )384حالــة ادعــاء بتفجــر املنــازل ،أنهــت اللجنــة التحقيــق يف عــدد ()199
حالــة منهــا .ويجــدر بنــا اإلشــارة إىل أن هــذا النــوع مــن االنتهــاكات تنفــرد بــه ميليشــيا الحــويث وقــوات صالــح،
وعــى نحــو مــا هــو مبــن يف نتيجــة التحقيقيــات الخاصــة بالنــاذج التــي أوردتهــا اللجنــة يف هــذا التقريــر والتــي
نعرضهــا فيــا يــي:

 -1واقعة تفجري منزل الضحية محمد عيل عبدالله غالب  -محافظة اب مديريه املخادر:
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا ورد يف أقــوال الضحيــة ،ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الــذي اســتمعت لهــم اللجنــة،
ومنهــم( :ح.ا.ع.غ) ،و(ع.ع.ح) ،و(ز.م.ع.ث) ،والذيــن أفــادوا أنــه يف مســاء يــوم 2015/5/2م ،قامــت عنــارص مســلحة
تابعــة مليلشــيا الحــويث وقــوات صالــح بتفجــر منــزل الضحيــة محمــد عــي عبــد اللــه غالــب يف مديريــة املخــادر
محافظــة اب ،واملكــون مــن طابقــن وذلــك بوضــع عبــوات ناســفة ،وعــدد مــن أســطوانات الغــاز املنــزيل حــول املنــزل
مــن جميــع الجهــات مــا أدى إىل تدمــر املنــزل بشــكل كيل ،وفيــه جميــع محتوياتــه وعــى النحــو املبــن يف األوراق
املرفقــة مبلــف القضيــة ،ووفقــا ملــا تحكيــه الصــور الفوتوغرافيــة املحفوظــة لــدى اللجنــة.

 -2واقعة تفجري  3منازل يف حي حبيل الضبي مديرية املظفر  -محافظة تعز:
تتلخــص الواقعــة بأنــه يف يــوم الجمعــة املوافــق 2017/03/21م ،وحــوايل الســاعة  12:30ليــا ،تــم تفجــر ثالثــة
منــازل يف حــي حبيــل الضبــي  -مديريــة املظفــر محافظــة تعــز ،وهــي مــن األحيــاء التــي تقــع يف منطقــة تحــت
ســيطرة مليشــيا الحــويث وقــوات صالــح .واملنــازل التــي تــم تفجريهــا هــي كالتــايل:
 .1منزل طالل عبدالله قاسم ،مكون من أربعة أدوار.
 .2منزل عبده العودي ،مكون أربعة أدوار.
 .3منزل يحيى عيل بن عيل الفاردي ،مكون من خمسة أدوار.
وقــد ورد يف إفــادة الضحايــا ،وشــهادة الشــهود الذيــن تــم ســاعهم مــن قبــل اللجنــة ،ومنــه( :ع.ح.م) ،و(م.ع.م)،أنــه
ســمع دوي انفجــار كبــر هــز أرجــاء
يف يــوم الجمعــة املوافــق 2017/03/21م ،يف حــوايل الســاعة  12:30ليــاُ ،
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ـم دويّــه مناطــق واســعة مــن املدينــة ،وأن رائحــة املتفجــرات انتــرت يف األحيــاء القريبــة مــن املنــازل التي
املنطقــة ،عـ ّ
تــم تفجريهــا ،وأنــه بعــد الذهــاب إىل مــكان التفجــر يف اليــوم التــايل تبــن أن هنــاك  3منــازل تــم تفجريهــا مــن قبــل
مليشــيا الحــويث وقــوات صالــح ،والتــي كانــت تســيطر عــى املنطقــة ،وذلــك بحجــة ان أصحــاب هــذه املنــازل مــن
املؤيديــن لقــوات الجيــش واملقاومــة الوطنيــة ،كــا تــم النــزول مــن قبــل فريــق اللجنــة إىل مــكان االنتهــاك ،وتصويــر
بقايــا املنــازل التــي تــم تفجريهــا ،وأخــذ عــدد مــن مقاطــع الفيديــو التــي توثــق هــذا االنتهــاك.

 -3واقعة تفجري عامرة الضحية عبدربه العروي – مديرية ذي ناعم – محافظة البيضاء:
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا ورد يف أقــوال الضحايــا ،ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الذيــن تــم ســاع أقوالهــم مــن
قبــل اللجنــة ،ومنهــم( :ص.ع.م) ،و(م.ع.ع) ،و(ع.ح.م) ،و(ع.ع.أ) ،بأنــه يف صبــاح يــوم اإلثنــن املوافــق 2015/6/4م،
قامــت عنــارص مــن ميلشــيا الحــويث بإغــاق الطريــق املؤديــة إىل عــارة الضحيــة عبدربــه العــروي الكائنــة يف مدينة
ذي ناعــم وســط الســوق ،والتــي تتكــون مــن دوريــن ،يف الــدور األول يوجــد ثــاث محــات أحدهــا صالــون حالقــة،
والثــاين بقالــة ،والثالــث صيدليــة ،فيــا يتكــون الــدور الثــاين مــن شــقة كبــرة عبــارة عــن عيــادة طبيــة ،كــا تــم
منــع املواطنــن مــن الدخــول والخــروج إىل املنطقــة ،وإجبــار املســتأجرين يف العــارة عــى الخــروج مــن محالتهــم
ومــن العيــادة املســتأجرة يف الــدور الثــاين ،وإخــاء العــارة بشــكل كيل ،وإبالغهــم بــأن العــارة ســيتم تفجريهــا،
كــون أحــد عنــارص ميلشــيا الحــويث ،تــم إطــاق النــار عليــة وقتلــه ،وهــو ميــر بجانــب العــارة .وعندمــا حــاول
املســتأجرين إخــراج بعــض ممتلكاتهــم رفــض ذلــك ،وتــم منــع املواطنــن مــن التجمهــر بالقــرب مــن العــارة التــي
تقــع يف وســط ســوق املدينــة ،وإطــاق الرصــاص يف الجــو إلبعــاد املواطنــن عــن مــكان التفجــر.
وبعــد اخــاء املنطقــة املجــاورة للعــارة ،وإبعــاد املواطنــن ،تــم وضــع املتفجــرات يف محيــط العــارة وتفجريهــا ،مام
أدى إىل ســقوطها بشــكل كيل ،وتدمــر كافــة محتوياتهــا ،كــا أدى التفجــر إىل تهــدم عــدد مــن املحــات واملنــازل
املجــاورة للعــارة.

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة يف االنتهــاكات املذكــورة أعــاه ،ويف عــدد مــن االنتهــاكات األخــرى
املتعلقــة بادعــاء تفجــر املنــازل ،ثبــت لــدى اللجنــة أن هــذا النــوع مــن االنتهــاكات تنفــرد مبامرســته ميليشــيا الحويث
وقــوات صالــح ،ومتارســه بشــكل ممنهــج ضــد العديــد مــن الخصــوم واملعارضــن ،وخصوصــا مــن تتهمهــم الجامعــة
بأنهــم عــى عالقــة بقــوات الجيــش الوطنــي واملقاومــة الشــعبية.
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 -5ضحايا قصف الطائرات األمريكية
تشــر عــدد مــن التقاريــر إىل أنــه منــذ العــام 2011م  ،نفــذت مــا يســمى بالطائــرات بــدون طيــار التابعــه للواليــات
املتحــدة األمريكيــة مــا يزيــد عــى ( )115عمليــة قصــف ،أقــرت الواليــات املتحــدة االمريكيــة بتنفيــذ معظــم هــذه
العمليــات بدعــوى حاميــة األمــن القومــي األمريــي ،وتتبــع عنــارص مــا يســمى بالقاعــدة يف اليمــن .وقــد صــدرت
عــدد مــن الترصيحــات عــى لســان بعــض املســؤولني الحكوميــن اليمنــن مــن أرفــع املســتويات تشــر إىل موافقــة
الحكومــة اليمنيــة عــى هــذه العمليــات ،بــل ومشــاركة بعــض األجهــزة األمنيــة فيهــا مــن خــال تقديــم املعلومــات
عــن العنــارص التــي تــم اســتهدافها .متكنــت اللجنــة مــن رصــد وتوثيــق عــدد ( )16حالــة ادعــاء بانتهــاك تتعلــق
بقصــف الطائــرات األمريكيــة ملواطنــن مينيــن .وقــد أنهــت اللجنــة التحقيــق يف ( )9حــاالت .وفيــا يــي منــاذج
لبعــض أهــم حــاالت االدعــاء التــي تــم التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة:

 -1واقعة قصف الطائرات األمريكية ملواطنني يف منطقة يكىل مبديرية ولد ربيع  /قيفة:
تتلخــص الواقعــة بأنــه بتاريــخ 2017/1/29م ،يف مديريــة ولــد ربيــع قيقــة محافظــة البيضــاء ،قامــت عــدد مــن
الطائــرات املروحيــة والعموديــة بعمليــة إنــزال لجنــود أمريكيــن يف الســاعة  2:00فجــرا ،حيــث تــم اإلنــزال بدايــة
يف منطقــة تدعــى عشــار ،ومنهــا تحــرك الجنــود باتجــاه قريــة الغيــل ،وبــدأوا بالهجــوم عــى عــدد مــن املنــازل،
واشــتبكوا مــع أبنــاء املنطقــة الــذي تفاجــؤوا بالهجــوم عليهــم ،والــذي تزامــن مــع قصفهــم مــن خــال الطــران .وقــد
اســتمر القصــف مــن الجــو ،واســتمرت العمليــة حتــى الســاعة  5:30صباحــا ،ونتــج عــن هــذا الهجــوم مقتــل ()11
طف ـاً ،و( )6نســاء و( )8رجــال ،وإصابــة عــدد كبــر مــن أبنــاء املنطقــة ،كــا تــم تدمــر عــدد مــن املنــازل بعضهــا
تــم تدمــره بشــكل كامــل.
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القتىل من األطفال:

م

االسم

العمر

1

أسامء فهد عيل العامري

 3أشهر

2

عائشة محمد عبدالله العامري

 4سنوات

3

حليمة حسني العيفه

 5سنوات

4

حسني محمد عبدالله مبخوت العامري

 5سنوات

5

مرسل عبدربه مساعد العامري

 6سنوات

6

خديجة مبخوت محسن العامري

 7سنوات

7

أنوار انور العولقي

 8سنوات

8

أحمد عبدالله أحمد الذهب

 11سنوات

9

نارص عبدالله احمد الذهب

 12سنه
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القتىل من النساء
م

االسم

العمر

1

فاطمة عبدالله مبخوت العامري

 25سنة

2

ليمه محمد حسني العامري

30سنه

3

فطني صالح حمسن العامري

 38سنه

4

ظبيه عيل عبدالله العامري

 40سنه

5

سامله عيل احمد العامري

6

فاطمة عبدالله صالح العامري

 40سنة

القتىل من الرجال
م

االسم

العمر

1

سلطان احمد نارص الذهب

 32سنة

2

زين الله احمد نارص عثامن

35سنه

3

خالد عيل مقبل العامري

 37سنه

4

بالرؤوف احمد نارص الذهب

 37سنه

5

محمد عبدالله مبخوت

 38سنه

6

زين الله نارص العرجي

 55سنه

7

عبدالله مبخوت العامري

 65سنه

8

سيف محمد الجويف

 80سنه

أسامء أصحاب املنازل املدمرة
.1

من محمد عبدالله مبخوت (تم تدمري املنزل كليا).

.2

عىل مبخوت العامري (تم تدمري املنزل كليا).

.3

حسني املنيفة العامري (تم تدمري املنزل كليا).

.4

عبدالرؤوف السعد (ترضر أجزاء كبرية من املنزل).

.5

عبدربه مسعد العامري (ترضر أجزاء كبرية من املنزل).

.6

فهد عيل األحرف (ترضر أجزاء كبرية من املنزل).
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وقــد تــم النــزول إىل مــكان الواقعــة مــن قبــل اللجنــة ،وتــم معاينــة مــكان الهجــوم ،كــا تــم االطــاع عــى املنــازل
املتــررة ،وســاع أقــوال عــدد مــن الشــهود وذوي الضحايــا والجرحــى ومــن بينهــم( :ص .م .ا) ،و(ز .ا .س .ا )،
و(ع.م.ع) ،و(ف.ع.ا) ،والــذي جــاء بأقوالهــم بأنــه يف متــام الســاعة  2:00فجــرا بتاريــخ 2017/1/29م ،وحــن كانــوا
نامئــن يف منازلهــم تفاجــؤوا بأصــوات قصــف عنيــف ،وأصــوات طائــرات تحــوم يف الســاء ،تــى ذلــك أصــوات
اشــتباكات ،وأن بعضهــم خــرج للمشــاهدة ومعرفــة مــا يجــري ،وتــم إطــاق النــار عليهمــم مــن قبــل الطائــرات
املروحيــة التــي كانــت تحــوم يف الســاء ،وتطلــق النــار عــى كل يشء يتحــرك ،والتــي علمــوا فيــا بعــد أنهــا طائــرات
أمريكيــة ،وأنهــم بعــد انتهــاء الهجــوم ومغــادرة الجنــود االمريكيــون وذهــاب الطائــرات مــن ســاء املنطقة ،ذهبــوا إىل
املنــازل املدمــرة ،وأنهــم شــاهدوا جثــث الضحايــا متناثــرة يف كل مــكان يف القريــة ،وكان معظــم الضحايــا مــن النســاء
واألطفــال ،وأنهــم قامــوا بإســعاف بعــض الجرحــى ،فيــا تــويف الكثــر منهــم نتيجــة إصابتهــم بإصابــات بليغــة،
وبعدهــا تــم جمــع جثــث القتــى ،ودفنهــم يف مقــرة القريــة ،وأنــه مل يخلــوا بيــت مــن القريــة إال وســقط منــه
قتيــل أو جريــح عــى األقــل ،كــا أفــادوا أن القريــة التــي تــم الهجــوم عليهــا وقصفهــا مبختلــف أنــواع األســلحة هــي
قريــة يســكنها مواطنــن مدنيــن مــن أبنــاء املنطقــة هــم وعائالتهــم منــذ مئــات الســنني ،وأنــه ال يوجــد يف القريــة
أي أهــداف أو مواقــع عســكرية تتبــع أي جهــة ،وهــذا مــا أكــده أيضــا تقريــر املعاينــة املرفــوع مــن قبــل فريــق اللجنــة
الــذي قــام بالنــزول إىل مــكان الواقعــة.

 -2واقعة قصف مواطنني يف قرية النجاد االثيل – محافظة مأرب
تتلخــص الواقعــة أنــه بتاريــخ 2017/5/23م ،ويف متــام الســاعة  1:30بعــد منتصــف الليــل حلقــت عــدد مــن طائــرات
الدرونــز األمريكيــة ،وطائــرات األباتــي يف ســاء قريــة النجــاد االثيــل محافظــة مــأرب ،وقامــت بإنــزال عــدد مــن
الجنــود ،وقصــف منــازل املواطنــن يف القريــة مبختلــف أنــواع األســلحة مــا أدى إىل مقتــل ( )5أشــخاص وإصابــة
( )5آخريــن.

أسامء القتىل
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م

االسم

العمر

1

نارص عيل مهدي االعدل

 90سنه

2

شريين سعيد سامل االعدل

 17سنه

3

صالح محمد صالح االعدل

 22سنه

4

الغادر صالح سامل االعدل

 29سنه

5

يارس محمد صالح االعدل

 15سنه
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أسامء الجرحى
م

االسم

العمر

1

مراد سعيد صالح االعدل

 22سنه

2

عثامن صالح محمد صالح

 9سنوات

3

بشري عيل محمد االعدل

 27سنه

4

مبخوت عيل عوفج االعدل

 19سنه

5

احمد صالح عيل االعدل

 27سنه

وقــد ورد يف أقــوال ذوي الضحايــا والجرحــى والشــهود الذيــن تــم ســاعهم مــن قبــل اللجنــة ،ومــن بينهــم:
(ع.س.س.ا) ،و(ا.س.ا) ،و(أ.ع.س.أ) ،و(ع.ص.س) ،والــذي جــاء بأقوالهــم بأنــه يف متــام الســاعة  1:30مــن بعــد
منتصــف الليــل بتاريــخ 2017/5/23م ،وحــن كانــوا نامئــن يف منازلهــم بقريــة األثيــل النجــاد ،تفاجئــوا بأصــوات
قصــف عنيــف ،وأصــوات طائــرات تحــوم يف الســاء ،وأنهــم أرادوا الخــروج ملعاينــة مــا حصــل ،لكنهــم تراجعــوا عــن
ذلــك بعــد تعــرض بعــض ممــن حــاول الخــروج مــن منازلهــم إلطــاق النــار عليهــم ،وأنــه وبعــد انتهــاء الهجــوم،
ومغــادرة الجنــود األمريكيــن ،وذهــاب الطائــرات مــن ســاء القريــة ،قامــوا بجمــع الجثــث وإســعاف الجرحــى ،كــا
أفــادوا أن القريــة التــي تــم الهجــوم عليهــا وقصفهــا مبختلــف أنــواع األســلحة مــن قبــل الطائــرات األمريكيــة هــي
قريــة يســكنها مدنيــن مــن أبنــاء املنطقــة هــم وأرسهــم ،وأنــه ال يوجــد يف القريــة أي أهــداف أو مواقــع عســكرية
تتبــع أي جهــة.

النتيجة
مــن خــال مــا قامــت بــه اللجنــة مــن أعــال التحقيــق يف حــاالت االدعــاءات املشــار إليهــا آنفــا ،باإلضافة إىل عــدد من
الوقائــع األخــرى املتعلقــة بقصــف الطائــرات األمريكيــة ملواطنــن مينيــن .ومــع تأكيــد اللجنــة بأنهــا ســتقدم نتيجــة
تحقيقاتهــا الكاملــة يف كافــة االدعــاءات ضمــن تقريرهــا النهــايئ ،إال أن اللجنــة تــرى أنــه مــن املهــم اإلشــارة هنــا إىل
ثبــوت مســؤولية القــوات األمريكيــة عــن هــذا االنتهــاك ،وذلــك بالرشاكــة مــع الحكومــة اليمنيــة التــي ســمحت مبثــل
هــذه التدخــات .ولهــذا تنبــه اللجنــة إىل رضورة التــزام الحكومــة اليمنيــة بنصــوص الدســتور والقوانــن الوطنيــة
والتــي متنــع القيــام بقتــل املواطنــن األبريــاء ،وتوجــب تقديــم املتهمــن إىل القضــاء ،وعــدم معاقبتهــم إال مبوجــب
أحــكام قضائيــة ،كــا تــرى اللجنــة أنــه يتعــن عــى الحكومــة املبــادرة إىل دفــع التعويضــات العادلــة للمترضريــن
مــن هــذه االنتهــاكات ،ووضــع حــد للتجــاوزات التــي تقــوم بهــا الطائــرات األمريكيــة ،وتفعيــل دور القضــاء ،والقيــام
بــكل مــا مــن شــأنه أن يكفــل متابعــة املتهمــن واملطلوبــن أمنيــا ،وتقدميهــم إىل القضــاء ملحاكمتهــم يف محاكــات
عادلــة.
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الصعوبات (التحديات):
اســتطاعت اللجنــة تجــاوز الكثــر مــن الصعوبــات امليدانيــة واألمنيــة يف أغلــب املحافظــات .ولوحــظ ارتفــاع مســتوى
الوعــي لــدى املواطنــن بأهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق
االنســان وتفاعلهــم مــع نشــاطات اللجنــة ،وقيامهــم بالتبليــغ وتقديــم الشــكاوى إىل مكاتبهــا وراصديهــا ،إضافــة إىل
اهتــام وســائل اإلعــام بأعــال اللجنــة ،وبأنشــطة اللجنــة ،وكذلــك املنظــات املحليــة والدوليــة ،مــا خلــق تعــاون
كبــر وســهولة الوصــول إىل املعلومــة والتحقــق منهــا ،إال أن عــددا مــن املعوقــات األمنيــة والسياســية واالقتصاديــة
شــكلت تحديــا لعمــل اللجنــة ،وتــم وضعهــا مــن ضمــن األلويــات التــي يتعــن العمــل عــى تالفيهــا ،ومــن تلــك
التحديــات:
١.١استمرار الحرب واألعامل العسكرية املرتبطة بها ،وسقوط الضحايا يوميا يف مناطق النزاع املسلح.
٢.٢عــدم التــزام بعــض أطــراف النــزاع مببــادئ التمييــز ،والــرورة العســكرية ،والتناســب ،أثنــاء الهجامت العســكرية،
وبالتــايل تعريــض املســاكن والســكان املدنيــن للخطر.
٣.٣عــدم تعــاون بعــض أطــراف النــزاع مــع اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق ،وعــدم تســهيل الوصــول إىل الضحايــا يف
األماكــن التــي تحــت ســيطرتهم.
٤.٤تدهــور املؤسســات الصحيــة الرســمية والخاصــة يف مناطــق النــزاع بســبب تعرضهــا لالســتهداف أو شــحة
اإلمكانــات مــا أدى لعــدم قدرتهــا عــى تقديــم الوثائــق الطبيــة والتقاريــر الجنائيــة.
٥.٥تعــدد الجهــات املســؤولة عــن االنتهــاكات ،الســيام االعتقــاالت الغــر قانونيــة ،والتعذيــب ،والتهجــر ،وتعــارض
أعاملهــا ،وبالتــايل صعوبــة الوصــول إىل األشــخاص املســؤولني عــن االنتهــاك.
٦.٦اتساع رقعة الحرب ،وصعوبة التنقل والوصول إىل املعلومة.
٧.٧التأخــر الكبــر يف تقديــم الدعــم الفنــي والتقنــي للجنــة مــن قبــل املفوضيــة لحقــوق االنســان مبوجــب القــرار
 16/33والقــرارات الســابقة.

التوصيات:
مــن واقــع مــا ملســته اللجنــة مــن بعــض نتائــج التحقيقــات ،ولتحســن وضــع حقــوق اإلنســان يف اليمــن ،والحــد
مــن ســقوط مزيــد مــن الضحايــا ،فقــد ارتــأت توجيــه عــدد مــن التوصيــات العامــة والخاصــة ،عــى النحــو اآليت:

توصيات عامة لجميع أطراف النزاع املسلح:
١.١الكــف عــن الهجــات العشــوائية للمناطــق الســكنية للمدنيــن والنازحــن ،ورضورة االلتــزام مببــدأ التمييــز بــن
املدنيــن واملقاتلــن ،لتجنــب إلحــاق األرضار بالســكان واملمتلــكات املدنيــة واســتهداف البنــى التحتيــة واملنشــآت
التعليميــة.
٢.٢وقــف اســتهداف املنشــآت الطبيــة والطواقــم التابعــة لهــا واألعيــان الثقافيــة املحميــة وفــق القانــون الــدويل
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االنســاين.
٣.٣االلتزام بتأمني حصول املدنيني عىل الرضوريات األساسية من الغذاء واملاء والعالج والخدمات.
٤.٤إطــاق رساح املحتجزيــن واملوقوفــن واملحرومــن مــن ح ّريتهــم ،وااللتــزام باملعاملــة اإلنســانية الكرميــة لهــم
أثنــاء االعتقــال ،واحــرام حقوقهــم الشــخصية ومعتقداتهــم الدينيــة والسياســية ،وضــان التواصــل مــع ذويهــم
ومعرفــة أخبارهــم.
٥.٥تســهيل وصــول املســاعدات اإلنســانية إىل محافظــات (اليمــن) كافــة دون عوائــق باعتبــار ذلــك ميثــل حقــا
أساســيا للمواطنــن.
٦.٦التعــاون مــع اللجنــة ،وتســهيل عملهــا ،ورسعــة الــرد عــى استفســاراتها ،وإتاحــة الفرصــة لوصــول أعضاءهــا
وفريــق التحقيــق املســاعد والراصديــن لجميــع األماكــن واألشــخاص والجهــات التــي يرغبــون يف زيارتهــا أو
ومقابلتهــم  ،وتزويدهــم بكافــة املعلومــات املطلوبــة ،وتوفــر الحاميــة لهــم.

توصيات خاصة:

ميلشيا الحويث وقوات صالح:
١.١ووقــف اســتهداف األحيــاء الســكنية ،والتق ّيــد بقواعــد ومبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين أثنــاء تنفيــذ العمليــات
األمنيــة والعســكرية.
٢.٢الســاح بتســهيل وصــول املســاعدات دون عراقيــل إىل املدنيــن بشــكل عــام واملناطــق املحــارصة بشــكل خــاص،
وبالــذات محافظــة تعــز ووقــف مصادرتهــا.
٣.٣التوقــف عــن زرع األلغــام املضــادة لألفــراد بكافــة أشــكالها ،والتــي هدفــت إىل إلحــاق الــرر العمــدي باملدنيــن
وتعريــض حياتهــم للخطــر ،يف أغلــب املحافظــات التــي يتواجــد فيهــا الحوثــن أو قامــوا بالقتــال فيهــا ،وتدمــر
مخــزون األلغــام الــذي تحــت ســيطرتهم.
٤.٤إيقاف عملية تجنيد األطفال واستخدامهم يف أي شكل من أشكال الحرب.
٥.٥الحفــاظ عــى الطابــع املــدين للمــدارس واملستشــفيات واملؤسســات الحكوميــة ،وعــدم اســتخدامها يف األعــال
العســكرية وتعريضهــا للخطــر.
٦.٦إيقــاف أعــال االختطــاف واإلخفــاء القــري والتعذيــب واملعاملــة املهينــة والالإنســانية ،ورسعــة اإلفــراج الفــوري
غــر املــروط عــى جميــع املعتقلــن واملخفيــن قــرا.
٧.٧عــدم التــذرع بالظــروف األمنيــة والحــرب للقيــام بتقييــد الحريــات وإغــاق املواقــع ،ومالحقــة الصحفيــن
ملخالفتهــا مبــادئ وقيــم القانــون الــدويل لحقــوق االنســان.
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التحالف العريب لدعم الرشعية يف اليمن:
١.١إجــراء مراجعــة شــاملة لقواعــد االشــتباك ووســائل التوجيــه واالســتهداف لضــان التقيــد بالقانــون الــدويل
اإلنســاين ،والتمييــز بــن األهــداف املدنيــة واألهــداف العســكرية.
٢.٢تحديــث قامئــة املرافــق الطبيــة واملدنيــة والثقافيــة والبنــى التحتيــة التــي مينــع قصفهــا واملحــرم اســتهدافها
مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين بصــورة دوريــة ،والتعــاون مــع الفاعلــن يف تقديــم املســاعدات اإلنســانية
ضامنــا لدقــة املعلومــات وعــدم عرقلــة عملهــم.
٣.٣العمــل عــى إجــراء تقييــم لــأرضار الناتجــة عــن وقائــع قصــف الطــران ،واملبــادرة إىل تشــكيل لجنــة للتعويضات
املاديــة واملعنويــة العادلــة للضحايــا بالتعــاون مــع الحكومة.
٤.٤تفعيــل آليــات التواصــل مبــا يكفــل رسعــة الــرد عــى االستفســارات املرفوعــة مــن اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق،
وتقديــم املعلومــات بــأرسع وقــت.

الحكومة اليمنية:
١.١رفــع مســتوى التعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق ،وتســهيل وصولهــا إىل كافــة املحافظــات التــي تحــت
ســيطرة الرشعيــة لالســتامع والتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان.
٢.٢توسيع عمليات لجان اإلغاثة ،ودعم إمكانياتها من أجل الوصول إىل الضحايا.
٣.٣التعــاون بــن الســلطة املحليــة يف كافــة املحافظــات التــي تخضــع لســيطرة الحكومــة الرشعيــة وبــن مكونــات
املجتمــع املــدين للحــد مــن االعتقــاالت خــارج نطــاق القانــون واثــار التهجــر القــري واتخــاذ االجــراءات تجــاه
املخالفــن للقانــون.
٤.٤العمــل عــى تحســن الخدمــات األساســية ومنهــا الكهربــاء واملــاء والنظافــة والتعليــم والحالــة األمنيــة ،وكل مــا
يســاعد عــى تطبيــع الحيــاة العامــة.
٥.٥تنفيــذ خطــط وبرامــج تســاعد املواطنــن عــى العــودة إىل مناطقهــم بعــد تطهرييهــا مــن األلغــام والعبــوات
الناســفة.
٦.٦إصــدار قانــون العدالــة االنتقاليــة ،وتفعيــل آلياتــه مبــا يكفــل تعويــض ضحايــا االنتهــاكات ومعالجــة أســبابها
ومحاكمــة املســؤولني عنهــا.
٧.٧تنفيــذ تدريــب مهنــي وذو جــودة للقــوات املســلحة والجيــش فيــا يتعلــق بااللتــزام بقواعــد القانــون الــدويل
اإلنســاين ،والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان.
٨.٨تفعيــل وتأهيــل املحاكــم والســجون ،وبــذل جهــود إصــاح الجهــاز القضــايئ واألمنــي مبــا يضمــن تحســن
الوضــع األمنــي وحاميــة حقــوق اإلنســان.
٩.٩موامئــة الترشيعــات الوطنيــة مــع مواثيــق القانــون الــدويل اإلنســاين وقانــون حقــوق اإلنســان املصــادق عليــه
مــن الجمهوريــة اليمنيــة.
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١٠١٠املصادقــة عــى االتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحاميــة حقــوق اإلنســان ،ومــن ذلــك اتفاقيــة القضــاء عــى اإلخفاء
ا لقرسي .

املفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
 .1متابعــة وتنفيــذ قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان الخاصــة بتقديــم املســاعدة الفنيــة الواجــب توفريهــا مــن قبــل
املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان للمســاعدة يف متكــن اللجنــة مــن الوفــاء بالتزاماتهــا.
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