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التقريرالخامس
عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات
حقوق اإلنسان في اليمن
للفترة من  1فبراير2018م إلى  31يوليو 2018م
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موجز:
يف ظــل اتّســاع دائــرة الحــرب ،وازديــاد أعــداد االنتهــاكات ،أصبحــت مهمــة القيــام برصــد وتوثيــق
االنتهــاكات والتحقيــق فيهــا أمــر يف غايــة الصعوبــة ،نظــرا النشــغال الجميــع بحاميــة أنفســهم
مــن االنعكاســات املبــارشة للحــرب فضــا عــن مخاطــر العمــل يف هــذا املجــال ،مــا يــؤدي إىل
ضيــاع حقــوق الضحايــا وإفــات املتســببني يف االنتهــاكات مــن املســاءلة ،ومــن هنــا تــرز أهميــة
الــدور الــذي تقــوم بــه اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف
اليمــن ،والتــي أصبحــت هــي الجهــة الوحيــدة املتواجــدة يف جميــع مناطــق الجمهوريــة ،والقــادرة
عــى القيــام بالرصــد والتوثيــق والتحقيــق يف كافــة االنتهــاكات مــن أجــل الحفــاظ عــى حقــوق
الضحايــا ،وضــان مســاءلة املنتهكــن وعــدم إفالتهــم مــن العقــاب.
ويف ظــل غيــاب دعــم املجتمــع الــدويل ،واقتصــار الدعــم املقــدم مــن املفوضيــة الســامية لحقــوق
اإلنســان عــى عقــد عــدد محــدود مــن الــدورات التدريبيــة يف مجــال رفــع القــدرات  -رغــم أن
نصــوص قــرارات مجلس حقــوق اإلنســان ،وبالتحديد قــراره األخــر رقــم (،)31/36/A/HRC/RES
قــد نــص عــى تقديــم الدعــم للجنــة يف املجــاالت التقنيــة واالستشــارية والقانونيــة إضافــة إىل
مجــال رفــع القــدرات  -إال أن اللجنــة متكنــت مــن تحقيــق نتائــج ملموســة يف كافــة املهــام املوكلــة
إليهــا ،خصوصــا فيــا يتعلــق برصــد وتوثيــق االنتهــاكات والتحقيــق فيهــا ،حيــث بلــغ إجــايل
الحــاالت التــي تــم رصدهــا وتوثيقهــا وحفظهــا يف قاعــدة البيانــات التابعــة للجنــة خــال الفــرة
مــن 2018/2/1م وحتــى 2018/7/31م عــدد ( )4.368حالــة موزعــة عــى أكــر مــن ( )30نوع ـاً
مــن االنتهــاكات ،أكملــت اللجنــة التحقيــق يف عــدد ( )١,٩٠٠حالــة مــن الحــاالت التــي تــم رصدهــا،
واســتمعت خــال ذلــك إىل أكــر مــن ( )3,80٠مبلــغ وضحيــة وشــاهد ،كــا تطلّــب ذلك مــن اللجنة
االطــاع عــى آالف الوثائــق والصــور والفيديوهــات ،وتنفيــذ العديــد مــن النــزوالت امليدانيــة إىل
مختلــف املناطــق مبــا فيهــا مناطــق النــزاع املســلح .واللجنــة ،مــن خــال هــذا التقريــر ،تســعى إىل
تســليط الضــوء عــى أبــرز مــا قامــت بــه ،ومــا أنجزتــه مــن أعــال يف مجــاالت الرصــد والتوثيــق
والتحقيــق يف كافــة االنتهــاكات التــي ارتكبــت مــن قبــل جميــع األطــراف.
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أوال :مقدمة
تقــدّ م اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان  -مــن خــال تقريرهــا
الخامــس أهــم نتائــج عملهــا مــن التحقيقــات التــي قامــت بهــا خــال الفــرة مــن  1فربايــر 2018م
وحتــى  31يوليــو 2018م ،وذلــك مبوجــب الواليــة واالختصــاص املقرريــن لهــا للقيــام بأعــال
الرصــد والتوثيــق والتحقيــق يف جميــع االنتهــاكات املتعلقــة بالقانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون
الــدويل لحقــوق اإلنســان التــي ترتكــب عــى كافــة أرايض الجمهوريــة اليمنيــة ،ومــن جميــع
أطــراف النــزاع املســلح يف اليمــن ،واســتنادا إىل نــص القــرار الجمهــوري رقــم ( )140لســنة 2012م
وتعديالتــه.
وهــذا التقريــر يعــد جــزء ال يتجــزأ مــن التقاريــر األربعــة الســابقة التــي أصدرتهــا اللجنــة ،ويُقــرأ
معهــا ،خصوصــا فيــا يتعلــق مبواضيــع الواليــة ،واالختصــاص ،واإلطــار القانــوين ،واملنهج ّيــة،

وأســاليب العمــل.

ويــأيت إصــدار هــذا التقريــر يف ســياق حــرص اللجنــة عــى إطــاع الــرأي العــام املحــي والــدويل
عــى نتائــج أعاملهــا خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر ،وهــو التقريــر العــام الثــاين التــي
تطلقــه اللجنــة خــال العــام 2018م ،وبعــد صــدور القــرار الجمهــوري رقــم ( )50لســنة 2017م
الخــاص بتمديــد فــرة عمــل اللجنــة ملــدة عامــن ،وقــرار مجلــس حقــوق اإلنســان رقــم (A/HRC/
 )31/36/RESالصــادر بتاريــخ 2017/9/29م ،باإلضافــة إىل تقريرهــا النوعــي الخــاص بالســجون
واملعتقــات ،والــذي ســيتم إطالقــة بالتزامــن مــع إطــاق هــذا التقريــر .وســيتناول االنتهــاكات
املتعلقــة بتقييــد الحريــة واملعاملــة الالإنســانية خــال فــرة الحــرب.

ّ
املنهجية
ثانيا:
تؤكــد اللجنــة عــى التزامهــا باملنهج ّيــة املنصــوص عليهــا يف قــرار إنشــائها ،واملب ّينــة يف تقاريرهــا

األربعــة الســابقة ،والتــي أكــدت فيهــا عــى االلتــزام مبعايــر التحقيــق الدول ّيــة املطبقــة يف اللجــان
املامثلــة ،ومــن أهمهــا الشــفافية واالســتقاللية والحيــاد واملوضوعيــة واملهنيــة ،كــا تلتــزم اللجنــة

 يف أعــال الرصــد والتحقيــق التــي تقــوم بهــا  -بوســائل العمــل املقــرة يف الترشيعــات الوطنيــةومــن أبرزهــا :تلقــي الشــكاوى ،وإجــراء املقابــات املبــارشة مــع الضحايــا وذويهــم ،واالســتامع
إىل الشــهود ،والنــزول واملعاينــة ألماكــن االنتهــاكات ،واالســتعانة بالخــراء والتقاريــر والشــهادات
الصــادرة مــن الجهــات املختصــة ،كــا تعتمــد اللجنــة ضمــن منهج ّيــة عملهــا عــى التعــاون

مــع منظــات املجتمــع املــدين فيــا يتعلــق برصــد توثيــق االنتهــاكات ،واإلبــاغ عنهــا ،واســتالم
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التقاريــر وفحصهــا وتحليهــا ،كــا تعمــل اللجنــة  -يف ســبيل الوصــول إىل الحقيقيــة  -عــى
اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الكفيلــة بضــان الحفــاظ عــى رسيّــة املعلومــات وســامة الشــهود
والضحايــا وذويهــم.

ثالثا :السياق
اســتكامال ملــا تضمنتــه التقاريــر الســابقة الصــادرة عــن اللجنــة بشــأن الســياق العــام لألوضــاع
التــي مــرت ومتــر بهــا اليمــن خــال الفــرة املاضيــة ،ارتــأت اللجنــة أنــه مــن الــرورة مبــكان أن
يتضمــن تقريرهــا هــذا اإلشــارة إىل بعــض أهــم املســتجدات السياس ـ ّية والعســكريّة واالقتصاديّــة

واالجتامعيــة التــي أثــرت عــى الوضــع العــام ووضــع حقــوق اإلنســان يف اليمــن بشــكل خــاص،
والتــي مــن أهمهــا مــا يــأيت:

على الصعيد السيا�سي:
شــهدت اليمــن خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر عــدد مــن األحــداث السياســية الهامــة ،مــن
أبرزهــا قيــام مجلــس األمــن يف فربايــر املــايض بتعيــن الســيد  /مارتــن غريفيــت مبعوثــا أمميــا
جديــدا لليمــن خلفــا للمبعــوث الســابق  /إســاعيل ولــد الشــيخ .وعــى الرغــم مــن مــرور مــا
يزيــد عــى خمســة أشــهر مــن تاريــخ تعيينــه وقيامــة بعــدة زيــارات إىل صنعــاء وعــدن والريــاض،
والتقائــه بعــدد مــن القيــادات يف الحكومــة الرشعيــة وجامعــة الحــويث ،إال أنــه  -وحتــى كتابــة
هــذا التقريــر  -مل تُعقــد أي جولــة مفاوضــات بــن األطــراف ميكــن القــول معهــا بــأن هنــاك أمــل
يف الوصــول قريبــا إىل اتفــاق ســام يف اليمــن.

على الصعيد العسكري :
شــهدت الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر حصــول بعــض املتغــرات يف ميــزان القــوى عــى األرض
لصالــح القــوات املســلحة التابعــة للحكومــة مدعومــة بقــوات التحالــف العــريب ،حيــث متكنــت
قــوات الجيــش الوطنــي يف جبهــة الســاحل الغــريب مــن الســيطرة عــى مديريــات «التحيتــا»
و»حيــس» ،وأجــزاء واســعه مــن مديريــات «الدريهمــي» و»زبيــد» وصــوال إىل مشــارف مدينــة
الحديــدة ،وبالتحديــد الســيطرة عــى مطــار مدينــة «الحديــدة» الــدويل ،كــا حققــت القــوات
املســلحة التابعــة للحكومــة بعــض التقــدم يف محافظتــي «البيضــاء» و»صعــدة» ،حيــث متكنــت
القــوات الحكوميــة يف محافظــة «البيضــاء» مــن الســيطرة عــى مديريــة «الجريبــات» وســوق
«قانيــة» ووصــوال إىل بعــض املناطــق يف مديريتــي «الســوادية» و»املالجــم» ،كــا متكنــت القــوات
الحكوميــة يف محافظــة «صعــدة» مــن الســيطرة عــى بعــض املناطــق يف مديريــات «كتــاف»
و»باقــم» و»البقــع».
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على الصعيد األمني:
شــهدت عــدد مــن املحافظــات الخاضعــة لســيطرة الحكومــة الرشعيــة ،وعــى وجــه الخصــوص
محافظــات «عــدن» و»تعــز» و»لحــج» – يف الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر -عــددا مــن مظاهــر
االنفــات األمنــي مــن بينهــا ارتفــاع حــاالت االغتيــاالت التــي طالــت أمئــة املســاجد ،والقيــادات
الحزبيــة ،وبعــض املنتمــن للســلك األمنــي والعســكري ،كــا وجهــت االتهامــات إىل بعــض
األلويــة والوحــدات العســكرية واألمنيــة التابعــة للحكومــة الرشعيــة يف كل مــن «عــدن» و»تعــز»
و»مــارب» و»حرضمــوت» والقــوات املواليــة ،ملــا يســمى باملجلــس االنتقــايل الجنــويب ،إضافــة إىل
بعــض الوحــدات العســكرية واألمنيــة املدعومــة مــن قبــل قــوات التحالــف العــريب ،بارتــكاب عــدد
مــن االنتهــاكات للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان متثلــت يف االعتقــاالت التعســفية ،واالختفــاء
القــري ،والتعذيــب ،وتقييــد حريــة التنقــل ،عــى مداخــل محافظــة «عــدن» ،وبعــض املحافظــات
الجنوبيــة ،إضافــة إىل بعــض املضايقــات واالنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا بعــض املســافرين يف
نقــاط تفتيــش يف محافظــة «مــارب».

على الصعيد االقتصادي واالجتماعي:
اســتمر تدهــور ســعر العملــة اليمنيــة أمــام العمــات األجنبيــة ،ووصــل  -خــال الفــرة التــي
يغطيهــا التقريــر  -إىل مســتويات غــر مســبوقة ،حيــث وصــل ســعر الــدوالر األمريــي أكــر مــن
( )520ريــال ،وبنســبة زيــادة تصــل إىل ( ،)%150مقارنــة مبــا كان عليــة قبــل انــدالع الحــرب ،ومــا
الشــك فيــه أن هــذا االنهيــار الكبــر يف ســعر العملــة ترتــب عليــة زيــادة أســعار املــواد الغذائيــة
واملحروقــات ومعظــم الخدمــات األساســية ،وهــو مــا ضاعــف مــن معانــاة املواطنــن ،خصوصا يف
املناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرة جامعــة الحــويث ،والتــي مل يتــم فيهــا رصف مرتبــات للموظفــن
التابعــن للدولــة ســواء مــن قبــل جامعــة الحــويث أو مــن قبــل الحكومــة الرشعيــة .ويف حــن
شــهدت بعــض املحافظــات الخاضعــة لســيطرة الحكومــة شــيئا مــن التحســن يف بعــض الخدمــات
مثــل التعليــم والكهربــاء وامليــاه ،اســتمرت املــدارس والجامعــات يف املناطــق التــي تحــت ســيطرة
جامعــة الحــويث مقفلــة ،وتوقــف عــدد كبــر مــن الطــاب عــن االلتحــاق بالتعليــم بســبب عــدم
اســتالم املعلمــن لرواتبهــم ألكــر مــن عامــن .وأدى اســتمرار الحــرب وتوقــف معظــم األنشــطة
االقتصاديــة والصناعيــة يف معظــم املحافظــات إىل إقفــال معظــم املشــاريع ،وترسيــح العاملــن
فيهــا ،مــا تســبب يف زيــادة نســبة البطالــة ،وارتفــاع مســتوى الفقــر يف اليمــن ووصولــه إىل
أعــى املســتويات.
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على الصعيد اإلنساني:
ال شــك أن اســتمرار الحــرب ،التــي دخلــت عامهــا الرابــع يف اليمــن ،قــد ألقــت بظاللهــا الســلب ّية

عــى الوضــع اإلنســاين يف عمــوم مناطــق ومحافظــات الجمهوريــة .وعــى الرغــم مــن التحســن
النســبي يف مســتوى بعــض الخدمــات الصح ّيــة والتعليم ّيــة يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة
الحكومــة ،وانخفــاض عــدد حــاالت اإلصابــة باألمــراض الوبائيــة كالكولــرا وحمــى الضنــك

وغريهــا مــن األمــراض املعديــة يف عمــوم املحافظــات ،إال أن اتســاع دائــرة الحــرب واشــتداد
العمليــات العســكرية يف بعــض املناطــق ،خصوصــا يف محافظــة «الحديــدة» ،أدى إىل نــزوح اآلالف
مــن املواطنــن ،ومغادرتهــم ملناطقهــم ،األمــر الــذي تســبب يف تعــرض هــؤالء النازحــن للعديــد
مــن املشــاكل الصح ّيــة والغذائيــة واألمنيــة ،الســيام يف ظــل غيــاب أي دور للحكومــة ،وعجــز

املنظــات اإلنســانية العاملــة يف مجــال اإلغاثــة واملســاعدات اإلنســانية عــن توفــر الحــد األدىن
مــن متطلبــات النازحــن.

رابعا :عالقة اللجنة مع الجهات ذات الصلة بعملها:
حرصــت اللجنــة ،ومنــذ بدايــة عملهــا ،عــى التواصــل مــع جميــع أطــراف النــزاع يف اليمــن دون
اســتثناء ،وكذلــك الجهــات ذات العالقــة بعملهــا وبوضــع حقوق اإلنســان ،مبــا يســاعدها يف تحقيق
الهــدف الــذي أنشــئت مــن أجلــه وهــو التحقيــق يف كافة انتهــاكات حقــوق اإلنســان والوصــول إىل
جميــع الضحايــا يف الجمهوريــة اليمنيــة ،وهــو األمــر الــذي ســارت عليــه اللجنــة خــال الفــرة
التــي يغطيهــا التقريــر وذلــك عــى النحــو اآليت:

الحكومة اليمنية:
اســتمرت اللجنــة  -خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر  -يف التواصــل مــع عــدد مــن الجهــات
املســؤولة يف الحكومــة اليمنيــة ،والتــي لهــا عالقــة بعملهــا ،خصوصــا فيــا يتعلــق ببيانــات
املستشــفيات والكشــوفات والتقاريــر الطبيــة والجنائيــة واألمنيــة ،إضافــة إىل االستفســار عــن
بعــض الوقائــع املنســوبة إىل األجهــزة األمنيــة أو الوحــدات العســكرية التابعــة للحكومــة الرشعيــة،
وذلــك عــر املذكــرات الرســم ّية واملقابــات املبــارشة ،حيــث قامــت اللجنــة بعقــد عــدد مــن

االجتامعــات مــع كال مــن :رئاســة هيئــة األركان ،ونائــب رئيــس الــوزراء وزيــر الداخليــة ،ونائــب
وزيــر الداخليــة ،إضافــة إىل اللقــاء مــع محافظــي محافظــات «مــأرب» و»تعــز» و»حرضمــوت»،
ورئيــس فريــق قــوات مكافحــة اإلرهــاب مبحافظــة «عــدن» ،وقائــد الرشطــة العســكرية مبحافظــة
«تعــز» ،كــا التقــت اللجنــة مبــدراء أمــن محافظــات «عــدن» و»حرضمــوت» و»تعــز» و»مــأرب»
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و»شــبوة» و»لحــج» ،وبعــض مديريــات الســاحل الغــريب مــن «تعــز» و»الحديــدة» ملناقشــة
االنتهــاكات املاســة بالحريّــة ،والحــق يف التنقــل والحركــة ،وغريهــا مــن االنتهــاكات.

التحالف العربي لدعم الشرعية
اســتكامال ألنشــطة التواصــل التــي تقــوم بهــا اللجنــة مــع قيــادة قــوات التحالــف العــريب بهــدف
اســتالم الــردود الخاصــة باالستفســارات املتعلقــة بالوقائــع املنســوبة إليهــم ،فقــد قامــت اللجنــة
خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر بإرســال عــدد مــن الكشــوفات الخاصــة بالوقائــع التــي تحقق
فيهــا عــر ضابــط االتصــال املعــن مــن قبــل قيــادة التحالــف ،كــا عقــدت اللجنــة لقــاء مــع
رئيــس أركان قــوات التحالــف بتاريــخ 2018/3/12م ،تــم خاللــه مناقشــة ســبل توفــر املعلومــات
التفصيليــة املرتبطــة بظــروف ووقائــع ادعــاءات االنتهــاكات املنســوبة إىل قــوات التحالــف ،ورضورة
توفريهــا والــرد عــى االستفســارات املوجــه مــن اللجنــة خــال املواعيــد املحــددة ،ومبــا يخــدم ســر
التحقيقــات .كــا عقــدت اللجنــة بتاريــخ 2018/3/8م لقــاء مــع الفريق املشــرك لتقييــم الحوادث،
واملعنــي بالتحقيــق يف الوقائــع املتعلقــة بقصــف الطــران وتقييمهــا ،حيــث ناقــش اللقــاء آليــة
التعــاون ،وردود فريــق التقييــم الســابقة عــى استفســارات اللجنــة الخاصــة بالوقائــع املنســوبة
إىل طــران التحالــف العــريب ،كــا تلقــت اللجنــة مــن الفريــق الــرد عــى االستفســارات بشــأن
( )65واقعــة مــن إجــايل ( )120واقعــة اســتفرست عنهــا اللجنــة.

جماعة الحوثي
حرصــت اللّجنــة دومــا عــى التواصــل مــع كافــة األطــراف ،ومــن بينهــا جامعــة الحــويث ،مبــا
يخــدم أعــال التحقيــق التــي تقــوم بهــا اللجنــة ،وهــو مــا أكدتــه اللجنــة يف تقاريرهــا األربعــة
الســابقة ،إال أنــه  -وخــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر والتقاريــر الســابقة  -مل يحــدث أي تجاوب
مــن قبــل جامعــة الحــويث بخصــوص تعيــن ضابــط اتصــال الســتالم االستفســارات املرســلة مــن
اللجنــة أو الــرد عليهــا ،ورغــم ذلــك اســتمرت اللجنــة  -عــر فريــق الرصــد التابــع لهــا  -بالقيــام
بأعــال الرصــد والتوثيــق ،والنــزول امليــداين ،ومقابلــة الضحايــا والشــهود ،يف كافــة االنتهــاكات
التــي تقــع يف جميــع املحافظــات واملناطــق الخاضعــة لســيطرة جامعــة الحــويث.

السلطة القضائية
وفقــا للقــرار الجمهــوري رقــم ( )50لســنة 2017م بشــأن إعــادة تشــكيل اللجنــة والــذي نــص يف
املــادة ( )5منــه عــى أن تحيــل اللجنــة القضايــا التــي أكملــت التحقيــق فيهــا إىل النيابــة العامــة
مــن أجــل اســتكامل التحقيقــات ،واإلحالــة إىل املحاكــم وفقــا لقانــون اإلجــراءات الجزائيــة ،وقانون
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الجرائــم والعقوبــات ،عقــدت اللجنــة عــددا مــن اللقــاءات مــع النائــب العــام لدراســة آليــة تســليم
امللفــات التــي انتهــت اللجنــة مــن التحقيــق فيهــا ،وبتاريــخ 2018/7/5م ،تــم توقيــع محــر بــن
اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق والنيابــة العامــة بشــأن آليــة تســليم امللفــات ،ومتابعــة اللجنــة ملــا تــم
بشــأنها .وبنــاء عليــه قامــت اللجنــة بتســليم النيابــة العامــة دفعــة أوىل مــن امللفــات املعلــن عنهــا،
وعــدد ( )600ملــف مــن ملفــات القضايــا التــي انتهــت اللجنــة مــن التحقيــق فيهــا  ،كــا قامــت
الفــرق امليدانيــة التابعــة للجنــة بعــدد مــن الزيــارات امليدانيــة للتفتيــش عــى أوضــاع الســجون
مبشــاركة رؤســاء ووكالء النيابــات يف محافظــات «تعــز» و»شــبوة» و»عــدن» و»مــارب».

منظمات املجتمع املدني
اســتمرت اللجنــة يف التعــاون والتنســيق مــع منظــات املجتمــع املــدين املحل ّيــة والدول ّيــة العاملــة

يف مجــايل حاميــة حقــوق اإلنســان الســيام الرصــد والتوثيــق .وخــال الفــرة التــي يغطيهــا
التقريــر عقــدت اللجنــة لقــاءات مــع كل مــن رابطــة أمهــات املختطفــن وأمهــات املعتقلــن يف
كل مــن مكتــب اللجنــة الرئيــي يف «عــدن» وفــرع اللجنــة يف «تعــز» ،إضافــة إىل اللقــاء برابطــة
املعتقلــن ،وقيــام عــدد مــن رؤســاء منظــات املجتمــع املــدين بزيــارة مكتــب اللجنــة ،واالجتــاع
مــع رئيــس وأعضــاء اللجنــة ،وتســليم عــدد مــن البالغــات حــول بعــض األحــداث واالنتهــاكات ،كام
اســتلمت اللجنــة كشــوفات رســمية مــن رابطــة أمهــات املعتقلــن تحــوي أســاء وبيانــات عــدد
( )2.468معتقــا ،مرفــق بهــا عــددا مــن اســتامرات الرصــد التــي قامــت بهــا الرابطــة والخاصــة
بالضحايــا.
ويف مجــال تبــادل الخــرات ،نظمــت اللجنــة ورشــة تدريبيــة لعــدد ( )10مــن منظــات املجتمــع
املــدين العاملــة يف مجــال الرصــد والتوثيــق يف محافظــة «تعــز» ،إضافــة إىل مشــاركة عــدد ()17
منظمــة مــن منظــات املجتمــع املــدين يف جلســة االســتامع لضحايــا األلغــام التــي عقــدت يف
«تعــز» ،والخــروج بتوصيــات لحاميــة وإنصــاف الضحايــا .فيــا اســتقبلت اللجنــة أيضــا عــر
الربيــد اإللكــروين الرســمي للجنــة عــددا مــن التقاريــر الصــادرة عــن منظــات محليــة ودوليــة
تتعلــق بحالــة حقــوق اإلنســان يف اليمــن والصــادرة عنهــا خــال فــرة التقريــر ،وقامــت بتحليلهــا،
وتوجيــه الراصديــن التابعــن للجنــة متابعــة الوقائــع التــي ذكــرت فيهــا.

املفوضية السامية لحقوق اإلنسان
طبقــا لقرار مجلــس حقوق اإلنســان رقــم ( ،)31/36/A/HRC/RESالصادر بتاريــخ 2017/9/29م،
فقــد كان ينبغــي عــى املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان تقديــم الدعــم إىل اللجنــة يف مجــال
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رفــع القــدرات واملســاعدة التقنيــة واملشــورة والدعــم االستشــاري والدعــم القانــوين .ومــع أن
اللجنــة قــد تقدمــت برؤيتهــا إىل املفوضيــة بشــأن تنفيــذ القــرار فــور صــدوره مــن مجلــس حقــوق
اإلنســان ،وتــم التأكيــد عــى ذلــك يف اللقــاء الــذي جمــع بــن اللجنــة واملفوضيــة يف «أديــس أبابا»
بتاريــخ 2018/1/25م ،والــذي تــم فيــه االتفــاق عــى أن تقــوم املفوضيــة بتقديــم الدعــم التقنــي
إىل اللجنــة ممثــا بتوفــر عــدد مــن أجهــزة االتصــاالت لراصــدي اللجنــة ،إضافــة إىل توفــر خبــر
يف مجــال األســلحة ،وخبــر يف القانــون الــدويل اإلنســاين لتقديــم االستشــارات الفنيــة والقانونية
إىل اللجنــة ،فضــا عــن عــدد مــن الــدورات التــي التزمــت املفوضيــة بتقدميهــا لطاقــم اللجنــة يف
عــدد مــن املواضيــع ،بحيــث يتــم تنفيــذ كل مــا تــم االتفــاق عليــه قبــل نهايــة شــهر يونيــو 2018م،
وهــو األمــر الــذي تــم تأكيــده يف لقــاء اللجنــة باملفوضيــة يف عــان ،وبحضــور نائــب الســفري
الهولنــدي يف مــارس 2018م .ويف حــن التزمــت املفوضيــة بتنفيــذ بعــض مــن الــدورات التدريبيــة
املتفــق عليهــا ألعضــاء اللجنــة ،وفريــق التحقيــق املســاعد ،والطاقــم الفنــي واإلداري وفريــق الرصــد
امليــداين ،فــإن اللجــن توضــح انهــا مل تتلــق أي دعــم أو مســاعدة يف بقيــة املجــاالت التــي وردت يف
قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان ،ومنهــا املشــورة والخــرات والدعــم التقنــي والفنــي ،والتــي ال تقــل
أهميــة عــن بنــاء القــدرات ،إن مل تكــن أكــر أهميــة منــه.
واللجنــة إذ تعــر عــن تقديرهــا للجهــود التــي يبذلهــا مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان
لتنفيــذ عــدد مــن األنشــطة يف مجــال بنــاء القــدرات ،إال أنهــا تتطلــع إىل مزيــد مــن التعــاون ،مــن
املفوضيــة مبــا يســاعد اللجنــة عــى القيــام باملهــام املنوطــة بهــا.

خامسا :أهم األعمال التي أنجزتها اللجنة خالل الفترة التي يغطيها التقرير
اســتطاعت اللجنــة خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر تنفيــذ عــدد مــن األنشــطة املدرجــة يف
خطّتهــا الســنوية للعــام 2018/2017م ،والتــي تهــدف إىل قيــام اللجنــة باملهــام املوكلــة إليهــا وفقــا
لقــرار إنشــائها ،واملتمثلــة يف التحقيــق يف كافــة االنتهــاكات املتعلقــة بالقانــون الــدويل اإلنســاين
وقانــون حقــوق اإلنســان التــي حدثــت وتحــدث يف كافــة أرايض الجمهوريــة اليمنيــة ،حيــث قامــت
اللجنــة بــاآليت:

في الجانب التنظيمي واملؤس�سي:
واصلــت اللجنــة مراجعــة البنــى التنظيميــة الخاصــة بهــا ،حيــث تــم تعديــل الئحــة الرصــد والتوثيق
لتتوافــق مــع مبــادى ومعايــر ميثــاق األمــم املتحــدة والقانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الدويل
لحقــوق اإلنســان ،والترشيعــات الوطنيــة النافــذة ذات العالقــة .واســتجابة مــن اللجنــة لظــروف
الحــرب وامتدادهــا ملناطــق عــدة ،قامــت اللجنــة خــال فــرة التقريــر بزيــادة عــدد الراصديــن
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واملتطوعــن ،وذلــك لتغطيــة األحــداث والنــزول امليــداين إىل ملقابلــة الضحايا ورصــد االنتهــاكات أوال
بــأول يف تلــك املحافظــات واملناطــق ،كــا أنهــت اللجــة عمليــة الفــرز واملســح الضــويئ لجميــع
امللفــات الخاصــة بوقائــع االنتهــاكات التــي تــم رصدهــا والتحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة ،وحفــظ
كافــة الوثائــق وأرشــفتها إلكرتونيــا يف ســرفرات اللجنــة ،وســرفرات احتياطيــه لضــان الحفــاظ
عــى املعلومــات ورسيتهــا.

في مجال رفع القدرات:
خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر ،قامــت اللجنــة بعقــد ورشــة عمــل تدريبيــة داخليــة
لراصديهــا مــن جميــع املحافظــات مبحافظــة «عــدن» بتاريــخ 2018/4/7م ،وذلــك بهــدف تقييــم
مســتوى عمليــة الرصــد والتوثيــق ،وتحســن مخرجاتهــا الكم ّيــة والنوع ّيــة إضافــة إىل عــدد مــن

الــدورات الخاصــة باملتطوعــن والراصديــن الجــدد امللتحقــن باللجنــة ،كــا تلقــى طاقــم اللجنــة
الســامية
مــن املحققــن ،املســاعدين ،والطاقــم اإلداري ،ووحــدة املعلومــات تدريــب عــر املفوضيــة ّ
مبجــاالت الرصــد والتحقيــق ،كــا شــاركت اللجنــة بتقديــم يــوم تدريبــي ألعضــاء النيابة العســكرية
يف برنامــج رفــع القــدرات الــذي قامــت بــه الســلطة القضائيــة.

في مجال الرصد والتوثيق
كثّفــت اللجنــة جهودهــا خــال فــرة التقريــر لزيــادة أعــال الرصــد والتوثيــق ،والوصــول إىل
الضحايــا يف جميــع املناطــق ،وذلــك عــر مــا يزيــد عــن ( )36راصــدا يتواجــدون بكافــة محافظــات
الجمهوريــة .وخــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر متكنــت اللجنــة مــن القيــام بأعــال الرصــد
والتوثيــق ملــا يزيــد عــى ( )4,368حالــة ادعــاء باالنتهــاك يف مختلــف محافظــات الجمهوريــة،
واســتمعت  -خــال ذلــك  -إىل مــا يزيــد عــن ( )3,800شــاهد ومبلــغ ،واطلعــت عــى حــوايل
( )5.700وثيقــة تــم حفظهــا يف ملفــات االنتهــاكات ،فضــا عــن املئــات مــن الصــور الفوتوغرافيــة
ومقاطــع الفيديــو املتعلقــة باالنتهــاكات ،والتــي تــم مراجعتهــا وتحليلهــا ومــن ثــم حفظهــا ضمــن
قاعــدة بيانــات اللجنــة.

في مجال التحقيق في االنتهاكات
نجحــت اللجنــة – مــن خــال فريــق الرصــد والتوثيــق التابــع لهــا – مــن الوصــول امليــداين إىل
مناطــق جديــدة يف مختلــف املحافظــات اليمنيــة للتحقيــق يف االنتهــاكات التــي وقعــت فيهــا ،وهــو
مــا انعكــس إيجابيــا عــى نســبة ونوعيــة التحقيقــات التــي تجريهــا اللجنــة .وخــال الفــرة التــي
يغطيهــا التقريــر متكنــت اللجنــة مــن االنتهــاء مــن التحقيــق يف عــدد ( )1.900حالــة ادعــاء تــم
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رصدهــا مــن قبــل اللجنــة ،توزعــت عــى أكــر مــن ( )30نوعــا مــن أنــواع االنتهــاكات التــي منحتها
اللجنــة األولويــة يف أعــال الرصــد والتوثيــق والتحقيــق.

سادسا :نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة:
القسم األول :نتائج التحقيقات التي أنجزتها اللجنة في االنتهاكات املتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني
يوصــف النــزاع املســلح الــذي يجــري حاليــا يف اليمــن بكونــه نزاعــاً غــر دويل ،وبالتــايل فــإن
القوانــن والترشيعــات الوطنيــة فضــا عــن أحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين وتحديــدا أحــكام
املــادة (الثالثــة) املشــركة يف اتفاقيــات جنيــف األربــع هــي التــي يجــب تطبيقهــا وااللتــزام بهــا
مــن قبــل أطــراف النــزاع ،إضافــة إىل أحــكام الربوتوكــول اإلضــايف الثــاين امللحــق باتفاقيــات
جنيــف املعقــودة يف  12أغســطس 1949م ،املتعلقــة بحاميــة ضحايــا النزاعــات املســلحة غــر
الدوليــة ،كــا أن كل األطــراف ملزمــة أيضــا باحــرام قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف
املطبــق عــى النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة ،ومــا يتضمنــه مــن قواعــد تتعلــق مببــدأ التمييــز
والتناســب ،ومعاملــة املدنيــن ،واألشــخاص العاجزيــن عــن القتــال ،واملعاملــة اإلنســانية ،وتنظيــم
أســاليب القتــال ،ووضــع األشــخاص واألعيــان املحميــن.
وعــى الرغــم مــن كل التحديــات التــي واجهتهــا اللجنــة فيــا يتعلــق بالتحقيــق يف انتهــاكات
القانــون الــدويل اإلنســاين ،فقــد متكنــت مــن تحقيــق نجاحــات كبــرة يف هــذا الجانــب ،وأنهــت
تحقيقاتهــا يف عــدد كبــر مــن الحــاالت التــي تــم رصدهــا ،أو رفعهــا إليهــا مــن قبــل الراصديــن،
أو مــن قبــل منظــات املجتمــع املــدين العاملــة يف هــذا املجــال ،وســيعرض التقريــر فيــا يــأيت
بعضــا مــن أهــم القضايــا واالنتهــاكات املتعلقــة بادعــاءات انتهــاك القانــون الــدويل اإلنســاين التــي
حققــت فيهــا اللجنــة:
منــاذج ألهــم التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة يف االنتهــاكات املتعلقــة بالقانــون الــدويل
اإلنســاين:

أوال :قتل وإصابة املدنيين
شــددت الترشيعــات الوطنيــة واملواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة عــى رضورة حاميــة املدنيــن مــن
األخطــار الناجمــة عــن العمليــات العســكرية ،وعــدم جــواز تعرضهــم للهجــوم أو التهديــد بــه أو بــث
الذعــر بينهــم .وتأسيســا عــى ذلــك ،واســتنادا إىل نــص املــادة ( )3املشــركة مــن اتفاقيــات جنيــف
األربــع ،والفقــرات ( )3 - 1مــن املــادة ( )13مــن الربتوكــول اإلضــايف الثــاين امللحــق باتفاقيــات
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جنيــف املتعلــق بحاميــة ضحايــا النزاعــات املســلحة الغــر دوليــة ،أولــت اللجنــة هــذا االنتهــاك
حيــزاً كبــراً مــن جهودهــا يف الرصــد والتوثيــق والتحقيــق ،ملــا لهــذا النــوع مــن االنتهــاكات مــن
آثــار ســلبية ســواء مــن ناحيــة عــدد الضحايــا أو نوعيــة الــرر الــذي تخلفــه الهجــات الخاطئــة
أو العشــوائية أو املقصــودة عــى املدنيــن واألحيــاء الســكنية واملتمثلــة يف القتــل واإلصابــات وإثــارة
الرعــب بــن املواطنــن .وقــد انعكــس اهتــام اللجنــة بهــذا النــوع مــن االنتهــاكات عــى نتائــج
الرصــد والتحقيــق الــذي قامــت بهــا ،حيــث بلــغ إجــايل الحــاالت التــي تــم رصدهــا مــن قبــل
اللجنــة خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر واملحــددة بســتة أشــهر:
عــدد ( )939واقعــة قتــل وإصابــة ملدنيــن ،ســقط فيهــا ( )1.045ضحيــة منهــم ( )392قتيــاً،
بينهــم ( )42امــرأة و ( )92طفــاً ،إضافــة إىل ( )653جريحــاً منهــم ( )148طفــاً و( )75امــرأة،
وتوزعــت املســؤولية بــن أطــراف النــزاع املســلح وفقــا لــآيت:
حا تقع املسؤولية فيها عىل جامعة الحويث
عدد ( )195قتيالً و ()491جري ً

عــدد ( )197قتيــا و( )162جريحــا تقــع املســؤولية فيهــا عــى طــران التحالــف العــريب والقــوات
التابعــة للحكومــة.
 .أأمنــاذج لوقائــع قتــل وإصابــة املدنيــن التــي تــم التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة والتــي تقــع
املســؤولية فيهــا عــى جامعــة الحــويث وقــوات صالــح:

 )1و اقعــة مقتــل راصــدة اللجنــة الوطنيــة رهــام بــدروزميلهــا مؤمــن ســعيد  -مديريــة صالــة – محافظــة تعــز
بتاريــخ 2018/2/8م
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا أثبتتــه الوثائــق
والتقاريــر املرفقــة بامللــف ،بأنــه يف متــام الســاعة ( )11:50صباحــا بتاريــخ 2018/2/8م ،تــم
اســتهداف راصــدة اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق رهــام بــدر يف منطقــة النجــد  -ابعــر مبديريــة صالــة
محافظــة تعــز ،والضحيــة مؤمــن ســعيد ،والضحيــة احمــد عبــد الفتــاح برصــاص مضــاد للطــران
أثنــاء عودتهــم مــن منطقــة أبعــر مديريــة صالــة ،مــا أدى إىل مقتــل الضحيــة رهــام بــدر وزميلهــا
مؤمــن ســعيد وإصابــة الضحيــة احمــد عبــد الفتــاح عــي.
أسامء الضحايا:
م
1
2
3

االسم
رهام بدرمحمد عبدالواسع
مؤمن سعيد رسام
احمد عبدالفتاح علي

العمر
32
26
25
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وبحســب مــا ورد يف إفــادة الضح ّيــة املصــاب ،ومــا جــاء يف شــهادة شــهود الواقعــة الذيــن تــم
االســتامع إليهــم مــن قبــل اللجنــة ،ومنهــم( :س .أ .م ،).و(ا .ع .أ ،).وبحســب مــا تضمنــه ملــف

التحقيــق الخــاص بفريــق التحقيــق امليــداين املكلــف بالنــزول إىل مــكان الواقعــة مــن قبــل اللجنــة،
فإنــه ويف حــوايل الســاعة ( )9:30صباحــا بتاريــخ 2018/2/8م ،تحركــت الراصــدة رهــام بــدر مــع
عــدد مــن النشــطاء والعاملــن يف املجــال اإلنســاين عــر قافلــة غذائيــة ،وذلــك لتقديــم املســاعدة
الغذائيــة لبعــض األرس يف منطقــة أبعــر التابعــة ملديريــة صالــة التــي يتواجــد فيهــا بعــض األرس
غــر القــادرة عــى النــزوح ،وبغــرض رصــد االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا املدنيــون يف املنطقــة
بســبب الحــرب.
وعنــد إكــال الفريــق ملهمتهــم وعودتهــم مــن قريــة ابعــر يف منطقــة النجــد يف حــوايل الســاعة
( )11:50تقريبــا ،تــم إطــاق النــار عليهــم مــن اتجــاه تبــة الســال التــي تســيطر عليهــا جامعــة
الحــويث مــن ســاح متوســط ،يُرجــح أنــه مــن مضــاد طــران يســتخدم مــن قبــل جامعــة الحــويث

كســاح للقنــص ،حيــث أصابــت الطلقــة األوىل الضحيــة مؤمــن ســعيد يف رأســه وأدت إىل تهشــم
رأســه بالكامــل وتناثــر أجــزاءه لدرجــة أنــه مل يتــم التعــرف عــى مالمــح وجهــه ،كــا أصيــب
الضحيــة بطلقــة أخــرى أدت إىل قطــع إحــدى يديــه .ويف نفــس اللحظــة أصابــت طلقــة ثالثــة خرص
الضحيــة رهــام بــدر أدت إىل خــروج أحشــائها وســقوطها عــى األرض ،كــا أصيــب الضحيــة احمد
عبدالفتــاح بشــظايا إحــدى الطلقــات يف ظهــره عنــد محاولتــه االختبــاء مــن القصــف ،ومل يتمكــن
أحــد مــن الوصــول إىل املــكان انتشــال جثتيهــا إال بعــد مــرور حــوايل ( )45دقيقــة ،حيث اســتطاع
طاقــم عســكري تابــع للجيــش الوطنــي مــن الوصــول إىل املــكان ،ملســاعدة الضحايــا ،وإيصالهم إىل
مستشــفى الثــورة .وقــد تبــن مــن خــال تقريــري الخبــر العســكري والطبيــب الرشعــي املكلفــن
بالنــزول وفحــص الجثــث والشــظايا أن الســاح الــذي تــم اســتخدامه يف اســتهداف الضحيتــن
هــو ســاح معــدل متوســط أو مــا يســمى مبضــاد طــران يســتخدم مــن قبــل جامعــة الحــويث
للقنــص أو اســتهداف األهــداف البعيــدة  ،كــا أنــه  -وبحســب إفــادات الشــهود  -فإنــه ال يوجــد أي
هــدف عســكري يف املــكان الــذي تــم فيــه اســتهداف الضحايــا ،وأنــه عبــارة عــن طريــق يســتخدم
للوصــول إىل القــرى املجــاورة ،وهــو مــن املناطــق التــي تخضــع لســيطرة الجيــش الوطنــي ،ويتــم
قصفهــا بشــكل متواصــل مــن قبــل املســلحني التابعــن لجامعــة الحــويث.
النتيجة:
وفقــا ملــا تضمنــه تقريــر املعاينــة املرفــوع مــن قبــل الفريــق املكلــف بالنــزول مــن قبــل اللجنــة،
ومــا ورد يف التقريــر الجنــايئ للطبيــب الرشعــي املكلــف مــن اللجنــة ،تبــن أن جامعــة الحــويث
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هــي املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك ،وبالتحديــد عنــارص الجامعــة املتواجديــن يف تبــة الســال التــي
تقــع تحــت ســيطرة مســلحي جامعــة الحــويث.

)2و اقعة استهداف مدنيين بالشارع العام مدينة مأرب – بتاريخ 2018/5/22م
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف الواقعــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا تثبتــه الوثائــق
والتقاريــر املرفقــة بامللــف ،بأنــه يف متــام الســاعة الواحــدة ليــا بتاريــخ 2018/5/22م ،ســقط
صــاروخ مــن نــوع كاتيوشــا عــى الشــارع العــام مبدينــة مــارب جــوار جامــع عذبــان ،وهــو مــن
الشــوارع املزدحمــة باملــارة واملحــات التجاريــة خصوصــا خــال شــهر رمضــان مــا أدى إىل مقتــل
( )6أشــخاص وإصابــة ( )22آخريــن  -مــن بينهــم ثالثــة أطفــال  -بجــروح مختلقــة.

أسماء القتلى
م
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العمر

1
2
3
4
5
6

مختارغالب عبده العليمي
شهاب فؤاد حسن رسام
توفيق قائد احمد الكحل
نصيب سيف علي ناصر
حفظ هللا محمد محمد البربري
حلمي محمد احمد الغراب

38
23
21
21
25
30

الجرحـى
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م
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1

مرسل سالم صالح العقيلي

22

إصابة في الرجلين

2

عبيد محسن علي قصيله

18

شظايا متفرقة في الجسد

3

حميد عبدهللا محمد قصيله

50

شظايا في الصدر

4

سامح عبدامللك العب�سي

29

شظايا في الراس

5

صدام محمد عبدهللا الدميني

42

شظايا متفرقة في الجسد

6

فاروق فيصل صالح الصايل

12

شظايا في الراس

7

صالح محمد علي العطار

32

شظايا متفرقة في الجسد

8

اسامه هائل علي عبدالرحمن

14

شظايا في الورك واألعضاء التناسلية

9

امين محمد احمد ثابت

42

الرجل اليسرى

10

عبدالرحمن عبدربه علي أبو عشه

35

شظايا متفرقة في الجسد

17

11

هشام عبدهللا الذبحاني

28

شظايا متفرقة في الجسد

12

حميد محمد احمد الرمح

22

شظايا في الراس

13

وليد عبد العزيزمرشد احمد

24

شظايا متفرقة في الجسد

14

علي محمد علي قايد

62

شظايا في اليد اليسرى

15

منصور عباد سيد مفتاح

25

شظايا في الرجل اليسرى

16

مبروك سالم صالح عوض

23

شظايا متفرقة بالجسد

17

محمد محمد عبدالحميد سعيد

29

شظايا في الظهر

18

حمودي محمد إبراهيم كداش

38

شظية في الرجل اليسرى

19

هدية علي محمد الحواري

22

شظية في الحوض

20

عبده إسماعيل علي عياش

22

شظايا متفرقة

21

منيب علي قائد عدالن

18

شظايا في الظهر

22

نصارحسن محمد سالم

13

شظايا في الرجل اليمنى واليسرى

وبحســب مــا ورد يف إفــادات الضحايــا وذويهــم ،ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود الذيــن تــم
االســتامع إليهــم مــن قبــل اللجنــة ومنهــم( :م .م .ع .أ .ع ،).و(س .أ .م .هـــ ،).و(ح .م .أ .ك ،).و(ع .أ.
ع .ش ،).و(س .ن .ع .م ،).بأنــه ويف حــوايل الســاعة ( )1:00ليــا بتاريــخ 2018/5/22م ،تم ســاع
صــوت انفجــار قــوي ،تبــن أنــه لصــاروخ مــن نــوع كاتيوشــا ،ســقط يف الشــارع العــام جــوار
جامــع عذبــان ،واملكتــظ بالباعــة واملتســوقني ،خاصــة وأن الواقعــة كانــت يف شــهر رمضــان ،ويف
الوقــت الــذي يشــهد فيــه الشــارع حركــة كبــرة مــن املواطنــن .وأدى ســقوط الصــاروخ وتطايــر
شــظاياه إىل مقتــل عــدد ( )6أشــخاص وإصابــة ( )22آخريــن ،وشــوهدت بعــض جثــت الضحايــا
مقطعــة إىل أشــاء صغــرة .وعــى الفــور ســارع املواطنــون إىل مــكان الواقعــة ،وقامــوا بإســعاف
الجرحــى ونقــل الجثــث إىل مستشــفى الهيئــة مبــارب واملستشــفى العســكري .ومــن خــال مــا
تضمنــه تقريــر املعاينــة املرفــوع مــن قبــل الفريــق املكلــف بالنــزول مــن قبــل اللجنــة ،ومــا ورد يف
إفــادات ســكان الحــي الذيــن تــم االســتامع إليهــم ،فــان الحــي الــذي ســقط فيــه الصــاروخ هــو
عبــارة عــن حــي ســكني وتجــاري يف وســط مدينــه مــأرب ،وال توجــد فيــه أي أهــداف أو ثكنــات
عســكرية ،كــا تبــن ،مــن خــال نوعيــة الصــاروخ وزاويــة واتجــاه ســقوطه ،أن مصــدر إطالقــة
هــو مــن شــال غــرب مدينــة مــارب وتحديــدا مــن منطقــة جبــل هيــان والــذي تســيطر عليــه
جامعــة الحــويث.
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النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،واألدلــة التــي حصلــت عليهــا،
وأقــوال أبنــاء الحــي واملســعفني والشــهود والضحايــا وذويهــم ،والتقاريــر الطبيــة املرفقــة ،وتقريــر
النــزول امليــداين ملحــل الواقعــة مــن قبــل فريــق الرصــد املكلــف مــن قبــل اللجنــة ،ومعاينــه بقايــا
الصــاروخ واتجــاه ســقوطه ،والصــور الفوتوغرافيــة املرفقــة ،تأكــد صحــة الواقعــة ،وأن الجهــة
املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث املتمركــزة يف جبــل هيــان شــال غــرب مدينــة
مــأرب.

 )3و اقعة قصف قرية شحط – الضباب محافظة تعزبتاريخ 2018/1/11م
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف الحالــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا جــاء يف الوثائــق
والتقاريــر املرفقــة بامللــف بأنــه ويف متــام الســاعة ( )5:30مســاءا بتاريــخ 2018/1/11م،
تــم اســتهداف قريــة شــحط الواقعــة يف عزلــة الضبــاب مبديريــة صــر – املــوادم محافظــة تعــز
بصاروخــي كاتيوشــا انفجــر أحدهــا مــا أدى إىل مقتــل امرأتــن وطفلــن:

القتلى:
م

االس ــم

العم ــر

1

والية ثابت بكراحمد

 40سنة

2

ُحسن محمد احمد عبده

 35سنة

3

جالل عبد هللا عبد الخالق

 15سنة

4

تهاني عبد هللا عبد الخالق

 13سنة

وبحســب مــا ورد يف إفــادات ذوي الضحايــا ،ومــا تضمنــه تقريــر فريــق النــزول امليــداين املكلــف
مــن قبــل اللجنــة ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود الــذي تــم االســتامع إليهــم مــن قبــل اللجنــة
ومنهــم( :ف .ع .غ .س ،).و(ع .أ .ع ،).فإنــه يف مســاء يــوم الخميــس ( )5:30بتاريــخ 2018/1/11م،
ســقط صــاروخ كاتيوشــا يف قريــة شــحط بالضبــاب قادمــا مــن جهــة منطقــة الربيعــي التــي
تتمركــز فيهــا جامعــة الحــويث ،أدى إىل مقتــل عــدد مــن الضحايــا وهــم مــن النســاء واألطفــال
واملنطقــة عبــارة عــن قريــة يســكنها رعــاة أغنــام مدنيــون وال توجــد فيهــا أي أهــداف عســكرية أو
ثكنــات تابعــة للجيــش الوطنــي أو للمقاومــة.
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النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،واألدلــة التــي حصلــت عليهــا ،وأقــوال الشــهود وذوي
الضحايــا ،والتقاريــر املرفقــة ،ومعاينــة بقايــا املقــذوف ،واتجــاه ســقوط املقــذوف ،تأكــد ثبــوت
صحــة الواقعــة ،كــا تــم تحديــد الجهــة مصــدر الصــاروخ والكاتيوشــا بأنهــا جامعــة الحــويث
وقــوات صالــح املتمركــزة يف منطقــة الربيعــي محافظــة تعــز.

 )4و اقعــة قتــل املدنييــن /اكــرم محمــد احمــد عبــده الفقيــة وجــال حســن علــي اســماعيل – جــراء ســقوط
قذيفــة فــي محافظــة الضالــع – قعطبــة – مريــس – وادي يعيــس:
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا جــاء يف إفــادات املبلغــن
ومــا ورد يف شــهادات الشــهود ومنهــم (ع .ع .ن .م ،).و (ع .أ .ح ،).و (ع.ع .م ،).فإنــه يف حــوايل
الســاعة ( )7:00صباحــا بتاريــخ 2017/7/28م ،كان الضحيتــان متجهــان إىل وادي يعيــس ألداء
عملهــا اليومــي ،وعنــد وصولهــا إىل الــوادي ســقطت بالقــرب منهــا قذيفــة هــاون أطلقــت
عليهــا مــن أحــد املواقــع املقابلــة ،والتــي يتمركــز فيهــا مســلحي جامعــة الحــويث ،مــا أدى
إىل أصابتهــا بالعديــد مــن الشــظايا التــي تســببت لهــا بجــروح بالغــة يف أجــزاء كثــرة مــن
جســديهام ،وأدت إىل وفاتهــا ،كــا أنــه ووفقــا إلفــادات شــهود الواقعــة ،ومــا تضمنــه تقريــر
فريــق اللجنــة املكلــف بالنــزول امليــداين إىل مــكان حــدوث الواقعــة ،فــإن املنطقــة التــي ســقط
فيهــا الضحيتــن هــي منطقــة زراعيــة ،وال يوجــد فيهــا أي هــدف أو ثكنــة عســكرية .

القتلى:
م

اسم القتيل

العمر

مالحظات

1

أكرم محمد احمد عبده الفقيه

 30سنة

توفي جراء شظايا قذيفة هاون أصيب بها

2

جالل احمد حسين علي إسماعيل

 39سنة

توفي جراء إصابات بالغة من شظايا قذيفة هاون

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،واألدلــة التــي حصلــت عليهــا،
وأقــوال املبلغــن ،وشــهادة شــهود الواقعــة ،والتقاريــر املرفقــة مبلــف القضيــة لــدى اللجنــة،
ومنهــا تقريــر النــزول امليــداين ملــكان الواقعــة املرفــوع مــن قبــل فريــق الرصــد املكلــف مــن اللجنــة،
ومــا تضمنــه بشــأن معاينــة بقايــا املقــذوف ،واتجــاه ســقوط القذيفــة ،تأكــد ثبــوت الواقعــة ،وأن
الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث يف منطقــة مريــس محافظــة الضالــع.
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ب) مناذج لوقائع قتل وإصابة مدنيني من قبل طريان التحالف العريب والقوات الحكومية:

)1و اقعة قصف طيران التحالف ملنطقة الخبروادي قيف – مديرية خنفر– محافظة أبين
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف الحالــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا تضمنتــه الوثائــق
والتقاريــر املرفقــة بامللــف بأنــه يف يــوم الثالثــاء املوافــق 2015/8/16م الســاعة ( )11:30صباحــا،
تعرضــت منطقــة الخــر وادي قيــف يف مديريــة خنفــر محافظــة ابــن لقصــف بصاروخــن جــو
أرض ،أصــاب الصــاروخ األول ســيارة كان عــى متنهــا مدنيــون ينــوون النــزوح مــن املنطقــة ،بينــا
ســقط الصــاروخ اآلخــر عــى املنــزل الــذي تقــع الســيارة إىل جــواره ،مــا أدى إىل تدمــر الســيارة
واملنــزل ،وتــرر منــزل أخــر مجــاور ،ونتــج عــن ذلــك ســقوط عــدد ( )3قتــى مــن بينهــم طفلــة
يف ( )11مــن عمرهــا ،و( )6جرحــى منهــم طفلــن وامرأتــن والضحايــا هــم:

أسماء القتلى:
م

االسم

العمر

1

محسن سعيد سالم احمد

 21عام

2

طارق ناصرصالح مكهب

 19عام

3

سارة ناصرصالح مكهب

 11عام

م

االسم

العمر

1

انتصارسالم صالح مكهب

 28عام

2

شفاء صالح سالم حيدره شدة

عام واحد

3

علي محسن سالم حيدره شدة

 9أشهر

4

محسن سالم حيدره شدة

 29عام

5

انيسة سالم صالح مكهب

 33عام

6

سلمى سالم محمد مكهب

 86عام

أسماء الجرحى:

وقــد بــارشت اللجنــة التحقيــق يف الواقعــة مــن خــال النــزول امليــداين إىل مــكان الواقعــة،
ومقابلــة عــدد مــن الضحايــا ،وكــذا االســتامع إىل عــدد مــن الشــهود واملســعفني ،ومنهــم (ع .ن.
ص) ،و(ج .ن .ص) ،و(م .س .ج) ،حيــث أكــد الجميــع أن طــران التحالــف كان يحلــق فــوق ســاء
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املنطقــة يف الوقــت الــذي كانــت فيــه أرسة نــارص مكهــب ،وأرسة محســن ســعيد تقــوم بنقــل
بعــض األثــاث مــن املنــزل إىل الســيارة بهــدف الرحيــل مــن املنطقــة بســبب الحــرب ،وأثنــاء ذلــك
تــم قصــف الســيارة التــي كان يتــم نقــل األثــاث إليهــا بصــاروخ مــا أدى إىل مقتــل طــارق نــارص
مكهــب ،ومحســن ســعيد ســامل ،وســارة نــارص مكهــب ،وجــرح كل مــن انتصــار ســامل صالــح
مكهــب ،وشــفاء صالــح ســامل حيــدره شــدة ،وعــي محســن ســامل حيــدره شــدة ،ومحســن ســامل
حيــدره شــدة ،وأنيســة ســامل صالــح مكهــب ،وســلمى ســامل محمــد مكهــب ،ثــم بعــد ذلــك بعــدة
دقائــق اســتهدف طــران التحالــف املــكان بصــاروخ آخــر مــا أدى إىل تدمــر منــزل الضحيــة نــارص
مكهــب ،وتــرر منــزل الضحيــة ســامل محمــد شــدة بــأرضار بالغــة .وعــى إثــر ذلــك هــرع أهــايل
املنطقــة إىل املــكان ،وقامــوا بجمــع جثــث القتــى وإســعاف الجرحــى إىل مستشــفى احــور ،كــا
افــأد شــهود الواقعــة واملســعفني أنهــم شــاهدوا الطــران وهــو يحلــق يف ســاء املنطقــة ،وأنــه مل
يكــن هنــاك أي ثكنــة أو هــدف عســكري يف املنطقــة التــي تــم اســتهدافها.
النتيجة:
مــن خــال التحقيــق الــذي قامــت بــه اللجنــة ،ومــن خــال تقريــر الفريــق امليــداين ،وأقــوال
الضحايــا وأقاربهــم ،وشــهادة شــهود الواقعــة واملســعفني الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة ،وكــذا
التقاريــر الطبيــة وشــهادات الوفــاة للضحايــا ،ولكــون الواقعــة حدثــت يف منتصــف النهار ،وســمع
معظــم األهــايل صــوت الطــران وهــو يحلــق بعلــو منخفــض يف ســاء املنطقــة ،وأعقــب ذلــك
قصــف املــكان بالصواريــخ جــو ارض .وحيــث تلقــت اللجنــة الــرد مــن قبــل قيــادة قــوات التحالــف
املتضمــن اإلشــارة إىل عــدم صحــة االدعــاء لكــون أقــرب تشــكيل لطائــرات التحالــف عــن موقــع
االدعــاء يبعــد مســافة ( )81كــم ،وحيــث أن كافــة التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنة تؤكــد صحة
وقــوع االنتهــاك ،وأن االســتهداف تــم مــن خــال قصــف الطــران ،وحيــث أن الســيطرة عــى أجــواء
الجمهوريــة اليمنيــة خــال فــرة الحــرب تنفــرد بهــا قــوات التحالــف العــريب لدعــم الرشعيــة ،كــا
أن الثابــت مــن خــال شــهادة الشــهود مــن ســكان املنطقــة هــو أن الطــران الحــريب كان يحلــق يف
ســاء املنطقــة عنــد حصــول القصــف ،فإنــه وبنــاء عليــه يتأكــد لــدى اللجنــة أن طــران التحالــف
العــريب والحكومــة اليمنيــة هــا املســؤوالن عــن هــذه الواقعــة.
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 )2و اقعة استهداف حي الصعدي في باب اليمن -أمانة العاصمة بتاريخ 2017/11/10م
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا تضمنتــه الوثائــق
والتقاريــر املرفقــة بامللــف ،ومــن ضمنهــا تقريــر الفريــق امليــداين املكلــف مــن قبــل اللجنــة ،فإنــه
يف حــوايل الســاعة ( )11:00مســاءا بتاريــخ 2017/11/10م ،تعــرض حــي الصعــدي الكائــن يف
بــاب اليمــن خلــف جامــع الشــهداء وســط العاصمــة صنعــاء إىل القصــف بصــاروخ جــو أرض نتــج
عنــه إصابــة ( )21شــخصا مــن بينهــم ( )8أطفــال ،وتدمــر منزلــن بشــكل كامــل ،وتــرر ()7
منــازل أخــرى.

الجرحى:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

االسم
خيرية محمد قاسم األسطى
فوزية صالح يحي جابر
سوسن صالح يحي جابر
مبروك صالح يحي جابر
منى صالح يحي جابر
حنان صالح يحي جابر
فريال صالح يحي جابر
يحي صالح يحي جابر
محمد صالح يحي جابر
على محمد صالح السباعي
سميرة احمد الهاجري
احمد على محمد السباعي
هائلة على محمد السباعي
عبد هللا على محمد السباعي
كليب عبد هللا الزبيدي
نوال عبد هللا الزبيدي
مراد كليب عبد هللا الزبيدي
بشيركليب عبد هللا الزبيدي
منيرة كليب عبد هللا الزبيدي
جهاد كليب عبد هللا الزبيدي
انور كليب عبد هللا الزبيدي

العمر
35
21
20
18
15
13
11
8
4
45
38
21
21
14
50
30عام
17
15
10
8
6
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وقــد بــارشت اللجنــة التحقيــق يف الواقعــة يف صبــاح اليــوم التــايل لحدوثهــا مبــارشة مــن خــال
فريقهــا امليــداين بأمانــة العاصمــة ،والــذي قــام بالنــزول إىل مــكان الواقعــة ،ومقابلــة عــدد مــن
الضحايــا ،واالســتامع إىل شــهادة عــدد مــن الشــهود واملســعفني ومنهــم( :م .أ .ح .ص ،).و(و .أ.
ق .ب ،).و(ن .ع .ع .ز) ،والذيــن أفــادوا أنــه يف حــوايل الســاعة ( )11:00مــن مســاء يــوم الجمعــة
ســمع صــوت الطــران وهــو يحلــق يف ســاء املنطقــة ،وبعــد دقائــق مــن
بتاريــخ 2017/11/10مُ ،

ذلــك ســمعوا انفجــار صــاروخ اســتهدف مبنــى وزارة الدفــاع الــذي يســيطر عليــه مســلحو جامعــة
الحــويث وقــوات صالــح ،تــى ذلــك ســقوط الصــاروخ الثــاين وســط حــارة الصعــدي ،أعقبه ســاع
دوي انفجــار كبــر ،وتصاعــد األدخنــة ،وألســنة اللهــب والــراب مــن املنــازل .وعــى ضوئــه هــرع
أهــايل الحــي إىل مــكان ســقوط الصــاروخ ،وشــاهدوا الجرحــى مــن أرسة صالــح يحيــى محســن
الخــاوي ،وأرسة ردفــان عــي محمــد الســباعي ،والبعــض منهــم اليــزال تحــت أنقــاض منزليهــا
اللــذان تهدمــا كليــا بفعــل الصــاروخ ،كــا شــاهدوا العديــد مــن املصابــن املاريــن مــن أهــل الحــي،
والدمــار الــذي حــل ببقيــة املنــازل ،وقامــوا بعمليــة اإلنقــاذ للضحايــا مــن تحــت املنــازل .وبحســب
إفــادات شــهود الواقعــة ،وتقريــر فريــق املعاينــة امليــداين ،فــإن مــكان ســقوط الصــاروخ يبعــد
عــن مبنــى وزارة الدفــاع بحــوايل ( )200مــر.
النتيجة
مــن خــال التحقيــق الــذي قامــت بــه اللجنــة ،ومــن خــال تقريــر الفريــق امليــداين ،وأقــوال
الضحايــا وأقاربهــم ،وأقــوال شــهود الواقعــة واملســعفني الــذي اســتمعت إليهــم اللجنــة ،وكــذا
التقاريــر الطبيــة املرفقــة مبلــف القضيــة ،تأكــد لــدى اللجنــة مســؤولية طــران التحالــف العــريب
عــن هــذه الواقعــة ،مــع العلم أنــه تــم مخاطبــة قيــادة قــوات التحالــف ،وتوجيه االستفســار بشــأن
الواقعــة ،وجــاء الــرد مــن قبلهــم بأنــه قــد ورد إىل قيــادة قــوات التحالــف معلومــات اســتخباراتية
بــأن اجتــاع لقيــادات مــن جامعــة الحــويث يتــم يف مبنــى وزارة الدفــاع ،وأنــه تــم االســتهداف
للمبنــى مــن خــال إحــدى الطائــرات باســتخدام عــدد ( )2ذخــرة موجهــة بالليــزر ،واحــدة أصابــت
الهــدف إصابــة مبــارشة ،وانحرفــت الثانيــة جزئيــا .وحيــث أن الــرد قــد تضمــن االقــرار مــن قبــل
قيــادة قــوات التحالــف بحصــول القصــف فــإن اللجنــة تؤكــد مســؤولية طــران التحالــف العــريب
والحكومــة اليمنيــة عــن الواقعــة.
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)3و اقعة استهداف بيت السوادي – مديرية بيحان – محافظة شبوة بتاريخ 2017/12/23م
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا ورد يف الوثائــق والتقارير
املرفقــة بامللــف ،فإنــه ويف الســاعة ( )4:30عــرا بتاريــخ 2017/12/23م ،وعنــد وصــول الضحيــة
عــي الســوادي إىل جــوار منزلــه ،ومعــه عــدد مــن أوالده الذيــن كانــوا عــى مــن ســيارتهم،
تعرضــوا لقصــف صاروخــي أدى إىل مقتــل ( )14شــخصاً مــن بينهــم ( )11طفــا.

أسماء القتلى:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

االسم
علي علي سالم السوادي
عبدالقادرسالم لشول
محمد ناصرمحمد صينان
يوسف علي علي السوداي
محمد علي علي السوداي
زايد احمد علي السوداي
سميحة احمد علي السوداي
احمد محمد احمد علي السوداي
علي نايف حسن السوداي
بسمة نايف حسن السوداي
محمد نايف حسن السوداي
عبدالرحمن صالح علي السوداي
هدب محمد سالم لشول
هيله محمد سالم لشول

العمر
 45سنة
 30سنة
 25سنة
 4سنوات
 6سنوات
 6سنوات
 12سنة
 8سنوات
 7سنوات
 10سنوات
 12سنة
 12سنة
 4سنوات
 6سنوات

وقــد بــارشت اللجنــة التحقيــق يف الواقعــة مــن خــال النــزول امليــداين إىل مــكان االنتهــاك،
ومقابلــة عــدد مــن ذوي الضحايــا ،واالســتامع إىل شــهادات الشــهود ،ومنهــم (م .م.أ .و ،).و(ص.
ي .ص .ح) ،و(أ .ص .ي .ح ،).والذيــن أكــدوا أنــه يف حــوايل الســاعة ( )4:30مســاء بتاريــخ
2017/12/23م ،وأثنــاء عــودة الضحيــة عــي عــي الســوادي إىل منزلــه الكائــن مبنطقــة وادي
خــر (املــوت) مبديريــة بيحــان محافظــة شــبوة ،ومعــه عــدد مــن أوالده ،شــوهد تحليــق كثيــف
للطــران يف ســاء املنطقــة ،وعندمــا وصــل الضحيــة إىل جــوار املنــزل تــم اســتهداف املــكان
بصاروخــن :أحدهــا انفجــر يف الســيارة ،واآلخــر بجــوار املنــزل ،مــا أدى إىل تحطيــم واحــراق
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الســيارة ،وتدمــر معظــم أجــزاء املنــزل ،ومقتــل ( )14شــخصاً مــن بينهــم ( )11طف ـاً هــم أوالد
الضحيــة وأوالد أخيــه ،وآخــرون .وقــد تســبب االنفجــار يف تفحــم معظــم الجثــث بالكامــل ،كــا
هــو مبــن يف التقاريــر املرفقــة بامللــف والصــور الفوتوغرافيــة املرفوعــة مــن مــكان الواقعــة.
ووفقــا إلفــادات أهــايل املنطقــة ،فــإن موقــع منــزل الضحيــة بعيــد عــن أماكــن االشــتباكات،
ويقــع يف أرض محاطــة باملــزارع واآلبــار ،وال يوجــد فيــه أي ثكنــه عســكرية أو تواجــد ألي مــن
طــريف االشــتباكات ،مضيفــن بأنــه اســتمر تحليــق طــران التحالــف العــريب ملــدة نصــف ســاعة
بعــد حصــول الواقعــة.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي قامــت بــه اللجنــة ،وبنــاء عــى تقريــر فريــق النــزول امليــداين،
والصــور املرفوعــة مــن مــكان الواقعــة ،واالســتامع لــذوي الضحايــا والشــهود ،وعــدد مــن ســكان
املنطقــة ،وتحليــل املعلومــات /والتأكــد مــن مطابقتهــا .وحيــث أنــه قــد تــم توجيــة االستفســار
عــن الواقعــة إىل قيــادة قــوات التحالــف وجــاء الــرد مــن قبلهــم بأنــه تــم االســتهداف بنــاء عــى
معلومــات اســتخبارية آنيــة وردت إىل قيــادة قــوات التحالــف ،تــم تأكيدهــا مــن خــال منظومــة
االســتخبارات واملراقبــة واالســتطالع ،بوجــود عربــة متحركــة محملــة باألســلحة والذخــرة لدعــم
جامعــة الحــويث يف تهديــد مبــارش ألحــد محــاور الرشعيــة ،وأنــه متــت عمليــة االســتهداف
باســتخدام قنبلــة موجهــة بالليــزر زنــة ( )500رطــل ،وفــق التعليــات وقواعــد االشــتباك ،وكانــت
اإلصابــة للهــدف مبــارشة ،وتــم رصــد انفجــارات ثانويــة مــن الهــدف .وحيــث أن الثابــت مــن خــال
التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة اأن مــكان الواقعــة تــم اســتهدافه بصاروخــن ،وأن الســيارة قــد
تــم قصفهــا عنــد وصولهــا إىل جــوار منــزل الضحيــة ،وهــو األمــر الــذي ترتــب عليــه ســقوط عــدد
مــن املدنيــن مــن أرسة الضحيــة ،وبالتــايل فإنــه وعــى فــرض صحــة املعلومــات التــي تــم القصــف
بنــاء عليهــا مــن قبــل قــوات التحالــف بشــأن حمولــة الســيارة ،فــإن املفــرض التعامــل معهــا قبــل
وصولهــا إىل جــوار املنــزل ،وتعريــض حيــاة املدنيــن للخطــر واإلرضار بهــم عــى نحــو مــا تــم.
وبنــاء عليــه فــإن اللجنــة تؤكــد مســؤولية طــران التحالــف العــريب والحكومــة اليمنيــة عــن هــذه
الواقعــة.
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)4و اقعــة قصــف طيــران التحالــف ملنــازل آل مربــوع وآل صبيحــي فــي قريــة القطابــا مديريــة الخوخــة محافظــة
الحديدة
تتلخــص الواقعــة أنــه يف متــام الســاعة ( )5:00عرصا مــن يــوم الخميــس املوافــق 2017/12/14م،
ويف قريــة القطابــا رشق الخوخــة محافظــة الحديــدة ،ســقط صاروخــن عــى منــزل آل مربــوع وآل
صبيحــي د ّمــرا عــدد ( )4منــازل يقطنهــا مدنيــون ،ونتــج عــن ذلــك ســقوط ( )21قتيــا منهــم ()13
طفــا و ( )4جرحــى جميعهــم أطفال.

أسماء القتلى:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

االسم
علي ثابت صبيحي
انيسة علي مهيوب دربوش
منى علي ثابت صبيحي
محمد علي ثابت صبيحي
احمد علي ثابت صبيحي
اكرم علي ثابت صبيحي
عبدهللا غالب مربوع
سعيدة عبدهللا غالب مربوع
سالم عبدهللا غالب مروع
وهبة خميس علي اجمل
فتحية سالم عبدهللا غالب
هيام سالم عبدهللا غالب
زهرى سالم عبدهللا غالب
احمد سالم عبدهللا غالب
سناء سالم عبدهللا غالب
خدامة نصركبيش
فرح علي عبدهللا غالب
فريحة علي عبدهللا غالب
مو�سى علي عبدهللا غالب
علي بن علي عبدهللا غالب
عبدهللا سالم عبدهللا

العمر
 50سنة
 35سنة
 13سنة
 16سنة
 11سنة
 7سنوات
 60سنة
 11سنة
 35سنة
 33سنة
 5سنوات
 6سنوات
 7سنوات
 8سنوات
 10سنوات
 30سنة
 7سنوات
 5سنوات
 4سنوات
 1سنة
 3سنوات
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أسماء الجرحى:
م
1
2
3
4

االسم
عبدالرحمن عبدهللا غالب
بشارعلي عبدهللا غالب
سامرعبدهللا غالب
عبدالكريم علي ثابت صبيحي

العمر
 7سنوات
 5سنوات
 8سنوات
 7سنوات

وبحســب مــا جــاء يف تقريــر فريــق النــزول امليــداين املكلــف مــن قبــل اللجنــة ،ومــا ورد يف إفــادات
ذوي الضحايــا ،وشــهادات الشــهود الــذي ،تــم االســتامع إليهــم مــن قبــل اللجنــة ،ومنهــم( :ف .س.
ع .م ،).و(ع .ح .أ .أ ،).و( م .ع .ح .م ،).فأنــه يف متــام الســاعة ( )5:00مســاء مــن يــوم الخميــس
املوافــق 2017/12/14م ،تعرضــت منــازل الضحيتــن عــي ثابــت صبيحــي ،وعبــد اللــه غالــب
مربــوع للقصــف بصاروخــن جــو أرض بعــد ســاع تحليــق كثيــف للطــران يف ســاء املنطقــة،
وقــد نتــج عــن هــذا القصــف مقتــل وإصابــة كل مــن كانــوا بداخــل املنزلــن ،حيــث تســبب القصــف
يف مقتــل ( )21شــخصا وإصابــة ( )4أشــخاص معظمهــم مــن األطفــال والنســاء ،ووفقــا لتقريــر
الفريــق امليــداين ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود مــن أبنــاء املنطقــة ،فإنــه مل يكــن يف املــكان
املســتهدف أي ثكنــة أو هــدف عســكري.
النتيجة :
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف الواقعــة ،ومــا احتــواه ملــف القضيــة مــن أدلــة
وتقاريــر معاينــة ،وشــهادات الوفــاة ،والتقاريــر الطبيــة الخاصــة باملصابــن ،ومــا ورد يف أقــوال
الضحايــا مــن الجرحــى ،وذوي القتــى ،وشــهادة الشــهود ،وســاع معظــم أهــايل القريــة صــوت
الطــران وشــاهدوه وهــو يحلــق يف ســاء القريــة ،وأعقــب ذلــك القصــف بالصواريــخ عــى
املــكان محــل ســقوط الضحايــا .وحيــث أن اللجنــة قــد تلقــت ردا عــى استفســارها بشــأن الواقعــة
مــن قبــل قيــادة قــوات التحالــف تضمــن اإلشــارة إىل عــدم صحــة االدعــاء ،لكــون أقــرب تشــكيل
لطائــرات التحالــف عــن موقــع االدعــاء يبعــد مســافة ( )203كــم ،وحيــث أن كافــة التحقيقــات
التــي قامــت بهــا اللجنــة تؤكــد صحــة وقــوع االنتهــاك .وأن االســتهداف تــم مــن خــال قصــف
الطــران .وحيــث أن الســيطرة عــى أجــواء الجمهوريــة اليمنيــة خــال فــرة الحــرب تنفــرد بهــا
قــوات التحالــف العــريب لدعــم الرشعيــة ،كــا أن الثابــت مــن خــال شــهادة الشــهود مــن ســكان
املنطقــة أن الطــران الحــريب كان يحلــق يف ســاء املنطقــة عنــد حصــول القصــف .فإنــه وبنــاء
عليــه ،يتأكــد لــدى اللجنــة أن طــران التحالــف العــريب والحكومــة اليمنيــة كــا املســؤوالن عــن
هــذه الواقعــة.
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ثانيا :تجنيد األطفال
يعــد تجنيــد األطفــال مــن االنتهــاكات الجســيمة التــي تحظرهــا الترشيعــات الوطنيــة واملواثيــق
الدوليــة املعنيــة بحاميــة األطفــال ،وعــى وجــه الخصــوص «اتفاقيــة حقــوق الطفــل» املصــادق
عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة ،و»الربتوكــول االختيــاري األول امللحــق باالتفاقيــة» ،واللــذان
يحظــران اســتخدام األطفــال يف النزاعات املســلحة وتجنيدهــم ،باإلضافــة إىل «قانون حقــوق الطفل
اليمنــي» املتوائــم مــع االتفاقيــة .ولهــذا فقــد اهتمــت اللجنــة بهــذا النــوع مــن االنتهــاكات الســيام
مــع توافــر الكثــر مــن صــور اســتخدام وتجنيــد األطفــال أثنــاء النــزاع املســلح ســواء باملشــاركة
املبــارشة يف القتــال أو يف تقديــم العــون للمقاتلــن ،مــا تســبب يف تعريــض أولئــك األطفــال
للخطــر .ويف هــذا الجانــب فقــد رصــدت اللجنــة خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر ()58حالــة
ادعــاء تجنيــد أطفــال .وفيــا يــأيت منــاذج لبعــض الوقائــع التــي أنهــت اللجنــة التحقيــق فيهــا:

 )1و اقعة تجنيد الطفل (ع .ن .م 16 ،).سنة ،مديرية املخادر– محافظة إب
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا ورد يف إفــادة الضحيــة،
ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة ومنهــم( :ع .أ .م ،).و(م .ص .ع.
ح ،).بأنــه وبتاريــخ 2017/11/14م ،وأثنــاء عمــل الضحيــة (ن .ع .ن .ح .ص .م ،).يف بقالــة مبدينــة
إب ،تــردد أحــد مــريف جامعــة الحــويث باملحافظــة ويدعــى فيصــل أبــو بــركان عــى مــكان عمــل
الطفــل محــاوال إقناعــه بالذهــاب للتجنيــد معــه .وبعــد موافقــة الضحيــةن تــم أخــذه مــع عــدد
آخــر مــن األطفــال إىل مدينــة صنعــاء ،وبعدهــا تــم نقلــه إىل منطقــة حــرف ســفيان مبحافظــة
عمــران ،وهنــاك تــم إلحاقــه بــدورة تدريبيــه ملــدة شــهر حــول كيفيــة زراعــة األلغــام ،واســتخدام
القانصــات ،إىل جانــب الــدروس الدينيــة الخاصــة بجامعــة الحــويث ،والتــي يتــم فيهــا أدلجــة
األطفــال ،وإفهامهــم بأنهــم ســيجاهدون ضــد أمريــكا وإرسائيــل .وبعــد االنتهــاء مــن الــدورة ،تــم
أخــذ الضحيــة ومــن معــه للقتــال يف املواقــع األماميــة بجبهــة البقــع .ويف أثنــاء إحــدى املعــارك،
حــدث هجــوم مــن قبــل قــوات الجيــش الوطنــي التابــع للحكومــة الرشعيــة ،ومتــت محــارصة
الضح ّيــة مــع عــدد آخــر مــن املقاتلــن يف أحــد املواقــع ،وبعــد تســليم أنفســهم للجيــش ،تــم نقــل
الضحيــة إىل محافظــة مــأرب ،وهنــاك تلقــى دورة تأهيــل نفــي بــإرشاف مكتــب حقــوق اإلنســان
باملحافظــة ،وعــدد مــن منظــات املجتمــع املــدين ،وتــم تســليم الضحيــة وعــدد مــن األطفــال
اآلخريــن إىل أهاليهــم.
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النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود،
وإفــادة الضحيــة ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث
مبدينــة إب ،وبالتحديــد مــرف الجامعــة املدعــو فيصــل أبــو بــركان ،إضافــة إىل قيــادات الجامعــة
املســؤولني عــن تجنيــد الضحيــة وتدريبــه والــزج بــه يف جبهــة القتــال.

 )2و اقعة تجنيد الطفل زكريا عبدالرحمن علي املتوكل 15 ،سنة،مديرية ضوران آنس – محافظة ذمار
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف الحالــة لــدى اللجنــة ،ومــا ورد يف إفــادة املبلــغ (ع .أ.
م .ح ،).وشــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة ،ومنهــم( :أ .ع .ق .ث ،).و(ع .ص .ع .أ،).
بأنــه بتاريــخ 2017/4/12م ،تــم تجنيــد الطفــل زكريــا عبدالرحمــن عــي املتــوكل مــن قبــل جامعــة
الحــويث يف مدينــة ذمــار ،كــون والــده قيــادي بالجامعــة ،وتــم أخــذ الطفــل مــع آخريــن للقتــال
يف جبهــة املخــا مبحافظــة تعــز .وأثنــاء معركــة معســكر خالــد بــن الوليــد بــن جامعــة الحــويث
والجيــش الوطنــي ،قــام الطــران باســتهداف أحــد املواقــع العســكرية لجامعــة الحــويث ،مــا أدى
إىل مقتــل الضح ّيــة مــع آخريــن ،وتــم تشــييع جثامنــه يف مركــز مديريــة املنــار يف محافظــة ذمــار

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

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود
وأقــوال املبلــغ ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث يف
محافظــة ذمــار ،وبالتحديــد والــد الضحيــة املدعــو عبدالرحمــن عــي املتــوكل ،باإلضافــة إىل باقــي
املرشفــن واملســؤولني يف قيــادة جامعــة الحــويث الذيــن تولــوا تدريــب الضحيــة والــزج بــه يف
جبهــات القتــال.

)3و اقعة تجنيد الطفل (أ .ص .م .س14 ،).عام ،مديرية الحيمة الخارجية – محافظة صنعاء
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود
الذيــن اســتمعت اليهــم اللجنــة ،ومنهــم( :ع .س .ب ).و(ع .ن .م .أ ،).وكــذا إفــادة الضحيــة نفســه،
والــذي ورد يف أقوالــه ،أنــه ويف شــهر ســبتمرب مــن العــام 2017م ،وأثنــاء خروجــه إىل الســوق
لــراء بعــض حاجيــات املنــزل ،حــر أحــد األطقــم الحوثيــة بقيــادة املدعــو أبــو شــهيد الصحــراء
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ـح
إىل الســوق ،وطلــب منــه الذهــاب معهــم لقتــال مــن أســاهم باألمريكيــن واإلرسائيليــن ،والـ ّ

عليــه بالذهــاب معهــم مــع عــدد مــن املجنديــن ،معظمهــم مــن األطفــال ،يف منطقــة الحيمــة
الخارجيــة مبحافظــة صنعــاء .وبعــد موافقــة الطفــل ،توجــه املذكــور إىل أهلــه ،وأغراهــم بالراتــب
الــذي ســيدفع للطفــل يف حــال موافقتهــم ،وبأنــه لــن يشــارك يف القتــال .وعــى إثــره تــم نقــل
الطفــل مــن مديريــة الحيمــة إىل امللعــب الريــايض مبدينــة ذمــار .وهنــاك تلقــى دورة تدريبيــة ملــدة
شــهر ،وتــم تعليمــه فيهــا مــازم ثقاف ّيــة لجامعــة الحــويث ،وتــدرب عــى أنــواع مختلفــة مــن
األســلحة ،ثــم أخــذوه إىل محافظــة شــبوة للقتــال .وهنــاك مكثــت مــدة شــهر .وحــن أراد الطفــل
العــودة إىل منزلــه تــم اإلمســاك بــه مــن قبــل مــا يســمى بالنقطــة العســكرية الوقائيــة التابعــة
لجامعــة الحــويث يف شــبوة ،وتــم حبســه لعــدة أيــام .ومل يخــرج مــن الســجن إال بعــد إن وافــق
عــى العــودة إىل جبهــة القتــال .وبعدهــا حصلــت معركــة بــن جامعــة الحــويث وقــوات الجيــش،
ومتــت الســيطرة مــن قبــل الجيــش الوطنــي عــى املنطقــة التــي كان فيهــا ،وقــام الطفــل بتســليم
نفســه إىل الجيــش .الوطنــي.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود،
وأقــوال املبلــغ ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث يف
مديريــة الحيمــة الخارجيــة مبحافظــة صنعــاء ،وبالتحديــد مــرف الجامعــة يف املديريــة والقيــادي
يف الجامعــة املدعــو أبــو شــهيد الصحــراء ،باإلضافــة إىل باقــي املرشفــن واملســؤولني يف قيــادة
جامعــة الحــويث الذيــن تولــوا تدريــب الضح ّيــة والــزج بــه يف جبهــات القتــال.

 )4و اقعة تجنيد الطفل (ص .م .ص 14 ،).سنة ،أمانة العاصمة – حي شعوب  -املحافظة صنعاء
تتلخــص الواقعــة ،بحســب إفــادات ذوي الضحيــة ،وشــهادات الشــهود ،ومنهــم( :ط .أ .ص .أ53 ،).
ســنة ،و (م .أ .ص .أ 29 ،).ســنة ،بــأن جامعــة الحــويث يف منطقــة شــعوب يف أمانــة العاصمــة
قامــت بإقنــاع أرسة الطفــل الضحيــة صقــر محمــد صالــح 14 ،ســنة ،بااللتحــاق بالتجنيــد مــع
الجامعــة ،وأن مهمتــه ســتنحرص يف أعــال الحراســة والتفتيــش يف النقــاط األمنيــة داخــل
العاصمــة صنعــاء ،وأنــه مقابــل ذلــك ســيحصل عــى راتــب شــهري ،وبعــد ذلــك تــم تدريــب الطفــل
الضحيــة عــى اســتخدام الســاح وإخضاعــه لــدورة تثقيفيــه دينيــة .وبعــد انتهــاء فــرة التدريــب
قامــت الجامعــة بنقلــه إىل أحــد املعســكرات التابعــة للجامعــة يف جبهــة نهــم ،وهنــاك تــم الــزج
بــه يف الخطــوط األماميــة للجبهــة مــا أدى إىل إصابتــه يف إحــدى املعــارك ،وتُــرك بــدون رعايــة
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صحيــة يف املعســكر ملــدة ثالثــة أيــام بحجــة إغــاق الطــرق ،مــا أدى إىل وفاتــه .وتــم التواصــل
مــع أرستــه الســتالم جثتــه بتاريــخ 2017/10/11م.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف أقــوال املبلــغ ،وشــهادة شــهود الواقعــة،
ثبــت للجنــة مســؤولية جامعــة الحــويث عــن هــذا االنتهــاك ،وبالتحديــد مــرف الجامعــة يف
مديريــة شــعوب بأمانــة العاصمــة ،إضافــة إىل بقيــة قيــادة الجامعــة املســؤولني عــن تجنيــد
الضحيــة ،وتدريبــه ،والــزج بــه يف جبهــة القتــال.

ثالثا :زراعة األلغام
أ) زراعة األلغام الفردية:
يعتــر القيــام بــزرع األلغــام الفرديــة مــن االنتهــاكات املجرمــة 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،
وخــال الفــرة التــي يُغطيهــا التقريــر ،رصــدت اللجنــة ( )68حالــة زراعــة الغــام فرديــة ،نتــج

عنهــا ســقوط ( )36قتيــا ،بينهــم ( )5نســاء و( )10أطفــال ،إضافــة إىل ســقوط ()55جريحــا،
مــن بينهــم ( )5نســاء و ( )13طفــا.

نماذج من التحقيقات التي قامت بها اللجنة في وقائع زراعة األلغام الفردية:
 )1و اقعة انفجارلغم فردي في الخوخة – محافظة الحديدة ،بتاريخ 2017/11/1م
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا جــاء يف شــهادات
الشــهود ،وهــم( :ف .س .ع .م ،).و(ع .ح .أ .أ ،).بأنــه يف حــوايل الســاعة)  )1:00ظهــرا بتاريــخ
2017/11/1م ،انفجــر لغــم فــردي بالضحيــة الطفــل عبداللــه عبــده احمــد بصيــي أثنــاء َرعيــه
لألغنــام يف قريــة عليــان ،مديريــة الخوخــة  -محافظــة الحديــدة ،مــا أدى إىل إصابتــه بإصابــات
بالغــة أدت إىل وفاتــه يف الحــال .كــا أفــاد الشــهود ،مــن أبنــاء القريــة أن املــكان الــذي انفجــر
فيــه اللغــم بالضحيــة يقــع ضمــن املناطــق التــي كانــت تحــت ســيطرت مســلحي جامعــة الحــويث
وقــوات صالــح قبــل دخــول قــوات املقاومــة الشــعبية والجيــش الوطنــي إىل املنطقــة.
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 )2و اقعة انفجارلغم فردي بمنطقة عبل الشواهره _-مديرية ولد ربيع _-محافظة البيضاء 2018/2/10م
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا ورد يف إفــادات ذوي
الضحيتــن ،ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة ،ومنهــم( :ع .ع .أ.
هـــ ،).و(ن .ع .س .ش ،).و(ص .ع .ن .هـــ ،).بأنــه يف حــوايل الســاعة ( )11:00ظهــرا بتاريــخ
2018/2/10م مبنطقــة العشــاش عبــل الشــواهره مبديريــه ولــد ربيــع  -محافظــة البيضــاء ،وأثنــاء
عــوده الطفلــة فنــده عبداللــه الهــايل مــع والدتهــا عيشــة الهــايل إىل منزلهــم بعــد قيامهــا
بجمــع الحطــب مــن الــوادي ،انفجــر بهــا لغــم أريض أدى إىل مقتلهــا .وقــد أفــاد الشــهود بأنهــم
وصلــوا بعــد ســاع االنفجــار ،ووجــدوا جثتــي الضحيتــن ممددتــن عــى األرض بعــد انفجــار
اللغــم ،وأن هــذا اللغــم هــو مــن األلغــام التــي دأبــت عــى زرعتهــا جامعــة الحــويث املســيطرة عــى
املنطقــة.
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)3و اقعه انفجارلغم فردي بمنطقه السوق القديم ،مديريه عسيالن – محافظه شبوه 2017/12/19م
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا ورد يف إفــادات ذوي
الضحايــا ،ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة ،ومنهــم( :س .ع .أ .ص،).
و(ع .ص .ع .ظ ،).بأنــه ،ويف الســاعة ( )1:00ظهــراً مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 2017/12/19م،
خــرج الطفــل عثــان الصبــان إىل أحــد املــزارع القريبــة مــن مدينــه عســيالن ،وهنــاك عــر عــى
لغــم أريض تركتــه جامعــة الحــويث بعــد انســحابها مــن عســيالن ،فأخــذ اللغــم ،وعــاد بــه إىل قريته
بالســوق القديــم .وأثنــاء تجمــع األطفــال حولــه انفجــر اللغــم ،وأدى إىل إصابــة ثالثــة مــن األطفــال
وهــم :الضحيــة عثــان ،حيــث أصيــب يف قدمــه اليمنــى مــا أدى إىل برتهــا مــن الســاق ،وأصيــب
أخــوه فهــد بشــظايا وحــروق متفرقــه يف جســمه ،كــا أصيــب الطفــل صالــح ســامل بإصابــة يف
عينــه اليــرى .وقــد أفــاد الشــهود ،وأثبتــت التقاريــر الطبيــة املرفقــة بامللــف ،بأنــه تــم إســعاف
الضحايــا إىل مستشــفى عســيالن يف محافظــة شــبوة ،ومــن ثــم إىل مستشــفى الهيئــة مبــأرب.
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وقــد بينــت التقاريــر الطبيــة املرفقــة نــوع اإلصابــات التــي تعــرض لهــا الضحايــا بشــكل مفصــل.
وأكــد الشــهود بــأن اللغــم هــو مــن مخلفــات جامعــه الحــويث التــي تركتهــا قبــل انســحابها مــن
املنطقــة ،حيــث قامــوا بوضــع وزراعــة األلغــام بشــكل كبــر يف الطرقــات واألماكــن العامــة يف
املنطقــة.

الضحايا
م

االسم

العمر

نوع اإلصابة

1

عثمان صالح عثمان الصبان

 17سنه

جروح في الساق اليسرى وفقدان أصابع القدم مما أدى
إلى بترها من الساق

2

فهد صالح عثمان الصبان

 14سنه

جروح وشظايا متعددة في الوجه والجذع والرجليين

3

صالح سالم عبدهللا طالن

 16سنه

إصابات مختلفة وجروح في أعلى الوجه وجفن العين
اليمنى ومقدمة الفم

)4و اقعــة إصابــة الضحايــا رجــاء احمــد ثابــت صالــح ،و محمــد عبــد هللا جــازم بشــر ،ومحمــود محمــد عبــد
هللا علــي ،نتيجــة انفجــارألغــام أرضيــة فــي محافظــة لحــج ،القبيطــة – نجــد فضيــل 2016/7/8م
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا جــاء يف إفــادات الضحايا
وشــهادات الشــهود ،وهــم( :ع .م .ع .ح ،).و(و.ع .ع .م ،).و(م .ع .م .ح ،).بأنــه يف حــوايل ()9:30
صباحــا بتاريــخ 2016/7/8م ،وأثنــاء مــا كانــت الضحيــة األوىل رجــاء احمــد ثابــت ،برفقــة ابنهــا
الضحيــة الثانيــة محمــد عبداللــه جــازم ،يف زيــارة عيديــة مــن قريــة خــان إىل قريــة الكــرب،
وأثنــاء عبورهــم مشــيا عــى األقــدام يف منطقــة نجــد فضيــل ،انفجــر بهــا لغــان فرديــان داســا
عليهــا أدى إىل بــر القــدم اليــرى مــن أســفل الركبــة للضحيــة األوىل مــع تــرر عضلــة الســاق
اليمنــى ،وكــذا بــر القــدم اليمنــى للضحيــة الثانيــة مــن أســفل الركبــة .وعنــد ســاع زوج الضحيــة
ـدوي االنفجــار ،حيــث كان قريــب مــن منطقــة الحادثــة ،هــرع إىل املــكان ملســاعدة زوجتــه وولده
بـ ّ
بصحبــة الضحيــة الثالــث محمــود محمــد عبــد اللــه ،الــذي تعــرض بــدوره هــو اآلخــر النفجــار لغــم
فــردي يف نفــس املوقــع ،أدى إىل بــر قدمــه اليمنــى مــن أســفل الركبــة ،كــا أفــاد شــهود الواقعــة
بــأن جامعــة الحــويث وقــوات صالــح هــي مــن قامــت بزراعــة هــذه األلغــام يف الطرقــات أثنــاء
ســيطرتها عــى املنطقــة بهــدف إعاقــة تحــرك أفــراد املقاومــة.
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م

اسم الضحية

1

رجاء احمد ثابت صالح

العمر

نوع اإلصابة

 42سنة بترالقدم اليسرى من أسفل الركبة مع تضرر عضلة الساق اليمنى.

2

محمد عبد هللا جازم بشر

 19سنة

بترالقدم اليمنى من أسفل الركبة

3

محمود محمد عبد هللا علي

 20سنة

بترالقدم اليمنى من أسفل الركبة.

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف الوقائــع املذكــورة ،ويف غريهــا مــن الوقائــع
املتعلقــة بزراعــة األلغــام الفرديــة ،تبــن للجنــة بــأن املســؤول عــن هــذه االنتهــاكات هــي جامعــة
الحــويث وقــوات صالــح التــي تنفــرد مبامرســة هــذا النــوع مــن االنتهــاكات عــن باقــي األطــراف
األخــرى املشــركة يف النــزاع املســلح يف اليمــن ،ومتارســه مبنهجيــة يف كافــة املواقــع العســكرية
التــي تســيطر عليهــا ،واملناطــق والطرقــات التــي تنســحب منهــا .كــا تبــن للجنــة ،مــن خــال
العديــد مــن األدلــة ،ومــا تضمنتــه إفــادات خــراء نــزع األلغــام الذيــن تــم ســاع إفاداتهــم مــن قبل
اللجنــة يف العديــد مــن املناطــق ،بــأن جامعــة الحــويث تقــوم بتصنيــع األلغــام الفرديــة بخــرات
محليــة ،ويف مصانــع أنشــأتها مســتخدمة معــدات ومقــرات الجيــش يف املناطــق التــي ســيطرت
عليهــا ،وتقــوم بتوزيــع هــذه األلغــام وتخزينهــا يف كافــة املناطــق ،مخالفــة بذلــك االتفاقيــات
الدوليــة املصــادق عليهــا مــن قبــل اليمــن ،والتــي تحظــر صناعــة ونقــل وتخزيــن واســتخدام هــذا
النــوع مــن األلغــام.
ب) زراعة ألغام املركبات
خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر ،رصــدت اللجنــة ( )26حالــة ،حيــث ســقط مــن ج ّرائهــا ()25

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

نماذج من التحقيقات التي أجرتها اللجنة في وقائع زراعة ألغام املركبات
 )1و اقعة انفجارلغم في سيارة هيلوكس في سائلة املسراخ ،بتاريخ 2015/12/25م
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا جــاء يف إفــادات ذوي الضحايــا ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود،
ومــا تضمنتــه التقاريــر الطبيــة املرفقــة مبلــف القضيــة ،بأنــه يف الســاعة ( )9:00بتاريــخ
2015/12/25م ،ومــع اســتمرار إطــاق النــار يف املنطقــة ،ونتيجــة للخــوف والذعــر الــذي أصــاب
أهــل القريــة مــن جــراء االشــتباكات ،قــرر الضحايــا النزوح مــن قريتهــم املشــجب مبديريــة املرساخ
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باتجــاه الحجريــة ،واســتأجروا مــن أجــل ذلــك ســيارة هيلوكــس ،وكان والــد الضحايــا يجلــس
إىل جــوار الســائق ،وعنــد وصــول الســيارة إىل الســائلة التــي تقــع يف الطريــق مــا بــن القريــة
والســوق ،انفجــر لغــم بالســيارة .وعندمــا كان الســائق يحــاول إيقــاف الســيارة بعــد أن انحرفــت
مــن الطريــق ،انفجــر بالســيارة لغــم أخــر أدى إىل مقتــل أغلــب الــركاب بالســيارة وتحويلهــم إىل
جثــث هامــدة ،وأشــاء متناثــرة ،وأصيــب عــدد منهــم بجــروح بالغــة.
وقــد أفــاد أحــد ذوي الضحايــا الذيــن ســقطوا يف الواقعــة ،أنــه وبعــد وداع أطفــايل األربعــة وأرسة
عمــي يــوم الجمعــة ( )9:00صباحــا بتاريــخ 2015/12/25م ،وبعــد مــي ربــع ســاعة تقريبــا
ســمعت انفجــارا قويــا قادمــا مــن جهــة الســائلة جــوار مــروع امليــاه ،فأرسعــت إىل مــكان
الحــادث فوجــدت الســيارة الهيلوكــس التــي فيهــا أوالدي وأرسة عمــي قــد انفجــرت بهــم عــدة ألغــام
قــام الحوثيــون بزراعتهــا أثنــاء ســيطرتهم عــى الطريــق الــذي يــؤدي إىل املــراخ واالقــروض،
وهــو طريــق عــام .وقــد نتــج عــن ذلــك ســقوط عــدد مــن القتــى والجرحــى مــن أفــراد أرسيت
وأرسة عمــي ،وآخريــن معهــم.

أسماء القتلى:
م
1
2
3
4

االسم
بشرى هزاع يحيى مطيع
محمد عبدالخالق عبدالجليل
أسماء عبدالرحمن احمد الحاشدي
خديجة عبدالرحمن الحاشدي

العمر
 25سنة
 22سنة
 10سنوات
 12سنة

الجرحى:
م
1
2
3
4
5
6
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االسم
خالد مطيع (وهو السائق)
حمدي خالد مطيع
معتصم عماد عبدالقادر
محمد عبدالرحمن احمد الحاشدي
دعاء عبدالرحمن احمد يحيى
هزاع يحيى الحاشدي

العمر
 40سنة
 20سنة
 4سنوات
 5سنوات
 3سنوات
 60سنة

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود ،وذوي الضحايــا ،ومــا
تضمنتــه التقاريــر املرفقــة مبلــف القضيــة ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك
هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح التــي كانــت تســيطر عــى مديريــة املــراخ محافظــة تعــز،
والتــي اعتــادت عــى القيــام بزراعــة األلغــام بشــكل ممنهــج يف الطرقــات العامــة ســواء أثنــاء
ســيطرتها عــى تلــك املناطــق أو قبــل انســحابها منهــا.

 )2و اقعــة انفجــار لغــم مركبــات بأســرة آل ابــو صريمــة ،مديريــة القريشــية – محافظــة البيضــاء بتاريــخ
2017/10/18م
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تض ّمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا جــاء يف إفــادات ذوي
الضحايــا ،وشــهادات الشــهود الــذي اســتمعت إليهــم اللجنــة ،ومنهــم( :م .أ .م .ش ).و(م .ع .ع .ق،).
بأنــه ويف صبــاح يــوم 2017/10/18م ،ســمعوا صــوت انفجــار كبــر بالقــرب مــن قريتهــم يف
طريــق (جبــل ســاه مبنطقــة ذي كالــب األســفل) ،منطقــة قيفــه مبديريــة القريشــية محافظــة
البيضــاء .وعنــد ذهــاب األهــايل إىل مــكان االنفجــار ،وجــدوا أن هنــاك لغــم انفجــر بســيارة نقــل
كان عــى متنهــا خمســة أشــخاص مــن آل أبــو رصميــة .وأدى االنفجــار إىل مقتــل جميــع مــن
كانــوا عــى الســيارة .وأفــاد الشــهود أن اللغــم تــم زراعتــه مــن قبــل جامعــة الحــويث املســيطرة
عــى املنطقــة بهــدف عرقلــة تحــركات أفــراد املقاومــة دون وضــع أي حســاب لألهــايل ومــا ميكــن
أن يتعرضــوا إليــه.

أسماء القتلى:
م
1
2
3
4
5

االسم
محمد محمد صالح أبو صريمة
سام سالم علي أبو صريمة
نايف صالح محمد أبو صريمة
حبيب محمد صالح أبو صريمة
نواف حسن علي القشة أبو صريمة

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف الواقعــة ،ومــا تضمنتــه التقاريــر املرفقــة مبلــف

37

القضيــة ،ومــا ورد يف إفــادات أقــارب الضحايــا وأقــوال الشــهود ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة
عــن هــذا االنتهــاك هــي قيــادة جامعــة الحــويث املتمركــزة يف منطقــة ذي كالــب بقيفــة مديريــة
القريشــية مبحافظــة البيضــاء.

 )3و اقعة انفجارلغم ار�ضي بمنطقه البيضاء ،مديريه املصلوب  -محافظه الجوف ،بتاريخ 2018/2/9م
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا ورد يف ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا جــاء يف إفــادة املبلــغ (س.
م .ص .ح ،).وشــهاده الشــهود ،ومنهــم( :م .ي .ص ،).و(ي .م .ن .ز ،).بأنــه ،ويف متــام الســاعة
( )8:00صباح ـاً مــن يــوم الجمعــة بتاريــخ 2018/02/09م ،وأثنــاء مــرور مجموعــه مــن النســاء
ومعهــن أطفــال عــى ظهــر حمــر تحمــل أعــاف للمــوايش ،مــن طريــق البيضــاء مديريــه املصلوب
محافظــه الجــوف ،انفجــر بهــم لغــم كان مزروعــا عــى الطريــق العــام ،أســفر عــن مقتــل اثنتــن
مــن النســاء وطفلــن ،كــا تســبب أيضــا يف مقتــل ثالثــة مــن الحمــر .وعنــد قيــام أحــد املواطنني
مبحاولــة إســعافهم انفجــر بــه لغــم آخــر ،وهــو عــى مــن ســيارته مــا أدى إىل مقتلــه ،وتدمــر
ســيارته.

أسماء القتلى:
م
1
2
3
4
5

االسم
فاطمة علي حسن قران
حمده محمد ناصرالزراعي
محمد علي مبخوت غرزه
احمد علي مبخوت غرزه
حسين محمد صالح غرزه

العمر
 50سنة
 41سنة
 12سنة
 10سنوات
 32سنة

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهاده الشــهود وذوي
الضحايــا ،ومــا تضمنتــه التقاريــر املرفقــة مبلــف القضيــة ،ومــن خــال معاينــه مــكان الواقعــة
مــن قبــل فريــق الرصــد التابــع للجنــه ،تبــن أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــه
الحــويث التــي قامــت عنــد ســيطرتها عــى مديريــه املصلــوب مبحافظــه الجــوف بــزرع الكثــر مــن
األلغــام وبشــكل ممنهــج يف الطرقــات العامــة بهــدف عرقلــة قــوات الجيــش الوطنــي ومنعهــا مــن
التقــدم دون وضــع أي اعتبــار لحركــة وســامة األهــايل مــن أبنــاء املنطقــة.
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 )4و اقعة انفجارلغم في سيارة باص في منطقة الرمه مديرية املخا محافظه تعز2017/3/2م
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا ورد يف إفــادات ذوي
الضحايــا ،ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود ،ومنهــم( :م .م .أ.ع ،).و(ق .ع .ع ،).أنــه يف حــوايل
الســاعة ( )12:00ظهــرا بتاريــخ 2017/3/2م ،انفجــر لغــم بإحــدى الســيارات التــي كانــت تقــل
احــدى األرس النازحــة يف منطقــه الرمــه مديريــة املخــا محافظــه تعــز ،وذلــك أثنــاء عودتهــم مــن
مديريــة الجراحــي إىل املخــا بعــد تحريرهــا مــن قبــل الجيــش الوطنــي ،وأدى ذلــك إىل ســقوط قتيــل
(طفــل ال يتجــاوز عمــره الـــ  13عامــا) ،وثالثــة جرحــى مــن بينهــم (طفــل أخــر ال يتجــاوز عمــرة
الـ  3ســنوات).

أسماء القتلى:
م
1

االسم
عدي احمد محسن طويل

1
2
3

روضه احمد محسن طويل
فاطمة الوصابي
انيسة عبدهللا قاسم مراد

العمر
 13سنه

الجرحى:
 25سنة
 50سنة
 3سنوات

النتيـــــجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود وذوي الضحايــا ،ومــا
تضمنتــه التقاريــر املرفقــة مبلــف القضيــة ،تبــن للجنــه أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك
هــي جامعــه الحــويث وقــوات صالــح التــي كانــت تســيطر عــى منطقــة الرمــة مديريــة املخــا
مبحافظــة تعــز ،كــا تبــن للجنــة أن قيــام جامعــة الحــويث بتلغيــم الطرقــات التــي تــؤدي إىل
املواقــع العســكرية التــي تســيطر عليهــا أو تنســحب منهــا ،هــو إجــراء يتــم بشــكل ممنهــح ودائــم،
ويف جميــع املناطــق التابعــة لهــا.
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رابعا :االعتداء على األعيان الثقافية
أولــت اللجنــة اهتاممــا كبــرا برصــد وتوثيــق االنتهــاكات التــي تطــال األعيــان الثقافيــة املتمثلــة
باآلثــار التاريخيــة واملمتلــكات الثقافيــة النفيســة التــي تشــكل مخزونــا تاريخيــا لــراث الشــعب
اليمنــي .ويُعــد االعتــداء أو اإلرضار بهــا جرميــة وفقــا للترشيعــات الوطنيــة ،كــا يعتــر مخالفــة
جســيمة لالتفاقيــات الدوليــة ،ومنهــا اتفاقيــة الهــاي املصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة

اليمنيــة ،فضــا عــن مخالفــة ذلــك ألحــكام املــادة ( )16مــن الربتوكــول اإلضــايف الثــاين امللحــق
باتفاقيــة جنيــف والخــاص بالنــزاع املســلح غــر الــدويل ،والتــي تحظــر ارتــكاب أي أعــال عدائيــة
ضــد اآلثــار التاريخيــة واألعــال الفنيــة التــي تشــكل الــراث الثقــايف والروحــي للشــعوب.
ويف هــذا اإلطــار ،فقــد قامــت اللجنــة خــال فــرة التقريــر برصــد وتوثيــق عــدد ( )19حالــة ادعــاء
باالعتــداء واإلرضار بأعيــان وممتلــكات ثقافيــة وتاريخيــه يف عــدد مــن املناطق،ثبتــت املســؤولية
فيهــا عــى جامعــة الحــويث وقــوات صالــح يف ( )14واقعــة  ،فيــا ثبتــت مســؤولية قــوات الجيش
الوطنــي التابــع للحكومــة وطــران التحالــف العــريب عــن ( )5وقائــع.

نماذج من التحقيقات التي أجرتها اللجنة في وقائع االعتداء على األعيان الثقافية.
أ) جماعة الحوثي
االعتداء عىل قلعة الكورنيش التاريخية ،مديرية امليناء -محافظة الحديدة
نبذة عن قلعة كورنيش الحديدة:
تعتــر قلعــة الكورنيــش التاريخيــة مبحافظــة الحديــدة مــن أهــم املعــامل التاريخيــة يف املدنيــة،
حيــث يزيــد عمرهــا عــن ســتامئة عــام .وتقــع عــى تــل مرتفــع بالقــرب مــن مينــاء االصطيــاد،
ويعــود بناؤهــا وفــق املصــادر التاريخيــة إىل قبــل العــام 1538م ،خــال فــرة التواجــد العثــاين
األول .ويف الســنوات األخــرة تحولــت القلعــة إىل معلــم أثــري يتبــع وزارة الســياحة والثقافــة،
وتحتــوي عــى متحــف خــاص بالفــن التشــكييل .والقلعــة عبــارة عــن بنــاء قديــم مبنــي مــن
األجــور املحــروق (الطــوب) والطــن والنــورة البيضــاء .وتتكــون القلعــة مــن ( )13غرفــه موزعــة
عــى االتجاهــات األربعــة ،وغرفتــن بــدروم وحاممــن .وقــد أعيــد ترميمهــا بنفــس طابعهــا
املعــاري القديــم إلعدادهــا كمركــز لتنشــيط الســياحة يف املدينــة.
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ملخص الواقعة:
تتلخــص الواقعــة ،بحســب ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا تضمنتــه الصــور والفيديوهــات
املرفقــة ،ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود الذيــن تــم ســاعهم مــن قبــل اللجنــة ،وهــم( :خ .س.
أ .ش ،).و(أ .ع .ش ،).و(س .أ .هـــ ،).ومــا أثبتــه الباحــث امليــداين التابــع للجنــة عنــد نزولــه إىل
مــكان االنتهــاك ،بأنــه ومنــذ ســيطرة جامعــة الحــويث وقــوات صالــح عــى محافظــة الحديــدة
يف شــهر أكتوبــر 2015م ،قامــت الجامعــة باقتحــام قلعــة الكورنيــش التاريخيــة ،وتحويلهــا إىل
ثكنــة عســكرية ومعتقــل يحتجــزون فيهــا العديــد مــن املعتقلــن مــن أبنــاء محافظــة الحديــدة
املعارضــن للجامعــة .كــا أن الجامعــة قامــت بتغيــر الكثــر مــن مالمــح القلعــة والعبــث بهــا،
حيــث أفــاد الشــهود أن الجامعــة اســتحدثت جــدران مــن الطــوب االســمنتي داخــل أبنيــة القلعــة،
كــا قامــت بفتــح نوافــذ جديــدة مغايــرة لتصميــم نوافــذ القلعــة يف اللــون والشــكل ،كــا تــم
العبــث بالجــدران الداخليــة والخارجيــة للمبنــى ،وطمــس الزخــارف ،وتدمــر قســم الفــن التشــكييل
باملتحــف ،كــا قامــت الجامعــة باســتحداث متــارس عســكرية فــوق أســطح القلعــة ،وأســوارها،
ونصبــت األســلحة عــى هــذه املتــارس ،وذلــك وفــق مــا تظهــره الصــور املرفقــة مبلــف القضيــة.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم،
ومــا تضمنــه تقريــر الفريــق امليــداين املكلــف بالنــزول ،والصــور املرفوعــة للقلعــة ،فــإن جامعــة
الحــويث وقــوات حليفهــا الســابق صالــح ،هــي الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك ،وهــو تحويــل
قلعــة الكورنيــش التاريخيــة يف مدينــة الحديــدة إىل ثكنــة عســكرية ،واســتخدامها كمعتقــل خــاص
بالجامعــة ،األمــر الــذي يعــد اعتــداء عــى عــن تاريخيــه قدميــة تعتــر ملــكا للشــعوب ،وجــزء
أصيــل مــن تاريــخ اليمــن يف العــر اإلســامي .وهــذا االنتهــاك يعــد مــن االنتهــاكات املحظــورة
وفقــا للترشيعــات الوطنيــة ،وكذلــك وفقــا لنــص املــادة ( )16مــن الربتوكــول الثــاين امللحــق
باتفاقيــات جنيــف الخاصــة بالنــزاع املســلح غــر الــدويل ،والتــي ألزمــت أطــراف النــزاع بعــدم
ارتــكاب أي أعــال عدائيــة موجهــة ضــد اآلثــار التاريخيــة أو األعــال الفن ّيــة التــي تشــكل الــراث

الثقــايف والروحــي للشــعوب أو اســتخدامها يف دعــم املجهــود الحــريب ،وألزمــت املــادة ( )19مــن
اتفاقيــة الهــاي لحاميــة املمتلــكات الثقافيــة الصــادرة يف  14مايــو1954م ،جميــع أطــراف النــزاع
املســلح باحــرام املمتلــكات الثقافيــة الــواردة يف االتفاقيــة.
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ب) القوات الحكومية
االعتداء عىل مسجد ورضيح اإلمام الشاذيل – مديرية املخا – محافظة تعز
نبذه عن مسجد ورضيح االمام الشاذيل:
يقــع مســجد ورضيــح االمــام الشــاذيل التاريخــي يف مديريــة املخــا محافظــة تعــز .ويعــد مســجد
الشــاذيل ،أو كــا يســمى «الجامــع الكبــر» ،يف مدينــة املخــا .وهــو أحــد املعــامل التاريخيــة يف
املدينــة حيــث يعــود تاريــخ بنائــه إىل القــرن الرابــع الهجــري (العــارش امليــادي) ،ويتكــون مســجد
اإلمــام الشــاذيل مــن بنــاء مســتطيل ،ويحتــوي عــى عــدد تســعة قبــاب مرتاصــة عــى هيئــة ثالثة
صفــوف ،وفيــه قاعــه للصــاة مســتطيلة تفتــح عــى الفنــاء مــن جهتهــا الجنوبيــة .وهــذا الفنــاء
مكشــوف يتــم الوصــول منــه إىل أماكــن الوضــوء واملأذنــة ،إضافــة إىل فصــول التعليــم .ويالصــق
املســجد مــن الناحيــة الجنوبيــة «رضيــح الشــيخ الشــاذيل» ،وهــو عبــارة عــن بنــاء مربــع الشــكل
مــن الحجــارة والطــوب املحــروق .وتغطــي الســقف قبــة ذات مقرفصــات ترتكــز عــى حنايــا ركنيــة
مصمتــة .وتضــم القبــة إىل جانــب قــر الشــاذيل « قــر أحــد أوالده  .ويف العــام 1399هـــ ،تــم
إعــادة ترميــم املســجد وتوســيعه مــع رفــع األســقف بواســطة أعمــدة خشــبية.
ملخص الواقعة
تتلخــص الواقعــة ،بحســب ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا تضمنتــه الصــور والفيديوهــات
املرفقــة ،ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود الذيــن تــم ســاعهم مــن قبــل اللجنــة ،ومنهــم( :س .أ.
أ ،).و(م .ص .ع ،).و(م .م .ف ،).ومــا أثبتــه الفريــق امليــداين التابــع للجنــة عنــد نزولــه إىل مــكان
االنتهــاك ،بأنــه يف تاريــخ 2017/2/8م ،قصــف طــران التحالــف العــريب بصــاروخ جــوار مســجد
الشــاذيل التاريخــي الكائــن بحــارة الشــاذيل القريبــة مــن الســوق املركــزي أثنــاء املعــارك العســكرية
بــن الجيــش الوطنــي وقــوات جامعــة الحــويث .وتســبب القصــف بإحــداث شــقوق يف جــدران
املســجد .ويف 2017/2/12م ،وبعــد ســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي عــى مدينــة املخــا ،قامــت
قــوة مــن اللــواء األول عاملقــة ،واللــواء الثالــث عاملقــة ،مبنــع أهــايل حــي الشــاذيل مبدينــة املخــا
مــن الخــروج ليــا ،ثــم قامــوا يف البدايــة بإطــاق قذيفــة مدفــع عــى رضيــح اإلمــام الشــاذيل
التاريخــي تســببت يف تصــدع الرضيــح .وبعــد ذلــك تــم إحضــار جرافــة تــم اســتعاملها يف عمليــة
هــدم الرضيــح األثــري الــذي تــم هدمــه كليــا وتســويته بــاألرض ،بحجــة أن وجــود الرضيــح يف
املســجد بدعــة صوفيــة.
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النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت إليهم،
ومــا جــاء يف تقريــر الفريــق املكلــف بالنــزول ،والصــور املرفوعــة للمســجد والرضيــح ،فــإن قــوات
الجيــش الوطنــي التابعــة للحكومــة الرشعيــة وبالتحديــد قيــادة قــوات اللــواء األول والثالــث عاملقة
هــي الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك ،والــذي يعــد اعتــداء عــى عــن تاريخيــه قدميــة هــي
ملــك للشــعوب وجــزء أصيــل مــن تاريــخ اليمــن يف العــر اإلســامي .وهــذا االنتهــاك يعــد مــن
االنتهــاكات املحظــورة وفقــا للترشيعــات الوطنيــة ،وكذلــك وفقــا لنــص املــادة ( )16مــن الربتوكــول
الثــاين امللحــق باتفاقيــات جنيــف الخاصــة بالنــزاع املســلح الغــر دويل ،والتــي ألزمــت أطــراف
النــزاع بعــدم ارتــكاب أيــة أعــال عدائيــة موجهــة ضــد اآلثــار التاريخيــة أو األعــال الفنيــة التــي
تشــكل الــراث الثقــايف والروحــي للشــعوب ،أو اســتخدامها يف دعــم املجهــود الحــريب ،والزمــت
املــادة ( )19مــن اتفاقيــة الهــاي لحاميــة املمتلــكات الثقافيــة الصــادرة يف  14مايــو 1954م جميــع
أطــراف النــزاع املســلح باحــرام املمتلــكات الثقافيــة الــواردة يف االتفاقيــة.

خامسا :استهداف الطو اقم الطبية واملنشئات الصحية والعاملين فيها:
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 الوطنيــة ،وكــذا نصــوص وأحــكام القانون
الــدويل اإلنســاين ،واملــواد ( )12 – 9مــن الربوتوكــول اإلضــايف الثــاين امللحــق باتفاقيــات جنيــف.
ومــن خــال عمــل اللجنــة يف الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر ،تــم رصــد وتوثيــق عــدد ( )4حــاالت
ادعــاء باالعتــداء عــى الطواقــم الطبيــة واملنشــئات الصحيــة ، ،ثبتــت مســؤولية جامعــة الحــويث
عــن واقعتــن ،فيــا ثبتــت مســؤولية الحكومــة وقــوات التحالــف العــريب عــن واقعتــن.
أ) منــاذج مــن التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة يف وقائــع اســتهداف الطواقــم الطبيــة
واملنشــئات الصحيــة
ب) وقائع االنتهاكات املنسوبة إىل جامعة الحويث
واقعــة اســتهداف مستشــفى حيــس الريفــي يف مديريــة حيــس محافظــة الحديدة:تتلخــص
الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،بقيــام جامعــة الحــويث بقصــف
واســتهداف مستشــفى حيــس الريفــي خــال الفــرة مــن  2018/3/16وحتــى نهايــة شــهر أبريــل
2018م لعــدة مــرات ،مــا أدى إىل تــرر أجــزاء مــن املستشــفى ،وســقوط ( )3قتــى مــن الــكادر
الطبــي ،وإصابــة ( )6آخريــن مــن الــكادر واملواطنــن.
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أسماء القتلى:
م

االسم

العمر

1

احمد شوعي احمد

 60سنة

2

خالد محمد يحيى زيون

 30سنة

3

محمد سعيد هادي

 21سنة

م

االسم

العمر

1

نصرعبد هللا احمد

 17سنة

2

خليل ابراهيم ابو هادي

 18سنة

3

محمد احمد زليل

 60سنة

4

سلطان محمد سالم

 37سنة

5

وجدي احمد هادي

 32سنة

6

شخص مجهول

---

أسماء املصابين:

وبحســب مــا أثبتتــه الوثائــق والتقاريــر الطبيــة املرفقــة بامللــف لــدى اللجنــة ،ومــا تضمنــه تقريــر
النــزول واملعاينــة املرفــوع مــن قبــل فريــق اللجنــة املكلــف ،ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود
وإفــادات عــدد مــن أعضــاء الــكادر الطبــي العامــل يف املستشــفى ومنهــم( :م .ع .ي ،).و(ن .ع.
ع ،).فإنــه ويف بدايــة العــام 2016م بــدأت جامعــة الحــويث بالســيطرة الكاملــة عــى املستشــفى
وطاقمــه الطبــي ،وأصبــح املستشــفى مخصصــا لعــاج مقاتــي الجامعــة ،مــع أنــه يُعد املستشــفى

العــام الوحيــد يف املديريــة .ويف شــهر نوفمــر مــن العــام 2017م حــاول الهــال األحمــر اليمنــي
تقديــم الدعــم للمستشــفى ،وإعــادة تفعيلــه لتقديــم الخدمــات لصالــح املواطنــن ،إال أن جامعــة
رصت عــى احتــكار اســتخدام املستشــفى والدعــم املقــدم لصالــح مقاتليهــم مبــا يف
الحــويث ،أ ّ

ذلــك ســيارة اإلســعاف .بعدهــا قــام الــكادر الطبــي يف املستشــفى بــاإلرضاب عــن العمــل رفضــا
لســيطرة قيــادة جامعــة الحــويث عــى املستشــفى ،واحتجاجــا عــى تحويــل املستشــفى إىل ثكنــة
عســكرية ،وســكن خــاص إليــواء قيــادة ومقاتــي الجامعــة .وعــى إثــره تــم االعتــداء عــى عــدد
مــن أفــراد الــكادر الطبــي مــن قبــل عنــارص الجامعــة ،وتــم إجبارهــم عــى رفــع اإلرضاب .وبتاريــخ
2017/12/10م ،تعــرض املستشــفى للقصــف مــن قبــل طــران التحالــف ،حيــث أصــاب صــاروخ
جــو أرض قســم العمليــات يف املستشــفى ،مــا أدى إىل تدمــر قســم العمليــات ،كــا تــم تدمــر
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طقمــن عســكريني تابعــن للحوثيــن كانــا يف املستشــفى .وبتاريــخ 2017/12/28م ،تعــرض
املستشــفى للقصــف مــرة أخــرى مــن قبــل طــران التحالــف ،واســتهدف القصــف هــذه املــرة بوابــة
املستشــفى ،حيــث كان يتجمــع عــدد مــن املقاتلــن التابعــن لجامعــة الحــويث ،مــا أدى إىل مقتــل
عــدد مــن مقاتــي الجامعــة وتــرر بوابــة ومســجد املستشــفى.
وبعــد ســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي عــى مدينــة حيــس ومستشــفى حيــس الريفــي بتاريــخ
2018/2/5م ،متــت إعــادة تفعيــل املستشــفى مــن قبــل الحكومــة وقــوات التحالــف بهــدف إعــادة
تقديــم خدماتــه الطبيــة والصحيــة للمواطنــن ،إال أن جامعــة الحــويث قامت باســتهداف املستشــفى
بالقذائــف ،حيــث تــم قصف املستشــفى ألول مــرة من قبــل جامعــة الحــويث بتاريــخ 2018/3/16م،
حينــا ســقطت قذيفــة هــاون عــى املستشــفى أدت إىل أرضار ماديــة يف املبنــى فقــط .ويف تاريــخ
2018/3/25م ســقطت قذيفــة أخــرى أمــام بوابــة الصيدليــة التابعــة للمستشــفى راح ضحيتهــا
اثنــان مــن الطاقــم الطبــي ،وخمســة جرحــى مــن املواطنــن .ويف بدايــة شــهر أبريــل 2018م،
ســقطت قذيفــة ثالثــة أمــام صيدليــة املستشــفى أيضــا جــرح عــى إثرهــا مواطــن كان يقــف أمــام
شــباك الصيدليــة ،كــا ســقطت قذيفــة أخــرى عــى إحــدى غــرف املستشــفى كان بداخلهــا طبيــب
يقــوم مبعاينــة املــرىض ،وتســببت القذيفــة بثقــب يف ســقف الغرفــة ،وخــوف وهلــع بــن املــرىض
واألطبــاء .وبتاريــخ 2018/4/29م ســقطت قذيفــة عــى حــوش املستشــفى بالقــرب مــن محرقــة
نفايــات املستشــفى ،ونتــج عنهــا أرضار ماديــة فقــط .وبتاريــخ 2018/6/23م ،ويف حــوايل
الســاعة ( )11:00ظهــرا ســقطت قذيفــة يف حــوش املستشــفى أمــام مبنــى الطــوارئ ،نتــج عنهــا
مقتــل شــخص وإصابــة آخــر.
النتيجة:
ووفقــا ملــا تضمنــه تقريــر املعاينــة املرفــوع مــن قبــل الفريــق املكلــف بالنــزول مــن قبــل اللجنــة،
ومــا ورد يف إفــادة الــكادر الطبــي يف املستشــفى ،إضافــة إىل الصــور الفوتوغرافيــة املوضحــة
آلثــار شــظايا القذائــف ،والتقاريــر الطبيــة للضحايــا ،فــإن جامعــة الحــويث هــي املســؤولة عــن
تحويــل املستشــفى إىل ثكنــه عســكرية ،ومقــر للقــادة العســكريني التابعــن للجامعــة يف املنطقة،
وإيــواء العنــارص املســلحة التابعــة للجامعــة ،مــا تســبب يف اســتهدافه مــن قبــل قــوات التحالــف،
كــا أن جامعــة الحــويث هــي املســؤولة أيضــا عــن القيــام بقصــف واســتهداف املستشــفى بالقذائف
املختلفــة مــن مواقــع متركزهــم باملناطــق املحيطــة مبدينــة حيــس بعــد تحريرهــا مــن قبــل الجيــش
الوطنــي ،حيــث اتضــح للجنــة ،ومــن خــال معاينــة الشــظايا التــي نتجــت عــن القذائــف التــي تــم
قصــف املستشــفى بهــا ،أنهــا قذائــف مــن نــوع هــاون يتــم إطالقهــا مــن مناطــق تســيطر عليهــا
جامعــة الحــويث يف حيــس.
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 )1و اقعة اقتحام ونهب املستشفى الريفي بمديرية ذي ناعم – محافظة البيضاء
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا تحكيــه الوثائــق
والتقاريــر املرفقــة بامللــف ،أنــه بتاريــخ902/2015/م ،قامــت مجاميــع مســلحة تابعــة لجامعــة
الحــويث وقــوات صالــح باقتحــام املستشــفى الريفــي مبديريــة ذي ناعــم محافظــة البيضــاء ،ونهبه
واالســتيالء عــى كافــة معداتــه مــن أجهــزه وأثــاث ومحاليــل طبيــه وأدويــة ،وتحويلــه إىل ثكنــه
عســكريه تابعــه لهــم ،ومخــازن للســاح ،وتعطيــل العمــل بــه ،وإغالقــه يف وجــه املواطنني بشــكل
تــام.
وبحســب مــا ورد يف إفــادة املبلــغ وشــهادات الشــهود الذي اســتمعت إليهــم اللجنة ،ومنهــم( :ع .س.
م .س ،).و(س.ع.س.د) ،ومــن خــال مــا تضمنــه تقريــر املعاينــة املقــدم مــن قبــل الباحــث املكلــف
بالنــزول امليــداين ،فقــد قامــت مجاميــع مســلحة بتاريــخ902/2015/م ،باقتحــام املستشــفى عــن
طريــق كــر أقفــال األبــواب ،الرئيســية .ومنــذ ذلــك التاريــخ تــم تحويــل املستشــفى إىل ثكنــة
عســكرية ومخــازن للســاح الخــاص مبقاتــي الجامعــة ،بعــد أن تــم إخــراج مــن كان يســكن فيــه
مــن األطبــاء وعائالتهــم ،وطردهــم مــن املستشــفى ،كــا تــم العبــث مبحتويــات املستشــفى ،ونهب
كافــة أجهــزة قســم عيــادة األســنان ،وكــذا جهــاز األشــعة ،وثالجــة املختــر ،وبنــك الــدم ،وجميــع
األثــاث والكــرايس الخاصــة باملستشــفى ،عل ـاً بــأن املستشــفى الــذي يقــع يف مديريــة ذي ناعــم
كان يخــدم املواطنــن يف مديريــات الطفــه ،وذي ناعــم ،وأجــزاء مــن بيحــان والزاهــر ،ويســتفيد
منــه حــوايل ( )60ألــف مواطــن ،وبقــدرة اســتيعابية تصــل إىل ( )50رسيــرا ،كــا أنــه كان هــو
املستشــفى الوحيــد يف املنطقــة .وقــد أدى اقتحامــه وإغالقــه ونهــب معداتــه إىل حرمــان املواطنــن
مــن الحــق يف الرعايــة الطبيــة والحصــول عــى العنايــة الصحيــة.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف الصــور والتقاريــر
املرفقــة ،فــإن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك  -واملتمثــل يف االســتيالء عــى املعــدات واألجهزة
وكافــة مســتلزمات الرعايــة الطبيــة وتحويــل املستشــفى الريفــي مبديريــة ذي ناعــم محافظــة
البيضــاء إىل ثكنــه عســكرية ،ومنــع حصــول املواطنــن عــى الحــق يف الرعايــة الطبيــة ،هــي
جامعــة الحــويث يف مديريــة ذي ناعــم ومــرف وقيــادة الجامعــة يف محافظــة البيضــاء.
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ت) وقائع االنتهاكات املنسوبة إىل القوات الحكومية وطريان التحالف:

 )1و اقعــة قتــل موظــف اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بمنطقــة الضبــاب ،مديريــة صبــر املــوادم –
محافظــة تعــز بتاريــخ 2018/4/21م
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا أثبتتــه الوثائــق
والتقاريــر املرفقــة بامللــف ،بأنــه يف متــام الســاعة ( )8:00صباحــا بتاريــخ 2018/4/21م ،تعــرض
الســيد حنــا لحــود 37 ،ســنة ،يعمــل ضمــن بعثــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،لبنــاين
الجنســية ،إلطــاق النــار عليــه أثنــاء مــروره يف منطقــة الضبــاب مبديريــة صــر املــوادم محافظــة
تعــز ،مــا أدى إىل مقتلــه عــى الفــور.
وقــد بــارشت اللجنــة التحقيــق يف الواقعــة يف ذات اليــوم ،حيــث قــام فريــق النــزول امليــداين
املكلــف مــن قبــل اللجنــة بالنــزول إىل مــكان الواقعــة ،ومعاينــة املــكان واالســتامع إىل الشــهود،
وأخــذ إفــادات املســعفني .وبحســب مــا جــاء يف إفــادات الشــهود الذيــن تــم االســتامع إليهــم
مــن قبــل اللجنــة ،ومنهــم( :م .ق .ح ،).و(ن .س .س ،).فــإن الضح ّيــة حنــا لحــود الــذي يعمــل

مســؤوال لربنامــج االحتجــاز يف اليمــن ضمــن بعثــة الصليــب األحمــر يف مدينــة تعــز ،كان يف

طريقــة ملامرســة أعاملــه اليوميــة .وعنــد وصولــه إىل منطقــة الضبــاب يف حــوايل الســاعة ()8:00
صباحــا بتاريــخ 2018/4/21م ،تــم مشــاهدة دراجــة ناريــه قادمــة مــن اتجــاه املدينــة عــى متنهــا
مســلحني اثنــن توقفــت بالقــرب مــن بائعــي الجــن يف خــط الضبــاب ،وكانــت هنــاك ســيارة عــى
متنهــا أجانــب توقفــت هــي األخــرى جــوار بائعــي الجــن .ونــزل منها أحــد األشــخاص وقــام برشاء
الجــن ثــم عــاد إىل الســيارة .وعندمــا تحركــت الســيارة قامــت الدراجــة الناريــة باعرتاضهــا مــن
األمــام ونــزل الشــخص الــذي كان خلــف ســائق الدراجــة وبــارش بإطــاق ســت رصاصــات باتجــاه
الضحيــة مــا أدى إىل مقتلــه ،ثــم صعــد عــى الدراجــة التــي عــادت باتجــاه املدينــة .وقــد أدّت هــذه
الواقعــة إىل إعــان الصليــب األحمــر إيقــاف كافــة أنشــطته وبرامــج الدعــم التــي كان يقدمهــا يف
محافظــة تعــز للمستشــفيات والســجون يف املجــاالت الصحيــة.
النتيجة:
وفقــا ملــا جــاء يف شــهادات الشــهود ،ومــا تضمنــه تقريــر املعاينــة املرفــوع من قبــل الفريــق املكلف
بالنــزول مــن قبــل اللجنــة ،والــذي أفــاد بــأن املــكان الــذي متــت فيــه عمليــة اســتهداف الضحيــة
يقــع يف املنتصــف مــا بــن نقطتــن عســكريتني :األوىل تتبــع الرشطــة العســكرية ،والثانيــة تتبــع
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اللــواء ( )17مشــاه ،وجميعهــا تتبــع قــوات الجيــش الوطنــي التابــع للحكومــة الرشعيــة .وحيــث أن
الثابــت لــدى اللجنــة أن قيــادة الســلطة املحليــة يف محافظــة تعــز ،واألجهــزة األمنيــة التابعــة لهــا،
وكــذا قيــادة قــوات الجيــش الوطنــي يف محــور تعــز واملنطقــة الرابعــة ،قــد قــروا جميعــا يف
القيــام بواجبهــم ،أوال مــن جهــة عــدم توفــر الحاميــة الالزمــة للضحيــة باعتبــاره موظــف أجنبــي
تابــع ملنظمــة دوليــة ،ومــن البديهــي ،يف ظــل تدهــور الوضــع األمنــي يف مدينــة تعــز ،أن يتســبب
عملــه يف املدينــة وتنقالتــه فيهــا لتعريــض حياتــه للخطــر ،وهــو األمــر الــذي مل يتــم أخــذه بعــن
االعتبــار مــن قبــل الســلطات الحكوميــة املســؤولة .كــا أن اللجنــة ،ومــن جهــة أخــرى ،تعتــر
الجهــات املذكــورة آنفــا مســؤولة أيضــا عــن التقصــر يف القيــام بواجبهــا يف البحــث عــن مرتكبــي
هــذه الجرميــة ،والقبــض عليهــم ،وتقدميهــم للمحاكمــة ،وهــو األمــر الــذي مل تحــرز فيــه الجهــات
املســؤولة أي تقــدم يذكــر حتــى اآلن وبنــاء عليــه ،فــإن الســلطات املحليــة التابعــة للحكومــة يف
محافظــة تعــز ،واألجهــزة األمنيــة التابعــة لهــا وقيــادة قــوات الجيــش الوطنــي يف محــور تعــز
واملنطقــة العســكرية الرابعــة تعتــر هــي املســؤولة بتقصريهــا عــن تعــرض املذكــور لهــذا االنتهــاك.

 )2و اقعــة ادعــاء باســتهداف طيــران التحالــف العربــي لعيــادة تابعــة ملنظمــة أطبــاء بــا حــدود فــي منطقــة
الحوبــان – محافظــة تعــز بتاريــخ 2015/12/3م:
تتلخــص الواقعــة ،بحســب بيــان منظمــة أطبــاء بــا حــدود املنشــور عــى موقــع املنظمــة بتاريــخ
2015/12/3م ،والــذي أشــار إىل تعــرض العيــادة الطبيــة التابعــة ملنظمــة أطبــاء بــا حــدود يف
منطقــة الحوبــان مبحافظــة تعــز للقصــف بصــاروخ جــو أرض أدى إىل إصابــة ( )9مــن املواطنــن
املتواجديــن يف العيــادة.
واســتنادا إىل هــذا البيــان ،قامــت اللجنــة مببــارشة إجــراءات التحقيــق يف االدعــاء ،حيــث قــام أحــد
الباحثــن امليدانيــن التابعــن للجنــة يف مدنيــة تعــز بالنــزول  -بنــاء عــى توجيهــات اللجنــة  -إىل
مقــر منظمــة أطبــاء بــا حــدود يف مستشــفى الثــورة يف محافظــة تعــز بتاريــخ 2018/1/8م،
ومقابلــة مديــر مكتــب منظمــة أطبــاء بــا حــدود يف تعــز الســيد آريــال ،ومســاعد مديــر مكتــب
املنظمــة األســتاذ أمــن عبدالغنــي ،وذلــك لالستفســار حــول املعلومــات التــي ذكرهــا بيــان منظمــة
أطبــاء بــا حــدود بشــان الواقعــة املشــار إليهــا .وعنــد ســؤال املذكوريــن تــم الــرد عــى االستفســار
بأنــه مل يحــدث أي قصــف عــى أي مركــز طبي تابــع للمنظمة ،ســوى حــادث واحــد كان يف محافظة
حجــة ،ثــم قامــوا بإعطــاء الراصــد امليــداين التابــع للجنــة اإلمييــل الرســمي الخــاص باملنظمــة يف
تعــز إلرســال أيــة استفســارات والــرد عليهــا بشــكل مكتــوب .وبنفــس التاريــخ (2018/1/8م)،
تــم توجيــه االستفســار بخصــوص الواقعــة مكتوبــا إىل الربيــد اإللكــروين الرســمي للمنظمــة،
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وأرفــق بــه بيــان منظمــة أطبــاء بــا حــدود الــذي أشــار إىل تعــرض عيادتهــم يف الحوبــان للقصــف
مــن قبــل الطــران ،والــذي أدى إىل صابــة ( )9مــن املواطنــن بتاريــخ 2018/1/10م .وقــد تــم
الــرد مــن قبــل مكتــب املنظمــة يف تعــز عــى استفســار اللجنــة باللغــة العربيــة ،والــذي أفــاد بــأن
مكتــب املنظمــة يف تعــز تــرع يف الــرد عــى استفســار اللجنــة شــفويا ،وأن الواقعــة بالفعــل
حدثــت ،ولكــن كان مــن الصعــب تذكّــر مــا حــدث .ونظــرا للرسيّــة الطب ّيــة للمــرىض ،فــإن املنظمــة

ال تســتطيع االفصــاح عــن أســاء الجرحــى ،وأن كل املعلومــات التــي نــود مشــاركتها متوفــرة عــى
صفحــة الحــادث عــى موقــع املنظمــة ،وأرفقــت املنظمــة بالــرد رابــط البيــان.
وبالرغــم مــن عــدم تضمــن موقــع منظمــة أطبــاء بــا حــدود ألي معلومــات ميكــن االســتفادة
منهــا يف التحقيــق الــذي تجريــه اللجنــة ،عــدى مــا ورد يف عنــوان الخــر مــن إشــارة إىل ســقوط
( )9جرحــى بســبب قصــف طــران التحالــف ملبنــى عيــادة املنظمــة يف الحوبــان ،ومــع أن املنظمــة
مل تتعــاون مــع اللجنــة يف تحديــد أســاء الجرحــى الذيــن ســقطوا يف الواقعــة عــى نحــو مــا
بينــاه يف رد املنظمــة ،إال أن اللجنــة اســتمرت يف التحقيــق يف الواقعــة ،وقامــت باالســتامع إىل
عــدد مــن الشــهود مــن الســكان املجاوريــن للعيــادة ،ومنهــم( :ج .أ .ر ،).و(س .م .أ ،).كــا اســتمعت
اللجنــة إىل إفــادات بعــض العاملــن يف مقــر املنظمــة خــال تلــك الفــرة ،والذيــن أفــادوا جميعــا
بــأن مــا حصــل يف تاريــخ 2015/12/3م ،والــذي تــاه إعــان املنظمــة عــن تعــرض مقــر عيادتهــا
للقصــف ،هــو ســاع صــوت طــران كثيــف يحلــق فــوق منطقــة الحوبــان ،وأنــه تــم ســاع أصوات
قصــف كثيــف اســتهدف حديقــة الحوبــان التــي تبعــد عــن عيــادة أطبــاء بــا حــدود أكــر مــن
كيلــو مــر ،وأن أصــوات القصــف تســببت يف إثــارة الهلــع لــدى الســكان يف الحــي والعاملــن يف
مبنــى العيــادة ،غــر أن مبنــى العيــادة مل يتعــرض ألي قصــف مبــارش يف حينــه ،وإمنــا كانــت
هنــاك أصــوات قويــة للقصــف شــعر معهــا ســكان الحــي والعاملــن يف العيــادة بالخــوف والهلــع.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة يف الواقعــة محــل االدعــاء ،ومــا ورد يف إفــادات
وردود فــرع املنظمــة يف تعــز ،ومــا جــاء يف أقــوال الشــهود اللذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة ،فإنــه مل
يثبــت لــدى اللجنــة تعــرض عيــادة منظمــة أطبــاء بــا حــدود يف منطقــة الحوبــان ألي اســتهداف
بتاريــخ 2015/12/3م .وبنــاء عليــه تُقــرر اللجنــة حفــظ ملــف الواقعــة ،ووقــف الســر يف
إجــراءات التحقيــق فيهــا ،مــامل تحصــل اللجنــة عــى أدلــه كافيــة تثبــت وقوعهــا.
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سادسا :التهجيرالقسري:
يُعــد التهجــر القــري للمدنيــن مــن ضمــن الجرائــم املعاقــب عليهــا يف الترشيعــات الوطنيــة،
واملحظــورة وفقــا ألحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين ،واملــادة ( )17مــن الربوتوكــول اإلضــايف الثــاين

امللحــق باتفاقيــات جنيــف .ونظــرا لخطــورة 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 واتســاع أرضاره .وانطالقــا مــن ذلــك فقــد متكنــت اللجنــة ،خــال
الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر ،مــن رصــد وتوثيــق حــاالت تهجــر قــري لعــدد ( )142أرسة ،تــم
تهجريهــم مــن منازلهــم .وجميــع حــاالت التهجــر التــي تــم التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة انفــردت
بهــا جامعــة الحــويث .وفيــا يــأيت بعــض مــن منــاذج التحقيقيــات التــي قامــت بهــا اللجنــة يف هــذا
النــوع مــن االنتهــاكات.

 )1و اقعة التهجيرالقسري ألهالي قرية القحيفة ،مديرية مقبنة  -محافظة تعز
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا جــاء يف ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا تضمنتــه الوثائــق ،ومــا جــاء يف
إفــادات الضحايــا وشــهادات الشــهود الذيــن التقــت بهــم اللجنــة ومنهــم( :ع .غ .ق .س ،).و (و .ف .ع .م.
أ ،).و(م –.ج .م .س ،).أن مجاميــع مســلحة مــن جامعــة الحــويث وقــوات صالــح قامــت باقتحــام قريــة
القحيفــة مديريــة مقبنــة محافظــة تعــز بتاريــخ 2017/11/15م ،الســاعة ( )12:00مســاء ،وأطلقــت
النــار والقذائــف عــى املنــازل ،وأرعبــت األهــايل املدنيــن ،ثــم قامــت بحصــار القريــة .واســتمر القصــف
عــى املنــازل حتــى اليــوم الثــاين .وطلبــت مــن أهــايل القريــة عــدم البقــاء يف منازلهــم .وأجربتهــم
عــى مغــادرة القريــة ،ومل يســمحوا ألحــد مــن املواطنــن بأخــذ يشء مــن ممتلكاتهــم مــا اضطــر
األهــايل إىل الرحيــل إىل القــرى القريبــة .وبلــغ عــدد األرس التــي تــم تهجريهــا مــن قريــة القحيفــة –
وفقــا للكشــوفات املوثقــة لــدى اللجنــة  -عــدد ( )35أرسة.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود وإفــادات الضحايــا ،تبــن
للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي قيــادة جامعــة الحــويث وقــوات صالــح يف مديريــة
مقبنــة محافظــة تعــز.

 )2و اقعة تهجيرقسري ألهالي قرية املحابيب ،مديرية الغيل – مخيم الجرمحافظة الجوف
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،أنــه وخــال الفــرة مــن
ســبتمرب إىل ديســمرب 2014م ،قامــت جامعــة الحــويث بالهجــوم عــى قريــة املحابيــب مبديريــة
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الغيــل محافظــة الجــوف ،وتــم تهجــر جميــع ســكان القريــة تحــت تهديــد الســاح بعــد تفجــر
قرابــة ( )70منــزالً مــن منــازل األهــايل.
وبحســب إفــادات الضحايــا واملبلغــن ،وشــهادات الشــهود الذيــن التقــت بهــم اللجنــة أثنــاء نــزول
أعضائهــا والراصديــن إىل مخيــم الجــر يف مديريــة الحــزم يف محافظــة الجــوف ،أن أهــايل قريــة
املحابيــب مبديريــة الغيــل يف محافظــة الجــوف تفاجــأوا بهجــوم كبــر مــن مســلحي جامعــة
الحــويث عــى القريــة ،وقامــوا بإطــاق النــار مــن كافــة األســلحة عــى القريــة ،األمــر الــذي أدى
ملقتــل أكــر مــن ( )15مواطنــاً ،وإصابــة الكثــر منهــم ،واالعتــداء عــى النســاء الــايت رفضــن
الخــروج مــن مســاكنهن ،ثــم قامــت املجاميــع املســلحة بتفجــر أكــر مــن ( )70منــزالً ،وإجبــار
األهــايل عــى الخــروج مــن منازلهــم دون حمــل أمتعتهــم أو مــا يســاعدهم عــى مقاومــة الــرد
يف العــراء .وقــد نتــج عــن ذلــك رحيــل كافــة مــن يف القريــة ،وعددهــم ( )190أرسة ،أغلبهــم
مــن األطفــال والنســاء ،حيــث اضطــر األهــايل  -بســبب الرعــب ومنعهــم مــن التحــرك بوســائل
املواصــات  -إىل الســر عــى األقــدام وبشــكل جامعــي يف صحــراء قاســية ،وأدى ذلــك لحــدوث
إغــاءات وإجهــاض لعــدد ( )2مــن النســاء.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود وإفــادات الضحايــا،
والتقريــر امليــداين املرفــوع مــن قبــل أعضــاء اللجنــة الذيــن قامــوا بالنــزول إىل املخيــم ،وكذلــك
كشــوفات أســاء املهجريــن ،ومقاطــع الفيديــو والصــور ملقابــات الضحايــا ،واملحفوظــة لــدى
اللجنــة ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث يف مديريــة
الغيــل مبحافظــة الجــوف ،وهــو األمــر الــذي يعــد انتهــاكاً رصيحـاً لنصــوص القوانــن والترشيعات
الوطنيــة ،وأحــكام املــادة ( )17مــن الربتوكــول الثــاين اإلضــايف التفاقيــات جنيــف املتعلــق بالنــزاع
املســلح غــر الــدويل التــي نصــت عــى عــدم جــواز ترحيــل الســكان املدنيــن أو إرغامهــم عــى
تــرك منازلهــم .ألســباب تتصــل بالنــزاع.
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سابعا :حصاراملدنيين
تؤكــد الترشيعــات الوطنيــة ونصــوص وأحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين ،وبالتحديــد نــص املــادة
( )14مــن الربتوكــول اإلضــايف الثــاين امللحــق باتفاقيــات جنيــف عــى حظــر حصــار وتجويــع
املدنيــن ،وحرمانهــم مــن الخدمــات العامــة التــي ال غنــى لهــم عنهــا خــال النزاعــات املســلحة.
كــا أنــه وفقــا لقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين تعتــر االنتهــاكات املتعلقــة بحصــار وتجويــع
املدنيــن ســواء كان حصــارا اقتصاديــا أو عســكريا ،كليــا أو جزئيــا ،مؤقتــا أو دامئــا ،مــن أفــدح
خروقــات القانــون الــدويل اإلنســاين كونهــا تــؤدي إىل النيــل مــن الكثــر مــن الحقــوق األساســية
املكفولــة للمواطنــن ومــن بينهــا الحــق يف الحيــاة والغــذاء والصحــة والعيــش الكريــم ،كــا يؤثــر
عــى مجمــل حيــاة الســكان يف املناطــق التــي تتعــرض للحصــار.
وخــال الفــرة املاضيــة ،متكنــت اللجنــة مــن رصــد عــدد مــن االنتهــاكات املتعلقــة بحصــار وتجويع
املدنيــن ،تــم ارتكابهــا مــن بعــض أطــراف النــزاع املســلح ،حيــث رصــدت اللجنــة تعــرض املدنيــن
مــن ســكان مدينــة تعــز ألعــال الحصــار والتجويــع ،ومنــع وصــول املســاعدات اإلنســانية
واالمــدادات الطبيــة مــن قبــل جامعــة الحــويث وقــوات حليفهــا الســابق عــي صالــح .وقــد حققــت
اللجنــة يف عــدد مــن هــذه االنتهــاكات التــي نتــج عنهــا وفــاة العديــد مــن األطفــال والنســاء ،ومــن
مــرىض الفشــل الكلــوي عــى وجــه التحديــد.
وقــد كلفــت اللجنــة راصديهــا يف مختلــف املحافظــات بالقيــام بأعــال الرصــد والتوثيــق لعــدد مــن
الوقائــع املنســوبة إىل قــوات الحكومــة الرشعيــة وقــوات التحالــف العــريب ،واملتعلقــة بإغــاق
بعــض املطــارات ومنافــذ الجمهوريــة ،ومنــع دخــول الســفن والطائــرات خــال فــرات محــددة
يف كافــة املناطــق مبــا فيهــا املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة الرشعيــة .وســتقوم اللجنــة
بنــر نتائــج تحقيقاتهــا بهــذا الشــأن يف تقاريرهــا القادمــة يف حــال ثبــوت حصولهــا  ،وفيــا
يــأيت بعــض مــن منــاذج التحقيقيــات التــي قامــت بهــا اللجنــة يف هــذا النــوع مــن االنتهــاكات:

 )1و اقعــة وفــاة ســبعة مــن األطفــال الخـ ّـدج فــي املستشــفى الجمهــوري فــي محافظــة تعــزبســبب منــع دخــول
األوكســجين
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنتــه التقاريــر الطبيــة ،وشــهادة الوفــاة املرفقــة مبلــف القضية،
ومــا جــاء يف إفــادات عــدد مــن األطبــاء مــن كادر املستشــفى الجمهــوري مبحافظــة تعــز ،ومــا
ورد يف أقــوال ذوي الضحايــا وشــهادات الشــهود الذيــن تــم االســتامع إليهــم مــن قبــل اللجنــة،
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ومنهــم( :س .م .أ ،).و(س .م .م ،).و(م .أ .م ،).أنــه كان يوجــد يف املستشــفى الجمهــوري بتعــز
قســم خــاص باألطفــال الخــدّج وحديثــي الــوالدة .وكان هــذا القســم مغلــق منــذ بدايــة الحــرب.
وبــدأ بالعمــل مجــددا يف أواخــر شــهر ديســمرب 2016م ،مــع إعــادة تفعيــل املستشــفى الجمهــوري.
ويعتــر هــذا القســم الوحيــد الخــاص بحديثــي الــوالدة يف مدينــة تعــز .ويف فــرة عمــل القســم،
تــويف ( )7أطفــال بعــد ســاعات مــن والدتهــم ،بســبب عــدم توفــر األوكســجني يف املستشــفى،
وعــدم القــدرة عــى تشــغيل الحضّ انــات بســبب انقطــاع الكهربــاء منــذ بدايــة الحــرب ،وعــدم
توفــر الوقــود للمولــدات ،حيــث كانــت جامعــة الحــويث تفــرض الحصــار عــى املدينــة ،ومتنــع
مــن دخــول أســطوانات األوكســجني والوقــود إىل املستشــفى واملدينــة بشــكل عــام ،مــا تســبب
يف تعطيــل عمــل معظــم املستشــفيات يف املدينــة ،وخصوصــا األقســام املتعلقــة بالعنايــة املركــزة،
وقســم األطفــال الخــدّج .وملــا كان يصعــب عــى املستشــفى توفــر الكهربــاء واألوكســجني ،بســبب
الحصــار طُلــب مــن أهــايل األطفــال توفــر أنابيــب األوكســجني ومولــد كهربــايئ وبعــض الوقــود
لــي يتــم تشــغيل الحاضنــات ،وكان تنفيــذ هــذا الطلــب مــن األهــايل مســتحيال يف كثــر مــن
األحيــان بســبب الحصــار ،ومنــع دخــول اســطوانات األكســجني والوقــود إىل املدينــة .ولهــذا كان
مصــر جميــع االطفــال هــو املــوت أمــام أنظــار أهاليهــم.

 )2و اقعــة منــع دخــول األدويــة واملســاعدات الطبيــة التابعــة ملستشــفى الثــورة والتــي تــم نقلهــا مــن قبــل
منظمــة الصحــة العامليــة
املســلم إىل اللجنــة نســخة منــه ،واملرفــق
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا ورد يف بيــان املستشــفى ّ

مبلــف القضيــة ،ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود ،والــكادر الطبــي واإلداري التابــع للمستشــفى
الذيــن تــم االســتامع إليهــم مــن قبــل اللجنــة ،ومنهــم( :ي .ط .ع ،).و(ع .س .أ ،).و(ي .م .أ،).
بإنــه بتاريــخ 2016/5/19م ،كانــت هنــاك معــدات ومســتلزمات خاصــة مبركــز الغســيل الكلــوي
مبستشــفى الثــورة قادمــة مــن مينــاء الحديــدة ،وتكفلــت منظمــة الصحــة العامليــة بإيصالهــا إىل
مدينــة تعــز .وعنــد وصــول هــذه الشــحنة إىل منطقــة الربيعــي مديريــة التعزيــة جــوار مصنــع
الطــاء ،تــم احتجازهــا يف نقطــة عســكريّة تابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات صالــح .وتــم نقــل
هــذه الشــحنة إىل مدينــة الصالــح يف منطقــة الجنــد التابعــة ملديريــة التعزيــة .ويف تلــك الفــرة
كان يعــاين مركــز الغســيل الكلــوي مبستشــفى الثــورة مــن شــح كبــر يف مســتلزمات الغســيل،
أدى إىل توقــف املستشــفى عــن تقديــم خدماتــه للمــرىض الــذي يعانــون مــن الفشــل الكلــوي.
وقــد أوضــح البيــان الصــادر عــن مستشــفى الثــورة بتاريــخ 2016/5/23م ،واملوجــه إىل منظمــة

الصحــة العامليــة ،أن محتويــات شــحنة مركــز الغســيل الكلــوي التــي تــم احتجازهــا ،ومنــع دخولهــا
مــن قبــل جامعــة الحــويث تحتــوي عــى
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الكمية

النوع

28

غسيل كلوي

30

سرير

7.500

فلتر

400

كيس ملح خاص بمحطة تنقية املياه في املركز

7.500

دبة محلول غسيل كلوي

 )3منع دخول املواد الغذائية الى داخل مدينة تعزومصادرتها في معبرالدحي – مديرية املظفر
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا ورد يف إفــادات الضحايــا ،ومــا تضمنتــه صــور ومقاطــع الفيديــو
املرفقــة مبلــف القضيــة ،ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود الذيــن تــم االســتامع إليهــم مــن قبــل
اللجنــة ،ومنهــم( :ع .م .س ،).و(س .أ.م ،).بأنــه ،وخــال فــرة تواجــد جامعــة الحــويث يف منطقــة
الدحــي أو مــا كان يســمى معــر الدحــي ،كانــت النقطــة األمنيــة التابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات
صالــح متنــع املواطنــن مــن الدخــول أو الخــروج إىل مدينــة ،وتســتوقفهم يف املعــر لســاعات
طويلــة وأحيانــا ألكــر مــن يــوم أو يومــن ،كــا كان يتــم مشــاهدة النــاس متجمعــن بشــكل
كبــر يحملــون معهــم بعــض املــواد الغذائيــة ،يريــدون إدخالهــا إىل املدينــة ،إال أنــه كان يتــم منعهــم
مــن الدخــول واالعتــداء عليهــم بأعقــاب البنــادق ،ويتــم إتــاف املــواد الغذائيــة التــي معهــم ،وأي
أغــراض غريهــا يحملونهــا .ويف بعــض األحيــان يتــم مصادرتهــا .وبعــد تــرك املواطنــن لســاعات
طويلــة يف املعــر ،يتــم الســاح لهــم بالدخــول آخــر النهــار مشــيا عــى األقــدام دون أن يســمح
ألحــد بــأن يحمــل يف يديــه أي يشء  ،أمــا الســيارات فقــد كان مينــع دخولهــا نهائيــا.
النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود ،وإفــادات الضحايــا،
ومــا تضمنتــه التقاريــر املرفقــة ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي قيــادة
جامعــة الحــويث وقــوات حليفهــا الســابق صالــح يف محافظــة تعــز.

54

القسم الثاني :نتائج التحقيقات التي أنجزتها اللجنة في االنتهاكات املتعلقة
بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان
طبقــا ملــا نــص عليــه قــرار إنشــاء اللجنــة ،تعتــر االتفاقيــات الســبع األساســية املصــادق عليهــا
مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة وهــي :العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية ،والعهــد الــدويل
للحقــوق االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة ،واتفاقيــة حقــوق الطفــل والربتوكــوالت امللحقــة
بهــا ،واتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع
أشــكال التميــز العنــري ،واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،واتفاقيــة حقــوق ذوي اإلعاقــة ،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 بقانون
حقــوق اإلنســان .وبنــاء عــى ذلــك فقــد تعــددت أنــواع االنتهــاكات التــي تقــوم اللجنــة برصدهــا
وتوثيقهــا والتحقيــق فيهــا والتــي مــن أهمهــا اآليت:

أوال :القتل خارج إطارالقانون:
خــال الفــرة التــي يُغطّيهــا التقريــر ،واملحــددة بســتة أشــهر ،قامــت اللجنــة برصــد حــوايل ()70
حالــة ادعــاء بالقتــل خــارج إطــار القانــون ،قامــت بهــا بعــض األطــراف والجامعــات املســلحة يف

مختلــف مناطــق الجمهوريــة اليمنيــة ،انتهــت اللجنة مــن التحقيــق يف ( )51حالــة ،ثبتت مســؤولية
جامعــة الحــويث وقــوات صالــح عــن ( )41حالــة ،فيــا ثبتــت مســؤولية قــوات الجيــش والجهــات
األمنيــة التابعــة للحكومــة عــن ( )10حالــة .واليــزال التحقيــق جاريــا يف الحــاالت األخــرى .كــا
أن اللجنــة الزالــت تقــوم برصــد العديــد مــن االنتهــاكات مــن هــذا النــوع ،ســواء التــي حدثــت قبــل
العــام 2015م ،أو التــي الزالــت تحــدث حتــى اآلن.
مناذج من وقائع القتل خارج إطار القانون التي حققت فيها اللجنة:

أ) جامعة الحويث وقوات صالح:
و اقعة قتل الضحية  /ماهرسعيد غالب حسن مديرية شرعب محافظة تعز
)1
تتخلــص الواقعــة ،وفقـاً مل تضمنــه ملــف التحقيــق لــدى اللجنــة يف قيــام مجموعــه مســلحة تابعة
لجامعــه الحــويث وقــوات صالــح بقيــاده املدعــو عبداللــه محمــد عبدالعزيــز الكامــل باســتحداث
نقطــه أمنيــة جديــدة يف منطقــه االمجــود ،مديريــة رشعــب الســام  -محافظــة تعــز .ويف بتاريــخ
2017/8/13م قــام أحــد أفــراد النقطــة ،ومعــه مجموعــه مــن األفــراد الذيــن كانــوا متواجديــن،
بإطــاق النــار عــى الضح ّيــة وتركــوه ينــزف حتــى فــارق الحيــاة.
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وبحســب إفــادات ذوي الضحيــة ،وأقــوال الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة ،وهــم( :ف .م .س.
أ ،).و(س .غ .ح .ع ،).فــإن القيــادي يف جامعــة الحــويث املدعــو عبداللــه عبدالعزيــز الكامــل ،وابنــه
عبدالعزيــز ،وعــدد مــن األفــراد التابعــن للجامعــة ،قامــوا باســتحداث نقطــه أمنيــة يف منطقــة
االمجــود مبديريــة رشعــب الســام .وعنــد مــرور الضحيــة رفــض إعطــاء أفــراد النقطــة جــزء مــن
القــات الــذي يقــوم ببيعــه يف الســوق ،فتــم إطــاق النــار عليــه مــن قبــل أحــد أفــراد النقطــة ،الذي
تحتفــظ اللجنــة باســمه ،مــن ســاح آيل (كالشــنكوف) ،ومــن مســافه قريبــه مــن الضحيــة ماهــر
ســعيد غالــب حســن ،الــذي تــم تركــه ينــزف يف مكانــه دون أن يتــم إســعافه حتــى فــارق الحيــاه.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود ،فــإن الجهة املســؤولة
عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث املتواجــدة يف نقطــة االمجــود بقيــادة املدعــو عبداللــه
محمــد عبدالعزيــز الكامــل ،وأفــراد النقطــة األمنيــة يف مديريــة رشعــب الســام محافظــة تعــز
الذيــن تحتفــظ اللجنــة بأســائهم.

 )2و اقعــة قتــل الضحيــة /حمــزة محمــد بــن محمــد علــي الحــاج – محافظــة عمــران – مديريــة شــهارة –
منطقــة رنــان
تتلخــص الواقعــة ،بحســب إفــادات ذوي الضح ّيــة وأقــوال شــهود الواقعــة ،ومنهــم :الشــاهد األول

(ح .م .أ .ع 35 ،).ســنة ،والشــاهد الثــاين (ف .ع .ص .ع 39 ،).ســنة ،بأنــه يف صبــاح يــوم الســبت
املوافــق 2017/6/24م ،والــذي كان يصــادف يــوم عيــد األضحــى ،قــام املدعــو صــادق قــران،
مــرف جامعــة الحــويث مبديريــة شــهارة ،مــع مجموعــة مــن العنــارص املســلحة التابعــن
للجامعــة مبداهمــة املســجد الــذي كانــت تقــام فيــه صــاة العيــد يف املنطقــة ،حيــث قامــوا
بإيقــاف الخطيــب ،وطلبــوا مــن املصلــن ترديــد الرصخــة الخاصــة بجامعــة الحــويث .وعنــد طلــب
الضحيــة منهــم االنتظــار حتــى تنتهــي الخطبــة ،وعــدم إزعــاج املصلــن برتديــد الرصخــة ،قــام
املدعــو صــادق قــران بإطــاق النــار عــى الضحيــة مــا أدى إىل مقتلــه يف الحــال.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة حــول واقعــة االنتهــاك ،ومــا احتــواه التقريــر الطبــي
املرفــق ،ومــا جــاء يف إفــادات الشــهود ،تبــن للجنــة أن املســؤول عــن هــذا االنتهــاك ،هــو جامعــة
الحــويث بقيــادة املدعــو صــادق قــران ،مــرف جامعــة الحــويث مبديريــة شــهارة

 )3و اقعة قتل الطفل مختاراحمد عبدهللا سراع –  14سنة – حي املعطن الشقادرة  -محافظة عمران
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تتلخــص الواقعــة ،بحســب إفــادات ذوي الضح ّيــة وشــهادات الشــهود ،ومنهــم :الشــاهد األول (ع.

ص 26 ،).ســنة ،والشــاهد الثــاين (ش .ع .س 32 ،).ســنة ،بأنــه يف تاريــخ 2017/12/11م ،وبينــا
كان الطفــل الضحيــة ،وأختــه يرعــون األغنــام الخاصــة بوالدهــم بالقــرب مــن منزلهــم ،فاجأهــم
مجموعــة مــن العنــارص املســلحة التابعــن لجامعــة الحــويث واملتواجديــن يف القريــة بإطــاق

النــار عــى الضحيــة وأردوه قتيــا أمــام أختــه الصغــرة التــي أصيبــت بحالــة هســتريية مــن الهلــع.
وبعــد مقتــل الضح ّيــة توجــه مجموعــه مــن أهــايل القريــة إىل قيــادة جامعــة الحــويث يف القريــة
والعنــارص الذيــن قامــوا بإطــاق النــار عــى الضحيــة ومنهــم :مهيــوب رساع ،وعبداملنعــم املقدمــي،
ويــارس يحيــى املقدمــي ،وســألوهم عــن ســبب قيامهــم بقتــل الطفــل ،فأجابوهــم بــأن الطفــل
الضحيــة مطلــوب أمنيــا للجامعــة ،وأن لديهــم تعليــات تقــي بقتــل أي مطلــوب أمنــي ســواء
كان صغــر أو كبــرا.
النتيجة:
أجــرت اللجنــة التحقيــق يف واقعــة مقتــل الضحيــة الطفــل مختــار ،الــذي مل يتجــاوز ســن الرابعــة
عــر ،وبنــاء عــى مــا احتــواه التقريــر الطبــي املرفــق ،وشــهادة الوفــاة ،ومــا ورد يف شــهادات
الشــهود ،ثبتــت للجنــة مســؤولية جامعــة الحــويث عــن االنتهــاك ،وتحديــد أشــخاص الجنــاة
املبارشيــن للجرميــة وهــم مهيــوب رساع ،وعبداملنعــم املقدمــي ،ويــارس يحيــى املقدمــي الذيــن
يتبعــون لجامعــة الحــويث.

 )4و اقعــة قتــل الضحيــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة (أصــم و أبكــم) محمــد صالــح ثابــت فــي إحــدى نقــاط
التفتيــش بســوق االثنيــن ،مديريــة املتــون محافظــة الجوف:
تتلخــص الواقعــة ،وفقــآ ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،أنــه بتاريــخ 2017/5/29م،
أُوقــف الضح ّيــة مــع مجموعــة مــن األشــخاص اآلخريــن يف نقطــة تفتيــش تابعــة لجامعــة

الحــويث وقــوات صالــح يف مديريــة املتــون محافظــة الجــوف ،وأطلــق النــار عليــه مــن قبــل أفــراد
النقطــة األمنيــة مــا أدى إىل مقتلــه يف الحــال.
وبحســب مــا ورد يف إفــادة ذوي الضحيــة ،وشــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة،

ض ،).و (ذ .هـــ .أ ،).فإنــه عنــد الســاعة ( )4:00عــرا ،بتاريــخ 2017/5/29م،
ومنهــم( :أ .هـــَ .
أقدمــت مجموعــه مــن العنــارص املســلحة التابعــة لجامعــة الحــويث ،وحليفهــا الســابق صالــح،
واملتواجــدة يف نقطــة التفتيــش الكائنــة يف ســوق اإلثنــن مبديريــة املتــون محافظــة الجــوف
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بإيقــاف الســيارة التــي كان عــى متنهــا الضحيــة ومجموعــة مــن األشــخاص اآلخريــن ،وعندمــا
قامــوا بإنــزال الضحيــة مــن الســيارة ،بســبب اشــتباههم يف عــدم تجاوبــه معهــم أو تفهمــة ملــا
يطلبــوه منــه وذلــك نتيجــة وضعــه الصحــي ،حيــث كان الضحيــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة
(أصــم وأبكــم) ،قامــوا بإطــاق النــار عليــه وأردوه قتيــا يف الحــال.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود ،تبــن للجنــة أن
الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح املتواجــدة يف نقطــة
التفتيــش بســوق اإلثنــن مبديريــة املتــون محافظــة الجــوف.

ب) الجيش الوطني والجهات األمنية التابعة للحكومة
 )1و اقعة قتل الضحية مستفيد أحمد محمد غالب العامري – مديرية املظفر– محافظة تعز
تتخلــص الواقعــة ،وفقــاً ملــا جــاء يف ملــف الحالــة لــدى اللجنــة ،ومــا تضمنتــه إفــادات ذوي
الضحيــة ،وشــهادات الشــهود ،وهــم( :أ .ع .خ .ح .أ ،).و(أ .أ .م .غ .أ ،).أنــه بتاريــخ 2017/2/2م،
قــام شــخصان مســلحان تابعــان لكتائــب أبــو العبــاس التابعــة للــواء ( )35مــدرع مــن الجيــش
الوطنــي -كانــوا متواجديــن يف حــي بــاب مــوىس مديريــة املظفــر محافظــة تعــز  -بقتــل الضحيــة
مســتفيد احمــد محمــد غالــب العامــري ،وذلــك عندمــا كان الضحيــة يقــود ســيارته بجــوار فنــدق
شمســان ،حيــث قامــا بإطــاق النــار عليــه ،وإصابتــه يف ظهــره ،وفــرا هاربــن بدراجتهــا الناريــة
التــي كانــا يســتقالنها باتجــاه البــاب الكبــر ،حيــث دخــا إىل جــوار جامــع املظفــر.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود ،تبــن أن الجهــة
املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك (مقتــل الضحيــة) ،هــي كتائــب أبــو العبــاس ،التــي تســيطر عــى
منطقــة بــاب مــوىس والبــاب الكبــر مديريــة املظفــر محافظــة تعــز وتديــر إجــراءات األمــن فيهــا.

 )2و اقعة قتل الضحية سلطان محسن علي الخريبي بقرية ماس مديرية عتق ،محافظة شبوة
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة ،أنــه بتاريــخ 2018/3/16م ،حــارصت قــوات
ال ّنخبــة الشــبوانية منــزل الضحيــة بقريــة مــاس مبدينــة عتــق ،وقامــت باعتقــال أخويــه .وعندمــا
خــرج لهــم الضحيــة ســلطان تــم قتله أمــام بــاب املنــزل بعــد إصابتــه بطلقــة ناريــة قاتلــة بالرأس.
وبحســب مــا ورد يف إفــادات ذوي الضحايــا وشــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة
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ومنهــم( :س .ع .س ،).و (ج .س .ح ،).فإنــه عنــد الســاعة ( )5:30مــن صبــاح يــوم الجمعــة املوافــق
2018/3/16م ،حــارصت قــوات النخبــة الشــبوانية بعتــق منــزل الضح ّيــة ،وعنــد خروجــه مــن
البــاب ،تــم إطــاق النــار عليــه ،وإصابتــه إصابــة قاتلــه بالــرأس ،وأردوه قتيــا أمــام بــاب منزلــه،
ومــن ثــم أخــذوا جثتــه وغــادروا ،لتجــد أرستــه بعــد ذلــك الجثــة يف ثالجــة مستشــفى عتــق ،وتــم
دفنــه عــر نفــس اليــوم.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف إفــادات ذوي الضحيــة ،وشــهادات
الشــهود ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي قــوات النخبــة الشــبوانية يف
مديريــة عتــق محافظــة شــبوة.

 )3و اقعــة قتــل الضحيــة الدكتــور أحمــد محمــد صالــح الصالحــي – مديريــة البريقــة – محافظــة عــدن
بتاريــخ 2018/1/11م
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،أنــه بتاريــخ 2018/1/11م ،قامت
حراســة مقــر معســكر قــوات التحالــف العــريب مبديريــة الربيقــة بإطــاق الرصــاص عــى الدكتــور
أحمــد محمــد صالــح الصالحــي وهــو يقــود ســيارته مــا أدى إىل مقتلــه ،بعــد أن نــزف قرابــة
ســاعتني دون أن يتــم إســعافه.
وبحســب إفــادات ذوي الضحيــة ،وأقــوال الشــهود الــذي اســتمعت اليهــم اللجنــة ،ومنهــم( :ح .ق.
س ،).و(ع .م .ص ،).فإنــه وبتاريــخ 2018/1/11م ،ويف متــام الســاعة الخامســة فجــرا ،خــرج
الدكتــور أحمــد محمــد الصالحــي مــن منزلــه الكائــن يف مدينــة الشــعب مســتقال ســيارته نــوع
كــوروال موديــل 2007م ،لــون أســود متجهــا إىل محطــة البــرول يف مديريــة الربيقــة مــن أجــل
تعبئــة البــرول الــذي كان منعدمــا يف ذلــك الحــن ،ويســتلزم الحصــول عليــه الوقــوف يف طوابــر
طويلــة أمــام محطــات البــرول .وعندمــا وصــل الضحيــة بســيارته إىل النقطــة العســكرية املقابلــة
ملعســكر التحالــف العــريب يف مديريــة الربيقــة قــام األفــراد املتواجــدون يف النقطــة  -والذيــن
يقومــون بحراســة املعســكر  -بإطــاق الرصــاص عــى ســيارة الدكتــور ،مــن ســاح معــدل ،بعــدة
طلقــات أصابــت بعضــا منهــا جســد الدكتــور ،وبالتحديــد منطقــة الخــر .وتُــرك وهــو ينــزف
يف الســيارة لحــوايل ســاعتني حتــى فــارق الحيــاة .وبعــد ســاعات مــن الواقعــة اتصلــت أخــت
الضحيــة عــى تلفونــه فــرد عليهــا ضابــط مــن قــوات التحالــف أخربهــا أن الضحيــة تعـ ّرض لحادث

مــروري وتــويف .وبعــد ســاعتني اتصــل أحــد الضبــاط مــن قيــادة معســكر قــوات التحالــف يف
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مدينــة الشــعب ،وابلــغ عائلــة الضحيــة بــأن الضحيــة تجــاوز النقطــة األمنيــة ،وتــم إطــاق النــار
عليــه مــن قبــل حراســة املعســكر ،وأن جثتــه موجــودة يف املعســكر ،وعليهــم الحضــور الســتالمها،
واســتالم الســيارة الخاصــة بالضحيــة .وعنــد حضــور أرستــه الســتالم الجثــة ،شــاهدوا إصابتــه
بطلقــة ناريــة يف خــره إضافــة إىل طلقــات عــدة عــى ســيارته.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود وأقــارب الضحيــة،
ومــا احتــواه امللــف مــن الصــور والتقاريــر واإلفــادات ،فقــد تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة
عــن قتــل الضحيــة هــي حراســة املعســكر الخــاص بقــوات التحالــف العــريب يف مديريــة الربيقــة
محافظــة عــدن.

ثانيا :االعتقال التعسفي واالختفاء القسري
تحظــر املــادة ( )9مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية ،املصــادق عليهــا مــن
قبــل اليمــن ،االعتقــال التعســفي أو احتجــاز األفــراد .وتنــص املــادة عــى أنــه «ال يجــوز حرمــان
أحــد مــن حريتــه إال ألســباب ينــص عليهــا القانــون وطبقــا لإلجــراء املقــرر فيــه» .كــا يتوجــب
إبــاغ أي شــخص يتــم توقيفــه بأســباب هــذا التوقيــف لــدى وقوعــه كــا يتوجــب إبالغــه رسيعــا
بأيــة تهمــة توجــه إليــه.
وميثــل االختفــاء القــري ،باعتبــاره انتهــاكا مركبــا يطــال عــددا كبــر مــن الحقــوق األساســية
املحميــة دوليــا ،واحــدا مــن بــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان .ومــا يزيــد مــن جســامة
هــذا االنتهــاك كــون األرضار املرتتبــة عنــه تتعــدى الضحايــا املبارشيــن لتطــال عائالتهــم ،بــل
واملجتمــع برمتــه مــا دام الهــدف مــن وراء مامرســته هــو بــث الرعــب والخــوف لــدى هــؤالء جميعــا
باعتبــاره ميــس الحــق يف الحيــاة .وهــذا االنتهــاك هــو الدافــع إىل صــدور إعــان حاميــة جميــع
األشــخاص مــن االختفــاء القــري ،والــذي اعتمــد ونــر عــى املــأ مبوجــب قــرار الجمعيــة
العامــة لألمــم املتحــدة () ( )47133املــؤرخ يف 1992/12/18م .ويشــكل إعــان األمــم املتحــدة،
واالتفاقيــة الدوليــة لحاميــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــري لعــام 2006م ،ونظــام روما
األســايس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام 1998م اإلطــار القانــوين لتقديــر االدعــاءات الخاصــة
بهــذا النــوع مــن االنتهــاكات.
وقــد متكنــت اللجنــة خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر مــن رصــد وتوثيــق عــدد ( )355حالــة
ادعــاء باالعتقــال التعســفي واالختفــاء القــري قامــت بهــا مختلــف األطــراف يف جميــع مناطــق
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الجمهوريــة اليمنيــة ،ثبتــت مســؤولية جامعــة الحــويث وقــوات صالــح عــن عــدد ( )293حالــة
انتهــاك ،فيــا ثبتــت مســؤولية القــوات الحكوميــة والجهــات األمنيــة التابعــة للحكومــة وقــوات
التحالــف عــن عــدد ( )62حالــة.
وعــى الرغــم مــن أن اللجنــة ســتصدربالتزامن مــع هــذا التقريــر ملحــق مفصــل عــن الســجون
ومراكــز االعتقــال خــال فــرة الحــرب الســتعراض نتائــج تحقيقاتهــا فيــا يخــص االنتهــاكات
يف املعتقــات بشــكل عــام ،ومنــاذج مــن االنتهــاكات الخاصــة باالعتقــال واالختفــاء القــري
والتعذيــب ،إال أنــه ،وحرصــا مــن اللجنــة عــى بيــان مــا تبذلــه مــن جهــود يف رصــد وتوثيــق هــذا
النــوع مــن االنتهــاكات ،نبــن فيــا يــأيت منــاذج لعــدد مــن الوقائــع التــي تــم التحقيــق فيهــا مــن
قبــل اللجنــة:

أ) جامعة الحويث وقوات صالح
 )1و اقعة االعتقال للضحية (ف .م .أ .أ ،).مدينة دمت ،محافظة الضالع بتاريخ 2016\6\15م
تتلخــص الواقعــة ،وفق ـاً ملــا تضمنــه ملــف التحقيــق لــدى اللجنــة ،أنــه يف متــام الســاعة ()9:00
ليــا ،بتاريــخ العــارش من رمضــان 1437هـــ املوافــق 2016\6\15م ،وأثناء مــا كان الضح ّيــة املذكور
أعــاه يف الشــارع العــام ملدينــة دمــث – محافظــة الضالــع ،اســتوقفته مجموعــة مــن املســلحني

التابعــن لجامعــة الحــويث وقــوات حليفــة الســابق صالــح ،يرتــدي بعضهــم الــزي املــدين والبعــض
اآلخــر الــزي العســكري ،وقامــوا باالعتــداء عليــه بالــرب بأعقــاب البنــادق ،وقامــوا بحملــه إىل
إحــدى الســيارات ،واقتيــاده إىل مــكان غــر معــروف أمــى فيــه الضحيــة مــدة شــهر ،تعــرض
خاللــه لإلهانــة واالعتــداء عليــه بالــرب واملعاملــة الالإنســانية مــن قبــل املســؤولني عــن املعتقــل،
ومل يتــم الكشــف عــن مكانــه إال بعــد وســاطات وتدخــل مــن بعــض أقــارب الضحيــة لــدى عــدد
مــن قيــادات جامعــة الحــويث يف املديريــة.
وبحســب مــا ورد يف إفــادة الضح ّيــة وشــهادات الشــهود اللذيــن تــم ســاعهم مــن قبــل اللجنــة،
ومنهــم( :ج .ل .م .أ ،).و (ر .ص .ن .أ ،).واللذيــن أفــادوا بأنهــم شــاهدوا مجموعــه مســلحة بــزي

مــدين وعســكري عــى مــن طقــم عســكري تابعــن لجامعــة الحــويث وصالــح ،قامــوا باالعتــداء
بالــرب عــى الضحيــة بأعقــاب البنــادق ،واقتيــاده بالقــوة واحتجــازه يف مــكان مجهــول ملــدة
شــهر ،بــدون أن توجــه إليــه أي تهمــة جنائيــة أو يتــم معرفــة مــكان اعتقالــه.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود ،ومــا احتــواه التقرير،
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تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح بقيــادة
مــرف الجامعــة يف مدينــة دمــث – محافظــة الضالــع.

 )2اعتقال الضحية  /هاني محمد علي العزاني – مديرية دي السقال – محافظة إب
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا جــاء يف إفــادات ذوي الضحيــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود
الذيــن ثــم ســاعهم مــن قبــل اللجنــة ،ومنهــم( :ر .م .ث .أ ،).و (د .ن .ق .أ ،).و(ع .ع .م .م ،).أنــه
بتاريــخ 2017/4/3م ،ويف حــوايل الســاعة ( )10:00صباحــا ،وأثنــاء مــا كان الضحيــة هــاين محمد
عــي العــزاين يــداوم يف عملــه يف مصلحــة األحــوال املدنيــة مبدينــة القاعــدة محافظــة إب ،حــر
مســلحون مــن جامعــة الحــويث وقــوات صالــح بقيــادة مــرف الجامعــة يف األمــن الســيايس يف
املديريــة املدعــو أبــو عــي الوادعــي ،إىل مقــر األحــوال املدنيــة ،وتــم اســتدعاء الضحيــة إىل خــارج
املبنــى ،ثــم تــم اعتقالــه مــن قبــل املســلحني املذكوريــن ،واقتيــاده إىل مبنــى األمــن الســيايس ،ومــا
يــزال الضحيــة معتقــا لــدى جامعــة حتــى اللحظــة بذريعــة أنــه مــن املؤيديــن للمقاومــة.
النتيجة:
مــن خــال مــا ورد يف شــهادات الشــهود ،ومــا تضمنتــه أوراق وملــف الحالة ،تبــن للجنــة أن الجهة
املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح بقيــادة مــرف الجامعــة يف
مدينــة القاعــدة محافظــة إب املدعــو أبــو عــي الوادعــي.

 )3و اقعــة اعتقــال الضحيــة محمــد ملقــي محمــد دهمــان ،العمــر ٣٣ســنة ،مديريــة عيــال ســريح ،محافظــة
عمــران
تتلخــص الواقعــة بحســب إفــادات ذوي الضحيــة وأقــوال الشــهود ،ومنهــم( :م .ف .أ .ف ،).العمــر ٣٧
ســنة ،و(ع .أ .ص .م ،).العمــر  ٣٢ســنة ،بأنــه يف متــام الســاعة ( )10:00مــن صبــاح يــوم األحــد
املوافــق 2017/1/20م ،تعــرض الضحيــة للمالحقــة مــن قبــل مجموعــه مســلحة تابعــه لجامعــة
الحــويث ،وقامــت باعتقالــه يف ســوق القشــلة بعمــران ،وإيداعــه مقــر الســجن املركــزي باملحافظة،
ومنــع الزيــارة واألدويــة عنــه عــى الرغــم مــن إصابتــه بالــرع ،كــا أفــاد أحــد الشــهود مــن
املعتقلــن أنــه التقــى بالضحيــة يف الســجن املركــزي بعــد خروجــه مــن الزنزانــة االنفراديــة ،وكان
يف حالــة يــرىث لهــا جســديا ونفســيا بســبب مــا تعــرض لــه مــن اعتــداء وتعذيــب وبســبب حالتــه
الصحيــة.
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النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا احتــواه التقريــر ،وبعــد االســتامع إىل إفــادات كل
مــن ادىل باملعلومــات عــن الواقعــة ،وشــهادات الشــهود ،تبــن للجنــة أن جامعــة الحــويث ،بقيــادة
مــرف الجامعــة يف محافظــة عمــران هــي املســؤولة عــن ارتــكاب هــذا االنتهــاك

 )4و اقعة اعتقال سبعة من الضحايا من أبناء قرية الزوب ،مديرية رداع محافظة البيضاء
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا ورد يف ملــف الحالــة ،أنــهُ يف تاريــخ:2508/2017/م ،ويف قريــة
الــزوب ،قــام مجموعــة مــن املســلحني التابعــن لجامعــة الحــويث وقــوات الرئيــس الســابق صالــح
– املتمركزيــن يف نقطــة مبنــى مديريــة القريشــية – طريــق الــزوب  -رداع مبحافظــة البيضــاء،
باعــراض الضحايــا املذكــورة أســاؤهم أدنــاه ،واعتقالهــم ،ومــن ثــم اقتيادهــم إىل أحــد املعتقــات
التابعــة لجامعــة الحــويث يف مدينــة رداع.

أسماء الضحايا:
م

االسم:

1

محمد احمد علي األزرق

2

غازي احمد محمد األزرق

3

جابرعلي بن علي األزرق

4

قايد صالح األزرق

5

ياسراحمد علي األزرق

6

احمد قايد دحومة

7

رامي صالح محمد الجوعري

وبحســب مــا ورد يف إفــادات ذوي الضحايــا ،وشــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة،
ومنهــم( :م .أ .م .ش ،).و (م .م .أ .أ ،).أنــه ويف صبــاح يــوم الجمعــة املوافــق:2508/2017/م،
أقدمــت مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات حليفهــا الســابق صالــح يف منطقــة
القريشــية  -طريــق الــزوب  -رداع مبحافظــة البيضــاء بإيقــاف الضحايــا الســبعة املذكوريــن ،ومــن
ثــم اعتقالهــم ونقلهــم إىل أحــد املعتقــات التابعــة للجامعــة يف مدينــة رداع ،وإخفائهــم ألكــر مــن
أســبوع مــن دون أن يوجــه اليهــم أي اتهــام بارتــكاب أي جرميــة جنائيــة.
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النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا تضمنــهُ ملــف الحالــة ،تبــن للجنــة أان الجهــة
املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي قيــادة جامعــة الحــويث وقــوات حليفهــا الســابق صالــح يف
مديريــة القريشــية رداع محافظــة البيضــاء.

ب) الجيش الوطني والجهات األمنية التابعة للحكومة
 )1و اقعة االختفاء القسري للضحية /عارف شرف سعيد عبد هللا الصلوي:
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا جــاء يف إفــادات ذوي الضحيــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود
الذيــن تــم ســاعهم مــن قبــل اللجنــة ،ومنهــم( :ع .ع .س .أ ،).و (ز .ر .ع .ع ،).و (ع .ع .ع .أ ،).و (ش.
س .ع .أ ،).و (ن .أ.غ .س ،).أنــه بتاريــخ 2017/7/2م ،قامــت مجموعــة مســلحة مــن أفــراد كتائــب
أبــو العبــاس التابعــة للــواء ( )35يف مدينــة تعــز باعتقــال الضحيــة عــارف رشف ســعيد عبــد اللــه
الصلــوي أثنــاء نزولــه مــن القريــة إىل مدينــة تعــز الســتالم راتبــه ،كونــه يعمــل جنديــا يف إدارة
البحــث الجنــايئ يف قســم رشطــة الشــايس مبدينــة تعــز ،واقتيــاده إىل مــكان مجهــول ،وال زال
الضح ّيــة مفقــودا ،وال يعــرف مصــره حتــى اللحظــة.
النتيجة:
مــن خــال مــا ورد يف إفــادات ذوي الضحايــا وشــهادات الشــهود ،ومــا تضمنــه ملــف القضيــة،
ومــا قامــت بــه اللجنــة مــن تحقيقــات ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي
املقاومــة الشــعبية  -كتائــب أبــو العبــاس التابعــة للــواء ( )35مــدرع يف مدينــة تعــز بقيــادة املدعــو
عــادل عبــده فــارع.

 )2و اقعة االخفاء القسري– مديرية املنصورة  -محافظة عدن بتاريخ 2017\11\9م
تتلخــص الواقعــة ،وفقـاً ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،أنــه بتاريــخ 2017/11/9م ،ويف
متــام الســاعة ( )1:00بعــد منتصــف الليــل ،قامــت مجموعــة مســلحة تابعــة لقــوات مكافحــة
اإلرهــاب التابعــة إلدارة أمــن عــدن ،باعتقــال يوســف صالــح احمــد عبداللــه العمــودي واحتجــازه
يف جهــة غــر معروفــة .وبحســب مــا ورد يف إفــادات ذوي الضحيــة وشــهادات الشــهود اللذيــن تــم
ســاعهم مــن قبــل اللجنــة ،ومنهــم( :م .م .ع .أ ،).العمــر  44عامــا ،و (ع .ع .أ ،).العمــر  24عامــا،
فإنــه وبتاريــخ 2017/11/9م ،الســاعة ( )1:00بعــد منتصــف الليــل ،قامــت مجموعــة مســلحة
مكونــة مــن عــرة أشــخاص ملثمــن باقتحــام املنــزل الخــاص بــأرسة الضحيــة ،حيــث تــم اعتقال
الضحيــة بعــد أن أثــاروا الرعــب يف نفــوس ســكان املنــزل ،ونقلــه بواســطة طقمــن عســكريني
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تابعــن لقــوات مكافحــة اإلرهــاب إىل جهــة غــر معروفــة .ومنــذ ذلــك اليــوم ،وحتــى كتابــة
التقريــر ،انقطعــت أخبــار الضحيــة عــن عائلتــه ،ومل تعــد تعــرف عنــه أي يشء ،وذلــك بالرغــم مــن
املحــاوالت املســتمرة مــن قبــل العائلــة ملعرفــة مكانــه.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود ،وبالرغــم مــن
قيــام اللجنــة بتســليم مديــر أمــن عــدن وقائــد قــوات مكافحــة االرهــاب كشــفا متضمنــا لحــوايل
( )41شــخصا مــن املخفيــن قــرا يف محافظــة عــدن ،والــذي تقــوم اللجنــة بالتحقيــق يف
وقائــع اختفائهــم واعتقالهــم مــن قبــل الجهــات األمنيــة والعســكرية يف مدينــة عــدن .وبالرغــم
مــن الوعــود التــي قطعهــا مديــر أمــن عــدن وقائــد قــوات مكافحــة اإلرهــاب للجنــة بالــرد عــى
استفســاراتها بشــأن األشــخاص الــواردة أســاؤهم يف الكشــوف املشــار إليهــا ،والتــي مــن ضمنهــا
اســم الضحيــة .ونظــرا لعــدم تلقــي اللجنــة ألي رد عــى استفســاراتها حتــى تاريخــه ،ومــع مراعــاة
مــا ورد يف مذكــرة الحكومــة إىل رئيــس مجلــس األمــن املشــار إليهــا ســابقا بشــأن عالقــة مديــر
أمــن عــدن بالحكومــة الرشعيــة ،فقــد تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن اعتقــال الضحيــة
يوســف صالــح احمــد عبداللــه العمــودي هــي قــوات مكافحــة اإلرهــاب بقيــادة املدعــو يــران
املقطــري ،والتابعــة إلدارة أمــن محافظــة عــدن.

 )3و اقعــة اعتقــال عــدد مــن أبنــاء محافظــة البيضــاء فــي إحــدى النقــاط األمنيــة التابعــة لقــوات الحــزام
األمنــي بمديريــة حبيــل جبــر محافظــة لحــج
تتلخــص الواقعــة ،بحســب ما تضمنــه ملــف القضية لــدى اللجنــة ،بأنــه يف تاريــخ2016/12/10م،
قــام أفــراد تابعــون للحــزام األمنــي يف النقطــة األمنيــة الواقعــة مبديريــة حبيــل جــر محافظــة
لحــج ،بإيقــاف ســبعة مــن أبنــاء محافظــة البيضــاء ،واعتقالهــم تعســفيآ ملــدة تــراوح مــا بــن
عرشيــن إىل تســعني يومــا.
أسماء الضحايا:
م

االسم

1

صالح صالح علي العمري

2

محمد ناصرعمرعلي

3

صالح صالح محمد
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4

يوسف صالح سعد بنه

5

يوسف صالح احمد

6

صالح عبدهللا صالح البجيري

7

صالح صالح علي العمري

وبحســب ومــا ورد يف إفــادات الضحايــا ،ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم
اللجنــة ومنهــم( :ع .س .م ،).و(م .ن .ع .ع ،).و(ص .ص .م ،).و(ي .ص .س ،).و(ص .أ .ص،).
و(ص .ع .ص ،).و(ع .ع .م .ب ،).فإنــه وعنــد الســاعة ( )2:00مــن مســاء يــوم الســبت املوافــق
2016/12/10م ،قــام أفــراد تابعــون للحــزام األمنــي مبديريــة حبيــل جــر محافظــة لحــج ،بإيقــاف
الضحايــا املذكوريــن يف إحــدى النقــاط األمنيــة التابعــة للحــزام األمنــي وهــم يف طريقهــم إىل
العاصمــة املؤقتــة ،ومــن ثــم اقتيادهــم إىل املعتقــل التابــع لقــوات الحــزام األمنــي يف املديريــة ،
واعتقالهــم لفــرات متفاوتــة تــراوح مــا بــن العرشيــن والتســعني يــوم ،وذلــك دون أي مســوغ
أو اتهــام بارتــكاب أي جرميــة جنائيــة ،ومــن دون أن يتــم إحالتهــم إىل القضــاء ،وملجــرد االشــتباه،
وتحــت ذرائــع ومــررات مناطقيــة ،ولكونهــم مــن أبنــاء املحافظــات الشــالية الــذي غالبــا مــا
يتعرضــوا لالحتجــاز واالعتقــال التعســفيني واملنــع مــن حقهــم يف الحركــة والتنقــل مــن قبــل
النقــاط األمنيــة التابعــة ملــا يســمى بقــوات الحــزام األمنــي.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا تضمنتــه أوراق القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــع
مراعــاة مــا ورد يف مذكــرة الحكومــة اليمنيــة املوجهــة إىل رئيــس مجلــس األمــن الــدويل واملؤرخــة
يف 2018/3/20م بشــأن مالحظــات حكومــة الجمهوريــة اليمنيــة عــى تقريــر فريــق الخــراء
املعنــي باليمــن والتابــع للجنــة املشــكلة مــن مجلــس األمــن مبوجــب القــرار ( ،)2140والــذي نفــت
الحكومــة فيهــا تبعيــة مــا يســمى بقــوات الحــزام األمنــي وقــوات النخــب الحرضميــة والشــبوانية
للحكومــة الرشعيــة ،واعتربتهــا قــوات خارجــة عــن ســلطة الدولــة وال تتبــع قيــادة وزارة الدفــاع
وال وزارة الداخليــة ،فقــد تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي قــوات الحــزام
األمنــي مبنطقــة  -حبيــل جــر محافظــة لحــج .وتــرى اللجنــة رضورة قيــام الحكومــة وقــوات
التحالــف العــريب بواجبهــا يف اخضــاع هــذه القــوات لســلطة الدولــة ،وتقديــم املســؤولني عــن
ارتــكاب االنتهــاكات يف هــذه الوحــدات للمســاءلة ،وإحالتهــم إىل القضــاء .
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 )4و اقعــة اعتقــال الضحيتيــن - :علــي محســن الخريبــي ،وأخيــه محمــد محســن علــي فــي قريــة مــاس بمديريــة
عتــق محافظــة شــبوة.
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،بأنــه يف تاريــخ 2018/3/16م،
قامــت قــوات ال ّنخبــة الشــبوانية مبحــارصة منــزل الضحيتــن الواقــع بأطــراف قريــة مــاس مبديرية
عتــق ،واعتقلــت كال مــن الضحيــة عــي الخريبــي ،وأخيــه محمــد محســن الخريبــي تعســفيا ،ودون
أي مســوغ قانــوين ،ومــن ثــم قامــت بنقلهــا إىل معســكر الســوداء مبدينــة عتــق ،ومنــه إىل
معســكر أحــد دول التحالــف مبنطقــة بلحــاف ،حيــث تــم اعتقالهــا هنــاك لفــرة طويلــة دون
اتخــاد أي إجــراءات قانونيــة تجاههــم.
وبحســب مــا ورد يف إفــادات ذوي الضحايــا وشــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت اليهــم اللجنــة،
ومنهــم( :س .ع .س .أ ،).و (ج .س .ح ،).بأنــه عنــد الســاعة ( )5:30مــن صبــاح يــوم الجمعــة
املوافــق 2018/3/16م ،حــارصت عنــارص مســلحة مــا يســمى بقــوات النخبــة الشــبوانية منــزل
الضحيتــن عــي ،وأخيــة محمــد الخريبــي ،ومــن ثــم قامــت بالهجــوم عــى املنــزل واقتحامــه
بالقــوة ،واعتقــال الضحيتــن املذكوريــن تعســفيا ،ودون أي وجــه حــق ،أو مســوغ مــن القانــون،
ومــن ثــم قامــت بنقلهــم إىل معســكر الســوداء مبدينــة عتــق التابــع لقــوات النخبــة الشــبوانية،
ومنــه إىل معســكر أحــد دول التحالــف مبنطقــة بلحــاف ،حيــث تــم اعتقالهــا هنــاك لفــرة طويلــه
دون اتخــاد أي إجــراءات قانونيــة تجاههــم .ومل يتــم إخــاء ســبيلهام إال بعــد فــرة طويلــة مــن
االعتقــال ،لغــرض الرتضيــة وحضــور مراســم دفــن جثــان أخيهــا الــذي قتلتــه قــوات النخبــة
الشــبوانية يف منطقــة مــاس مبديريــة عتــق محافظــة شــبوة.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف إفــادات ذوي الضحايــا وشــهادات
الشــهود ،ومــع مراعــاة مــا ســبق بيانــه يف الواقعــة الســابقة بشــأن موقــف الحكومــة اليمنيــة
مــن مــا يســمى بقــوات النخبــة الشــبوانية والحرضميــة وقــوات الحــزام األمنــي ،تبــن للجنــة أن
الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي قــوات النخبــة الشــبوانية يف مديريــة عتــق محافظــة
شــبوة ،باإلضافــة إىل مســؤولية قــوات التحالــف العــريب يف معســكر التحالــف الكائــن يف بلحــاف
محافظــة شــبوة.
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ثالثا :التعذيب وسوء املعاملة:
خــال الفــرة التــي يغطيهــا التحقيــق ،قامــت اللجنــة برصــد حــوايل ( )19حالــة ادعــاء بالتعذيــب
واملعاملــة الالإنســانية واملهينــة ،قامــت بهــا بعــض األطــراف يف عــدد مــن مناطــق الجمهوريــة
اليمنيــة ،ثبتــت مســؤولية جامعــة الحــويث وقــوات صالــح عــن ( )11حالــة ،فيــا ثبتــت مســؤولية
قــوات الجيــش والجهــات األمنيــة التابعــة للحكومــة عــن عــدد ( )8حــاالت.
وحيــث أن اللجنــة ســتورد يف املرفــق الخــاص بالســجون ومراكــز االعتقــال يف اليمــن امللحــق بهــذا
التقريــر بيانــات ومعلومــات موضحــة عــن كافــة االنتهــاكات التــي قامــت بهــا أطــراف النــزاع
واملتعلقــة باالعتقــال والتعذيــب واملعاملــة املهينــة التــي يتعــرض لهــا املعتقلــون يف جميــع املعتقالت
التابعــة لكافــة األطــراف ،فــإن اللجنــة تكتفــي هنــا بإيــراد االحصائيــات الخاصــة مبــا تــم رصــده
والتحقيــق فيــه مــن ادعــاءات متعلقــة بالتعذيــب وســوء املعاملــة خــال الفــرة التــي يغطيهــا
التقريــر .وتحيــل القــارئ إىل تقريرهــا النوعــي الخــاص بالســجون واملعتقــات بشــأن منــاذج
الوقائــع التــي قامــت بالتحقيــق فيهــا ،وكل مــا يتعلــق بهــذا النــوع مــن االنتهــاكات مــن معلومــات.

رابعا :تفجيراملنازل:
يعــد تفجــر املنــازل واملســاكن مخالفــة جســيمة التفاقيــة جنيــف الرابعــة وفقــا ملــا جــاء يف املــادة
( )147مــن االتفاقيــة حيــث نصــت أن« :تدمــر واغتصــاب املمتلــكات عــى نحــو ال تــرره رضورات
حربيــة وعــى نطــاق كبــر بطريقــة غــر مرشوعــة وتعســفية وتعتــر مخالفــات جســيمة
لالتفاقيــة» .كــا أن جرميــة هــدم املنــازل تدخــل ضمــن اختصــاص محكمــة الجنايــات الدوليــة،
حيــث أن املــادة ( )8مــن ميثــاق رومــا لعــام 1998م اعتــرت أن االعتــداء عــى املمتلــكات الخاصــة
املحميــة وفقــا ألحــكام معاهــدة جنيــف الرابعــة ميثــل جرميــة حــرب صارخــة ينعقــد معهــا
اختصــاص املحكمــة الدوليــة .وتعــد هــذه الجرميــة اعتــداء ســافرا عــى مبــدأ الحــق يف الســكن
املنصــوص عليــه يف املــادة ( )11مــن العهــد الــدويل الخــاص للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة
والثقافيــة ،خصوصــا ملــا تحملــه يف طياتهــا مــن انعكاســات نفســية ســلبية عــى أصحــاب هــذه
املنــازل وأطفالهــم ونســائهم ،ملــا تتســبب فيــه مــن تشــتيت شــمل العوائــل وتهجريهــم قــرا،
وترشيدهــم دون أي ذنــب .وخــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر قامــت اللجنــة برصــد حــوايل
( )21حالــة ادعــاء بتفجــر املنــازل .ويجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن هــذا النــوع مــن االنتهــاكات تنفــرد
بــه جامعــة الحــويث وقــوات حليفهــا الســابق صالــح فقــط .مــع األخــذ باالعتبــار قيــام اللجنــة
برصــد حالــة تفجــر واحــدة تقــع ضمــن مســؤولية الجهــات املحســوبة عــى الحكومــة .وقــد انهت
اللجنــة التحقيــق يف هــذه الواقعــة ،وأوردتهــا ضمــن منــاذج التحقيقــات التــي أوردتهــا اللجنــة يف
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هــذا التقريــر ،واملبينــة فيــا يــأيت :

أ) مناذج لوقائع تفجري منازل منسوبة للحوثيني:
 )1و اقعة تفجيرخمسه منازل بمنطقة ذي مجيربمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،بأنــه يف تاريــخ 2017/8/19م،
أقدمــت مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــه الحــويث بقيــادة مــرف الجامعــة يف مديريــة ذي ناعم
عــى تفجــر منــزل الضحيــة صالــح احمــد عــي الجذينــي ،واملكــون مــن دوريــن ،باســتخدام مــواد
شــديدة االنفجــار ،أدت إىل نســف املنــزل ،وتدمــر خمســة منــازل أخــرى مالصقــة ملنــزل الضحيــة.

أسماء الضحايا أصحاب املنازل:
م

االسم

نوع الضرر

الوصف

1

صالح احمد علي الجذيني

تدميركلي للمنزل

مكون من دور

2

علي صالح محمد الجذيني

تدميركلي للمنزل

مكون من دور

3

حسين علي محمد الجذيني

تدميركلي للمنزل

مكون من دورين

4

صالح علي صالح الجذيني

تدميركلي للمنزل

مكون من دور

5

سليم حسن علي الجذيني

تدميركلي للمنزل

مكون من دور

6

عبدالقادراحمد علي الجذيني

تدميركلي للمنزل

مكون من دور

ومــن خــال مــا ورد يف إفــادات الضحايــا ،ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم
اللجنــة ،ومنهــم( :ع .ع .م .ي ،).و(ي .ص .س ،).ومــا تضمنــه تقريــر املعاينــة املرفــوع مــن قبــل
الفريــق امليــداين التابــع للجنــة ،بأنــه عنــد الســاعة ( )4:00مــن مســاء يــوم الســبت املوافــق
2017/8/19م ،يف قريــة ذي مجــر مبديريــة ذي ناعــم مبحافظــة البيضــاء ،قامــت مجموعــة
مســلحة تابعــة لجامعــه الحــويث بتفجــر منــزل الضحيــة صالــح أحمــد عــي الجذينــي الكائــن
يف حــارة شــعبية منازلهــا متالصقــة ،وذلــك بحجــه أن ابــن الضحيــة صالــح أحمــد عــي الجذينــي،
أحــد أفــراد املقاومــة يف مديريــة ذي ناعــم .وبســبب شــدة االنفجــار وتالصــق املنــازل وقدمهــا،
نتــج عــن نســف منــزل الضحيــة ،تدمــر خمســة منــازل أخــرى مالصقــة ومجــاورة لــه.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا تضمنــه ملــف القضيــة مــن تقاريــر وأوراق
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مرفقــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود وأقــوال الضحايــا ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن
هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث يف مديريــة ذي ناعــم مبحافظــة البيضــاء بقيــادة مــرف
الجامعــة يف املديريــة.

 )2و اقعة تفجيرعمارة من خمسة ادوار– مديرية التعزية – محافظة تعز
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا جــاء يف ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا تضمنتــه التقاريــر والصــور
املرفقــة ،ومــا جــاء يف إفــادات الضحايــا وشــهادات الشــهود الذيــن تــم ســاعهم مــن قبــل اللجنــة،
وهــم( :ر .ع .أ .ص ،).و(ع .ع .ع .ص ،).أنــه يف األحــد 1436/9/25هـــ ،املوافــق 2015/6/12م،
قامــت مجموعــة مســلحة مــن جامعــة الحــويث وقــوات صالــح بوضــع املتفجــرات حــول العــارة
التابعــة للضحايــا :طاهــر عبــد اللــه عبــد العزيــز ،ونبيــل عبــد اللــه عبــد العزيــز ،الكائنــة يف شــارع
العديــن منطقــة الهشــمة ،مديريــة التعزيــة  -محافظــة تعــز ،واملكونــة مــن خمســة أدوار ،ثــم
قامــوا بتفجريهــا وتســويتها بــاألرض وتحويلهــا إىل أكــوام مــن الحجــارة.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود والضحايــا ،ومــا
تضمنتــه األوراق والصــور ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة
الحــويث وقــوات صالــح يف مديريــة التعزيــة محافظــة تعــز.

ب) واقعة تفجري منزل من قبل بعض الجهات األمنية املحسوبة عىل الحكومة
 )1و اقعــة تفجيــرمنــزل ورثــة شــيخ محمــد عبــدهللا بوداحــس ،بمنطقــة الحوطــة بمديريــة ميفعــه ،محافظــة
شــبوه.
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،بأنــه يف تاريــخ 2017/11/26م،
أقدمــت قــوات مــن النخبــة الشــبوانية مبحــارصة منــزل ورثــة شــيخ محمــد عبداللــه بوداحــس،
الــذي كان خاليــا مــن ســاكنيه حينهــا ،وهــو منــزل مكــون مــن أربعــه أدوار مبنــي مــن الطــوب
والحجــر ،ثــم قامــت تلــك القــوات بــزرع عبــوات ناســفه يف جميــع أركان املنــزل وفجرتــه بعــد أن
تــم نهــب محتوياتــه مــن قبلهــم.
وبحســب مــا ورد يف إفــادات الضحايــا (عــدد مــن الورثــة مــاك املنــزل) ،ومــا جــاء يف شــهادات
الشــهود الذيــن تــم ســاعهم مــن قبــل اللجنــة ،ومنهــم( :ع .م .أ .ش .ب ،).و (أ .ص .أ ،).بأنــه
عنــد الســاعة ( )10:00مــن صبــاح يــوم األحــد املوافــق 2017/11/26م ،مبنطقــة الحوطــة مديريــة
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ميفعــه ،محافظــة شــبوه ،قامــت قــوات مــن النخبــة الشــبوانية مبحــارصة منــزل ورثــة شــيخ
محمــد بوداحــس ،وإخالئــه مــن ســاكنيه ،ونهــب جميــع محتوياتــه ،وزرع عبــوات ناســفه يف
جميــع أركانــه وتفجــره ،وهــو منــزل مكــون مــن أربعــة أدوار ،وذلــك عــى خلفيــة االشــتباه يف
كــون أحــد الورثــة ينتمــي إىل تنظيــم القاعــدة.
النتيجة:
مــن خــال تحقيقــات اللجنــة ،ومــا تضمنــه ملــف القضيــة لديهــا ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود،
وأقــوال الضحيــة ،تبــن للجنــة ثبــوت حــدوث االنتهــاك تجــاه الضحيــة ،وأن الجهــة املســؤولة عــن
ذلــك االنتهــاك هــي قــوات النخبــة الشــبوانية.

ً
خامسا :االعتداء على الحق في حرية الحركة والتنقل
تحظــر القوانــن والترشيعــات الوطنيــة ،إضافــة إىل نصــوص العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة
والسياســية املصــادق عليــه مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة االعتــداء عــى الحــق يف حريــة الحركــة
والتنقــل داخــل البــاد ومنعهــم مــن مامرســته ،حيــث تنــص املــادة ( )57مــن الدســتور اليمنــي
عــى كفالــة حريــة التنقــل والحركــة داخــل أرايض الجمهوريــة لــكل مواطــن وال يجــوز تقييدهــا إال
يف الحــاالت التــي يبينهــا القانــون وملقتضيــات أمــن وســامة املواطنــن ،كــا تنــص الفقرتــن (1
و  )2مــن املــادة ( )12مــن العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية عــى عــدم جــواز املســاس
بحــق الفــرد بالتنقــل وحريــة اختيــار مــكان إقامتــه.
وخــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر ،ويف فــرات ســابقة ،تلقــت اللجنــة العديــد مــن البالغــات
والشــكاوى عــن انتهــاكات طالــت حــق املواطنــن يف الحركــة والتنقــل ،ســواء مــن قبــل جامعــة
الحــويث ،التــي تلقــت اللجنــة بالغــات بشــأن قيامهــا مبنــع عــدد مــن املواطنــن مــن التنقــل
إىل عــدن وبعــض املحافظــات الخاضعــة لســلطة الحكومــة ،وعــى وجــه الخصــوص عــدد مــن
العاملــن بالجامعــات وموظفــي الحكومــة .وتســعى اللجنــة إىل رصــد هــذه االنتهــاكات ،والجلــوس
مــع الضحايــا والتحقيــق فيهــا .كــا رصــدت اللجنــة عــددا مــن وقائــع االنتهــاك املتعلقــة باالعتــداء
عــى الحــق يف التنقــل والحركــة مــن قبــل بعــض النقــاط األمنيــة التــي تقــع عــى الطــرق املؤديــة
إىل عــدن مــن جهتــي لحــج والضالــع وطــور الباحــة ،وعــى وجــه الخصــوص نقطــة الحبيلــن
عــى طريــق لحــج عــدن ونقطــة مصنــع الحديــد عــى طريــق تعــز طــور الباحــة عــدن ،وجميعهــا
تابعــة لقــوات الحــزام األمنــي ،إضافــة إىل رصــد بعــض الوقائــع التــي يتــم التحقيــق فيهــا مــن
قبــل اللجنــة بشــأن قيــام نقطــة الفلــج مبحافظــة مــارب التابعــة لــوزارة الداخليــة بارتــكاب عــدد
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ممــن االنتهــاكات املتعلقــة بحريــة التنقــل بحــق بعــض املســافرين عــر محافظــة مــارب .وفيــا
يــأيت منــاذج لعــدد مــن االنتهــاكات التــي قامــت اللجنــة برصدهــا وتوثيقهــا والتحقيــق فيهــا:

 )1و اقعــة منــع خمســة مــن املوظفيــن العامليــن فــي الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة مــن التنقــل إلــى عــدن بتاريخ
2017/12/ 19م
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا إلفــادة املبلــغ ،وشــهادة شــهود الواقعــة ،وهــم( :ن .أ .م ،).و(ي .غ .ع،).
و (هـــ .أ .ي ،).أنــه يف متــام الســاعة ( )10:00مــن مســاء يــوم الثالثــاء املوافــق 2017/12/19م،
وأثنــاء وصــول فريــق تابــع للصنــدوق االجتامعــي للتنميــة مكــون مــن خمــس موظفــن (تحتفــظ
اللجنــة بأســائهم) إىل نقطــة الحبيلــن يف مدخــل محافظــة لحــج عــى الطريــق املؤديــة مــن
صنعــاء إىل عــدن والتابعــة لقــوات الحــزام األمنــي ،تــم ايقافهــم مــن قبــل املســؤولني يف النقطــة
بدعــوى أنهــم ينتمــون إىل محافظــات شــالية ،واســتمروا عالقــن يف تلــك النقطــة حتــى
الســاعة ( )1:00مــن صبــاح اليــوم التــايل ،وتعرضــوا أثنــاء ذلــك إىل املعاملــة املهينــة ،والتلفــظ
عليــه باأللفــاظ النابيــة ،مــن قبــل جنــود النقطــة األمنيــة ،برغــم محاوالتهــم التوضيــح لهــم أنهــم
تابعــن للصنــدوق االجتامعــي للتنميــة ،وأنهــم يف مهمــة رســمية ضمــن مــروع ممــول مــن
البنــك الــدويل مخصــص لدعــم صغــار املزارعــن .وبعــد أن فشــلت محاوالتهــم يف إقنــاع الجنــود،
اضطــروا إىل تــرك البــاص الــذي اســتأجروه لنقلهــم إىل عــدن ،وعــادوا ســرا عــى األقــدام لعــدة
ســاعات إىل مدينــة الضالــع قاطعــن جبــاال وأوديــة ،نظــرا لعــدم وجــود ســيارات تقلهــم إىل هناك.
ومــن الضالــع قامــوا باســتئجار ســيارة ،وعــاودا إىل صنعــاء وهــم يف حالــة متعبــة جــدا.

 )2و اقعــة منــع املواطنيــن (م .ع .ع ،).و(خ .ع .م ).وعشــرة آخــرون كانــوا معهــم علــى متــن البــاص مــن التنقــل
إلــى عــدن
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا تضمنتــه الوثائــق واألوراق يف ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،وبحســب
مــا أفــاد بــه املبلغــون ،ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة ،ومنهــم:
(هـــ .أ .ع ،).و(ع .ق .م ،).و(ر .ب .ع ،).أنــه يف يــوم 2017/12/16م ،قــام أفــراد النقطــة األمنيــة
املجــاورة ملصنــع الحديــد الكائــن مبديريــة طــور الباحــة محافظــة لحــج ،وهــي تعــد أول النقــاط
التابعــة للحــزام األمنــي مبحافظــة لحــج عــى طريــق تعــز عــدن ،بإيقــاف البــاص املتحــرك مــن
مديريــة املعافــر مبحافظــة تعــز ،ومنــع جميــع الــركاب الذيــن كانــوا يســتقلونه ،وعددهــم ()12
راكبـاً ،جميعهــم كانــوا متجهــن إىل عــدن ،مــن مواصلــة الســفر إىل عــدن .وطلبــت منهــم العــودة
مــن حيــث أتــوا .وذلــك بالرغــم مــن أن جميــع الــركاب كان لديهــم بطائــق شــخصية رســمية تُعـ ّرف

بهــم ،وبالرغــم مــن محاوالتهــم التوضيــح للنقطــة األمنيــة طبيعــة أعاملهــم وأســباب ذهابهــم
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إىل عــدن ومــكان إقامتهــم فيهــا ،حيــث كان بعضهــم طــاب ،وآخريــن كانــوا ذاهبــن إىل عــدن
باعتبارهــا نقطــة مــرور للســفر إىل محافظــة حرضمــوت ،كونهــم ميتلكــون محــات تجاريــة
هنــاك ،أال أن ذلــك مل يكــن مجدي ـاً ،كــا أفــاد الشــهود أنــه كان إىل جانــب هــذا البــاص باصــات
كثــرة يزيــد عددهــا عــن ( )8باصــات ،باإلضافــة إىل عــدد مــن الســيارات الخاصــة األخــرى ،والتــي
تــم منعهــا جميعــا مــن الوصــول إىل عــدن .وطلبــت منهــم النقطــة األمنيــة العــودة إىل تعــز بحجــة
أن لديهــم توجيهــات مــن جهــات عليــا مبنــع دخــول أبنــاء املناطــق الشــالية إىل عــدن .كــا تــم
إطــاق النــار إلخافــة الــركاب وإجبارهــم عــى العــودة إىل تعــز.

 )3و اقعة منع املواطن (أ .ع .أ ،).و (ف .م .ح ،).و (ع .ر .ح ،).وعشرون آخرون من التنقل إلى عدن
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا لــأوراق ،والكشــوفات املرفقــة مبلــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا ورد يف
إفــادات املبلغــن ،ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود ،ومنهــم( :و .ج .س ،).و(س .ع .ش ،).و(هـــ .أ.
س ،).وبحســب التقريــر املرفــوع مــن قبــل فريــق اللجنــة املكلــف بالنــزول إىل نقطــة مصنــع حديــد،
أنــه يف ظهــر يــوم الســبت 2017/12/16م ،وعنــد وصــول عــدد مــن الســيارات والباصــات املحملــة
بالــركاب القادمــن مــن تعــز والحديــدة إىل نقطــة مصنــع الحديــد مبحافظــة لحــج متجهــة إىل
عــدن ،تــم توقيــف جميــع الســيارات يف النقطــة .وقبــل أن يتــم حتــى طلــب بطائــق التعريــف
الشــخصية ،قــام جنــود النقطــة بإلقــاء األحجــار والــرب عــى أســطح الســيارات ،وتوجيــه
األوامــر إىل الســائقني بالعــودة مــن حيــث أتــوا ،كــون أن هنــاك أوامــر لديهــم مبنــع دخــول أي
مواطــن مــن املحافظــات الشــالية إىل عــدن  ،كــا أفــاد الشــهود بأنهــم شــاهدوا جنــود النقطــة
وهــم يقومــون باالعتــداء عــى بعــض املواطنــن بالــرب والحبــس باملبــاين املجــاورة للنقطــة،
وكــذا برمــي الحجــارة والســحب وإطــاق الرصــاص الحــي تجــاه املواطنــن .وقــد تعــرض بعــض
املواطنــن والســائقني إىل اللطــم عــى الوجــه ،ومصــادرة الهواتــف ،ومفاتيــح الســيارات ،وغــر
ذلــك مــن االنتهــاكات الالأخالقيــة بســبب عــدم اســتجابتهم الرسيعــة ألوامــر الجنــود بالعــودة.

 )4و اقعة منع املواطنين (س .أ ،).و (ع .أ .ح ).و ( )13وآخرون من التنقل الى عدن
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا ورد يف ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،وبحســب إفــادات الضحايــا
واملبلغــن ،وشــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت اللجنــة إليهــم ،ومنهــم( :ع .أ .م ،).و(خ .ع .ع،).
و(ي .ع .م ،).ومــا تضمنــه تقريــر فريــق اللجنــة املكلــف بالنــزول واملعاينــة ،والفيديوهــات والصــور
املرفقــة بالتقريــر بأنــه :يف يــوم الخميــس 2017/12/14م ،وأثنــاء مــا كان (س .أ ،).و(ع .أ .ح،).
و( )13راكبـاً آخــرون يســتقلون البــاص مــن تعــز متجهــن إىل عــدن ،تــم إيقافهــم بنقطــة حديــد
عنــد الســاعة ( )1:00ظهــرا ،ومنعهــم مــن مواصلــة طريقهــم إىل عــدن مــن قبــل نقطــة مصنــع
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الحديــد مبحافظــة لحــج ،وذلــك بالرغــم مــن تقديــم ســائق البــاص للنقطــة كافــة البطائــق الثبوتية
الخاصــة بالــركاب .وعندمــا تــم ســؤال أفــراد النقطــة عــن ســبب املنــع قالــوا« :ممنــوع تســألوا،
هــذه أوامــر مــن جهــات عليــا» ،ثــم قــام أحــد أفــراد النقطــة بالــرب بالعصــا عــى البــاص ،وهــدد
الســائق بتكســر البــاص إن مل ينفــذ األوامــر ويعــود بالــركاب مــن حيــث أتــوا .وكان أحــد الــركاب
معــه معاملــة الســتالم جــوازه مــن عــدن ،وثالثــة منهــم طــاب بجامعــة عــدن لديهــم دراســة
قدمــوا أوراقهــم التــي تثبــت ذلــك ،إال أنهــم منعــوا هــم أيضــا مــن مواصلــة الســفر إىل عــدن.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،يف الوقائــع املشــار إليهــا أعــاه ،ومــا تــم رصــده
والتحقيــق فيــه مــن وقائــع لــدى اللجنــة ،خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر ،تبــن أن الجهــة
املســؤولة عــن االعتــداء عــى حــق املواطنــن يف حريــة الحركــة والتنقــل داخــل أرايض الجمهوريــة
هــي قــوات الحــزام االمنــي والنقــاط التابعــة لهــا عــى مداخــل مدنيــة عــدن يف محافظتــي لحــج
والضالــع.

ً
سادسا :االعتداء على حرية الفكرواملعتقد
نصــت املــادة ( )18مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق االنســان عــى أن لــكل شــخص الحــق يف الفكــر
والوجــدان والديــن ،كــا أكــد العهــد الــدويل لحقــوق املدنيــة والسياســية هــذا الحــق يف املــادة ()18
منــه ،وألــزم الــدول املصادقــة عــى حاميــة هــذا الحــق ،وهــو األمــر الــذي أكدتــه أيضــا املــادة ()6
مــن الدســتور اليمنــي ،والتــي تنــص عــى أن الدولــة تؤكــد عــى العمــل مبيثــاق األمــم املتحــدة،
واإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان ،وقواعــد القانــون الــدويل املعــرف بهــا بصــورة عامــة .وخــال
الفــرة املاضيــة مــن عمــر اللجنــة تــم التحقيــق يف عــدد مــن الوقائــع املتعلقــة بانتهــاك حريــة
الفكــر واملعتقــد ،مــن أبرزهــا :مــا يتعــرض لــه أفــراد الطائفــة البهائيــة يف اليمــن .ومــن خــال
التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف الوقائــع املشــار إليهــا تبــن للجنــة أن جامعــة الحــويث كانــت
هــي املســؤولة عــن معظــم هــذه االنتهــاكات التــي تــم ارتكابهــا تجــاه أفــراد الطائفــة البهائيــة،
فيــا عــدى واقعــة واحــدة كانــت مســؤولة عنهــا الجهــات األمنيــة التابعــة للحكومــة يف محافظــة
عــدن .كــا تبــن أيضــا أن هــذه االنتهــاكات كانــت تتــم بشــكل ممنهــج ،يف مخالفــة رصيحــة
ألحــكام ونصــوص القوانــن الوطنيــة واالتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة املتعلقــة بحريــة املعتقــد،
واملصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة.
إضافــة إىل ذلــك رصــدت اللجنــة عــددا مــن الوقائــع املتعلقــة باالعتــداء عــى حريــة املعتقــد قامــت
74

بهــا جامعــة الحــويث يف املناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرتها متثلــت يف قيــام الجامعــة بفــرض
العديــد مــن القيــود عــى مامرســة املواطنــن لبعــض الطقــوس الدينيــة املرتبطــة باملذهــب الســني
مثــل أداء صــاة الرتاويــح يف املســاجد خــال شــهر رمضــان املبــارك ،وتغيــر عــدد مــن خطبــاء
وأمئــة املســاجد وإبدالهــم بخطبــاء وأمئــة مــن العنــارص التابعــة للجامعــة ،كــا عملــت جامعــة
الحــويث أيضــا عــى نــر املذهــب الشــيعي بأفــكاره ومامرســاته يف جميــع املناطــق التــي تقــع
تحــت ســيطرتها ،وذلــك مــن خــال إقامــة النــدوات ودروس الوعــظ و دورات التوجيــه والرتبيــة
الدينيــة والثقافيــة التــي تقــدم لالطفــال ،وســعت الجــاة إىل فــرض هــذه االفــكار مــن خــال
الحديــث املســتمر عــن رضورة تغيــر املناهــج والربامــج والكتــب املدرســية والبيئــة املدرســية وذلــك
بهــدف فــرض وتكريــس املذهــب الشــيعي يف املجتمــع اليمنــي فكــرا ومامرســة .واللجنــة حاليــا
تنتظــر صــدور الطبعــة الجديــدة مــن املناهــج والكتــب املدرســية التــي أعلــن عــن اعتامدهــا مــن
قبــل املســؤولني التابعــن لجامعــة الحــويث خــال العــام الــدرايس القــادم ،وذلــك للتأكــد مــن صحة
هــذه االدعــاءات املتعلقــة بتغيــر املناهــج والتحقيــق فيهــا يف حــال ثبــوت صحتهــا ،وتضمــن
نتائــج هــذه التحقيقــات يف تقاريرهــا القادمــة.
ومــن أبــرز وقائــع االنتهــاكات التــي حققــت فيهــا اللجنــة يف موضــوع االعتــداء عــى حريــة
الفكــر واملعتقــد مــا يــأيت:

 )1و اقعــة مداهمــة الفعاليــة التــي كانــت تقيمهــا الطائفــة البهائيــة فــي مقــر مؤسســة يمــن جــود ،واعتقــال
جميــع املشــاركين فــي الفعاليــة بتاريــخ 2016/8/10م
تتلخــص الواقعــة بحســب أقــوال الشــهود ،ومنهــم( :ع .م .ح .أ ،).و(أ .أ .ع .ح ،).و(ع .أ ،).وإفــادات
بعــض الضحايــا ،وعــدد مــن أقاربهــم ،ومنهــم( :أ .أ .ص ،).و(أ .ص .ع ،).و(ع .ع .ع ،).و(ر .ج،).
و(أ .ص .ع ).بأنــه يف تاريــخ 2016/8/10م ،ويف ختــام فعاليــة كان يقيمهــا عــدد مــن أفــراد
الطائفــة البهائيــة تتعلــق بربنامــج بنــاء القــدرات ،تــم تنظيمهــا يف مقــر مؤسســة ميــن جــود
ـ الكائنــة يف أمانــة العاصمــة صنعــاء شــارع الجزائــر  -لعــدد مــن الشــباب والشــابات واألطفــال
مــن أبنــاء الطائفــة  ،يــراوح عددهــم مــن ( )62إىل ( )65فــردا ،فوجــئ الحارضيــن  -يف متــام
الســاعة ( )12:00ظهــرا  -مبداهمــة مقــر املؤسســة مــن قبــل عنــارص مســلحة تابعــة لجامعــة
الحــويث وقــوات حليفــه الســابق صالــح بقيــادة املدعــو نبيــل االكــوع .ومبجــرد وصولهــم إىل مقــر
املؤسســة  -عــى مــن عــدد مــن الســيارات العســكرية  -قامــوا باقتحــام املكاتــب والقاعــة التــي
كانــت تقــام فيهــا الفعاليــة ،واعتقــال جميــع املشــاركني واملتواجديــن يف مقــر املؤسســة ،وكان
ومــن ضمــن املعتقلــن أربعــة أطفــال وامــرأة وهــم:
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الحالة

م

االسم

العمر

1

رنا جعبل

 14عام

2

أبرارأكرم عياش

 16عام

كما تم اعتقال والدها

3

أيمن اكرم عياش

 15عام

كما تم اعتقال والده

4

عمرعبدالعزيزعياش

 15عام

5

روحية حشمت

 40عام

مالحظات

ال يزال والدهما معتقل حتى اآلن

وبحســب إفــادات الضحايــا والشــهود الــذي اســتمعت إليهــم اللجنــة ،فقــد متــت املداهمــة واالعتقال
بطريقــة فجــة ،وكانــت معاملــة األفــراد الذيــن قامــوا باالقتحــام ونفــذوا االعتقــال الإنســانية تجــاه
الضحايــا ،ومصحوبــة باالعتــداءات الجســديّة ،واأللفــاظ النابيــة .وبعــد اعتقال املشــاركني تــم نقلهم

إىل مقــر مبنــى األمــن القومــي ،حيــث تــم وضعهــم يف عنابــر مــع متهمــن آخريــن مبــا يف ذلــك
األطفــال .واســتمر اعتقــال الضحايــا لفــرات متفاوتــة ،وتــم االفــراج عنهــم بالتدريــج خــال فــرة
اســتمرت حــوايل شــهرين .وبقــي شــخص واحــد مــن املعتقلــن مل يتــم اإلفــراج عنــه حتــى تاريــخ
هــذا التقريــر وهــو الضحيــة كيــوان القــادري.
كــا أنــه وبالتزامــن مــع الواقعــة ،متــت مداهمــة وتفتيــش منــازل الضحايــا :بديــع الســنايئ ،ونديم
الســقاف ،ووليــد عيــاش ،كــا تــم إغــاق مؤسســة ميــن جــود التــي أقيمــت فيهــا الفعاليــة .ومل
يتــم الســاح بإعــادة فتحهــا إال بعــد شــهرين ،وبعــد التأكــد مــن أن مالكهــا ال ينتمــي إىل الطائفــة
البهائيــة ،كــا تــم أيضــا اقتحــام ونهــب مؤسســة متيــز ،وإغــاق مؤسســة نــداء ،لالشــتباه يف
تبعيتهــا ألفــراد ينتمــون للطائفــة البهائيــة.

 )2و اقعه اعتقال ومالحقة عدد من األفراد بسبب االشتباه في انتمائهم إلى الطائفة البهائية:
وثقــت اللجنــة ،وانتهــت مــن التحقيــق يف عــدد مــن وقائــع االعتقــال واملالحقــة غــر القانونيــة،
والتــي تعــرض لهــا عــدد مــن األشــخاص بســبب انتامئهــم إىل الطائفــة البهائيــة ،وذلــك خــال
العــام املــايض 2017م ،وبدايــة العــام الجــاري 2018م .ومــن أهــم الحــاالت التــي رصدتهــا اللجنــة،
وقامــت بالتحقيــق فيهــا مــا يــأيت:
1.1

وليد صالح عياش

اعتقــل يف 2017/4/20م ،وهــو يف طريقــه إىل محافظــة الحديــدة مــن قبــل النقطــة األمنيــة
الواقعــة يف مدخــل املدينــة كيلــو ( ،)16وهــو برفقــة صديقــة محمــود حميــد .وتــم إخفاؤهــا
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لفــرة تزيــد عــن ( )8أشــهر .ومل يتــم معرفــة مــكان احتجازهــا إال يف ينايــر 2018م .وال يــزال
الضحيتــان يف املعتقــل حتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر.
1.2

بديع الله سنايئ:

يبلــغ مــن العمــر ( )67عامــا .أعتقــل بدايــة بتاريــخ 2017/4/20م ،واســتمر يف املعتقــل ملــدة
أســبوع ،تــم بعدهــا إطــاق رساحــه ليتــم اعتقالــه مــرة أخــرى بتاريــخ 2017/5/24م مــن قبــل
مــا يســمى بـــ «األمــن القومــي» التابــع لجامعــة الحــويث يف صنعــاء ،حيــث تــم أخــذه مــن أمــام
مقــر الهيئــة العامــة للتخطيــط الحــري ،وال يــزال معتقــا حتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر.
1.3

وائل العريقي

تــم اعتقــال الضحيــة وهــو يف طريقــه إىل مقــر املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان يف صنعــاء
بتاريــخ 2017/5/24م ،وال يــزال معتقــا حتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر.
1.4

بجوهش بديع الله سنايئ

الضحيــة كان موظفــا يف الصليــب األحمــر ،واعتقــل بتاريــخ 2017/4/5م .ويف نهايــة العــام
2017م ،أفــرج عنــه ،وتــم ترحيلــه قــرا دون الســاح لــه برؤيــة أوالده وزوجتــه التــي تحمــل
الجنســية اليمنيــة.
1.5

اكرم صالح عياش

تــم اعتقــال الضحيــة بتاريــخ 2017/10/22م ،وهــو يف منــزل أخيــه وليــد صالــح عيــاش الكائــن
يف صنعــاء الحــي الســيايس جــوار جامــع العاقــل ،حيــث متــت مداهمــة املنــزل مــن قبــل عنــارص
تابعــة لجامعــة الحــويث قدمــوا عــى مــن عــدد مــن الســيارات املصفحــة ،وقامــوا بإطــاق النــار
عــى املنــزل واقتحامــه بالقــوة ،واعتقــال الضحيــة أكــرم عيــاش الــذي ال يــزال معتقــا حتــى اليوم.

 )3التحريض على البهائيين
مــن االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا أفــراد الطائفــة البهائيــة يف اليمــن ،والتــي تعمــل اللجنــة
عــى القيــام برصدهــا وتوثيقهــا ،قيــام جامعــة الحــويث بشــن حملــة إعالميــة واســعة النطــاق
ضــد أفــراد الطائفــة البهائيــة بهــدف تشــويه معتقداتهــم واإلســاءة إىل أفكارهــم .وشــملت هــذه
الحملــة التحريــض عليهــم ،والتشــهري بهــم ،وتكفريهــم ،واملطالبــة باملالحقــة واالعتقــال واملحاكمــة
للمنتمــن إىل هــذه الطائفــة ،وذلــك عــر وســائل اإلعــام املختلفــة التابعــة لجامعــة الحــويث،
ومــن ذلــك عــى ســبيل املثــال مــا ورد يف محــارضة زعيــم الجامعــة عبدامللــك الحــويث بتاريــخ
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2017/11/27م ،والتــي ألقائهــا مبناســبة ذكــرى املولــد النبــوي ،وتــم عرضهــا عــى قنــاة املســرة
التابعــة لهــم ،حيــث أشــار يف هــذه املحــارضة إىل أن البهائيــة واألحمديــة هي دَجــل وافــراء وباطل،
ومرتبطــة باملخابــرات األمريكيــة واإلرسائيليــة ،وأن نشــاطها مدفــوع بقصــد اخــراق األمــه ...الــخ.

 )4استخدام القضاء في محاكمة بعض املنتمين إلى الطائفة البهائية
مــن أبــرز الحــاالت التي قامــت اللجنــة برصدهــا ،هو اســتغالل جامعــة الحــويث للمحاكــم والنيابات
الخاضعــة لســلطتها يف محاكمــة عــدد مــن أفــراد الطائفــة البهائيــة ،ومنهــم الضحيــة حامــد بــن
حيــدره ،والــذي تــم اعتقالــه مــن مقــر عملــه يف منطقــة بلحــاف مبحافظــة شــبوة يف أواخــر
العــام 2013م ،وتــم إخفــاؤه ملــدة تزيــد عــى تســعة أشــهر ،ليحــال بعــد ذلــك إىل النيابــة واملحكمــة
الجزائيــة املتخصصــة التــي تــم إعــادة تشــكيلها مــن قبــل جامعــة الحــويث .وصــدر يف حقــه حكــم
باإلعــدام تعزيــرا بتاريــخ 2018/1/2م مــع مصــادرة كافــة أمالكــه ،كــا نــص الحكــم عــى إغــاق
ومصــادرة مقــرات وممتلــكات البهائيــة يف عمــوم اليمــن.
اعتقــال الضحيتــن حشــمت اللــه عــي محمــد ثابــت ،ونســيم الســقاف ،يف مطــار عــدن بتاريــخ
2017/1/11م.
رصــدت اللجنــة واقعــة انتهــاك قامــت بهــا الجهــات األمنيــة التابعــة للحكومــة يف محافظــة
عــدن ،حيــث تعــرض الضحيتــان مــن أتبــاع الطائفــة البهائيــة :حشــمت اللــه عــي محمــد ثابــت،
إيــراين الجنســية ،ونســيم الســقاف ،مينــي الجنســية ،لالعتقــال مــن قبــل الســلطات األمنيــة يف
مطــار أمــن عــدن بتاريــخ 2017/1/11م .وبالرغــم مــن أن الســلطات األمنيــة قــد قامــت باطــاق
رساح الضحيتــن يف وقــت الحــق ،وحاولــت تربيــر حادثــة االعتقــال مــن خــال القــول بــأن ســبب
االعتقــال هــو االشــتباه يف الضحيــة األول ،والــذي يحمــل الجنســية اإليرانيــة ،إال أن الثابــت أن انتامء
الضحيتــن إىل الطائفــة البهائيــة كان مــن ضمــن األســباب التــي أدت إىل إطالــة فــرة اعتقــال
للضحيتــن.
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القسم الثالث :قصف الطائرات األمريكية بدون طيار(الدرونز)
خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر ،تــم رصــد حــوايل ( )5وقائــع ادعــاء تتعلــق بقيــام ما يســمى
بالطائــرات األمريكيــة بــدون طيــار (الدرونــز) ،باســتهداف مدنيــن ،تــم توثيقهــا جميعــا وجمــع
األدلــة واملعلومــات بشــأنها ،والتحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة ،وقــد ســقط بواســطتها عــدد ()18
ضحيــة ،جميعهــم مــن املدنيــن ،بينهــم حــوايل ( )13قتي ـاً منهــم ( )3أطفــال ،إضافــة إىل ()5
جرحــى بينهــم طفلــن.
وفيام يأيت مناذج لعدد من الوقائع التي تم التحقيق فيها من قبل اللجنة:

 )1و اقعة قصف طائرات الدرونزملدنيين في منطقة العبرمحافظة حضرموت بتاريخ 2018/3/7م
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،بأنــه ،ويف متــام الســاعة
( )4:00مســاءا بتاريــخ 2018/3/7م ،تعرضــت ســيارتان األوىل نــوع شــاص تويوتــا ،والثانيــة
نــوع هيلوكــس تويوتــا عــى متنهــا ( )8مواطنــن مــن آل الوحــر ،وآل حريــدان يف منطقــة العــر،
جــح أنهــا طائــرة أمريكية،
مبحافظــة حرضمــوت لالســتهداف بصــاروخ مــن طائــرة بــدون طيــار ،ير ّ

ونتــج عــن ذلــك القصــف تدمــر الســيارتني ،ومقتــل ( )7أشــخاص بينهــم طفــل ال يتجــاوز عمــره
( )13عامــا ،وإصابــة شــخص واحــد بإصابــات بليغــة.

أسماء القتلى:
م

االسم

العمر

1

حزام عبدهللا سعيد الوحير

 40سنة

2

شاجع عبدهللا سعيد الوحير

 33سنة

3

محمد عبدهللا سعيد الوحير

 30سنة

4

مهدي عبدهللا سعيد الوحير

 18سنة

5

محسن علي سعيد الوحير

 55سنة

6

عبدهللا حسن القليل حريدان

 20سنة

7

عامرعلي حريدان

13عام

اسم املصاب
م

االسم

العمر

1

حسن صالح حريدان

19عام
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ووفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا أفــاد بــه ذوو الضحايــا ،ومــا ورد يف تقريــر
الفريــق املكلــف بالنــزول إىل مــكان الواقعــة مــن قبــل اللجنــة ،ومــا تــم تحريــزه مــن شــظايا
الصــاروخ ،ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود ،ومنهــم( :ع .م .ص .ح ،).و(س .م .ع .ق ،).بأنــه ويف
متــام الســاعة ( )4:00مســاءاً بتاريــخ 2018/3/7م ،وأثنــاء مــا كان الضحايــا يســتقلون ســياراتهم
يف طريقهــم إىل محــل إقامتهــم يف مخيــم النازحــن الكائــن يف منطقــة العــر ،والــذي يقيمــون
فيــه منــذ ثــاث ســنوات بســبب الحــرب .وخــال مرورهــم يف الطريــق الرئيــي ،قامــت طائــرة
أمريكيــة بــدون طيــار باســتهدافهم بثــاث رضبــات ،مــا أدى إىل مقتــل ســبعة أشــخاص ،وإصابــة
شــخص واحــد ،وتدمــر الســيارتني اللتــن كانــوا يســتقلونها ،كــا أفــاد أهــايل املخيــم ،وعــدد
مــن املواطنــن الذيــن كانــوا عــى معرفــة وثيقــة بالضحايــا ،والذيــن تحتفــظ اللجنــة بأســائهم
وإفاداتهــم لديهــا ،بــأن جميــع الضحايــا املســتهدفون كانــوا مواطنــون مدنيــون ونازحــون يف
املخيــم ،وبعضهــم مغرتبــون عــادوا مؤخــراً مــن اململكــة العربيــة الســعودية ،وليــس لديهــم أي
ارتبــاط بــأي جامعــات إرهابيــة.

 )2و اقعــة قصــف طائــرات الدرونــزلطفليــن فــي منطقــة عقبــة زعــج – مديريــة ولــد ربيــع – محافظــة البيضــاء
بتاريخ 2017/3/6م
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضية لــدى اللجنــة ،بأنــه ويف متــام الســاعة ()11:00
ليـاً بتاريــخ 2017/3/6م ،قامــت طائــرة أمريكيــة بــدون طيــار بقصــف ســيارة كانــت تقــل ثالثــة
إخــوة اثنــن منهــم أطفــال ،وجميعهــم كانــوا مــن النازحــن مــع والدهــم وعائلتهــم ،وذلــك بعــد
ســيطرة جامعــة الحــويث عــى قريتهــم .واســتهدفت الطائــرة الســيارة يف منطقــة عقبــة زعــج
مبديريــة ولــد ربيــع مــا أدى إىل مقتــل الطفلــن ونجــاة أخيهــم الثالــث

أسماء القتلى:
م

االسم

العمر

1

احمد عبدهللا محمد الصنبحي الخبزي

 12سنة

2

محمد عبدهللا محمد الصنبحي الخبزي

 10سنوات

ووفقــا ملــا ورد يف إفــادات ذوي الضحايــا ،ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم
اللجنــة ،ومنهــم( :ص .م .م .ع ،).و (ص .ع .م .ج ،).بأنــه وبتاريــخ 2017/3/6م ،وعندمــا كان
الضحيتــان احمــد عبداللــه محمــد الصنبحــي الخبــزي ،وأخيــه محمــد ،عــى مــن ســيارة أخيهــم
الثالــث مــن نــوع شــاص تويوتــا بعــد نزوحهــم مــع األهــايل النازحــن مــن قريــة يــكال ،قامــت
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طائــرة أمريكيــة بــدون طيــار باســتهدافهام مــا أدى إىل مقتلهــا ،ونجــاة أخيهــم الثالــث ،وذلــك
بالرغــم مــن أن الضحيتــن ال يــزاال طفلــن ( 10ســنوات و  12ســنة) .وكالهــا مدنيــان ،وال تربطهام
أي عالقــة بــأي تنظيــم أو جامعــة إرهابيــة مســلحة .وقــد أكد الشــهود أنهــم شــاهدوا الطائــرة بدون
طيــار تحــوم يف ســاء املنطقــة ،وســمعوا دوي االنفجــار ثــم شــاهدوا ألســنة اللهــب تتصاعــد مــن
الســيارة ،وهرعــوا إىل مــكان الواقعــة ملحاولــة إســعاف الضحيتــن ،إال أنهــم وجدوهــا قــد تحــوال
إىل أشــاء ،ومل ينجــوا مــن القصــف إال أخوهــم الثالــث ،والــذي كان يقــود الســيارة.

 )3و اقعــة قصــف عائلــة الضحيــة بــدران أحمــد حســين عامــر قريــة قــراره ،مديريــة املحفــد محافظــة أبيــن
بتاريــخ 23رمضــان املو افــق 2016/6/28م
تتلخــص الواقعــة بأنــه يف الســاعة ( )7:00صباحــا بتاريــخ 1437/9/23هـ املوافــق 2016/6/28م،
قامــت طائــرة بــدون طيــار – يرجــح أنهــا أمريكيــة  -باســتهداف منــزل الضحيــة بــدران أحمــد
خميــس عامــر يف قريــة قــراره مديريــة املحفــد محافظــة أبــن ،بقصــف صاروخــي ،نتــج عنــه
مقتــل ســبعة أشــخاص مــن أفــراد األرسة ،بينهــم أربعــة أطفــال وامــرأة ،وإصابــة امــرأة أخــرى.

أسماء القتلى:
م

االسم

العمر

1

بدران احمد خميس عامر

 32عام

2

نور ناصراحمد عوض

 23عام

3

صفية بدران احمد خميس

 4سنوات

4

ماجد مصطفى احمد

 3سنوات

5

ماجده مصطفى احمد خميس

 11سنة

6

بشرى على احمد خميس

 6سنوات

7

سمية مصطفى احمد

 5سنوات

أسماء الجرحى:
م

االسم

العمر

1

عائشة عبدهللا خميس

 45عام
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ووفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا أفــاد بــه ذوي الضحايا ،ومــا جاء يف شــهادات
الشــهود ،ومنهــم( :ع .م .م .أ ،).و(م .ع .أ .ح ،).والذيــن أفــادوا بأنــه يف تاريــخ 2016/9/23م ،ويف
متــام الســاعة ( )7:00صباحــا ،وعندمــا كان الضحايــا نامئــن يف منزلهــم ،أطلقــت طائــرة درونــز
بــدون طيــار صاروخــن جــو أرض عــى منزلهــم أدت إىل مقتــل ســبعه مــن أفــراد أرستــه ،وإصابــة
إمــراه بإصابــة بليغــة تســببت يف إعاقتهــا .وقــد أفــاد الشــهود وأهــايل قريــة قــراره ،أن الضحايــا
هــم مــن املواطنــن العاديــن ،وأكرثهــم أطفــال ،وليــس لــرب األرسة (بــدران احمــد حســن) أو
شــقيقه (مصطفــى) ،أي عالقــة بعنــارص القاعــدة ،أو أي تنظيــم إرهــايب .وأفــاد الشــهود أن قصــف
منــزل الضحيــة كان يف وقــت مبكــر مــن الصبــاح ،وأهــل القريــة نامئــن .وأنــه مــن جــراء قــوة
انفجــار للصواريــخ ،اســتيقظ عــى إثــر ذلــك جميــع أهــل القريــة .وكان الشــهود مــن أول املســعفني
لــأرسة الذيــن تناثــرت أشــاء البعــض منهــم ،ومل يتبــق مــن أفــراد األرسة ســوى إمــراه تدعــى
عائشــة عبداللــه خميــس ،والتــي أصيبــت يف القصــف بإصابــات بالغــة ،أدت إىل إعاقتهــا إعاقــة
كليــة عــن الحركــة.
النتيجة_:
مــن خــال مــا قامــت بــه اللجنــة الوطنيــة مــن أعــال التحقيــق يف حــاالت االدعــاءات املشــار
إليهــا ،باإلضافــة إىل عــدد مــن الوقائــع األخــرى املتعلقــة بقصــف الطائــرات األمريكيــة ملواطنــن
مينيــن مــن املدنيــن ،خلصــت اللجنــة إىل مســؤولية القــوات األمريكيــة ،بالرشاكــة مــع الحكومــة
اليمنيــة التــي ســمحت مبثــل هــذه التدخــات ،عــن ارتــكاب هــذا النــوع الخطــر مــن االنتهــاكات.
وتأكيــدا ملــا ض ّمنتــه اللجنــة يف تقاريرهــا الســابقة بهــذا الشــأن ،فــإن اللجنــة الوطنيــة تحــذر مــن
مغ ّبــة اســتمرار مثــل هــذه الرضبــات ،ومواصلــة قتــل واســتهداف املواطنــن املدنيــن اآلمنــن ،كــا

تؤكــد اللجنــة عــى رضورة التــزام الحكومــة اليمنيــة بنصــوص الدســتور والقوانــن الوطنيــة والتي

تؤكــد عــى وجــوب حاميــة املواطنــن مــن كل اعتــداء .وتوجــب تقديــم املتهمــن بــأي اتهامــات إىل
القضــاء .وتــرى اللجنــة أن عــى الحكومــة املبــادرة إىل دفــع التعويضــات العادلــة للمترضريــن مــن
تلــك االنتهــاكات ،ووضــع حــد للتجــاوزات الــذي ترتكبهــا الطائــرات األمريكيــة بــدون طيــار يف
اليمــن وبــأرسع وقــت.

ً
سابعا :التحديات (الصعوبات)
والتغــرات العســكرية واألمنيــة
شــهدت الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر الكثــر مــن األحــداث
ّ

والسياســية .وقــد كان مــن الطبيعــي أن يؤثــر ذلــك عــى أعــال وأنشــطة جميــع املؤسســات املحلية

والدوليــة العاملــة يف امليــدان ،ومــن بينهــا اللجنــة الوطنيــة .وقــد بذلــت اللجنــة جهــدا مضاعفــا
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لتجــاوز تلــك الصعوبــات والتحديــات وصــوال إىل التحقيــق يف جميــع ادعــاءات االنتهــاكات التــي
ارتكبــت بحــق اليمنيــن يف كل املحافظــات ،انطالقــا مــن مهمتهــا مبوجــب قــرار إنشــاء اللجنــة رقم
( )14لســنة 2012م ،وتعديالتــه .وستشــر اللجنــة يف هــذا التقريــر اىل بعــض التحديــات الكــرى
التــي واجهتهــا يف عملهــا عــى غــرار باقــي املؤسســات والهيئــات املحليــة والدوليــة األخــرى ،وذلــك
مــن أجــل حــث كافــة األطــراف والجهــات املعنيــة عــى بــذل املزيــد مــن الجهــود لتذليليها وتحســن
بيئــة العمــل يف حاميــة حقــوق اإلنســان يف العمــل  ،ومــن أهــم التحديــات والصعوبــات:
1.1اســتمرار املخاطــر األمنيــة ،واتســاع دائــرة العمليــات العســكرية يف املحافظــات التــي تشــهد
نزاعــا مســلحا ،مــع مــا يرتتــب عــى ذلــك مــن صعوبــات يف التنقــل والوصــول إىل مناطــق
االنتهــاكات.
2.2عــدم التــزام أطــراف النــزاع املســلح يف اليمــن عمومــا مببــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين
املتعلقــة بتطبيــق معايــر الــرورة العســكرية واإلنســانية والتناســب لحاميــة املدنيــن
واألعيــان الخاصــة والعامــة أثنــاء العمليــات العســكرية.
3.3عــدم تعــاون بعــض أطــراف النــزاع مــع اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق ،مــا أدى إىل صعوبــة نــزول
أعضائهــا إىل األماكــن التــي تقــع تحــت ســيطرة تلــك األطــراف ،واالكتفــاء باالعتــاد عــى
الراصديــن والباحثــن امليدانيــن.
4.4تأخــر بعــض أطــراف النــزاع يف الــرد عــى االستفســارات املوجهــة إليهــا مــن اللجنــة بشــأن
ادعــاءات االنتهــاكات املنســوبة إليهــا.
5.5تعــدد الجهــات األمنيــة والعســكرية املرتكبــة لالنتهــاكات ،وعــدم خضوعهــا لقيــادة واحــدة،
األمــر الــذي يرتتــب عليــه صعوبــة تحديــد هويــة املســؤولني عــن تلــك االنتهــاكات.
6.6ضعــف القــدرات املعنيــة واملهــارات الفنيــة للقامئــن عــى إنفــاذ القانــون يف املؤسســات
الضبطيــة والقضائيــة ،وقــر مــدة عمــل املنتمــن إليهــا.
7.7تنــوع االنتهــاكات التــي تطــال املدنيــن ،بحيــث تغطــي هــذه االنتهــاكات القانــون الــدويل
اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،وغريهــا مــن الحقــوق املدنيــة والسياســية
واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتفافيــة والبيئيــة وحقــوق بعــض الفئــات :املــرأة والطفــل
والســجني وذوي اإلعاقــة ،مــا يصعــب معــه وضــع خريطــة ثابتــة بهــذه االنتهــاكات حســب
مقرتفيهــا أو حســب املناطــق واملحافظــات أو حســب الفئــات آو حســب ســن الضحيــة وجنســه.
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التوصيات:
تحــرص اللجنــة عــى تقديــم توصيــات مختلفــة إىل كافــة أطــراف النــزاع ،ســواء يف تقاريرهــا
العامــة والنوعيــة أو يف املخاطبــات الكتابيــة التــي ترســلها إىل أطــراف بشــأن انتهــاكات معينــة،
إميانــا منهــا بتذكــر األطــراف بالتزاماتهــم تجــاه الضحايــا ،واحــرام حقــوق اإلنســان يف املناطــق
التــي تقــع تحــت ســيطرتهم ،وإكــاال للتوصيــات التــي قدمتهــا اللجنــة الوطنيــة يف التقاريــر
الســابقة ،فإنهــا تضــع هنــا بعــض التوصيــات املرتبطــة باملرحلــة التــي يغطيهــا التقريــر وهــي:

توصيات إلى جميع أطراف النزاع :
1.1احــرام قواعــد ومبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين املتعلقــة بأســاليب القتــال وحظــر الهجامت
والقصف العشــوايئ.
 .22.2االلتــزام بحاميــة الفئــات واألعيــان واألماكــن املحميــة يف القانــون الــدويل اإلنســاين،
وعــدم تعريضهــم للخطــر.
3.3مســاعدة املواطنــن يف الوصــول إىل املــوارد والوســائل الالزمــة لضــان العيــش الكريــم وتلقــي
املســاعدات الرضورية.
4.4إيقــاف عمليــات تقييــد الحريــة واالعتقــاالت خــارج نطــاق القانــون ،واالخفــاء القــري
للمواطنــن ،وعــدم التــذرع بالظــروف االســتثنائية واألمنيــة.
5.5تســهيل مهمــة الهيئــات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة العاملــة يف الغــوث اإلنســاين الغــذايئ
والصحــي.
6.6التعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة وطاقمهــا يف كافــة املحافظــات ،وإتاحــة الفرصــة لوصــول
أعضائهــا وفريــق التحقيــق املســاعد والراصديــن إىل جميــع أماكــن وقــوع االنتهــاكات،
وتزويدهــا بكافــة املعلومــات املطلوبــة.

جماعة الحوثي
1.1التوقف عن استهداف األحياء والتجمعات السكنية وتعريض حياة املدنيني للخطر.
2.2وقــف كافــة أشــكال التعذيــب التــي تطــال املعتقلــن مــن قبــل جامعــة الحــويث يف املحافظــات
التــي تقــع تحــت ســيطرتهم.
3.3االمتنــاع عــن أعــال االعتقــال التعســفي للمواطنــن والنشــطاء واملعارضــن السياســيني،
وكذلــك األفــراد الرافضــن لالشــراك بالقتــال يف املحافظــات التــي تقــع تحــت ســيطرة الجامعة،
ويف املناطــق التــي ميــر عربهــا املســافرون.

84

4.4التوقــف عــن زراعــة مزيــد مــن األلغــام يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا الجامعــة أو تنســحب
منهــا ،وااللتــزام بإعطــاء خرائــط توضيحيــة مبناطــق زراعــة األلغــام.
5.5التقيــد بالنصــوص الــواردة يف القانــون الــدويل اإلنســاين ،والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان،
والتــي تحظــر إرشاك األطفــال يف النزاعــات املســلحة وتجنيدهــم.
6.6إطالق رساح كافة املعتقلني يف السجون ومراكز االعتقال املختلفة لدى جامعة الحويث.
7.7االمتنــاع عــن مامرســات وسياســات التهجــر اإلجبــاري للســكان ،املؤديــة إىل تــرك منازلهــم
والنــزوح إىل مناطــق غــر آمنــه وغــر صالحــة للســكن واالســتقرار.
8.8التوقــف عــن األعــال االنتقاميــة مــن املعارضــن مــن خــال تفجــر املنــازل ومصــادرة
املمتلــكات.

الحكومة اليمنية
1.1القيــام باإلصالحــات االقتصاديــة التــي مــن شــأنها إيقــاف تدهــور العملــة التــي أرضت مبعيشــة
املواطنــن ،وتوفــر مصــادر الدخــل ورصف املرتبــات بشــكل منتظــم دون انقطــاع.
2.2االســتمرار يف التعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق ،وتنفيــذ توصياتهــا املدرجــة يف التقارير
الســابقة ،وتســهيل وصــول أطقمهــا إىل املحافظــات التــي تقــع تحــت ســيطرة الرشعيــة للقيــام
بأعــال الرصــد والتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقوق اإلنســان.
3.3حاميــة الحــق يف الحركــة والتنقــل لكافــة املواطنــن بــن املــدن ،ومحاســبة املتســببني يف
أعــال التضييــق واملعاملــة املهينــة للمواطنــن أثنــاء تنقلهــم بــن املــدن.
4.4فــرض مزيــد مــن اإلصالحــات األمنيــة املســاعدة يف حفــظ األمــن واالســتقرار وحاميــة
املواطنــن مــن االعتــداءات واالعتقــاالت خــارج نطــاق القانــون.
5.5تدريــب وتوعيــة منتســبي القــوات املســلحة والجيــش واألمن بقواعــد القانــون الدويل اإلنســاين
ومبــادئ حقــوق اإلنســان ،ورضورة االلتــزام بها حاميــة لكرامــة اليمنني وإنســانيتهم.
6.6إطــاق رساح كافــة املحتجزيــن ،دون أي مســ ّوغ قانــوين ،يف كافــة املعتقــات والســجون
التابعــة للحكومــة الرشعيــة.

7.7تحســن مســتوى الخدمــات العامــة والنوعيــة للمواطنــن خصوصــا الكهربــاء واملــاء والنظافــة
والتعليــم واألمــن يف كافــة املحافظــات.

قيادة التحالف العربي:
1.1االهتــام بتنفيــذ التوصيــات التــي أدرجتهــا اللجنــة يف تقاريرهــا األربعــة الســابقة ،واملتعلقــة
باملراجعــة الشــاملة لقواعــد االشــتباك واالســتهداف ،وااللتــزام بقواعــد القانــون الــدويل
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اإلنســاين.
2.2رفــع مســتوى التواصــل مــع اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق مبــا يضمــن الــ ّرد الرسيــع عــى
استفســارات اللجنــة بشــأن ادعــاءات قصــف الطــران لتجمعــات ســكنية ،وســقوط ضحايــا

مدنيــن منســوبة إىل طــران التحالــف العــريب.
3.3رفــع مســتوى التعــاون مــع الحكومــة الرشعيــة يف مجــال الدعــم االقتصــادي ،وتقويــة
مؤسســات الدولــة الخدميــة ،وإيقــاف تدهــور العملــة ،إضافــة اىل تكثيــف الغــوث اإلنســاين
للمواطنــن خاصــة يف املناطــق املتــررة.
4.4تســهيل مهــام الهيئــات الدوليــة واإلقليميــة العاملــة يف مجــال تقديــم املســاعدات اإلنســانية
واإلغاثيــة.

املجتمع الدولي:
1 .1إلــزام أطــراف النــزاع يف اليمــن بــرورة مراعــاة مبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون
الــدويل لحقــوق اإلنســان املتعلقــة بالفئــات واألماكــن واألعيــان املحم ّيــة أثنــاء العمليــات

العســكرية ،ومبــا يكفــل إيقــاف الهجــات العشــوائية ،وتعريضهــم للخطــر.

2 .2رفــع مســتوى العمــل والدعــم للعمليــات اإلغاثيــة واملســاعدات اإلنســانية ،وفتــح املمــرات اآلمنة
لتحــرك املواطنــن وتنقلهــم ووصــول املســاعدات إليهم.
3 .3بــذل مزيــد مــن الجهــد مــع أطــراف النــزاع الســتئناف عمليــة الســام ،وضــان بســط الدولــة
ســلطتها عــى كافــة تــراب الجمهوريــة اليمنيــة ،ومســاءلة املســؤولني عــن االنتهــاكات،
وإنصــاف الضحايــا.
4 .4مســاعدة الحكومــة اليمن ّيــة يف تفعيــل مؤسســات الدولــة االقتصاديــة والخدميــة واألمنيــة مبــا
يكفــل توفــر العيــش الكريــم لليمنــن واســتقرار اليمــن وتطــوره.

املفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
1 .1االســتمرار يف دعــم عمــل اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان
مبــا يكفــل وفاءهــا بالتزاماتهــا بإجــراء تحقيقــات مهنيــة وشــفافة يف كافــة االنتهــاكات يف
الجمهوريــة اليمنيــة واملرتكبــة مــن جميــع األطــراف.
2 .2الحــرص عــى تنفيــذ قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان املتعلقــة بالدعــم الفنــي للجنة ،والســعي
لتوفــر امليزانيــات الالزمــة لتغطيتها.
والله املوفق
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