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أوال :مقدمة
تســتمد اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان واليتهــا للتحقيــق يف
كافــة ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي تُرتكــب عــى جميــع أرايض الجمهوريــة مــن
جميــع األطــراف مــن القــرار الجمهــوري رقــم ( )140لســنة 2012م ،وتعديالتــه بشــأن إنشــاء
وإعــادة تشــكيل اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان.
ويغطــي هــذا التقريــر نتائــج أعــال الرصــد والتوثيــق والتحقيــق التــي قامــت بهــا اللجنــة خــال
الفــرة املمتــدة مــن  2017 / 7 / 1م إىل 2018 / 2 / 1م .ويــأيت إطالقــه يف ســياق حــرص اللجنــة
عــى إطــاع الــرأي العــام املحــي والــدويل عــى نتائــج أعاملهــا خــال هــذه الفــرة.
كــا يــأيت هــذا التقريــر بعــد صــدور القــرار الجمهــوري رقــم ( )50لســنة 2017م والــذي نــص
عــى التمديــد لفــرة عمــل اللجنــة ملــدة عامــن قابلــة للتجديــد بقــرار جمهــوري ،كــا نــص عــى
إجــراء بعــض التعديــات يف تشــكيل اللجنــة ،ومنحهــا الصالحيــة يف إحالــة امللفــات التــي انتهــت
مــن التحقيــق فيهــا إىل النائــب العــام الســتكامل عمليــة اإلحالــة إىل املحاكمــة.
ويعــد هــذا التقريــر امتــدادا للتقاريــر األول والثــاين والثالــث الصــادرة عــن اللجنــة خــال الفــرة
املاضيــة ،ويجــب قراءتــه مرتبطــا بهــذه التقاريــر خصوصــا فيــا يتعلــق مبســائل الواليــة
واالختصــاص واملنهجيــة وأســاليب العمــل.

ثانيا :المنهجية
اعتمــدت اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان عــى منهجيــة واضحة
يف عملهــا قامئــة عــى االلتــزام مبعايــر التحقيــق الدوليــة املعمــول بهــا يف اللجــان املامثلــة،
ووفقــا ملبــادئ «املوضوعيــة والشــفافية والحيــاد واملهنيــة» املنصــوص عليهــا يف قــرار إنشــاء
اللجنــة.
ومتــارس اللجنــة أعاملهــا يف الرصــد والتوثيــق والتحقيــق يف االنتهــاكات طبقــا ملــا هــو مقــرر
يف القوانــن والترشيعــات الوطنيــة ،وذلــك مــن خــال عــدد مــن الوســائل واإلجــراءات التــي
تكفــل الوصــول إىل الحقيقــة ،كاملقابــات املبــارشة مــع الضحايــا وذويهــم ،وزيــارة أماكــن
وقــوع االنتهــاكات ،واالســتامع إىل الشــهود ،وتوثيــق شــهاداتهم ،مبــا يضمــن دقّــة الشــهادة،
وحفــظ تفاصيلهــا كدليــل إثبــات قانــوين ،مــع مراعــاة الحفــاظ عــى الرس ّيــة ،وســامة الشــهود،
وضــان خصوصيتهــم ،إضافــة إىل فحــص مــا ُيقــدم مــن تقاريــر وشــهادات طبيــة وغريهــا مــن
الوثائــق والصــور واملســتندات للتحقــق مــن صحتهــا ،كــا عملــت اللجنــة عــى االســتعانة بالخــراء

العســكريني الوطنيــن لتحديــد نوعيــة األســلحة املســتخدمة يف اســتهداف األحيــاء الســكنية
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واألعيــان املدنيــة ،ومعرفــة مصــدر القصــف وجهتــه ومــداه ،وذلــك مــن أجــل الوصــول إىل قناعــة
يف تحديــد املتســبب يف كل انتهــاك.
وتعتــر منهجيــة النــزول امليــداين ملعاينــة مــكان االنتهــاك إحــدى األســاليب الرئيســية التــي اعتمدت
عليهــا اللجنــة للوصــول إىل الحقيقــة ،حيــث بــادر أعضــاء اللجنــة وفريــق التحقيــق املســاعد إىل
االنتقــال إىل أماكــن وقــوع االنتهــاكات خصوصــا الجســيمة منهــا ،وخــال عمليــة النــزول واملعاينة
يتــم رصــد وتوثيــق كل اآلثــار املتعلقــة باالنتهــاك ،وذلــك مــن خــال التقــاط الصــور الفوتوغرافيــة
ومقاطــع الفيديــو ،كــا يتــم فتــح املحــارض وإجــراء املقابــات املبــارشة ،واالســتامع إلفــادات
الضحايــا والشــهود ،والتأكــد مــن مطابقــة مــا تتضمنــه اإلفــادات ملــا هــو ثابــت مــن وقائــع.
وقــد حرصــت اللجنــة ضمــن منهجيــة عملهــا عــى مراجعــة وتحليــل مــا يُســلم إليهــا مــن وثائــق

وتقاريــر صــادرة مــن منظــات املجتمــع املــدين املحليــة والدوليــة العاملــة يف مجــال رصــد وتوثيق
االنتهــاكات ،كــا قامــت اللجنــة بتوجيــه دعــوة مفتوحــة لعمــوم املواطنــن وذلــك عــر موقعهــا
اإللكــروين وصفحتيهــا يف «الفيــس بــوك» و» تويــر» لتقديــم بالغاتهــم املتعلقــة بادعــاءات
انتهــاكات حقــوق اإلنســان إىل مقــر اللجنــة وموقعهــا اإللكــروين ومكاتبهــا أو إىل أحــد راصديهــا
املتواجديــن يف كافــة محافظــات الجمهوريــة .وقــد التزمــت اللجنــة الوطنيــة يف كل ذلــك باملعايــر
الدوليــة لعمــل هــذا النــوع مــن اللجــان خاصــة فيــا يتعلــق مببــادئ الحيــاد والنزاهــة والشــفافية
واملهنيــة.

السياق
ثالثاّ :
أخــذت األوضــاع يف اليمــن منحنيــات خطــرة وتعطلــت بســببها أغلــب مؤسســات الحاميــة
القانونيــة واالجتامعيــة املعنيــة بالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ،واســتكامال ملــا تــم اإلشــارة إليــه
يف تقاريــر اللجنــة الســابقة بشــأن الســياق العــام لألوضــاع التــي شــهدتها وتشــهدها اليمــن منــذ
العــام 2011م ،ســنحاول مــن خــال هــذه الفقــرة الحديــث بإيجــاز عــن أهــم املســتجدات السياســية
واالقتصاديــة واالجتامعيــة واإلنســانية والعســكرية التــي أثــرت عــى الوضــع العــام وعــى وضــع
حقــوق اإلنســان يف اليمــن بشــكل خــاص خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر:
على الصعيد السياسي:
اســتمرت حالــة التعــر التــي تواجههــا عمليــة الســام برعايــة املبعــوث الخــاص لألمــن العــام
لألمــم املتحــدة إىل اليمــن ،حيــث توقفــت توقفــا تامــا خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر ،عــى
جههــا ألطــراف النــزاع بــرورة العــودة إىل املفاوضــات والجلــوس
الرغــم مــن الدعــوات التــي و ّ

عــى طاولــة الحــوار مــن أجــل التوصــل إىل تســوية سياســية تكفــل إيقــاف الحــرب وتطبيــق
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قــرارات مجلــس األمــن ،إال أنــه ومنــذ مفاوضــات الكويــت مل تعقــد أي جولــة مفاوضــات بــن
أطــراف النــزاع ،كــا أنــه ال يوجــد أي موعــد محــدد لعقــد أي جولــة مفاوضــات جديــدة حتــى اآلن.
االشتباكات املسلحة بني جامعة الحويث والقوات املوالية لعيل عبدالله صالح:
خــال الفــرة املمتــدة مــن  29نوفمــر إىل  4ديســمرب 2017م اندلعــت اشــتباكات عنيفــة يف صنعــاء
بــن جامعــة الحــويث مــن جهــة والقــوات املواليــة لعــي عبداللــه صالــح – الرئيــس الســابق لليمــن
ورئيــس املؤمتــر الشــعبي العــام  -مــن جهــة أخــرى ،أدت إىل مقتــل وإصابــة املئــات يف صفــوف
الجانبــن ،وســقط مــا يقــرب مــن ( )10مدنيــن قتــى خــال االشــتباكات يف وســط أمانــة
العاصمــة واألحيــاء يف شــوارع صخــر وعــان والحــي الســيايس والجزائــر.
وأثنــاء وبعــد االشــتباكات شــنت جامعــة الحــويث حملــة مــن املداهــات واالعتقــاالت عــى قيــادات
حــزب املؤمتــر الشــعبي العــام وكبــار الشــخصيات املواليــة لصالــح ،وبتاريــخ  4ديســمرب 2017م،
أعلنــت جامعــة الحــويث متكنهــا مــن قتــل عــي عبداللــه صالــح ،وعــارف الــزوكا ،وســيطرتها عــى
جميــع املنــازل التابعــة لصالــح ولعــدد مــن أفــراد أرستــه ومنارصيــه ،وكافــة املواقــع العســكرية
التابعــة لقــوات صالــح ،كــا متــت الســيطرة عــى مقــرات حــزب املؤمتــر الشــعبي العــام ،ومعظــم
وســائل اإلعــام التابعــة لــه.
ـ مــن جهــة أخــرى ،اندلعــت يف أواخــر شــهر ينايــر 2018م مواجهــات مســلحة يف العاصمــة
املؤقتــة عــدن بــن ألويــة الحاميــة الرئاســية التابعــة للحكومــة الرشعيــة مــن جهــة وقــوات
الحــزام األمنــي وقــوات مواليــة للمجلــس االنتقــايل الجنــويب مــن جهــة أخــرى ،ســيتم تغطيتهــا
يف التقريــر القــادم.
على الصعيد العسكري:
شــهدت فــرة التقريــر تطــورات متســارعة عــى الصعيــد العســكري و(األمنــي) يف مناطــق مختلفة
مــن األرايض اليمنيــة ،وحققــت قــوات الجيــش الوطنــي واملقاومــة الشــعبية التابعــة للحكومــة
الرشعيــة تقدمــا يف جبهــة الســاحل الغــريب وتحريــر مدينــة الخوخــة مبحافظــة الحديــدة والتقــدم
باتجــاه مديريتــي التحيتــا وحيــس ،وســبق ذلــك ســقوط معســكرات خالــد بــن الوليــد وأبــو مــوىس
األشــعري ،كــا متكنــت قــوات الجيــش الوطنــي مــن الســيطرة عــى مديريتــي بيحــان وعســيالن.
واتســعت دائــرة الحــرب خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر ،وطــرأ بعــض التغيــر يف موازيــن
القــوى عــى األرض لصالــح القــوات املســلحة التابعــة للحكومــة الرشعيــة ،حيــث اســتطاع الجيــش
الوطنــي يف جبهــة الســاحل الغــريب الســيطرة عــى مدينــة الخوخــة يف محافظــة الحديــدة وصوال
إىل مشــارف مديريتــي التحيتــا وحيــس ،وكــذا الســيطرة عــى معســكري «خالــد بــن الوليــد وأبــو
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مــوىس األشــعري» ،وهــي مــن أهــم القواعــد العســكرية يف الســاحل الغــريب للبــاد ،كــا متكنــت
القــوات الحكوميــة مــن الســيطرة عــى مديريتــي عســيالن وبيحــان يف محافظــة شــبوة ،ومديريــة
نعــان وأجــزاء مــن مديريــة ناطــع يف محافظــة البيضــاء ،إضافــة إىل الســيطرة عــى مديريــة
«خــب والشــعف» ومركزهــا اليتمــة مبحافظــة الجــوف ،كــا حققــت القــوات الحكوميــة تقدمــا
بســيطا يف مديريــة «رصواح» مبحافظــة مــأرب ،حيــث ســيطرت عــى بعــض القــرى واملناطــق
الجديــدة يف مديريــة نهــم مبحافظــة صنعــاء ،إضافــة إىل الســيطرة عــى بعــض املناطــق يف
محافظــة تعــز ومحافظتــي حجــة وصعــدة عــى حــدود اليمــن مــع اململكــة العربيــة الســعودية.
وبنــاء عليــه فــإن مــا يزيــد عــى ثالثــة أربــاع املســاحة الجغرافيــة للجمهوريــة اليمنيــة أصبحــت
تحــت ســيطرة قــوات الحكومــة الرشعيــة ،فيــا انفــردت جامعــة الحــويث بالســيطرة عــى باقــي
املناطــق خصوصــا بعــد إقصائهــا لقيــادات حــزب املؤمتــر الشــعبي العــام ،وســيطرتها الكاملــة
عــى جميــع األلويــة واملواقــع العســكرية املواليــة لصالــح.
على الصعيد االقتصادي واالجتماعي:
نتيجــة الســتمرار النــزاع املســلح واتســاع نطــاق الحــرب ،اســتمر تراجــع ســعر العملــة اليمنيــة يف
مقابــل العمــات األجنبيــة ،حيــث وصــل ســعر الــدوالر إىل مــا يزيــد عــن  450ريــال ،بنســبة تزيــد
عــى  %120مقارنــة بســعره قبــل أحــداث 2015م ،وترتــب عــى هــذا االنهيــار الكبــر لســعر العملــة
ارتفــاع أســعار املحروقــات واملــواد الغذائيــة وأســعار الخدمــات مبــا يزيــد عــن الضعــف ،كــا أن
عــدم رصف مرتبــات املوظفــن ألكــر مــن عــام  -خصوصــا يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا
جامعــة الحــويث  -ألقــى بآثــاره الســلبية العميقــة ســواء عــى الوضــع االقتصــادي للمواطنــن أو
عــى الوضــع االقتصــادي العــام للبــاد والــذي يعــاين أصــا مــن مشــاكل جســيمة.
مــن جهــة أخــرى ،تســبب النــزاع املســلح وغيــاب ســلطة الدولــة وضعــف تواجدهــا يف بعــض
املناطــق يف توقــف العديــد مــن املؤسســات الخدميــة وتعطــل معظــم البنــى التحتيــة ،األمــر الــذي
أدى إىل صعوبــة حصــول املواطنــن عــى الخدمــات األساســية ومــن أهمهــا التعليــم والكهربــاء
وامليــاه الصالحــة للــرب والصحــة ســاهم يف تفــي بعــض األوبئــة بــن املواطنــن مثــل الكولــرا
والدفترييــا وحمــى الضنــك وغريهــا مــن األمــراض ،يف حــن شــهدت بعــض املناطــق التــي تســيطر
التحســن
عليهــا الحكومــة الرشعيــة مثــل عــدن وحرضمــوت ومــأرب وأبــن ولحــج وشــبوة بعــض
ّ
يف خدمــات الكهربــاء وامليــاه ،واســتمرار عمــل املــدارس والجامعــات ونســبة كبــرة من املؤسســات

الصح ّيــة الحكوميــة يف هــذه املناطــق ،وتوقفــت جميــع محطــات الطاقــة يف املناطــق الخاضعــة
لجامعــة الحــويث عــن العمــل ،كــا أقفلــت معظــم املــدارس الحكوميــة أبوابهــا يف وجــه التالميــذ

نتيجــة لعــدم اســتالم نســبة كبــرة مــن املعلمــن لرواتبهــم ألكــر مــن عــام.
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على الصعيد اإلنساني:
اســتمرت األوضــاع اإلنســانية بشــكل عــام يف التدهــور بحســب تقاريــر وكاالت األمــم املتحــدة
لإلغاثــة ،حيــث ارتفــع معــدل االنتهــاكات املاســة بالحــق يف الحيــاة والســامة الجســدية واملعاملــة
الالإنســانية ،خصوصــا خــال الفــرة الالحقــة إلعــان جامعــة الحــويث متكنهــا مــن القضــاء عــى
صالــح ،حيــث شــهدت العاصمــة صنعــاء وبعــض املناطــق األخــرى التــي تســيطر عليهــا جامعــة
الحــويث عمليــات مداهــات واعتقــاالت واســعة طالــت العديــد مــن قيــادات املؤمتــر الشــعبي العــام
واملوالــن لعــي عبداللــه صالــح مــن بينهــم حــوايل ( )42صحفيــا مــن العاملــن يف قنــاة اليمــن
اليــوم التابعــة لحــزب املؤمتــر ،حيــث تعرضــوا لالعتقــال التعســفي لعــدة أيــام بعــد ســيطرة جامعة
الحــويث عــى مبنــى القنــاة والتمكــن مــن إغالقهــا لفــرة ،كــا تــم االعتــداء عــى مســرة نســائية
بتاريــخ  6ديســمرب 2017م خرجــت للمطالبــة بتســليم جثــة صالــح ،واحتجــاز حــوايل ( )20امــرأة
مــن املشــاركات يف املظاهــرة ملــدة تزيــد عــى ( )8ســاعات ،وكــذا مداهمــة وتفجــر عــدد مــن
املنــازل يف محافظتــي حجــة واملحويــت ويف الوقــت نفســه اســتمر ســقوط الضحايــا املدنيــن
يف محافظــات صنعــاء وصعــده والحديــدة وحجــة وتعــز والبيضــاء وشــبوة ولحــج بســبب عــدم
التــزام أطــراف النــزاع بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين املتعلقــة بحاميــة املدنيــن أثنــاء النزاعــات
املســلحة ،كــا أن ضعــف مؤسســات الدولــة وتعــدد األجهــزة األمنيــة وعــدم تبعيتهــا لقيــادة موحدة
أدى إىل حصــول انتهــاكات تجــاه بعــض املواطنــن ،كــا هــو الحــال بالنســبة لالعتقــاالت التــي
طالــت البهائيــن وكــذا فيــا يتعلــق باملنــع مــن الحــق يف التنقــل الــذي يتعــرض لــه مواطنــن
مــن أبنــاء املحافظــات الشــالية الذيــن يتــم منعهــم مــن الوصــول إىل العاصمــة املؤقتــة عــدن.

رابعا :عالقة اللجنة مع الجهات ذات الصلة بعملها
منــذ بدايــة عمــل اللجنــة الوطنيــة وهــي تســعى جاهــدة إىل خلــق عالقــة جيــدة مــع الجهــات
ذات العالقــة بعملهــا وبوضــع حقــوق اإلنســان يف اليمــن ،مبــا يســاعدها عــى تحقيــق هدفهــا
يف إجــراء تحقيقيــات مهنيــة مكتملــة ،تحقــق الهــدف الــذي تســعى إليــه واملتمثــل يف الحفــاظ
عــى حقــوق ضحايــا االنتهــاكات ،وضــان مســاءلة املنتهكــن وعــدم إفالتهــم مــن العقــاب .ويف
ســبيل ذلــك حرصــت اللجنــة عــى إيجــاد روابــط اتصــال مــع أطــراف النــزاع ،كــا ســعت إىل املزيــد
مــن التعــاون مــع الســلطة القضائيــة واملفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان ومنظــات املجتمــع
املــدين املحليــة والدوليــة العاملــة يف مجــال حقــوق اإلنســان ،والتواصــل املســتمر مــع وســائل
اإلعــام وكافــة الجهــات ذات الصلــة بعملهــا عــى النحــو الــذي سنســتعرضه فيــا يــأيت:
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الحكومة اليمنية:
أشــارت اللجنــة يف تقاريرهــا الثالثــة الســابقة إىل أنــه وبالرغــم مــن الصعوبــات التــي تواجههــا
الحكومــة الرشعيــة خصوصــا عــى صعيــد البنــاء املؤســي ملعظــم الــوزارات الحكوميــة ،والتــي ال
يوجــد للعديــد منهــا مقــرات رســمية (ديــوان وزاري) ،إال أنهــا متكنت مــن بنــاء عالقة تواصــل جيدة
مــع الحكومــة بشــكل عــام ،ومــع الــوزارات ذات العالقــة بشــكل خــاص ،ويف هــذا االطــار عقــدت
اللجنــة عــدد مــن االجتامعــات مــع مســؤويل وزارة الداخليــة ،وعــدد مــن مــدراء أمــن املحافظــات
التابعــن لهــا ،عــدن وتعــز والحديــدة والبيضــاء .كــا قامــت اللجنــة بالتنســيق والتواصــل مــع
مســؤويل الســلطة املحليــة مبحافظــات تعــز ومــارب وحرضمــوت وحجــة والحديــدة واملحويــت
ورميــه ولحــج يف املجــاالت املتعلقــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان والحــد منهــا يف تلــك املحافظــات،
كــا حرصــت اللجنــة عــى تبــادل املعلومــات املتعلقــة ببيانــات الضحايــا مــع كل مــن وزارة حقــوق
اإلنســان وبعــض مكاتــب وزارة الصحــة يف بعــض املحافظــات ،وكان لهــذا التعــاون األثــر اإليجــايب
عنــد قيــام اللجنــة بالنــزول امليــداين إىل كل مــن محافظــات عــدن وتعــز ومــأرب وحرضمــوت ولحج،
ومعاينــة وزيــارة الســجون التابعــة لــوزارة الداخليــة يف هــذه املحافظــات ،وكــذا مقابلــة املوقوفــن
عــى ذمــة الحــرب مــن املقاتلــن الــذي تــم إلقــاء القبــض عليهــم يف جبهــات القتــال لالطــاع عــى
أحوالهــم ،والتأكــد مــن مــدى التــزام الجهــات املعنيــة باحــرام حقوقهــم وحصولهــم عــى الرعايــة
الصح ّيــة ومعاملتهــم املعاملــة اإلنســانية الالئقــة ،وتــم رفــع تقاريــر مفصلــة عــن كافــة عمليــات
النــزول املشــار إليهــا ،ومــا تــم رصــده مــن انتهــاكات ،ومــا اســتمعت إليــه اللجنــة مــن شــكاوى

ومالحظــات عنــد جلوســها مــع الســجناء واملوقوفــن ،كــا قامــت اللجنــة بتحريــر عــدد مــن
املذكــرات إىل الجهــات املعنيــة بخصــوص بعــض وقائــع االدعــاءات باالنتهــاكات التــي تــم رصدهــا
مــن قبــل اللجنــة عنــد قيامهــا بالنــزول والتفتيــش .وبالرغــم مــن تعــاون الحكومــة مــع اللجنــة
وفقــا ملــا بينــاه ،إال أن هنــاك بــطء يف اســتجابة الحكومــة للتوصيــات ،والتأخــر يف الــرد عــى
املذكــرات وطلبــات االستفســار املوجهــة إليهــا مــن اللجنــة.
التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية:
اســتمرت اللجنــة بالتواصــل مــع قيــادة التحالــف العــريب .وخــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر
تــم عقــد اجتــاع مشــرك بــن اللجنــة والفريــق املشــرك لتقييــم الحــوادث التابــع لقــوات التحالــف
بتاريــخ 2017/8/8م حــره ممثلــون عــن قيــادة التحالــف العــريب ،وخلــص االجتــاع إىل تحريــر
محــر اتفــاق عــى وضــع خطــة الســتمرار التواصــل بــن اللجنــة والفريــق املشــرك لتقييــم
الحــوادث والتحالــف بهــدف تحســن آليــة اســتالم مذكــرات االستفســارات مــن اللجنــة والــرد
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عليهــا ،كــا تــم تحديــد أســاء مســؤويل التواصــل مــن األطــراف الثالثــة (اللجنــة الوطنيــة وقيادة
التحالــف والفريــق املشــرك لتقييــم الحــوادث) .وقــد توجهــت اللجنــة بعــدد مــن املذكــرات وطلبــات
االستفســار حــول عــدد مــن االنتهــاكات التــي تقــوم اللجنــة بالتحقيــق فيهــا واملنســوبة إىل طــران
التحالــف ،وتأمــل أن تتلقــى الــرد عــى هــذه االستفســارات مــن قبــل قيــادة قــوات التحالــف يف
أقــرب وقــت.
جماعة الحوثي وقوات صالح
اســتمر عمــل اللجنــة باملناطــق التــي تحــت ســيطرة جامعــة الحــويث وقــوات صالــح ،كــا
اســتمرت عمليــات الرصــد والتوثيــق والتحقيــق لكافــة االنتهــاكات التــي ترتكــب يف هــذه املناطــق
مــن جميــع األطــراف وذلــك عــر فــرق اللجنــة مــن الراصديــن القانونــن املتواجديــن يف أمانــة
العاصمــة ومحافظــات صنعــاء واملحويــت وعمــران وحجــه وصعــدة وذمــار والحديــدة والبيضــاء،
وغريهــا .وحرصــا مــن اللجنــة عــى التنســيق والتواصــل مــع قيــادة جامعــة الحــويث وقــوات
صالــح ،اســتمرت اللجنــة  -خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر  -يف محاولتهــا املطالبــة بــرورة
تحديــد ضابــط اتصــال يكلــف باســتالم استفســارات اللجنــة بالوقائــع املنســوب ارتكابهــا لجامعــة
الحــويث وقــوات صالــح ،وإرســال الــردود بشــأنها ،وكذلــك الســاح ألعضــاء اللجنــة بزيــارة أماكــن
االنتهــاكات واملعتقلــن لــدى الجهــات التابعــة لهــم باعتبارهــم طرفــا يف النــزاع ،إال أن اللجنــة
مل تتلقــى أي رد عــى مذكراتهــا .ونتيجــة لذلــك اســتمرت اللجنــة يف القيــام بعملهــا يف مجــال
الرصــد والتحقيــق يف االنتهــاكات ،وإجــراء املقابــات مــع الضحايــا والشــهود والنــزول إىل أماكــن
االنتهــاكات وذلــك عــر فــرق عملهــا املتواجــدة يف كافــة املحافظــات التــي تقــع تحــت ســيطرة
جامعــة الحــويث وقــوات صالــح.
السلطة القضائية:
بنــاء عــى التعديــات األخــرة التــي متــت عــى قــرار إنشــاء اللجنــة رقــم ( )140لســنة 2012م،
والتــي كان آخرهــا القــرار الجمهــوري رقــم ( )50لســنة 2017م ،والــذي نــص يف املــادة الخامســة
منــه عــى أن تحيــل اللجنــة القضايــا التــي أكملــت التحقيــق فيهــا إىل النائــب العــام الســتكامل
عمليــة اإلحالــة للمحاكمــة ،وحرصــا مــن اللجنــة عــى تنفيــذ مــا تضمنــه القــرار ،ويف إطــار
التعــاون مــا بــن اللجنــة وقيــادة الســلطة القضائيــة بــادرت اللجنــة خــال الفــرة التــي يغطيهــا
التقريــر إىل طلــب عقــد اجتــاع مــع النائــب العــام .وتــم عقــد االجتــاع بتاريــخ 2017/10/29م،
وفيــه تــم االتفــاق عــى آليــة إحالــة امللفــات التــي انتهــت اللجنــة مــن التحقيــق فيهــا ،وتســليمها
إىل مكتــب النائــب العــام ،والتــي يصــل عــدد الدفعــة األوىل منهــا حــوايل ( )3.000ملــف .واهتاممــا
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مــن اللجنــة مبحتــوى تلــك امللفــات التــي تــم االنتهــاء مــن التحقيــق فيهــا ومصريهــا ،ضامنــا
إلنصــاف الضحايــا ،وإعــاال لنــص الفقــرة ( )11مــن املــادة ( )3مــن قــرار إنشــاء اللجنــة ،والتــي
خولــت اللجنــة صالحيــة تقديــم التوصيــات واملقرتحــات ملختلــف الجهــات والهيئــات مــن أجــل
ضــان مســائلة مرتكبــي االنتهــاكات وجــر الــرر ،قامــت اللجنــة بتقديــم عــدد مــن املقرتحــات
للمجلــس األعــى للقضــاء حــول آليــة النظــر يف االنتهــاكات التــي انتهــت اللجنــة مــن التحقيــق
فيهــا.
التعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية:
تنظــر اللجنــة إىل منظــات املجتمــع املــدين باعتبارهــا رشيــكا أساســيا يف تعزيــز حقوق اإلنســان
وحاميتهــا ،الســيام املنظــات الوطنيــة العاملــة يف مجــال الرصــد وتوثيــق االنتهــاكات .وإميانــا
مــن اللجنــة بــأن حاميــة حقــوق اإلنســان ال ميكــن أن تقــوم بــدون تكامــل أضالعهــا الثالثــة،
واملتمثلــة يف الحكومــة واملؤسســات الوطنيــة واملجتمــع املــدين ،فقــد عملــت اللجنــة عــى تنفيــذ
العديــد مــن اللقــاءات وورش العمــل والنــدوات مــع منظــات املجتمــع املــدين املحليــة والدوليــة.
وخــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر ،عقــدت اللجنــة عــدة لقــاءات وحلقــات نقــاش يف كل مــن
محافظــات تعــز وحرضمــوت ومــأرب مــع عــدد مــن منظــات املجتمــع املــدين وعقــال الحــارات
والجهــات ذات العالقــة حــول أليــات التنســيق يف مجــال رصــد وتوثيــق االنتهــاكات وتوعيــة
املواطنــن.
وقــد قــام أعضــاء اللجنــة مبراجعــة وفحــص (  )4000ملــف مــن امللفــات املسـلّمة إىل اللجنــة مــن
منظــات املجتمــع املــدين ،وتــم االســتفادة مــا تضمنتــه هــذه امللفــات مــن معلومــات .وقامــت
اللجنــة بإحالتهــا إىل ال ّراصديــن واملحققــن املســاعدين التابعــن للجنــة للتحقــق منهــا واســتكامل

إجــراءات التحقيــق فيهــا.

ويف مجــال التعــاون وتبــادل املعلومــات مــع املنظــات الدوليــة ،عقــدت اللجنــة  -أثنــاء تواجدها يف
جنيــف  -لقــاء بتاريــخ 2017/9/21م ،مــع مســؤويل ملــف حقــوق اإلنســان يف اليمــن مبنظمــة
العفــو الدوليــة .وتــم خــال اللقــاء تبــادل اآلراء حــول عــدد مــن الوقائــع ،ومــا تضمنــه التقريــر
الثالــث الصــادر عــن اللجنــة .وتــم االتفاق عــى رضورة اســتمرار التنســيق يف املســتقبل بــن اللجنة
واملنظمــة ،واالســتفادة مــن التقاريــر الصــادر عــن الطرفــن ،كــا قــام أعضــاء اللجنــة خــال
الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر باالطــاع عــى عــدد مــن التقاريــر الصــادرة عــن «منظمــة العفــو
الدوليــة» ،و»منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش» ،وغريهــا مــن املنظــات ،ودراســة هــذه التقاريــر،
واالســتفادة مــا تضمنتــه مــن وقائــع ومعلومــات يف التحقيقــات التــي تقــوم بهــا اللجنــة ،كــا
12

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

حرصــت اللجنــة وبشــكل دائــم عــى إرســال تقاريرهــا العامــة والبيانــات الشــهرية الصــادرة عنهــا
إىل جميــع املنظــات الدوليــة واملحليــة غــر الحكوميــة العاملــة مبجــال الرصــد والتوثيــق.
التعاون مع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
اســتمرت آليــة التعــاون فيــا بــن اللجنــة واملفوضيــة وفقــا لربنامــج األنشــطة الــذي تــم االتفــاق
عليــه يف منتصــف العــام املــايض ،اســتنادا لقــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان وآخرهــا القــرار
 36/31بشــأن املســاعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات .ويف هــذا اإلطــار تــم تنفيــذ عــدد مــن األنشــطة
خــال فــرة التقريــر ومــن أبرزهــا:
1.1بتاريــخ 2017/11/1م قــام وفــد مــن املفوضيــة الســامية برئاســة الســيد  /محمــد النســور،
مســؤول قســم الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ،والدكتــور /العبيــد أحمــد العبيــد ،مديــر
مكتــب املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان يف اليمــن ،إضافــة إىل عــدد مــن موظفــي
املفوضيــة ،بزيــارة مقــر اللجنــة ،وتــم عقــد اجتــاع قدّ مــت خاللــه اللجنــة رؤيتهــا املتعلقــة
بتنفيــذ قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان األخــر ،كــا خــرج اللقــاء بوضــع إطــار عمــل عــام
لتنفيــذ بنــود القــرار فيــا يتعلــق بتقديــم املفوضيــة للدعــم خــال العــام 2018م وتنفيــذ مــا
تبقــى مــن أنشــطة لعــام 2017م.
2.2بتاريــخ 2017/11/12م ،زودت اللجنــة مكتــب املفوضيــة الســامية باليمــن بنســخة مكتوبــة
مــن رؤيتهــا آلليــة التعــاون تنفيــذاً لقــرار املجلــس (.)36/31
3.3خالل فرتة التقرير نفذت املفوضية ( )3ورش تدريبية يف مجال رفع قدرات اللجنة وهي:
.أبتاريــخ  30–27نوفمــر 2017م ،ورشــة الرصــد امليــداين ( 26راصــد) بكواالملبــور -ماليزيــا
حــول منهجيــة الرصــد وزيــارات الســجون.
.ببتاريــخ  19 – 16ديســمرب 2017م ،ورشــة تدريبيــة لفريــق التحقيــق املســاعد ( 10مشــاركني)
– كواالملبــور -ماليزيــا حــول منهجيــة الرصــد.
.جبتاريــخ  25 – 22ينايــر 2018م ،ورشــة تدريبيــة ألعضــاء اللجنــة ( 9مشــاركني) أديــس ألبابــا-
أثيوبيــا حــول رصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان وكتابــة التقاريــر.
وتتطلع اللجنة إىل مزيد من التنسيق والتعاون مع املفوضية السامية خالل الفرتة القادمة.
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خامسا :أهم االعمال التي أنجزتها اللجنة خالل الفترة التي يغطيها التقرير:
اإلطار القانوين:
بتاريــخ  23أغســطس 2017م صــدر القــرار الجمهــوري رقــم ( )50لســنة 2017م بشــأن إعــادة
تشــكيل اللجنــة ،والــذي تضمــن متديــد واليتهــا ملــدة عامــن ،إضافــة اىل صالحيــات إحالــة القضايا
اىل النائــب العــام بشــكل مبــارش الســتكامل إجــراءات التحقيــق واملحاكمــة.
في الجانب التنظيمي:
أقــرت اللجنــة خطتهــا الســنوية للعــام 2018 -2017م املكونــة مــن ( )9محــاور ،وتــم تفصيلهــا إىل
( )73نشــاطا ،إضافــة إىل األنشــطة اليوميــة املعتــادة املتعلقــة بالرصــد والتحقيــق .وقــد حرصــت
اللجنــة يف خطتهــا تحقيــق األهــداف التــي مــن أجلهــا أنشــئت اللجنــة ،والوصــول إىل الضحايــا،
وقيــام اللجنــة مبهامهــا وفقــا للمعايــر املعمــول بهــا.
كــا تــم عمــل تقييــم أداء عــام للجنــة ،وكــذا تقييــم ملســتوى تنفيــذ خطتهــا الســنوية الســابقة
للعــام 2016م 2017-م ،وذلــك مــن أجــل الوقــوف عــى أهــم الصعوبــات وجوانــب القصــور،
لتحســن األداء ،وإجــراء مراجعــة للوائــح الداخليــة املنظمــة لعمــل اللجنــة ا ،والنــاذج الداخليــة
املرتبطــة باللوائــح وأعــال التحقيــق ،وكذلــك وضــع قامئــة محدثــة بتصنيــف انتهــاكات القانــون
الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان التــي تعمــل عليهــا اللجنــة ،وتعميمهــا
عــى الراصديــن واملحققــن املســاعدين ،والعاملــن يف وحــدة الرصــد للعمــل مبوجبهــا ،إضافــة
إىل وضــع آليــة داخليــة لتحويــل امللفــات مــن اللجنــة إىل القضــاء ،والئحــة خاصــة بالتحقيــق يف
امللفــات املســلمة إىل اللجنــة مــن قبــل املجتمــع املــدين.
في مجال رفع القدرات:
حرصــت اللجنــة عــى االســتمرار يف رفــع قــدرات طاقمهــا وتأهيلــه .ويف هــذا اإلطــار نفــذت
اللجنــة  -يف مكتبهــا بعــدن خــال الفــرة 2017/11/24 -22م -دورة تدريبيــة داخليــة لعــدد
( )32مــن راصديهــا العاملــن يف كل املحافظــات حــول (معالجــة إشــكاليات التكييــف واإلثبــات
النتهــاكات حقــوق اإلنســان وفقــا للترشيعــات الوطنيــة وقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين،
والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان) .واســتطاعت اللجنــة مــن خــال هــذه الــدورة تحقيــق هدفهــا
مــن التدريــب واملتمثــل يف توفــر مــادة نظريــة يســتطيع الراصــد اســتعاملها يف امليــدان ،والتعــرف
عــى وســائل إثبــات االنتهــاكات وفقــا للترشيعــات الوطنيــة واملعايــر الدوليــة ،إضافــة إىل حــل
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اإلشــكاليات التــي يواجههــا الراصــد خصوصــا فيــا يتعلــق بالتكييــف لالنتهــاكات ،والتفرقــة بــن
االنتهــاكات املتعلقــة بالقانــون الــدويل اإلنســاين ،والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،كــا تــم
عقــد عــدد مــن اللقــاءات وورش العمــل مــع املحققــن املســاعدين وفريــق وحــدة الرصــد يف مقــر
اللجنــة.
النزول الميداني
الزيــارات امليدانيــة والنــزول إىل مواقــع االنتهــاكات واملقابــات املبــارشة مــع الضحايــا والجهــات
املعنيــة واحــدة مــن املنهجيــات التــي تعتمدهــا اللجنــة يف التحقيــق ،وخــال الفــرة التــي يغطيهــا
التقريــر ،حيــث ن ّفــذ أعضــاء اللجنــة عــدد مــن الزيــارات امليدانيــة لعــدد مــن املحافظــات اليمنيــة
ومــن بينهــا اآليت:
•النــزول امليــداين إىل ســجني «املنصــورة» و»بــر احمــد» مبحافظــة عــدن ملعاينــة وضع الســجناء
يف هــذه الســجون ،واالطــاع عــى مــا لديهــم مــن شــكاوى .كــا تــم زيــارة املهجريــن قرسيـاً
يف منطقــة القلوعــة وزيــارة بعــض الجرحــى مــن جامعــة الحــويث يف مستشــفى  22مايــو.
•زيــارة مواقــع االدعــاءات باالنتهــاكات مبحافظــة تعز خــال الفرتة املمتــدة مــن 2017/12/25م
إىل 2017/12/30م ،للتحقيــق بشــكل مبــارش يف الوقائــع األخــرة التــي ســقط فيهــا ضحايــا
مــن أحيــاء شــعب الدبــا وتعبــات ،إضافــة إىل معاينــة التدمــر الــذي طــال املستشــفى
الجمهــوري وإذاعــة تعــز ،والتهجــر القــري للمدنيــن يف جبــل حبــي ،كــا قــام أعضــاء
اللجنــة مبعاينــة الســجون واملحتجــزات التابعــة للجيــش الوطنــي ولــوزارة الداخليــة ،وتقييــم
حقــوق كافــة املحتجزيــن واملوقوفــن الســيام املقاتلــن التابعــن لجامعــة الحــويث وقــوات
صالــح والذيــن تــم اعتقالهــم يف جبهــات القتــال.
•قــام فريــق آخــر مــن أعضــاء اللجنــة الوطنيــة بزيــارة محافظــة مــأرب خــال الفــرة املمتــدة
مــن 2017/12/28م إىل 2018/1/3م ،تــم خاللهــا النــزول ومعاينــة الســجون يف محافظــة
مــأرب ومقابلــة املعتقلــن ،وتقييــم مســتوى حصولهــم عــى الحقــوق املكفولــة يف الترشيعــات
الوطنيــة واملواثيــق الدوليــة .وتــم اللقــاء بقيــادات الســلطة املحليــة يف محافظــات مــأرب
والحديــدة واملحويــت وحجــة والقيــادات األمنيــة مبحافظــة مــأرب ،كــا تــم عقــد جلســة
اســتامع لعــدد مــن ضحايــا االنتهــاكات بحضــور عــدد مــن ممثــي منظــات املجتمــع املــدين.
•خــال الفــرة املمتــدة مــن 2018/1/1م إىل 2018/1/3م قــام عــدد مــن أعضــاء اللجنــة بالنزول
إىل محافظــة حرضمــوت ،ومعاينــة أماكــن االحتجــاز والســجون يف مديريــة املــكال مبحافظــة
حرضمــوت ،وكذلــك اللقــاء مــع املســؤولني يف قيــادة املحافظــة واألجهــزة العســكرية واألمنيــة
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والقضائيــة ،وكذلــك االســتامع للمحتجزيــن واالطــاع عــى ظــروف احتجازهــم ومســتوى
حصولهــم عــى الحقــوق املكفولــة يف القوانــن الوطنيــة واملواثيــق الدوليــة.
في مجال رصد وتوثيق االنتهاكات:
مــن خــال مــا يزيــد عــى ( )32راصــدة وراصــد تابعــن للجنــة ،ومنترشيــن يف معظــم محافظــات
الجمهوريــة ،ويف ظــروف بالغــة الصعوبــة والتعقيــد ،ومــع اســتمرار النــزاع املســلح يف معظــم
املناطــق التــي تعمــل فيهــا اللجنــة ،وبالرغــم مــن األوضــاع األمنيــة الســيئة التــي تشــهدها البــاد،
متكنــت اللجنــة خــال الفــرة املاضيــة مــن عملهــا مــن رصــد وتوثيــق ( )5.432حالــة ادعــاء
باالنتهــاك يف مختلــف محافظــات الجمهوريــة ،شــملت جميــع أطــراف النــزاع املســلح ،وتوزعــت
عــى أكــر مــن عرشيــن نوعـاً مــن أنــواع االنتهــاكات ،واســتمعت اللجنــة خــال ذلــك إىل ()4.800
شــاهد ،واطلعــت عــى أكــر مــن ( )7.200وثيقــة تــم إرفاقهــا مبلفــات االنتهــاكات التــي تــم
رصدهــا وتوثيقهــا فضــا عــن املئــات مــن الصــور الفوتوغرافيــة ومقاطــع الفيديــو املتعلقــة
باالنتهــاكات التــي تــم حفظهــا ضمــن قاعــدة بيانــات اللجنــة.
في مجال التحقيق في االنتهاكات:
قامــت اللجنــة بواجبهــا يف التحقيــق يف االدعــاءات التــي قامــت برصدهــا وتوثيقهــا ،حيــث أنهــت
اللجنــة خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر التحقيــق يف ( )2.432حالــة ادعــاء توزعــت عــى
أكــر مــن ( )20نوعـاً مــن أنــواع االنتهــاكات التــي منحتهــا اللجنــة األولويــة يف الرصــد والتوثيــق
والتحقيــق.

سادسا :نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة
القسم األول :االنتهاكات المتعلقة 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 اطــراف 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
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والتناســب ،ومعاملــة املدنيــن ،واألشــخاص العاجزيــن عــن القتــال ،واملعاملــة اإلنســانية ،وتنظيــم
أســاليب القتــال ،ووضــع األشــخاص واألعيــان املحميــن.
وبالرغــم 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 بعــض 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 المدنيين
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 العشــوائية والخاطئــة 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 بــه ،حيــث بلــغ إجــايل الحــاالت التــي
تــم رصدهــا مــن قبــل اللجنــة خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر املحــددة بســتة أشــهر ()1.188
واقعــة اقتــل وإصابــة ملدنيــن ،أمتــت اللجنــة التحقيــق يف ( )594واقعــة ،ســقط فيهــا ()550
قتيـاً منهــم ( )47امــرأة و( )81طفـاً و( )579جريحـاً منهــم ( )64طفـاً و( )40امــرأة ،وتوزعــت
املســؤولية بــن أطــراف النــزاع املســلح وفقــا لــآيت:
حــا ســقطوا نتيجــة لألعــال القتاليــة لجامعــة الحــويث وقوات
•عــدد ( )370قتيـاً و ( )471جري ً
صا لح .

•عــدد ( )185قتيــا و ( )108جريحــا ســقطوا نتيجــة لرضبــات طــران التحالــف العــريب
واألعــال القتاليــة الحكوميــة.
أ) منــاذج لوقائــع قتــل وإصابــة املدنيــن التــي تــم التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة والتــي تقــع
املســؤولية فيهــا عــى جامعــة الحــويث وقــوات صالــح:
 -1واقعة قصف حي شعب الدبا مبديرية صالة بتاريخ 2017/6/13م
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا تثبتــه الوثائــق
والتقاريــر املرفقــة بامللــف ،بأنــه يف متــام الســاعة ( )9:00صباحــا بتاريــخ 2017/6/13م ،ســقطت
قذيفــة عــى حــي شــعب الدبــا مبديريــة صالــة محافظــة تعــز أمــام منــزل املواطــن حفيــظ طاهــر
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مــا أدى إىل إصابــة زوجتــه وجميــع أطفالــه الذيــن كانــوا متواجديــن يف املنــزل بإصابــات بليغــة
تنوعــت بــن الحرجــة واملتوســطة.
أسامء الضحايا:

م

االسم

1

اتحاد قائد عبدالوهاب

 30سنة

3

عبداللطيف حفيظ طاهر

سنتني

نوره حفيظ طاهر

 9سنوات

2
4
5

أمين حفيظ طاهر
أنور حفيظ طاهر

العمر
شهرين

 5سنوات

وبحســب مــا ورد يف إفــادات الضحايــا وذويهــم ،ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الذيــن تم االســتامع
إليهــم مــن قبــل اللجنــة ،ومنهــم( :ق.ق.ع) ،و(ن.أ.م) ،فإنــه ويف حــوايل الســاعة ( )9:00صباحــا
بتاريــخ 2017/6/13م ،ســقطت قذيفــة أمــام منــزل املواطــن حفيــظ طاهــر ،وذلــك أثنــاء مــا
كانــت األرسة نامئــة داخــل املنــزل ،مــا أدى إىل إصابــة جميــع أفــراد األرسة املتواجديــن يف املنــزل.
وعنــد ســاع الجــران لــدوي االنفجــار ورصاخ األرسة حــروا إلســعافهم ،وتــم نقــل املصابــن
إىل مستشــفى الثــورة ،وأثنــاء إســعاف املصابــن ســقطت قذيفــة أخــرى عــى بعــد ( )50مــرا
مــن مــكان القذيفــة األوىل .ووفقــا ملــا تضمنــه تقريــر املعاينــة املرفــوع مــن قبــل الفريــق املكلــف
بالنــزول مــن قبــل اللجنــة ،ومــا ورد يف إفــادة ســكان الحــي الذيــن تــم االســتامع إليهــم مــن قبــل
اللجنــة ،فــإن الحــي الــذي ســقطت فيــه القذيفــة هــو عبــارة عــن حــي ســكني يقــع تحــت ســيطرة
الجيــش الوطنــي وال توجــد فيــه أي أهــداف أو ثكنــات عســكرية .ويتعــرض الحــي للقصــف بشــكل
دائــم مــن جهــة منطقــة الحريــر وتبــه ســوفتيل التــي تقعــان تحــت ســيطرة جامعــة الحــويث
وقــوات صالــح .وقــد تبــن مــن خــال معاينــة الشــظايا املرفوعــة مــن مــكان ســقوط املقــذوف
أنهــا مــن نــوع هــوزر.

النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،واألدلــة التــي حصلــت عليهــا،
وأقــوال أبنــاء الحــي ،واملســعفني ،والشــهود ،والضحايــا ،والتقاريــر املرفقــة ،ومنهــا تقريــر النــزول
امليــداين ملحــل الواقعــة املرفــوع مــن قبــل فريــق الرصــد املكلــف مــن قبــل اللجنــة ،ومعاينــة بقايــا
املقــذوف ،واتجــاه ســقوط القذيفــة ،تأكــد ثبــوت صحــة الواقعــة ،كــا تــم تحديــد الجهــة مصــدر
القذيفــة بأنهــا جامعــة الحــويث وقــوات صالــح املتمركــزة يف منطقــة الحريــر وتبــة ســوفتيل.
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 -2واقعة سقوط قذيفة عىل حي الجحملية مديرية صالة– تعز بتاريخ 2017/9/18م
تتلخــص الواقعــة بأنــه يف حــوايل الســاعة ( )5:40قبــل املغــرب بتاريــخ 2017/9/18م ،ســقطت
قذيفــة عــى حــي الجحمليــة ،أصابــت تحديــدا ركــن واجهــة منــزل املواطــن أمــن عبدالجبــار،
فتطايــرت الشــظايا وأصابــت ( )4أطفــال كانــوا يلعبــون يف الشــارع إىل جــوار املنــزل ،مــا أدى إىل
مقتلهــم ومتزيقهــم إىل أشــاء.
أسامء القتىل:

م

اسم الضحية

1

نرص منصور احمد غالب

 13سنة

3

ريان بدر غالب احمد

 7سنوات

2
4

يوسف خالد عبدالكايف

عيىس محمد عبده الحمري

العمر
 12سنة
 15سنة

وبحســب مــا ورد يف إفــادات ذوي الضحايــا ،ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الذيــن تــم االســتامع
إليهــم مــن قبــل اللجنــة ومنهــم( :م.ع و) ،و(ي.أ.ص) ،وعــدد مــن الشــهود اآلخريــن املرفقــة
شــهاداتهم يف ملــف القضيــة ،فإنــه يف حــوايل الســاعة ( )5:40قبل املغــرب بتاريــخ 2017/9/18م،
ســقطت قذيفــة عــى حــي الجحمليــة ،أصابــت ركــن منــزل املواطــن أمــن عبدالجبــار ،وتطايــرت
شــظايا مــن القذيفــة مــا أدى إىل إصابــة ( )4أطفــال آخريــن كانــوا يلعبــون يف الشــارع بجــوار
املنــزل مــا أدى إىل مقتلهــم ومتزيقهــم إىل أشــاء .ومــن خــال مــا تضمنــه تقريــر املعاينــة
املرفــوع مــن قبــل الفريــق املكلــف بالنــزول مــن قبــل اللجنــة ،ومــا ورد يف إفــادة ســكان الحــي
الذيــن تــم االســتامع إليهــم ،فــإن الحــي الــذي ســقطت فيــه القذيفــة هــو عبــارة عــن حــي ســكني
يقــع تحــت ســيطرة الجيــش الوطنــي ،وال توجــد فيــه أي أهــداف أو ثكنــات عســكرية ،كــا تبــن
مــن خــال الشــظايا التــي تــم رفعهــا مــن مــكان الواقعــة ،واتجــاه ســقوط املقــذوف ،أن القذيفــة
التــي ســقطت عــى الحــي هــي قذيفــة هــاون ،وأن مصدرهــا مــن جهــة الحوبــان تبــه ســوفتيل
والحريــر التــي تقــع تحــت ســيطرة جامعــة الحــويث وقــوات صالــح.

النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،واألدلــة التــي حصلــت عليهــا،
وأقــوال أبنــاء الحــي ،واملســعفني ،والشــهود ،والضحايــا ،والتقاريــر املرفقــة ،ومنهــا تقريــر النــزول
امليــداين ملحــل الواقعــة املرفــوع مــن قبــل فريــق الرصــد املكلــف مــن قبــل اللجنــة ،ومعاينــة بقايــا
املقــذوف ،واتجــاه ســقوط القذيفــة ،تأكــد صحــة الواقعــة ،كــا تــم تحديــد الجهــة مصــدر املقذوف
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وهــي منطقــة الحوبــان تبــة ســوفتيل والحريــر التــي تتمركــز فيهــا جامعــة الحــويث.
 -3واقعــة ســقوط صــاروخ كاتيوشــا يف حــي الروضــة الســكني  -مدينــة مــأرب بتاريــخ
2017 /4 /19م
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا تشــر إليــه
الوثائــق ،والتقاريــر املرفقــة بامللــف ،بأنه يف متــام الســاعة ( )7:30صباحــا بتاريــخ 2017/4/19م،
وأثنــاء توجــه الطــاب إىل مدارســهم ،ســقط صــاروخ يعتقــد أنــه مــن نــوع كاتيوشــا يف حــي
الروضــة مبدينــة مــأرب نتــج عنــه حــدوث أرضار ماديــة يف عــدد مــن املنــازل ،كــا أدى إىل إصابــة
طفلــن أثنــاء ذهابهــا إىل املدرســة وهــم:
العدد
1
2

االسم
مراد عباس محمد احمد املنجر
إياد محمد املنجر

العمر
 7سنوات
 11سنة

نوع اإلصابة
إصابة بالغة بالظهر

إصابة بالغة بالوجه والفكني

وبحســب مــا ورد يف إفــادات الضحايــا وذويهــم ،ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الذيــن تم االســتامع
إليهــم مــن قبــل اللجنــة ،ومنهــم(:ن.ح.أ) ،و( ص.ص.أ) ،وعــدد مــن الشــهود اآلخريــن املرفقــة
شــهاداتهم يف ملــف القضيــة ،فإنــه ويف متــام الســاعة ( )7:30صباحــا بتاريــخ 2017/4/19م
ســمع دوي انفجــار كبــر يف حــي الروضــة الســكني مبدينــة مــأرب نتيجــة ســقوط مقــذوف تبــن
ُ

فيــا بعــد ،ومــن خــال فحــص بقايــا املقــذوف ،أنهــا مــن نــوع كاتيوشــا .إثــر ذلــك توجــه ســكان
الحــي إىل مــكان ســقوط الصــاروخ ،ووجــدوا الطفلــن مــراد عبــاس املنجــر وإيــاد محمــد املنجــر
مرميــان عــى األرض نتيجــة إصابتهــا بعــدد مــن شــظايا الصــاروخ .ويف الحــال بــادر األهــايل إىل
إحضــار ســيارة ،وتــم إســعاف الطفلــن إىل مستشــفى الهيئــة يف مــأرب ،حيــث كانــت إصابتهــا
بالغــة ،حيــث تعــرض أحدهــا لإلصابــة يف الوجــه والفكــن ،وأصيــب اآلخــر يف الظهــر ،كــا
أنــه ،ومــن خــال مــا تضمنــه تقريــر املعاينــة املرفــوع مــن قبــل الفريــق املكلــف بالنــزول مــن قبــل
اللجنــة ،ومــا ورد يف إفــادة ســكان الحــي الذيــن تــم االســتامع إليهــم مــن قبــل اللجنــة ،فــإن الحــي
الــذي ســقط فيــه الصــاروخ هــو عبــارة عــن حــي ســكني يقــع يف رشق مدينــة مــارب الواقعــة
تحــت ســيطرة الجيــش الوطنــي ،وال توجــد يف الحــي أي أهــداف أو ثكنــات عســكرية ،كــا تبــن
مــن خــال الشــظايا التــي تــم رفعهــا مــن مــكان الواقعــة واتجــاه ســقوط الصــاروخ أن الصــاروخ
تــم إطالقــه مــن اتجــاه جبــل هيــان الــذي تســيطر عليــه جامعــة الحــويث وقــوات صالــح.
النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،واألدلــة التــي حصلــت عليهــا،
وأقــوال أهــايل الحــي ،واملســعفني ،والشــهود ،ومــا تضمنتــه التقاريــر املرفقــة مبلــف القضيــة،
20
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ومنهــا تقريــر النــزول امليــداين املرفــوع مــن قبــل لفريــق الرصــد املكلــف مــن قبــل اللجنــة ملعاينــة
محــل الواقعــة ،وبقايــا املقــذوف ،واتجــاه ســقوط الصــاروخ ،تأكــد لــدى اللجنــة ثبــوت صحــة
الواقعــة ،كــا تــم تحديــد الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك بأنهــا جامعــة الحــويث وقــوات
صالــح املتمركــزة يف جبــل هيــان املطــل عــى مدينــة مــارب.
 -4واقعــة ســقوط قذيفــة عــى حافلــة يف الشــارع الرئيــي ملنطقــة الحيمــراء – صالــة – مدينــة
تعــز بتاريــخ 2017/5/21م.
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا تضمنتــه الوثائق
والتقاريــر املرفقــة بامللــف ،بأنــه يف الســاعة ( )5:00مســا ًء بتاريــخ 2017/5/21م ،ســقطت قذيفــة

عــى حافلــة صغــرة يف الشــارع الرئيــي مبنطقــة الحمــراء مديريــة صالــة التابعــة ملدنيــة تعــز
كان عــى متنهــا ( )7ركاب ،مــا أدى إىل تدمــر الحافلــة ومقتــل أم وطفلهــا وإصابــة ( )5آخريــن.
أسامء القتىل:

م

االسم

1

مهند عبدالله عبدالحفيظ

2
م

اميان احمد هزاع السفياين
االسم

أسامء الجرحى:

العمر
 11سنة
 38سنة
العمر

1

شهد عبدالله عبدالحفيظ

 9سنوات

3

نصري صالح عيل حسني

 24سنة

عزيز محمد يحيى

 24سنة

2
4
5

عمران عبدالله محمد
طه عيل احمد

 21سنة
 35سنة

وبحســب مــا ورد يف إفــادات الضحايــا وذويهــم ،ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الذيــن تــم
االســتامع إليهــم مــن قبــل اللجنــة ،ومنهــم( :ط.ع .ع) ،و(ع.أ.س) ،و(ب.م.هـــ( ،وعــدد من الشــهود
اآلخريــن املرفقــة شــهاداتهم يف ملــف القضيــة ،فإنــه ويف متــام الســاعة ( )5:00مســاء بتاريــخ
2017/5/21م ،ســقطت قذيفــة عــى الشــارع العــام مبنطقــة الحمــراء مديريــة صالــة أثنــاء
مــرور حافلــة يســتقلها ( )7ركاب .وأدى انفجارهــا فــوق الحافلــة إىل ســقوط مــن يف الحافلــة
بــن قتيــل وجريــح ،وتعــرض الحافلــة إىل أرضار كبــرة ،إضافــة إىل تعــرض عــدد مــن املنــازل
املجــاورة ألرضار مختلفــة ،كــا أوضــح الشــهود الذيــن كانــوا يجلســون يف مــكان بالحــي قريــب
مــن الواقعــة أنهــم بعــد االنفجــار مبــارشة أرسعــوا إلســعاف الضحايــا ،ووجــدوا امــرأة وطفلهــا
أشــاء داخــل الحافلــة ،ودمــاء البقيــة تنــزف ،فقامــوا بإســعافهم إىل املستشــفى العســكري ثــم
21
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مستشــفى الصفــوة .ومــن خــال مــا تضمنــه تقريــر املعاينــة املرفــوع مــن قبــل الفريــق املكلــف
بالنــزول مــن قبــل اللجنــة ،ومــا ورد يف إفــادة ســكان الحــي الذيــن تــم االســتامع إليهــم ،فــإن الحي
الــذي ســقطت فيــه القذيفــة هــو عبــارة عــن حــي ســكني يقــع تحــت ســيطرة الجيــش الوطنــي،
وال توجــد فيــه أي أهــداف أو ثكنــات عســكرية ،كــا تبــن مــن خــال الشــظايا التــي تــم رفعهــا
مــن مــكان الواقعــة ،واتجــاه ســقوط املقــذوف ،أن القذيفــة التــي ســقطت عــى الحــي هــي قذيفــة
هــاون تــم إطالقهــا مــن منطقــة الحوبــان التــي تتمركــز فيهــا جامعــة الحــويث وقــوات صالــح.

النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،واألدلــة التــي حصلــت عليهــا،
وأقــوال أبنــاء الحــي ،واملســعفني ،والشــهود ،والضحايــا ،والتقاريــر املرفقــة ،ومنهــا تقريــر النــزول
امليــداين ملحــل الواقعــة املرفــوع مــن قبــل فريــق الرصــد املكلــف مــن قبــل اللجنــة ،ومعاينــة بقايــا
املقــذوف ،واتجــاه ســقوط القذيفــة ،تأكــد ثبــوت صحــة الواقعــة ،كــا تــم تحديــد الجهة املســؤولة
عــن هــذا االنتهــاك بأنهــا جامعــة الحــويث وقــوات صالــح املتمركــزة يف منطقــة الحوبــان.
 -5واقعــة ســقوط قذيفــة عــى مدرســة يســكنها نازحــن يف حــي الشــايس – مديريــة صالــة –
مدينــة تعــز بتاريــخ 2016/6/7م
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا تضمنتــه
الوثائــق والتقاريــر املرفقــة بامللــف ،بأنــه يف حــوايل الســاعة ( )11:00ليــا بتاريــخ 2017/6/7م
( 3رمضــان) ،ســقطت قذيفــة عــى مدرســة براعــم الوحــدة الكائنــة يف حــي الشــايس ،يقطنهــا
عــدد مــن األرس النازحــة مــن منطقــة املســبح ،مــا أدى إىل مقتــل أرسة بكاملهــا مــن النازحــن
وشــخص آخــر مــن ســكان الحــي.

أسامء القتىل:

م

االسم

1

بشري سامي قائد

3

احمد سامي قائد

2
4
5

العمر
 7سنوات

خديجة سلطان ناجي قائد

 31سنة

سلطان سامي قائد

 8سنوات

احمد محمد احمد الحكيمي

 6سنوات
 27سنة

وبحســب مــا ورد يف إفــادات الضحايــا وذويهــم ،ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الذيــن تم االســتامع
إليهــم مــن قبــل اللجنــة ،ومنهــم (م.ر.م.ع) ،و(م.ت.أ) ،وعــدد مــن الشــهود اآلخريــن املرفقــة
شــهاداتهم يف ملــف القضيــة ،فإنــه يف متــام الســاعة ( )11:00مســاء بتاريــخ 2016/6/7م (3
رمضــان) ،ســقطت قذيفــة عــى مدرســة براعــم الوحــدة يف حــي الشــايس مديريــة صالــة ،والتي
22
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تســكنها أرس نازحــة مــن منطقــة املســبح ،مــا أدى إىل مقتــل أرسة مكونــه مــن أم وأطفالهــا
الثالثــة ،إضافــة إىل أحــد ســكان الحــارة الــذي كان يقــوم مبســاعدة النازحــن وإمدادهــم بالغــذاء
مــن منزلــه ،كــا أوضــح الشــهود مــن أهــايل الحــي أنهــم توجهــوا بعــد توقــف القصــف إىل
املدرســة إلســعاف الضحايــا ،وشــاهدوا جثــة الضحيــة خديجــة وجثــث أبنائهــا الثالثــة ممزقــة،
وبالقــرب منهــم جثــة احمــد الحكيمــي ،وقامــوا بنقــل الجثــث إىل مستشــفى الثــورة .ومــن خــال
مــا تضمنــه تقريــر املعاينــة املرفــوع مــن قبــل الفريــق املكلــف بالنــزول مــن قبــل اللجنــة ،ووفقــا
ملــا ورد يف إفــادة ســكان الحــي الذيــن تــم االســتامع إليهــم ،فــإن الحــي الــذي ســقطت فيــه
القذيفــة هــو عبــارة عــن حــي ســكني يقــع تحــت ســيطرة الجيــش الوطنــي ،وال توجــد فيــه أي
أهــداف أو ثكنــات عســكرية ،كــا تبــن مــن خــال الشــظايا التــي تــم رفعهــا مــن مــكان الواقعــة،
واتجــاه ســقوط املقــذوف ،أن القذيفــة كان مصدرهــا جهــة الحريــر يف الحوبــان التــي تســيطر
عليهــا جامعــة الحــويث وقــوات صالــح.
النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا قــام بــه أعضــاء اللجنــة املكلفــن بالنــزول إىل
مــكان الواقعــة ،ومــن واقــع التحقيقــات امليدانيــة املبــارشة ،واألدلــة التــي حصلــت عليهــا اللجنــة
مــن مــكان االنتهــاك ،وأقــوال أبنــاء الحــي ،واملســعفني ،والشــهود ،والضحايــا ،والتقاريــر املرفقــة،
ومنهــا تقريــر النــزول امليــداين ملحــل الواقعــة املرفــوع مــن قبــل أعضــاء اللجنــة ،وفريــق الرصــد
املكلــف مــن قبــل اللجنــة ،ومعاينــة وفحــص بقايــا املقــذوف ،واتجــاه ســقوط القذيفــة تأكــد لــدى
اللجنــة ثبــوت صحــة الواقعــة ،كــا تــم تحديــد الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك بأنهــا جامعــة
الحــويث وقــوات صالــح املتمركــزة يف منطقــة الحريــر مبدينــة تعــز.
ب  -منــاذج لوقائــع قتــل وإصابــة املدنيــن التــي تــم التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة والتــي تقــع
املســؤولية فيهــا عــى قــوات الحكومــة وطــران التحالــف العــريب:
 -1واقعــة قصــف طــران التحالــف لحــارة الحضائــر  -ملنــزل معصــارة محمــد معصــار  -حــي فــج
عطــان جنــوب غــرب العاصمــة صنعــاء بتاريــخ 2017/8/25م
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا تضمنتــه الوثائــق
والتقاريــر املرفقــة بامللــف ،بأنــه يف صبــاح يــوم 2017/8/25م ،تع ـ ّرض حــي الحضائــر مبنطقــة

فــج عطــان بأمانــة العاصمــة صنعــاء لثالثــة غــارات قــام بهــا طــران التحالــف ،واحــدة تســببت
يف قصــف منــزل معصــارة محمــد معصــار املكــون مــن دوريــن ،كل دور يتكــون مــن أربــع شــقق
مأهولــة بالســكان املدنيــن ،مــا أدى إىل تدمــر املنــزل بالكامــل ،وتــرر عــدد مــن املنــازل املجاورة
بــأرضار مختلفــة .ونتــج عــن ذلــك ســقوط عــدد ( )15قتيـاً ،منهــم ( )6أطفــال و( )3نســاء ،كــا
نتــج عــن الواقعــة إصابــة ( )11شــخصا منهــم ( )4أطفــال و( )3نســاء والضحايــا هــم:
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أسامء القتىل:

م

االسم

العمر

1

محمد منصور سعد الرميي

 35سنة

2

آالء محمد منصور سعد الرميي

 7سنوات

4

برديس محمد منصور سعد الرميي

 5سنوات

3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

آية محمد منصور سعد الرميي

رغد محمد منصور سعد الرميي
عامر محمد منصور سعد الرميي
نائف احمد عبدالله مثنى
رشوق احمد عبدالله مثنى
باسم صادق عبيد الهمداين
مها عبدالوهاب السامعي
محمد سعد الرميي
وداد عبدالله مهدي
محمد عيل القدميي
وائل عبدالحافظ فرح
محمود الفلسطيني

مالحظات
رب األرسة .وقد وقتل كل أفراد أرسته
عدى طفلة واحدة

 6سنوات
 3سنوات
 4سنوات
 5سنوات
 17سنة
 20سنة
 25سنة
 29سنة
 20سنة
 27سنة
 33سنة
 30سنة

سوداين الجنسية
فلسطيني الجنسية

أسامء الجرحى:
م

االسم

العمر

مالحظات

1

معصارة محمد معصار

 40سنة

مالكة املنزل

3

بثينة محمد منصور الرميي

 7سنوات

حطية احمد مثنى
سارة احمد مثنى
مصطفى عبدالقوي العديني
امه الرحمن عيل عبده العديني
وداد عيل عبده العديني
احمد لطف العاصمي
حورية احمد نارص

 5سنوات
 4سنوات
 20سنة
 17سنة
 10سنوات
 25سنة
 27سنة

2
4

5
6
7
8
9
10
11

إيهم باسم صادق الهمداين
احمد عبدالله مثنى

 7سنوات
 35سنة

قتل أبويه يف القصف وبقي وحيدا

قتل جميع أفراد أرستها وبقيت وحيدة

فلسطينية الجنسية

وقــد بــارشت اللجنــة التحقيــق يف الواقعــة مــن خــال النــزول امليــداين لفريــق اللجنــة إىل مــكان
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الواقعــة ،ومقابلــة عــدد مــن الضحايــا ،وكــذا االســتامع إىل عــدد مــن الشــهود واملســعفني ،ومنهــم:
(م.ع.م) و(أ.م.ن) و(م.ق.ع) و(ف.ع.م.م) و(م.ع.ح) ،حيــث أكــد الجميــع أن طــران التحالــف أصــاب
منــزل الضحيــة معصــارة محمــد معصــار الــذي يســكنه مســتأجرين مدنيــن منهــم أرسة نازحــة
مــن الحــرب مــن تعــز ،وأن القصــف عــى الحــي كان بثــاث غــارات ،تســببت يف تدمــر منزلــن،
وإلحــاق األرضار بعــدد مــن املنــازل األخــرى ،وأن عمليــة انتشــال الجثــث اســتمرت عــدة أيــام ،وأنــه
تــم انتشــال ( )16جثــة ،منهــم ( )6أطفــال و ( )3نســاء ،كــا تــم إســعاف ( )11مصابــا ،منهــم
صاحبــة املنــزل الضحيــة معصــارة محمد معصــار ( 40عامــا) ،والتــي أصيبــت يف عمودهــا الفقري،
وفقــدت اثنــن مــن أوالدهــا يف القصــف ،وقــد تــم توثيــق األقــوال وإفــادات الشــهود ،وتــم التقــاط
عــدد مــن الصــور الفوتوغرافيــة ومقاطــع الفيديــو لعمليــة انتشــال الجثــث ،ولعمليــات إســعاف
املصابــن ،وصــور ملــكان الواقعــة إجــاال وللمنــازل األخــرى املتــررة وإرفاقهــا مبلــف القضيــة،
إضافــة إىل تقريــر املعاينــة وعــدد مــن التقاريــر الطبيــة وشــهادات الوفــاة ،وغريهــا مــن الوثائــق
والتقاريــر األخــرى.

النتيجة:

مــن خــال التحقيــق الــذي أجرتــه اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا توفــر لديهــا مــن أدلــة مختلفــة،
ومــا جــاء يف البيــان الصــادر عــن قــوات التحالــف العــريب الســتعادة الرشعيــة ،ومــا ورد عــى
لســان ناطقــه الرســمي اللــواء الركــن /تــريك املالــي ،والــذي رصح لوســائل اإلعــام مبــا مضمونه
أن قــوات التحالــف العــريب تراجــع عملياتهــا ليــوم الجمعــة 2017/8/25م ،وأنهــم ســيفتحون
تحقيقـاً يف الواقعــة يف الحــال ،وســيتم عــرض نتائــج التحقيــق عــى الــرأي العــام .ويف ترصيــح
الحــق بشــأن الواقعــة رصح املتحــدث باســم قــوات التحالــف أن الهــدف املخطــط لــه كان هــدف
عســكري مــروع ميثــل مركــزا للقيــادة تابعــا لجامعــة الحــويث ،وأن هــذا املركــز تــم اســتحداثه
مــن قبــل الجامعــة ضمــن مناطــق األحيــاء الســكنية بهــدف اتخــاذ املدنيــن كــدروع برشيــة ،وأنــه
تــم مراجعــة كافــة اإلجــراءات ،واتضــح صحتهــا إال أن وجــود خطــأ تقنــي تســبب يف وقــوع الحادث
العــريض غــر املقصــود ،ولهــذا فــإن قيــادة التحالــف قامــت بإحالــة الحــادث العــارض  -عــى حــد
وصفهــا  -إىل الفريــق املشــرك لتقييــم الحــوادث الســتكامل إجــراءات التحقيــق يف الواقعة ،مشــددا
عــى التــزام التحالــف التــام بتطبيــق مبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين ،وخصوصــا املتعلقــة
بحاميــة املدنيــن ،ومعربــا عــن تعازيــه للضحايــا.
ورغــم أن اللجنــة مل تتلقــى أي رد أو توضيــح مــن قيــادة قــوات التحالــف يبــن ماهيــة الخطــأ
التقنــي الــذي متــت اإلشــارة إليــه يف البيــان ،االن انــه يتبــن مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا
اللجنــة ان املســئولية تقــع عــى القــوات الحكوميــة وقــوات التحالــف العــريب.
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 -2واقعــة قصــف طــران التحالــف ملنــزل عبــد القــوي صالــح الجــري يف حــي الدحــي – مديريــة
املظفــر – مديريــة تعــز بتاريــخ 2015/5/11م.
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا تضمنتــه الوثائق
والتقاريــر املرفقــة بامللــف ،بأنــه يف حــوايل الســاعة ( )5:45صباحــا بتاريــخ 2015/5/11م تعــرض
حــي الدحــي مبديريــة املظفــر إىل القصــف بأربــع صواريــخ أطلقتهــا الطائــرات التابعــة للتحالــف
العــريب ،ســقط إحداهــا عــى منــزل عبــد القــوي الجــري ،والثــاين عــى منزلــن جــوار مســجد
السـ ّنة ،مــا أدى إىل مقتــل ( )14شــخصاً ،بينهــم ( )7أطفــال ،و( )4نســاء ،وإصابــة ( )5آخريــن.
أسامء القتىل:

م

االسم

1

رقية محمد سعيد قائد

3

احمد عبدالقوي صالح سيف

2
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

العمر
 45سنة

صدام عبدالقوي صالح سيف

 29سنة

عبدالله عبدالقوي صالح سيف

سنتني

ماريا عبدالقوي صالح سيف
أمل عبده سعيد قائد
عبدالقوي صدام عبدالقوي صالح
مالك صدام عبدالقوي صالح
أيهم محمد سعيد عبيد
هند محمد سعيد عبيد
نهى دبعي
أمرية أمني عيل إبراهيم الطيار
راكان عبدالواسع الرشعبي
احمد يحيى عبدالجليل الرشعبي

 12سنة
 25سنة
 26سنة
 6سنوات
 4سنوات
 6سنوات
 4سنوات
 3سنوات
 32سنة
 12سنة
 45سنة

أسامء الجرحى:
م

االسم

العمر

1

ياسني عبدالقوي الجربي

 25سنة

3

زينب محمد شمسان الدبعي

 6سنوات

شوكان عبدالرحمن مهيوب سيف

 30سنة

2
4
5

أسمهان عبدالقوي الجربي
هدى الدبعي
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 30سنة
 35سنة
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وقــد بــارشت اللجنــة التحقيــق يف الواقعــة مــن خــال النــزول امليــداين ألعضــاء اللجنــة إىل
مــكان الواقعــة ،ومقابلــة عــدد مــن الضحايــا الذيــن تعرضــوا للقصــف ،واالســتامع إىل عــدد مــن
الشــهود واملســعفني ومنهــم( :ع.أ.ي) ،و(ع.م.ح) ،و(ر.ج.أ.ع) ،و(م.س.ع) ،و(ع.أ.ع.أ) ،و(ع.م.غ.أ)،
و(ي.ع.ص) ،و(ع.أ.م.ز) ،والذيــن أكــدوا جميعــا أنــه يف حــوايل الســاعة ( )5:45صباحــا بتاريــخ
2015/5/11م ،أصــاب طــران التحالــف العــريب حــي الدحــي مبنطقــة وادي الدحــي ،والــذي يتكــون
مــن ( )10منــازل متقابلــة مــع بعضهــا تقــع فــوق تلــة مرتفعــة ،وتتــوزع عليهــا بشــكل شــبه
دائــري ،ويبعــد الحــي عــن الشــارع الرئيــي قرابــة ( )500مــراً ،وهــو الشــارع الــذي تتواجــد فيــه
مبــاين ومرافــق املعهــد التقنــي ،وإدارة املــرور الحكوميــة التــي كان يتواجــد فيهــا مســلحي الحــويث
وقــوات صالــح .وقــد كان معظــم الســكان نامئــن يف ذلــك الوقــت ،إال أن العديــد منهــم ســمعوا
صــوت الطــران ،وصــوت الصــاروخ قبــل ســقوطه عــى الحــي ،وأعقــب ذلــك انفجــار هائــل غطــى
املــكان وتصاعــد الدخــان ،ثــم تــى ذلــك ســقوط صــاروخ آخــر كان الفــرق بينــه وبــن الصــاروخ
األول مــدة دقيقتــن ،وقــد ســقط الصــاروخ األول عــى منــزل عبــد القــوي الجــري الــذي يتوســط
الحــي مــا أدى إىل تدمــره متامــا وتحويلــه إىل ركام ،ومقتــل كل مــن فيــه مــن األرسة ،وعددهــم
( ،)10وتدمــر جــزيئ لعــدد ( )9منــازل أخــرى ،ومقتــل ( )4مــن ســكان تلــك املنــازل .وقــد أخــذت
عمليــة انتشــال الجثــث مــن تحــت األنقــاض مــن قبــل الجــران ( )6أيــام .وأفــاد ســكان الحــي
أنهــم مل يكونــوا يتوقعــون قصــف حــي الدحــي ألنــه يبعــد عــن مــكان متركــز مســلحي الحــويث
مبــا يزيــد عــن ( )500مــراً ،وأغلــب الجثــث التــي تــم انتشــالها كانــت مجــرد أشــاء ممزقــة.
وقــد تــم النــزول واملعاينــة مــن قبــل أعضــاء اللجنــة ،وفريــق الرصــد امليــداين املكلــف ،وخبــر
األســلحة التابــع للجنــة ،ومعاينــة املــكان الــذي ســقط فيــه الصــاروخ ،وقيــاس املســافات ،وتوثيــق
األرضار وتوثيــق أقــوال وإفــادات الشــهود ،كــا تــم إرفــاق عــدد مــن الصــور الفوتوغرافيــة
ومقاطــع الفيديــو لعمليــة انتشــال الجثــث ولعمليــات إســعاف املصابــن ،وصــور ملــكان الواقعــة
إجــاال وللمنــازل األخــرى املتــررة ،وإرفاقهــا مبلــف القضيــة ،إضافــة إىل تقريــر املعاينــة وعــدد
مــن التقاريــر الطبيــة ،وشــهادات الوفــاة ،وغريهــا مــن الوثائــق والتقاريــر واألدلــة األخــرى ،والتــي
أكــدت جميعهــا أن طــران التحالــف هــو مــن قــام بقصــف الحــي ،وتحديــدا منــزل عبــد القــوي
الجــري ،والــذي تــم قصفــه بصــاروخ جــو أرض يف الســاعة ( )5:45صباحــا ،تبعــه صــاروخ آخــر
بعــد حــوايل دقيقتــن عــى منــزل جــوار جامــع الســنة ،مــا أدى إىل تدمــر ( )10منــازل ،واحــد
منهــا تــم تدمــره كليــا ،حيــث حولــه الصــاروخ إىل ركام ،وأدى إىل مقتــل ( )14شــخصا وإصابــة
( )5آخريــن.
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النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،واألدلــة التــي حصلــت عليهــا،
واالســتامع إىل أقــوال أبنــاء الحــي ،واملســعفني ،والشــهود ،والضحايــا ،والتقاريــر املرفقــة ،ومنهــا
تقريــر النــزول امليــداين ملحــل الواقعــة املرفــوع مــن قبــل فريــق الرصــد املكلــف مــن قبــل اللجنــة،
ومعاينــة بقايــا املقــذوف ،وقيــاس املســافة بــن الحــي الســكني  -الــذي ثبــت عــدم وجــود أي
ثكنــه عســكرية فيــه  -وبــن املواقــع التــي كانــت تتمركــز فيهــا جامعــة الحــويث وقــوات صالــح
مبقــرات املؤسســات الحكوميــة بالشــارع الرئيــي ،والتــي تبعــد حــوايل ( )500مــراً عــن مــكان
ســقوط الصــاروخ األول وحــوايل ( )300مــراً عــن مــكان ســقوط الصــاروخ الثــاين ،وبنــاء عليــه
فقــد تأكــد لــدى اللجنــة أن الجهــة املتســببة يف الواقعــة هــي القــوات الحكوميــة وطــران التحالــف
العــريب .واللجنــة بانتظــار رد قيــادة التحالــف عــى استفســارات اللجنــة بهــذا الخصــوص.
 3واقعــة اســتهداف بيــت املقــي قريــة الفرعــة عزلــة ضاعــن  -مديريــة وشــحة محافظــة حجــه
بتاريــخ 2017/9/2م،
بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا تشــر إليــه الوثائــق والتقاريــر
املرفقــة بامللــف ،بأنــه يف الســاعة ( )1:30ظهــر يــوم الســبت بتاريــخ 2017/9/2م (ثــاين أيــام
عيــد األضحــى) ،تعــرض منــزل املواطــن محمــد يحــي املقــي يف قريــة الفرعــة عزلــة ضاعــن
مديريــة وشــجة مبحافظــة حجــة لقصــف بصــاروخ طــران التحالــف العــريب أدى إىل مقتــل
امرأتــن وطفــل وإصابــة ( )13آخريــن مــن بينهــم ( )10أطفــال وامرأتــن.
أسامء القتىل:

م

االسم

1

تقوى صالح نارص املقيض

3

صفية احمد مرشد املقيض

2

العمر

مجروح وليد هادي املقيض

م

1
2
3
4

االسم

هزاع وليد هادي املقيض
عيل وليد هادي املقيض
عيل عيل مبخوث املقيض
عيل صالح املقيض

 45سنة

أم الطفل القتيل

 30سنة

-

 6أشهر

أسامء الجرحى:
العمر

 6سنوات
 5سنوات
 35سنة
 50سنة
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-

اإلصابة

إصابة يف الرأس
إصابة يف الرأس واليد
كرس بالقدمني
إصابة يف الرأس واألذن

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

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

حمري صادق محمد املقيض
عدي واثق محمد املقيض
محمد بكيل عيل يحيى املقيض
فؤاد بكيل عيل يحيى املقيض
أفكار واثق محمد املقيض
مهيب محمد عيل املقيض
مهند صالح عيل املقيض
رمزي صادق عيل املقيض
عيل محمود عيل املقيض
مريم نارص عيل املقيض

 12سنة
 8سنوات
 10سنوات
 4سنوات
 6سنوات
 9سنوات
 11سنة
 20سنة
 9سنوات
 75سنة

إصابة يف القدم
إصابة يف الضلع
إصابة يف الرأس
كرس يف اليد
إصابة يف اليد
إصابة يف الرأس
كرس يف اليد
شظايا بالرأس والقدم
كرس يف اليد
أصيبت بحالة هسترييا وخوف

وقــد بــارشت اللجنــة التحقيــق يف الواقعــة مــن خــال النــزول امليــداين ،ومقابلــة عــدد مــن
الضحايــا أصحــاب املنــازل التــي تعرضــت للقصــف ،وكــذا االســتامع إىل عــدد مــن الشــهود
واملســعفني ،ومنهــم( :م.ع.ع) و(ح.م.ع) ،والذيــن أكــدوا أنــه يف الســاعة ( )1:30مــن ظهــر يــوم
الســبت بتاريــخ 2017/9/2م تعرضــت منــازل كل مــن عــي يحــي املقــي ،ومحمــد يحــي املقــي
للقصــف مــن جــراء ســقوط صاروخــن أثنــاء توافــد أبنــاء القبيلــة لغــرض التهنئــة بالعيــد .وأكــد
الشــهود ،وأقــارب الضحايــا واملســعفني ســاع صــوت تحليــق الطــران بشــكل منخفــض ،تــاه
مبــارشة ســقوط أول صــاروخ ،والــذي اســتهدف بشــكل مبــارش منــازل الضحايــا ،وبعــد ( )3دقائــق
ســقط صــاروخ آخــر نتــج عنــه مقتــل ( )3أشــخاص ،وإصابــة ( )14آخريــن ،وتدمــر املنزلــن
مبحتوياتهــا ،وكذلــك تدمــر ( )3ســيارات مملوكــة لألرستــن تدمــراً كامـاً ،وتدمــر خــزان ميــاه
أريض ومقتــل ( )50مــن األغنــام ،كــا أفــاد الشــهود أن القريــة عبــارة عــن مجموعــة مــن البيــوت
املتالصقــة أغلبهــم ينتمــون إىل أرسة املقــي ،وال يوجــد بالقــرب منهــا أي ثكنــه عســكرية أو
مواقــع تتبــع جامعــة الحــويث وقــوات صالــح ،كــا أن الضحيتــن الذيــن تــم اســتهداف منزليهــا
ال ينتمــون إىل الحــويث وال يربطهــم بهــا أي رابــط.
النتيجة:

مــن خــال التحقيــق الــذي قامــت بــه اللجنــة ،ومــن خــال تقريــر فريــق الراصديــن امليــداين،
وأقــوال الضحايــا وأقاربهــم ،وشــهود الواقعــة ،واملســعفني املثبتــة أقوالهــم يف النــاذج املعــدة
لذلــك ،وكــذا تقاريــر وشــهادات الوفــاة للضحايــا ،وصــور مــكان الواقعــة ،ولكــون الواقعــة حدثــت
ظهــرا ،وســمع معظــم األهــايل صــوت الطــران وهــو يحلــق بعلــو منخفــض يف ســاء القريــة،
وأعقبــه قصــف بالصواريــخ عــى املــكان ،فإنــه وبنــاء عليــه يتأكــد لــدى اللجنــة مســؤولية القــوات
الحكوميــة وطــران التحالــف العــريب عــن هــذه الواقعــة.
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 -4واقعــة قصــف منــزل رشــاد محمــد ناجــي املهــدي -حــي الســواد – أمانــة العاصمــة بتاريــخ
2017/6/9م
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا تشــر إليــة
الوثائــق والتقاريــر املرفقــة بامللــف ،بأنــه يف الســاعة ( )12:30مســاء بتاريــخ 2017/6/9م ،تعرض
منــزل املواطــن رشــاد محمــد ناجــي املهــدي للقصــف بصــاروخ لطــران التحالــف مــا أدى إىل
مقتــل ( )4أشــخاص وإصابــة ( )2آخريــن.
أسامء القتىل:

م

االسم

1

جيهان رشاد محمد املهدي

 13سنة

3

احمد رشاد محمد املهدي

 3سنوات

2
4
العدد
1
2

علياء رشاد محمد املهدي

دولة محمد حسني الدبييل

أسامء الجرحى:
االسم
رشاد محمد املهدي
وردة عيل احمد املهدي

العمر
 12سنة
 67سنة
العمر
 39سنة
 35سنة

وقــد بــارشت اللجنــة التحقيــق يف الواقعــة ،حيــث قامــت بالنــزول ميدانيــا إىل مــكان االنتهــاك،
ومقابلــة عــدد مــن ذوي الضحايــا واالســتامع إىل شــهادة الشــهود وهــم ( :ع.ا.ر ) ،و(س .ق .م )،
و(ا.م.ع) ،الذيــن أكــدوا أنــه يف حــوايل الســاعة ( )12:30بعــد منتصــف الليــل بتاريــخ 2017/6/9م،
وبعــد ســاع أصــوات تحليــق الطــران ،ودوي االنفجــارات الناتجــة عــن قصــف معســكر الســواد
جنــوب صنعــاء القريــب مــن الحــي ،ســقط صــاروخ لطــران التحالــف عــى منــزل املواطــن
رشــاد محمــد ناجــي املهــدي ،واملكــون مــن شــقتني ،والــذي يقــع يف حــارة القــوري غــرب جامعــة
األندلــس يف منطقــة الخمســن ،مــا أدى إىل مقتــل ثالثــة مــن أطفالــه ووالــدة زوجتــه ،وتهــدم
منزلــه الشــعبي ،ومنــزل والــدة زوجتــه املالصــق ملنزلــه ،كــا أكــدت ذلــك التقاريــر املرفقــة بامللــف
والصــور الفوتوغرافيــة املرفوعــة مــن مــكان الواقعــة .ووفقــا إلفــادات أهــايل الحــي ،فــإن الحــي
يســكنه مواطنــون ليــس لهــم عالقــة بأطــراف الحــرب ،وال توجــد فيــه أي ثكنــة عســكرية ،وأن أقرب
هــدف عســكري هــو معســكر الســواد الــذي يبعــد حــوايل كيلومــر عــن مــكان ســقوط الصــاروخ.

النتيجة:

مــن خــال التحقيــق الــذي قامــت بــه اللجنــة ،ومــن خــال تقريــر فريــق الرصــد امليــداين ،والصــور
املوثقــة آلثــار الدمــار ،واالســتامع للشــهود ،واملســعفني ،والضحايــا وأقاربهــم وعــدد مــن ســكان
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الحــي ،وتوثيــق إفاداتهــم يف النمــوذج املعــدة لذلــك ،ومــن خــال التحقيــق يف الواقعــة املبنــي عــى
األدلــة الســابقة وتقاريــر الوفــاة املرفقــة مبلــف القضيــة ،تبــن لــدى اللجنــة مســؤولية القــوات
الحكوميــة وطــران التحالــف العــريب عــن واقعــة قصــف منــزل الضحيــة رشــاد محمــد ناجــي
املهــدي الواقــع بحــي ســكني يبعــد عــن معســكر الســواد مســافة كيلــو مــر واحــد .واللجنــة
بانتظــار رد قيــادة التحالــف عــى استفســاراتها حــول الواقعــة.
 - 5واقعــة قصــف طــران التحالــف لســيارتني عــى طريــق الرجــاع طــور الباحــة – محافظــة لحــج
بتاريخ 2015/6/16م
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ووفقــا للتقاريــر والوثائــق
املرفقــة بامللــف ،بأنــه يف الســاعة ( )4:00عــراً بتاريــخ 2015/6/16م ،تــم قصــف ســيارتني يف
طريــق الرجــاع طــور الباحــة بصاروخــن جــو أرض مــا أدى إىل مقتــل ( )15شــخصاً ،وإصابــة
( )11آخريــن والضحايــا هــم:

الرقم

أسامء القتىل:

االسم

1

محمد احمد سامل حيدره

3

عيل حسني ثابت

2
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

مجدي عبدالقادر نعامن
وضاح احمد هائل

منصور عيل محمد سامل
حاتم احمد عيل الحاج
رحاب احمد محمد سالم
محمد احمد عيل الحاج
محمد عيل حسن
عامد احمد سامل
حسن عوض عبدالرب
رامي محمد صالح مقشمي
نبيل احمد بن احمد
حبيب احمد بن احمد
فايز عبدالقوي العتبي
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الرقم

أسامء الجرحى

االسم

1

نظمي محمد صالح سعيد

3

نظمي عبدالحميد احمد سعيد

2
4

5
6
7
8
9
10
11

جربان أنيس صالح سعيد
رفعت عبده محمد مكرد

شيامء أديب عبدالنور
مروان احمد هائل
رامي خالد عبده حسن
عبدالرحمن عيل الخفيفي
شمسان عيل احمد الخفيفي
منري احمد ثابت مقبل
رشا رامي خالد

ومــن خــال التحقيقيــات التــي قامــت بهــا اللجنــة ،ومــا تضمنتــه التقاريــر املرفقــة مبلــف القضية،
ومــا ورد يف إفــادة الضحايــا وذويهــم ،ومــا جــاء يف أقــوال الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة
ومنهــم( :أ.ع.أ.س) ،و(ع.م.أ.ق) ،بأنــه ويف متــام الســاعة الرابعة عــراً بتاريــخ 2015/6/16م كان
مجموعــة مــن األهــايل يســتقلون عــدد ( )4ســيارات إحداهــا حافلــة لنقــل الــركاب وهــم يف طريــق
الرجــاع مديريــة طــور الباحــة يف الخــط العــام ،عائــدون إىل قراهــم مــن لحــج .وأثنــاء ســرهم
تفاجئــوا بقصــف صــاروخ جــو أرض إىل جــوار الطريــق ،كأنــه تحذيــري ،وعنــد مشــاهدة األهــايل
لالنفجــار الــذي خلفــه الصــاروخ ،وتحطــم زجــاج بعــض الســيارات مــن حــدة االنفجــار ،توقفــت
جميــع الســيارات يف مكانهــا ،وبعدهــا بحــوايل نصــف ســاعة قــام ســائق إحــدى الســيارات،
وســائق الحافلــة بالتحــرك والســر يف الطريــق معتقديــن زوال الخطــر ومغــادرة الطــران ،إال
انهــم ،وبعــد دقائــق بســيطة مــن تحركهــم ،تفاجــأوا بعــودة إحــدى الطائــرات مــن جديــد ،وقيامهــا
بقصــف الســيارة والحافلــة مبــارشة بصاروخــن ،فيــا كان ركاب الســيارتني األخريــن واقفــن يف
مكانهــم يشــاهدون القصــف عــى الســيارتني مــن قبــل الطــران ،وكانــت نتيجــة القصــف تدمــر
الســيارة والحافلــة ومقتــل ( )15شــخصا وإصابــة ( )11آخريــن.

النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف الواقعــة ،ومــا احتــواه ملــف القضيــة مــن أدلــة
وتقاريــر وفــاة ،والتقاريــر الطبيــة الخاصــة باملصابــن ،ومــا ورد يف أقــوال الضحايــا مــن املصابــن
وذوي القتــى ،وشــهادة عــدد مــن الشــهود الذيــن كانــوا عــى مــن الســيارتني اللتــن مل تتحــركا،
وشــاهدوا القصــف ،ومــا ثبــت مــن أن جميــع الضحايــا الذيــن ســقطوا يف الواقعــة هــم مــن
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املدنيــن ،وأن القصــف األول أمــام الســيارات كان بغــرض توقيفهــا وتحذيرهــا مــن املــرور ،وأنــه
بعــد مــي نصــف ســاعة تحركتــا الســيارتان محــل االســتهداف ،وتــم قصفهــا مبــارشة مــن دون
تكــرار تنبيههــا إىل رضورة الوقــوف مــرة أخــرى إذا كان لذلــك رضورة ،خصوصــا وأنهــم ســبق وأن
اســتجابوا للتنبيــه األول وتوقفــوا أكــر مــن نصــف ســاعة يف أماكنهــم ،مــع العلــم أن الســيارات
محــل االســتهداف كانــت قــد تعــدّ ت منطقــة التــاس مــا بــن جامعــة الحــويث وقــوات املقاومــة
والجيــش الوطنــي ،والتــي كانــت يف مفــرق مصنــع الحديــد ،وكان الضحايــا عائــدون باتجــاه
قراهــم ،أي يف االتجــاه اآلخــر وليــس يف اتجــاه الجبهــة ،مــا ينتفــي معــه أي شــبهة بإمكانيــة
اعتبارهــم مــن املقاتلــن القادمــن لدعــم عنــارص جامعــة الحــويث وقــوات صالــح التــي كانــت يف
حينــه مســيطرة عــى مصنــع الحديــد ،كــا تــم توضيحــه ســابقا .وقــد وجهــت اللجنــة مذكــرة
استفســار عــن الواقعــة إىل قيــادة قــوات التحالــف إال أنهــا مل تتلقــى الــرد حتــى تاريــخ كتابــة هــذا
التقريــر .ومــن خــال مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدى اللجنــة صحــة الواقعــة محــل التحقيــق ،وثبــوت
مســؤولية القــوات الحكوميــة وطــران التحالــف العــريب عــن هــذا االنتهــاك .واللجنــة بانتظــار رد
قيــادة التحالــف عــى استفســاراتها حــول الواقعــة.
ثانيا  :تجنيد األطفال
يعــد تجنيــد األطفــال مــن االنتهــاكات الجســيمة التــي تحظرهــا الترشيعــات الوطنيــة واملواثيــق
الدوليــة املعنيــة بحاميــة األطفــال ،وعــى وجــه الخصــوص «اتفاقيــة حقــوق الطفــل» املصــادق
عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة ،و»الربتوكــول االختيــاري األول امللحــق باالتفاقيــة» ،واللــذان
يحظــران اســتخدام األطفــال يف النزاعــات املســلحة وتجنيدهــم ،باإلضافــة إىل «قانــون حقــوق
الطفــل 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
( )185حالــة ادعــاء تجنيــد أطفــال مــا دون ســن ( )15عامـاً .وفيــا يــأيت منــاذج لبعــض الوقائــع
التــي أنهــت اللجنــة التحقيــق فيهــا:
 -1واقعة تجنيد ومقتل الطفل /داؤود محمد عيل راجح –  14عاما – مديرية نهم – محافظة صنعاء

تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا ورد يف إفــادة
املبلــغ (م.ع.ق.ت) ،ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود( :ع.غ.ع) ،و(ع.غ.أ) بأنــه تــم تجنيــد الطفــل /
داؤود محمــد عــي راجــح ( 14ســنة) مــن قبــل جامعــة الحــويث يف بدايــة العــام 2016م ،وتــم نقله
33

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

مــن قريتــه غربــان املنــار مبحافظــة ذمــار إىل أمانــة العاصمــة صنعــاء بعــد تســجيله كمنتســب
يف مدرســة القريــة ،وإغــراءه بأنــه ســيمنح الشــهاد الدراســية مقابــل التحاقــه بالجبهــات ،ودون
حاجــة إىل الحضــور إىل املدرســة .وقــد أفــاد الشــهود أن املدعــو عبدالرحمــن الجرمــوزي مــرف
األوقــاف يف أمانــة العاصمــة أخــو الطفــل الضحيــة ألمــه هــو مــن قــام بتجنيــد الضحيــة ونقلــه
إىل صنعــاء ،حيــث تفاجــأت أرسة الطفــل بالتحاقــه بجبهــات القتــال مــع جامعــة الحــويث يف
جبهــة نهــم بعــد أن كانــوا يعدونهــم بأنــه ســيحصل فقــط عــى دورة ثقافيــه ،ولــن يتــم الــزج بــه
يف املعــارك .وبعــد حــوايل عــام مــن مغادرتــه للقريــة جــاء نبــأ مقتــل الطفــل الضحيــة إىل أرستــه
بتاريــخ 2017/5/22م يف مديريــة نهــم محافظــة صنعــاء ،ونقلــت جثتــه إىل مستشــفى ذمــار،
وهنــاك جــاءت أرستــه الســتالم جثتــه ،ومل تتعــرف عليــه إال بصعوبــة ،ومــن خــال عالمــه فارقــة
كانــت يف يــده ،وتــم نقــل الجثــة إىل قريتــه لدفنــه.
 -2واقعة تجنيد الطفل( /ن.ا.م .س) – مواليد 2004م – مديرية خوالن – محافظة صنعاء
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا ورد يف إفــادة
ذوي الضحيــة ،وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة ،ومنهــم( :ز.م.أ.س) ،و(ر.أ.ع.أ)،
و(ح.أ.ع.أ) بأنــه يف شــهر فربايــر 2017م ،قامــت جامعــة الحــويث يف مديريــة خــوالن محافظــة
صنعــاء ،بأخــذ الطفــل (ن.ا.م .س) ،وعمــره ( 13ســنة) مــن قريتــه بــدون علــم أو رضــا أهلــه،
واســتمر غيــاب الطفــل عــن أرستــه حــوايل ســبعة أشــهر دون أن يعملــوا مكانــه ،إىل أن تــم
التواصــل معهــم بعــد فــرة مــن قبــل بعــض األشــخاص ،وأبلغوهــم أن ابنهــم يقاتــل مــع جامعــة
الحــويث يف جبهــة نهــم .وبتاريــخ 2017/11/25م تــم إعــادة الطفــل إىل أرستــه ،وهــو يعــاين
مــن مــرض نفــي (فاقــد لقــواه العقليــة) ،ويف وضــع صحــي يسء جــدا ،كــا أفــاد الشــهود أن
جامعــة الحــويث تقــوم بتجنيــد األطفــال يف مديريــة خــوالن ،وأخذهــم إىل الجبهــات للقتــال دون
علــم آبائهــم ،وهــو مــا حصــل مــع العديــد مــن األطفــال مــن املنطقــة.
 -3واقعــة تجنيــد الطفــل /همــدان عــي محســن مهــدي – مواليــد 2002م – مديريــة جبلــة -
محافظــة اب
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا ورد يف إفــادة
ذوي الضحيــة ،ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود ،وهــم( :ع.أ.ع.أ.ع.أ.أ) ،و(م.ص.ع.ع.أ) ،و(أ.ع.ع.أ)
بأنــه يف شــهر إبريــل مــن عــام 2015م ،قــام املــرف األمنــي التابــع لجامعــة الحــويث يف مديريــة
جبلــة محافظــة إب ،بتجنيــد الطفــل الضحيــة همــدان عــي محســن مهــدي ،وضمــه إىل صفــوف
عنــارص جامعــة الحــويث املســلحة ،وإرســاله للقتــال يف جبهــة الضالــع املشــتعلة بــدون علــم
أرستــه ،وانقطعــت أخبــار الطفــل عــن أهلــة منــذ أن غادرهــم .وبعــد حــوايل شــهرين وصــل نبــأ
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مقتــل الطفــل همــدان يف املواجهــات يف الضالــع ،مــن خــال اتصــال أحــد األشــخاص ومــن دون أن
يتــم تســليم الجثــة إىل أرستــه ،مــا تســبب يف إصابــة والــدة الضحيــة بحالــة نفســية ،كــا أفــاد
الشــهود بــأن مــرف جامعــة الحــويث مبديريــة جبلــة قــام يف نفــس فــرة تجنيــد الطفــل همــدان
وإلحــاق عــدد مــن األطفــال اآلخريــن مــن أبنــاء املنطقــة بجامعــة الحــويث ،وإرســالهم إىل جبهــات
القتــال ،وهــم دون الســن القانونيــة ومنهــم :همــدان عــي مهــدي ،وحمــد عــي الهــام وكــال
عبدالســام إســاعيل النائــب .ويف البدايــة كانــت جامعــة الحــويث تضعهــم يف النقــاط األمنيــة
لتفتيــش املــارة داخــل مديريــة جبلــة ،ثــم بعــد ذلــك قامــت بنقلهــم إىل جبهــة القتــال يف الضالــع
دون علــم أهاليهــم ،وجميعهــم قتلــوا يف املواجهــات العســكرية ،وتــم دفــن جثثهــم دون إشــعار
أهاليهــم لحضــور الدفــن أو تســلم الجثــث.
-4

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

تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا ورد يف إفــادة الضحيــة،
ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة ،ومنهــم( :ع.ن.ك.ع) ،و(ع.ح.م.ع)،
أنــه يف شــهر نوفمــر 2017م ،قــام مــرف جامعــة الحــويث يف مدينــة عمــران محافظــة
عمــران ويدعــى أبــو العــز بتجنيــد الطفــل الضحيــة (ي.ع.ب.ح) ( 13ســنة) ،دون علــم أهلــه مــن
خــال إقناعــه بأنــه ســيقوم بالجهــاد ضــد الكفــار واليهــود ،ومــن عمــران تــم نقلــة إىل جبهــة
الخوخــة ،حيــث تــم وضعــه يف البدايــة يف مهمــة اإلمــداد لعــدد ســتة مقاتلــن يف جبهــة الخوخــة
محافظــة الحديــدة ،ثــم بعــد ذلــك تــم الــزج بــه يف الخطــوط األماميــة للقتــال .وعندمــا وصلــت
طالئــع الجيــش الوطنــي إىل قريــة الحــاج ســامل مبنطقــة الخوخــة ،تــم اعتقــال الطفــل الضحيــة
الــذي كان جريح ـاً جــراء أصابتــه يف املعركــة ،بعــد أن هــرب وبقيــة زمالئــه مــن مقاتــي جامعــة
الحــويث ،وتــم إســعاف الطفــل مــن قبــل الجيــش الوطنــي إىل مستشــفى  22مايــو يف محافظــة
عــدن لتلقــي العــاج.
النتيجة:

خلصــت اللجنــة مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا يف الوقائــع املذكــورة أعــاه ،ويف غريهــا
مــن الوقائــع املتعلقــة بتجنيــد األطفــال يف اليمــن إىل اســتمرار جامعــة الحــويث ،وبشــكل منفــرد
عــن باقــي األطــراف ،يف انتهــاك حقــوق األطفــال يف اليمــن ،وتجنيدهــم ،والــزج بهــم يف جبهــات
القتــال ،وعــدم التــزام الجامعــة بالترشيعــات الوطنيــة واالتفاقيــات الدوليــة ،وهــو مــا يســتدعي
رضورة الوقــوف بحــزم أمــام مرتكبــي هــذا االنتهــاك ،واتخــاذ كافــة التدابــر التــي تكفــل حاميــة
األطفــال ،والحــد مــن االنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا الســيام االنتهــاكات املتعلقــة بتجنيدهــم
والــزج بهــم يف النزاعــات املســلحة.
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ثالثا  :زراعة األلغام الفردية
تعتــر جرميــة زرع 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 التحقيــق  -واملحــددة بســتة أشــهر  -رصــدت اللجنــة ( )98حالــة

زراعــة الغــام فرديــة ،وأنهــت التحقيــق يف ( )24حالــة زرع ألغــام نتــج عنهــا ســقوط ( )19قتيــا،
بينهــم امرأتــان وطفــل واحــد ،إضافــة إىل ســقوط ( )55جريــح مــن بينهــم امرأتــان وطفــل.
مناذج من التحقيقات التي قامت بها اللجنة يف وقائع زراعة األلغام الفردية:
 -1واقعــة إصابــة عفــاف محمــد احمــد ودليلــه عبــده احمــد بســبب انفجــار الغــام مزروعــة يف
منطقــة الشــقب صــر املــوادم يف محافظــة تعــز
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،وما جــاء يف شــهادة الشــهود،
وهــم( :ع.م.أ.س) ،و(م.س.ف) ،و(ع.م.أ) ،بأنــه يف حــوايل الســاعة ( )9:00صباحــا ،بتاريــخ
2017/7/7م خرجــت الضحيتــان عفــاف محمــد احمــد ،ودليلــة عبــده احمــد مــن منزلهــا يف
منطقــة الشــقب مديريــة صــر املــوادم لجلــب املــاء مــن خــزان املــاء الخــاص بالقريــة ،ويف الطريق
املؤديــة إىل الخــزان ،دهســت دليلــه عــى لغــم انفجــر فيهــا وأصابهــا يف رجليها ،فــأرادت عفــاف أن
تســعفها .وأثنــاء ذلــك دهســت هــي األخــرى عــى لغــم آخــر انفجــر بهــا وأصابهــا برجلهــا اليمنى،
وتــم إســعاف الضحيتــن مــن قبــل األهــايل إىل مستشــفى الربيهــي مبديريــة املظفــر مبدينــة تعــز.
وقــد أفــاد الشــهود بــأن مــن قــام بزراعــة تلــك األلغــام بجــوار الخزانــات هــو جامعــة الحــويث
عندمــا كانــت تســيطر عــى املنطقــة قبــل انســحابهم منهــا.
أسامء الجرحى:
الرقم

االسم

العمر

نوع اإلصابة

1

دليله عبده احمد محمد

 25سنة

برت للرجلني من الساق بسبب
انفجار اللغم

2

عفاف محمد احمد مقبل

 22سنة

برت للقدم اليمنى بسبب

األلغام

 -2واقعة انفجار لغم فردي يف قرية عيال غفري مبديرية نهم – محافظة صنعاء
تتلخــص الواقعــة ،حســبام ورد يف إفــادة املبلغــن ،وهــم( :م.أ.ع.ع) ،و(ن.ع.ص.ع) ،و(ي.أ.أ.ع)،
بأنــه يف صبــاح يــوم األربعــاء بتاريــخ 2016/12/21م يف قريــة عيــال غفــر مبديريــة نهــم
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محافظــة صنعــاء ،وأثنــاء خــروج األطفــال الضحايــا :أحمــد محســن أحمــد عايــض ( 10ســنوات)،
و(ع.ن.ع.ص) ( 24ســنة) ،و(ح.ي.ا.ع) ( 13ســنة) للعــب يف القريــة ،بعــد اســتعادة الســيطرة
عليهــا مــن جامعــة الحــويث ،وجــد األطفــال شــيئاً مزروع ـاً يف األرض عــى شــكل كــرة صغــرة
مل يعرفــون مــا هــي .فقــام الضحيــة  /أحمــد محســن بطرقهــا بواســطة قطعــة حديــد كانــت
معــه ،فانفجــر اللغــم عــى الفــور ،وأدى إىل إصابــة األطفــال بإصابــات مختلفــة ،وتــم إســعافهم
إىل مستشــفى مــأرب وتــويف الطفــل  /احمــد محســن بعــد ثالثــة أيــام وظــل الطفلــن اآلخريــن
يتلقيــان العــاج.
وقــد أفــاد الشــاهدان (هـــ.ع.ع.ع) ،و(م.هـــ.ص.ع) ،بأنهــا ســمعا انفجــارا شــديدا يف قريتهــم،
وذهبــا لرؤيــة مــكان االنفجــار فوجــدا الضحايــا  -وهــم األطفــال املذكوريــن ســابقا  -قــد أصيبــوا
بعــدة إصابــات مختلفــة كان أشــدها إصابــة الطفــل /احمــد محســن أحمــد عايــض ،وتــم إســعافهم
إىل مستشــفى مــأرب .وتــويف الطفــل احمــد بعدهــا بثالثــة أيام ،بينــا ظــل اآلخرين يف املستشــفى
لتلقــي العــاج ،وأن مــن قــام بزراعــة تلــك األلغــام هــو جامعــة الحــويث أثنــاء ســيطرتها عــى
القريــة ،حيــث أن القريــة زرع فيهــا ألغــام كثــرة أدت إىل مقتــل وإصابــة العديــد مــن أبنــاء القريــة.
 -3واقعة انفجار لغم فردي مديرية رصواح – محافظة مأرب
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنتــه ملفــات اللجنــة ،أنــه يف متــام الســاعة ( )8:00صباحــا،
بتاريــخ 2017/7/4م ،انفجــر لغــم فــردي يف منطقــة ســنومه باملحجــزة مديريــة رصواح محافظــة
مــأرب أدى إىل مقتــل حمــدة محمــد املرشعــي ( )67ســنة وإصابــة أمينــة محمــد جابــر املرشعــي
( 20ســنة).
وبحســب مــا جــاء يف إفــادة ذوي الضحيتــن ،ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود وهــم( :ح.ع.ص.ش)،
و(ظ.ن.ي.أ) ،والذيــن اســتمعت لهــم اللجنة ،بأنــه يف الســاعة ( )8:00صباحا ،بتاريــخ 2017/7/4م،
وأثنــاء ذهــاب الضحيتــن لرعــي األغنــام يف منطقــة ســنومه باملحجــزة مديريــة رصواح محافظــة
مــأرب ،حيــث كانتــا تبعــدان عــن منزلهــا مبســافة ( )500مــرا تقريبــا انفجــر لغــم فــردي زرعتــه
جامعــة الحــويث والقــوات املواليــة لهــايف املنطقــة التــي هــي أصــا بعيــدة عــن مناطــق املواجهات،
وأدى ذلــك االنفجــار إىل مقتــل حمــدة محمــد جابــر املرشعــي ( 67ســنة) ،وإصابــة أمينــة عامــر
صالــح املرشعــي ( 20ســنة) بشــظايا يف الــرأس.
-4

انفجار لغم فردي – منطقة دماج – محافظة صعدة:

تتلخــص الواقعــة ،وبحســب ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا ورد يف إفــادة املبلــغ ،ومــا تضمنتــه
التقاريــر املرفقــة ،ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود ،ومنهــم( :ي.ع.م.ق.و) ،و(إ.ح.م.ص.م) ،الــذي
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تــم ســاع إفادتهــم مــن قبــل اللجنــة ،بأنــه ويف يــوم األحــد املوافــق 2015/2/15م ،انفجــر لغــم
أريض فــردي تــم زراعتــه مــن قبــل جامعــة الحــويث أثنــاء حصارهــا ملنطقــة دمــاج يف محافظــة
صعــدة بالضحيــة نبيــل مهــدي مانــع مهــدي عندمــا كان ذاهــب لقضــاء بعــض حوائجــه ،نقــل
عــى إثرهــا إىل مستشــفى دمــاج ،حيــث تــم إســعافه  ،واســتمر باملستشــفى لفــرة تزيــد عــن
األســبوعني ،حيــث تســبب انفجــار اللغــم يف بــر رجلــه اليــرى ،وأصبــح معاقـاً ،وعــى نحــو مــا
تحكيــه الصــور والتقاريــر الطبيــة املرفقــة مبلــف الواقعــة.
النتيجة

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف الوقائــع املذكــورة أعــاه ،ويف غريهــا مــن الوقائــع
املتعلقــة بزراعــة األلغــام الفرديــة ،تبــن للجنــة بــأن املســؤول عــن هــذه االنتهــاكات هــي جامعــة
الحــويث وقــوات صالــح التــي تنفــرد مبامرســة هــذا النــوع مــن االنتهــاك عــن باقــي األطــراف
األخــرى املشــركة يف النــزاع املســلح يف اليمــن ،ومتارســه مبنهجيــة يف كافــة املواقــع العســكرية
التــي تســيطر عليهــا واملناطــق والطرقــات التــي تنســحب منهــا ،كــا تبــن للجنــة مــن خــال
العديــد مــن األدلــة ،ومــا تضمنتــه إفــادات خــراء نــزع األلغــام الــذي تــم ســاع إفاداتهــم مــن قبــل
اللجنــة يف العديــد مــن املناطــق بــأن 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 لالتفاقيــات
الدوليــة املصــادق عليهــا مــن قبــل اليمــن ،والتــي تحظــر صناعــة وتخزيــن واســتخدام هــذا النــوع
مــن األلغــام.
ً
رابعا  :ألغام المركبات
خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر ،رصــدت اللجنــة ( )19حالــة ،وأنهــت التحقيــق يف عــدد ()8
حــاالت منهــا ،حيــث ســقط مــن ج ّرائهــا ( )24قتيــا مــن املدنيــن ،بينهــم ( )15رجــا و( )5نســاء،
و( )4أطفــال ،إضافــة إىل ســقوط ( )3جرحــى مــن املدنيــن ،مــن بينهــم طفــل واحــد.

مناذج من التحقيقات التي أجرتها اللجنة يف وقائع زراعة ألغام املركبات:
 -1واقعة انفجار لغم مركبات مبنطقة طياب  /مديرية (البيضاء)
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا ورد يف إفــادة أقــارب الضحايــا ،بأنــه بعــد ظهر يــوم األربعــاء املوافق
2015/9/16م ،وأثنــاء عــودة الضحايــا عــى مــن ســيارة نقــل متجهــن إىل منازلهــم يحملــون
معهــم مــواد غذائيــة وأغــراض شــخصية ،وذلــك عــى الطريــق العــام الرابــط بــن قــرى مــرود
مبنطقــة طيــاب مبديريــة ذي ناعــم – محافظــة البيضــاء ،انفجــر بالســيارة لغــم أريض مــزروع
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عــى الطريــق العــام أدى إىل انقالبهــا ووفــاة جميــع مــن كانــوا عــى مــن الســيارة وعددهــم
مثانيــة أشــخاص وهــم:
أسامء القتىل:
الرقم

االسم

العمر

1

حسني سعيد حسني الوحييش

 59سنه

2

جبل صالح عيل املالحي

 60سنه

3

عبدالرب عيل احمد املالحي

 32سنه

4

صالح محمد صالح املالحي

 38سنه

5

صالح حسني محمد شيبات

 51سنه

6

حسني عمر حسني السلمي

 67سنه

7

عيل عبدالله سامل الوحييش

 37سنه

8

جالل صالح عيل هادي الفقري

 14سنه

ووفقــا ملــا جــاء يف شــهادة الشــهود الذيــن تــم ســاعهم مــن قبــل اللجنــة ،وهــم( :ع.أ.ع.ه)،
و(م.م.م.ط ،).و(س.ح.س.و ،).و(ص.ع.ع.ش) ،و(م.ص.ع.م) ،أفــادوا بأنــه عنــد ســاعهم صــوت
االنفجــار حــروا إىل مــكان الواقعــة ،واتضــح لهــم انفجــار لغــم كان مزروعــا عــى الطريــق العام
مبنطقــة مــرود طيــاب ،والتــي تقــع تحــت ســيطرة جامعــة الحــويث وقــوات صالــح ،والتــي تقــوم
عــادة بزراعــة األلغــام يف الطــرق القريبــة مــن مواقعهــا لغــرض تأمــن املواقــع التــي يســيطرون
عليهــا ،كــا أفــادوا أن االنفجــار أدى إىل وفــاة جميــع الضحايــا الذيــن كانــوا عــى مــن الســيارة،
وشــاهدوا جثثهــم ملقيــه عــى األرض بعــد تحطــم الســيارة واحرتاقهــا جــراء االنفجــار.
النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف الواقعــة ،ومــا تضمنتــه التقاريــر املرفقــة مبلــف
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القضيــة ،ومــا ورد يف إفــادات أقــارب الضحايــا وأقــوال الشــهود ،تبــن أن الجهــة املســؤولة عــن
هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح املتمركــزة يف نفــس املنطقــة محــل االنفجــار
وهــي منطقــة طيــاب مبديريــة ذي ناعــم.
 -2واقعة انفجار لغم بباص ركاب يف منطقة الربيعي – التعزية – محافظة تعز
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا جــاء يف إفــادة املبلــغ (م.أ.م.ن) ،أنــه يف يــوم الســبت املوافــق
2015/4/26م يف حــوايل الســاعة ( )1:00ظهــرا ،وأثنــاء مــرور حافلــة ركاب تنقــل مســافرين مــن
الرتبــة إىل محافظتــي اب وصنعــاء ،يقودهــا الســائق حســيب يوســف ،وألن طريــق الضبــاب تعــز
مغلــق مــن قبــل جامعــة الحــويث وقــوات صالــح ،والخــط الوحيــد للمــرور إىل شــارع الســتني
شــال مدينــة تعــز باتجــاه الجنــد خــط صنعــاء – تعــز هــو خــط الربيعــي ،ويف منطقــة الربيعــي
غــرب تعــز ،وأثنــاء مــرور الحافلــة التــي كانــت تقــل قرابــة ( )20راكبــا متجهــن إىل مناطــق
مختلفــة وألغــراض مختلفــة كالدراســة والعــاج والعمــل ،وبســبب ضيــق الطريــق الوعــر وزحمــة
الســيارات ،تراجــع الســائق قليــا عــن الطريــق يك يفســح املجــال ملــرور ســيارة أمامــه قادمــة مــن
الحجريــة ،وفجــأة انفجــر لغــم ضخــم يف املــكان أدى إىل تحطــم واحــراق الحافلــة مبــن فيهــا
وســقوط الضحايــا التاليــة أســاؤهم:
أسامء القتىل:
الرقم

االسم

العمر

1

محمد خالد سلطان نعامن

 18سنة

2

منري عبدالله محمد عبدالله

 66سنة

3

نعم ثابت احمد صالح

 65سنة

4

أمني عبده شاكر

 52سنة

5

حواب احمد عيل فارع

-

6

مهدي سلطان سالم

 35سنة

7

محمد أمني األصبحي

 8سنوات

8

إبراهيم حسني عبدالله

سنة و  8أشهر

9

صالح عمر محمد النجايش

 22سنة

10

داليا عبدالله نارص

 25سنة

40

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

أسامء الجرحى:
الرقم

االسم

العمر

1

مالك ماهر احمد رشف

سنة واحدة

2

حسن عبدالجليل احمد عبدالله

 18سنة

3

عامر عبدالله سعيد مقبل

 40سنة

4

حسيب يوسف محمد سعيد

 20سنة

5

رحمة عبدالرحمن قاسم

 32سنة

6

عبدالعزيز محمد عبده نعامن

 11سنة

7

أيوب محمد عبده نعامن

سنتني

8

محمد عبده نعامن غالب

 45سنة

9

حلمي نبيل هزاع

 19سنة

ووفقــا ملــا جــاء يف شــهادة شــهود الواقعــة وهــم( :ر.ع.ق.د) ،و(م.ع.ن) ،وهــا ممــن كانــوا يف
الحافلــة ،أنهــا ســافرا مــن قريتهــا بالرتبــة عــى مــن الحافلــة متجهــن إىل مدينــة إب لعــاج
طفلهــا املعــاق ،وبســبب إغــاق طريــق الضبــاب ســلك ســائق الحافلــة طريــق الربيعــي الــرايب،
ومــع وجــود ازدحــام للســيارات ،رجــع ســائق الحافلــة بالخــط قليــا إىل الــوراء للســاح لبقيــة
الســيارات بالخــط األميــن باملــرور ،وحينهــا حــدث االنفجــار .وأفــادا بأنهــا أصيبــا بشــظايا
بســيطة ألنهــا كانــا بالكــرايس األماميــة بالحافلــة ،وتــويف جميــع مــن كان يف الكــرايس الخلفية
للحافلــة ،ألن اللغــم انفجــر بالخلــف .وأضــاف الشــاهد (م.ع.م) ،وهــو شــاهد عيــان كان متواجــدا
بحافلــة أخــرى خلــف الحافلــة التــي انفجــرت ،أنــه كان يف حافلتــه (البــاص الــذي ميتلكــه) ،خلــف
الحافلــة التــي انفجــرت ،وعنــد دخولــه خــط الربيعــي  -وهــو الخــط الوحيــد الــذي ال يــزال مفتوحـاً
 شــاهد انفجــار الحافلــة بســبب انفجــار لغــم بإطارهــا الخلفــي ،مــا أدى إىل احــراق الحافلــة،وأنــه شــاهد جثــث مقطعــة تطايــرت خــارج البــاص .وأضــاف أن املنطقــة التــي انفجــر فيهــا اللغــم
كان يســيطر عليهــا جامعــة الحــويث .وأنهــم انســحبوا منهــا قبــل فــرة بســيطة إىل منطقــة
يطلــون منهــا عــى املمــر ،وأن الجرحــى تــم إســعافهم إىل مستشــفى النشــمة الريفــي الواقــع يف
مديريــة املعافــر.
النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وذوي
الضحايــا ،ومــا تضمنتــه التقاريــر املرفقــة مبلــف القضيــة ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن
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هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح التــي كانــت تســيطر عــى منطقــة الربيعــي،
وانســحبت بعــد ذلــك ملنطقــة قريبــة مــن الــوادي محــل انفجــار الحافلــة ،كــا تبــن للجنــة أن
قيــام جامعــة الحــويث بتلغيــم الطرقــات التــي تــؤدي إىل املواقــع العســكرية التــي تســيطر عليهــا
أو تنســحب منهــا ،هــو إجــراء يتــم مبنهجيــة وبشــكل دائــم ويف جميــع املناطــق.
-3

واقعة انفجار لغم مركبات –مديرية زنجبار – محافظة أبني

وتتلخــص هــذه الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا بينتــه التقاريــر
املرفقــة ،ومــا ورد يف إفــادة املبلــغ ،وهــو الضحيــة املصــاب  /معتــز عبــود ســامل ســلطان ،ومــا
جــاء يف شــهادة الشــهود وهــم( :ن.ع.م.ش) ،و(ح.م.ع.س) ،بأنــه ويف وقــت العــر وبتاريــخ
2016/1/25م ،وعنــد ذهــاب الضحيــة  /عبــود ســامل ســلطان عبداللــه وأوالده جــال ومتعــب
ومعتــز إىل مزرعتهــم الكائنــة يف وادي حســان مديريــة زنجبــار محافظــة أبــن ،وعندمــا نزلــوا
مــن الخــط الرئيــي إىل الفــرع املــؤدي إىل املزرعــة انفجــر بهــم لغــم اريض مــن األلغــام التــي
زرعتهــا جامعــة الحــويث وقــوات صالــح يف محافظــة أبــن أثنــاء ســيطرتها عــى املنطقــة ،وأدت
تلــك األلغــام إىل مقتــل عــدد مــن األشــخاص .وقــد أدى هــذا االنفجــار إىل ســقوط الضحايــا عــى
التاليــة أســائهم:

م

االسم

1

عبود سامل سلطان عبدالله

3

جالل عبود سامل سلطان عبدالله

2

النتيجة

أسامء القتىل:

العدد
1

العمر
 47سنة

متعب عبود سامل سلطان عبدالله

 4سنوات

أسامء الجرحى:
االسم
معتز عبود سامل سلطان عبدالله

العمر
 20سنة

 7سنوات

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة 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 منطقــة وادي
حســان مبديريــة زنجبــار محافظــة ابــن وانســحبت بعــد ذلــك مــن املنطقــة ،كــا تبــن للجنــة أن
قيــام جامعــة الحــويث بتلغيــم الطرقــات التــي تــؤدي إىل املواقــع العســكرية التــي تســيطر عليهــا
أو تنســحب منهــا ،هــو إجــراء يتــم مبنهجيــة وبشــكل دائــم ويف جميــع املناطــق.
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 -4واقعة انفجار لغم مركبات – قرية املنادي – محافظة الضالع
تتلخــص الواقعــة ،بحســب ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا جــاء يف إفــادات املبلغــن ،ومــا
تضمنتــه شــهاد الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة ومنهــم( :م.أ.م.ن) ،و(أ.م.ع) ،و(م.ح.ص)،
و(ص.س.ع.أ) ،بأنــه يف تاريــخ 2015/8/8م ،انفجــر لغــم أريض يف الخــط العــام يف قريــة املنــادى
محافظــة الضالــع ،أثنــاء مــرور الســيارة التــي كانــت تقــل كال مــن :فهــد أحمــد مثنــى نــارص،
وتوفيــق أحمــد مثنــى نــارص ،ومحمــود أحمــد محمــود عــي مــا أدى إىل مقتلهــم جميعــا ،وتدمــر
الســيارة بســبب لغــم أريض يف قريــة املنــادي الخــط العــام محافظــة الضالــع ،كــا أفــادوا أن مــن
وضــع تلــك األلغــام هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح عندمــا كانــت تســيطر عــى بعــض
املواقــع املطلــة عــى الطريــق العــام ،حيــث حــدث انفجــار اللغــم.

النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة 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 قريــة املنــادى
والخــط العــام مبحافظــة الضالــع ،والتــي انســحبت بعــد ذلــك مــن املنطقــة ،كــا تبــن للجنــة أن
قيــام جامعــة الحــويث بتلغيــم الطرقــات التــي تــؤدي إىل املواقــع العســكرية التــي تســيطر عليهــا
أو تنســحب منهــا إجــراء يتــم مبنهجيــة وبشــكل دائــم ويف جميــع املناطــق التــي تقــع تحــت
ســيطرتها.
خامسا :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 .ويعــد 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 الغــر دويل والتــي حظــرت ارتــكاب أي أعــال عدائيــة
ضــد اآلثــار التاريخيــة واألعــال الفنيــة التــي تشــكل الــراث الثقــايف والروحــي للشــعوب.
ويف هــذا اإلطــار ،فقــد قامــت اللجنــة خــال الفــرة املاضيــة مــن عملهــا برصــد وتوثيــق عــدد ()5
حــاالت ادعــاء باالعتــداء واإلرضار بأعيــان وممتلــكات ثقافيــة وتاريخيــه يف عــدد مــن املناطــق منها
عــدن وتعــز ومــأرب وحجــة ،والبيضــاء ،تــم التحقيــق فيهــا جميعــا ،منهــا ( )3ثبــت املســؤولية فيها
عــى جامعــة الحــويث وقــوات صالــح ،فيــا ثبتــت املســؤولية املشــركة لقــوات الجيــش الوطنــي
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التابــع للحكومــة وطــران التحالــف العــريب وجامعــة الحــويث وقــوات صالــح عــن حالتــن منهــا.
مناذج من التحقيقات التي أجرتها اللجنة يف وقائع االعتداء عىل األعيان الثقافية.

أ .جماعة الحوثي وقوات صالح

 -1االعتداء عىل مسجد ومدرسة العامرية – مديرية رداع – محافظة البيضاء
نبذه عن مدرسة وقلعة العامرية:
تقــع مســجد ومدرســة العامريــة يف مدينــة رداع محافظــة البيضــاء .وتعــد املدرســة واملســجد أحــد
أهــم املعــامل التاريخيــة اليمنيــة يف العــر اإلســامي .فقــد تــم بنــاؤه يف العــام 1504م ،يف عهــد
امللــك عامــر بــن عبدالوهــاب أحــد ملــوك الدولــة الطاهرية التــي عــارصت الدولة العباســية ،وســميت
باســم امللــك الــذي أنشــأها ،وتشــتهر املدرســة واملســجد بالبنــاء املعــاري اإلســامي املتميــز ،ونظرا
ألهميــة الحفــاظ عليهــا فقــد تــم ترميــم املدرســة واملســجد يف عــام 1978م ،وظــل الرتميــم ملــدة
( )22عامــا .ويتكــون املبنــى مــن طابقــن إضافــة إىل املحــراب والفنــاء ،حيــث يحوي الــدور األريض
غــرف للتعليــم ،ويقيــم فيــه الطــاب والحاممــات التابعــة للفصــول الدراســية ،أمــا الجــزء العلــوي
فهــو عبــارة عــن غرفــة كبــرة مســتطيلة خصصــت للصــاة والعبــادة ،تغطيهــا ســت قبــاب مقامــة
عــى عقــود مدببــة ومحمولــة بعموديــن .وكل أوجــه العقــود والعمــدان وبواطــن القبــاب مزينــة
بزخــارف جصيــة ملونــة عبــارة عــن أشــكال هندســية ونباتيــة وكتابــات قرآنيــة ،إضافــة لرشيــط
كتــايب ملــون كتــب عليــه ألقــاب الســلطان عامــر بــن عبدالوهــاب.
ملخص الواقعة
تتلخــص الواقعــة ،بحســب ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا تضمنتــه الصــور والفيديوهــات
املرفقــة ،ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الذيــن تــم ســاعهم مــن قبــل اللجنــة ،وهــم( :م.ص.م)،
و(ع.أ.م.ش) ،و(ع.م.ع.ع) ،ومــا أثبتــه الباحــث امليــداين التابــع للجنــة عنــد نزولــه إىل مــكان
االنتهــاك ،بأنــه يف تاريــخ 2014/10/28م ،اقتحــم عــرات املســلحني مــن جامعــة الحويث مســجد
ومدرســة العامريــة يف مدينــة رداع محافظــة البيضــاء ،وقامــوا بتحويلهــا إىل ثكنــه عســكرية
ومخــازن أســلحة ،وتخصيــص جــزء منهــا كمعتقــل يحتجــزون فيــه أبنــاء املنطقــة أو أي شــخص
مــار بالطريــق عــر مديريــة رداع محافظــة البيضــاء ،كــا أنهــم قامــوا بتغيــر الكثــر مــن مالمــح
املســجد واملدرســة ،وعمــل متــارس داخلهــا ،وإزالــة الكثــر مــن الزخــارف والكتابــات بالرغــم مــن
محاولــة األهــايل نصحهــم بالتوقــف كــون املدرســة واملســجد معــامل تاريخيــه قدميــة.

النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد مــن إفــادات املبلــغ ،وشــهادة الشــهود
الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة ،وتقريــر الباحــث املكلــف بالنــزول والتصويــر ،فــإن الجهــة املســؤولة
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عــن هــذا االنتهــاك  -وهــو اســتخدام مدرســة ومســجد العامريــة التاريخيــان كثكنــة عســكرية يف
أعــال املجهــود الحــريب وتغيــر مالمــح املعلــم  -هــي جامعــة الحــويث يف مديريــة رداع محافظــة
البيضــاء ،وهــو مــا يعــد اعتــداء عــى عــن تاريخيــة قدميــة هــي ملــك للشــعوب ،وجــزء أصيــل
مــن تاريــخ اليمــن يف العــر اإلســامي ،يعــود تاريخــه ألكــر مــن ( )600عــام ،وهــو االنتهــاك
املحظــور يف املــادة ( )16مــن الربتوكــول الثــاين امللحــق باتفاقيــات جنيــف الخاصــة بالنــزاع املســلح
غــر الــدويل التــي ألزمــت أطــراف النــزاع بعــدم ارتــكاب أيــة أعــال عدائيــة موجهــة ضــد اآلثــار
التاريخيــة أو األعــال الفنيــة وأماكــن العبــادة التــي تشــكل الــراث الثقــايف والروحــي للشــعوب،
أو اســتخدامها يف دعــم املجهــود الحــريب .وألزمــت املــادة ( )19مــن اتفاقيــة الهــاي لحاميــة
املمتلــكات الثقافيــة الصــادرة يف  14مايــو 1954م جميــع أطــراف النــزاع املســلح غــر الــدويل
باحــرام املمتلــكات الثقافيــة الــواردة يف االتفاقيــة.
 -2تدمــر إذاعــة تعــز بعبــوات ناســفة ،وإتــاف األرشــيف التاريخــي والفنــي – مديريــة صالــة
محافظــة تعــز بتاريــخ 2015/12/22م
نبذه عن إذاعة تعز:
تأسســت إذاعــة تعــز يف العــام 1963م ،بعــد انطــاق ثــورة  26ســبتمرب 1962م كإذاعــة رســمية
عــى جهــاز إرســال يغطــي اليمــن كامــا ،خصوصــا جنــوب اليمــن ،إليصــال صــوت الثــورة .وكان
إنشــاء اإلذاعــة يف بدايتهــا قــرار ســيايس مــن الجمهوريــة الفتيــة وجــال عبدالنــارص لبــث ()8
ســاعات يوميــا كبديــل إلذاعــة صنعــاء يف حــال ســقوطها بيــد امللكيــن ،إضافــة إىل دعــم ثــورة
 14أكتوبــر 1964م التــي اندلعــت يف جنــوب اليمــن .وكانــت تقــوم ببــث برامــج باالشــراك مــع
إذاعــة صــوت العــرب بالقاهــرة .وقــد رفــدت اإلذاعــة منــذ بدايــة تأسيســها ،إضافــة لكونهــا كانــت
إذاعــة مؤقتــه قبــل1960م ،مبخــزون ثقــايف مــن األســطوانات والكتــب لكبــار املطربــن والشــعراء،
والخطــب السياســية لقيــادة ثــوريت ســبتمرب وأكتوبــر تجــاوز الـــ ( )7.000أســطوانة تســجيل
ورشيــط ريــل ،وآالف الكتــب والســجالت التاريخيــة والفنيــة والشــعرية.
ملخص الواقعة:
تتلخــص واقعــة االنتهــاك ،بحســب ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،بأنــه يف فجــر يــوم الثالثــاء املوافق
2015/12/22م ،قامــت مجموعــة تابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات صالــح بتفجــر مبنــى اإلذاعــة
يف حــي ثعبــات مديريــة صالــة محافظــة تعــز املكــون مــن طابقــن ،وعــدد ( )12غرفــة ،والــذي
يحــوي أقســام املكتبــة واألرشــيف اإلذاعــي ،واملخــازن وإدارات األخبــار واملاليــة ،وأدى ذلــك لتهدمــه
متامــا ،وإتــاف كافــة محتوياتــه الفنيــة والفكريــة والتاريخيــة.
وبحســب إفــادة املســؤولني يف إذاعــة تعــز ،وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة وهــم:
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(ف.ع.ح.ن) و(ع.ب.م.ص) ،و(م.ع.م.ق ) و( ص.ا.أ.ع) ،حيــث أفــادوا بأنهــم يســكنون بجــوار مبنــى
إذاعــة تعــز يف ثعبــات الــذي ســيطرت عليــه جامعــة الحــويث وقــوات صالــح منــذ مــارس 2015م
وحتــى نهايــة أغســطس 2015م ،وشــهدوا أنــه يف متــام الســاعة الواحــدة صبــاح يــوم الثالثــاء
2015/12/22م ،تســللت مجموعــة تابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات صالــح كانــت تتمركــز يف
مبنــى الهــال األحمــر املقابــل ملبنــى اإلذاعــة ،وقامــوا بتلغيــم مبنــى اإلذاعــة بعبــوات ناســفة،
وتفجــره بعــد هروبهــم ،مــا أدى لتدمــر املبنــى املكــون مــن ( )12غرفــه موزعــة عــى دوريــن
وفيهــا األرشــيف واملكتبــة واألخبــار ،وكان صــوت التفجــر قويـاً هــز كل املنــازل املجــاورة لإلذاعــة،
وتشــققت جدرانهــا ،وتكــرت نوافذهــا ،وســبب الرعــب والذعــر .وجــاء يف أقــوال الشــهود :أنــه
قبــل التفجــر بســاعتني كان الحــي واإلذاعــة يتعرضــان للقصــف بالقذائــف مــن تبــة الســال التــي
تســيطر عليهــا جامعــة الحــويث ،وهــو القصــف اليومــي منــذ اقــراب املقاومــة والجيــش مــن
حــي ثعبــات ،كــا أن هــذا القصــف طــال مبنــى اإلرســال التلفزيــوين املكــون مــن ( )3أدوار .وكان
الحوثيــون يســتخدمون املبنــى ســجناً ألبنــاء الجحمليــة وثعبــات املعارضــن لهــم .وأدى قصفهــم
لهــذا املبنــى إىل تدمــر املبنــى كامــا ،وأصبــح غــر صالــح لالســتخدام .وقــد قــام أعضــاء اللجنــة
 مبعيــة الخبــر العســكري مبعاينــة مبنــى إذاعــة تعــز ،وتبــن أنــه مل يعــد فيــه ســوى أكــواممــن األحجــار املتجمعــة ،وبجوارهــا كتــب وســجالت منتهيــة ،وأجــزاء مــن جهــاز إرســال وريــات
واســطوانات مدونــة بتواريــخ تعــود ملنتصــف القــرن املــايض مــا يــدل عــى قيمتهــا التاريخيــة
والفنيــة.

النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد مــن إفــادات املبلغــن ،وشــهادة الشــهود
الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة ،ونتائــج تقريــر املعاينــة الــذي قــام بهــا أعضــاء اللجنــة والخبــر
العســكري ،فــإن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك  -وهــو اســتهداف وتدمــر إذاعــة تعــز التــي
تحــوي املكتبــة واألرشــيف واالســتديوهات بكلواالســتديوهات بــكل محتوياتهــا  -هــي جامعــة
الحــويث وقــوات صالــح .واإلذاعــة هــي عــن ثقــايف وتاريخــي وفنــي مــن األعيــان املحميــة يف
القانــون اليمنــي رقــم  21لســنة 1994م ،حيــث كانــت تحــوي مخــزون تاريخــي مــن األســطوانات
الفنيــة والتاريخيــة والسياســية والثقافيــة لليمــن ،كــا أن املــادة ( )16مــن الربتوكــول الثــاين
امللحــق باتفاقيــات جنيــف الخاصــة بالنــزاع املســلح غــر الــدويل تجــرم ارتــكاب أيــة أعــال عدائيــة
موجهــة ضــد اآلثــار التاريخيــة أو األعــال الفنيــة وأماكــن العبــادة التــي تشــكل الــراث الثقــايف
والروحــي للشــعوب أو اســتخدامها يف دعــم املجهــود الحــريب ،وألزمــت املــادة ( )19مــن اتفاقيــة
الهــاي لحاميــة املمتلــكات الثقافيــة الصــادرة يف  14مايــو 1954م جميــع أطــراف النــزاع املســلح
غــر الــدويل باحــرام املمتلــكات الثقافيــة الــواردة يف االتفاقيــة.
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ب.

قوات الحكومة والتحالف العربي:

 -1واقعة قصف املدرسة املحسنية  -مديرية الحوطة – محافظة لحج – بتاريخ 2015/7/9م
نبذه عن املدرسة:
تأسســت املدرســة املحســنية العبدليــة يف عــام 1931م .وســميت بهــذا االســم نســبة للســلطان
محســن بــن فضــل العبــديل .وقبــل ذلــك كانــت تســمى مدرســة الرتقــي العبدليــة واملدرســة
الجعفريــة .وكانــت يف بدايــة تأسيســها تعتمــد عــى معلمــن محليــن .ويف العــام 1947م ،وصلــت
أول بعثــة تعليميــة للمدرســة وهــي البعثــة املرصيــة .وتتكــون املدرســة املحســنية مــن دوريــن
مبنيــة مــن الطــن ،ملبســة بالجــص تتضمــن عــدد مــن الفصــول الدراســية ،إضافــة إىل مــرح
ومســجد ،فضــا عــن الفنــاء الواســع الواقــع أمــام املدرســة ،واملخصــص لألنشــطة املدرســية.
ويتبــع املدرســة عــدد مــن األوقــاف التــي خصصهــا الســلطان محســن بــن فضــل كوقــف خــري
مخصــص لإلنفــاق عــى املدرســة والطــاب .وهــي عبــارة عــن أرض زراعيــة تصــل مســاحتها إىل
مــا يقــارب الـــ ( )1.000تقــع يف محافظتــي لحــج وأبــن.
ملخص الواقعة
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا ورد يف تقريــر املعاينة من
قبــل الفريــق املكلــف بالنــزول ،ومــا جــاء يف إفــادة أهــايل املنطقــة ،وشــهادة الشــهود ،ومنهــم:
(ع.ع.ق) ،و(م.ع.م) ،بأنــه يف تاريــخ 2015/7/9م املوافــق  22رمضــان 1436هـــ ،تــم قصــف
مدرســة املحســنية الواقعــة أمــام ملعــب معاويــة الريــايض بالقــرب مــن الشــارع العــام مبدينــة
الحوطــة عاصمــة محافظــة لحــج بصــاروخ جــو أرض مــن قبــل طــران التحالــف العــريب املســيطر
عــى األجــواء اليمنيــة ،مــا أدى إىل انهيــار املدرســة بشــكل كامــل ،وتحويلهــا إىل أثــر بعــد عــن،
كــا أفــاد عــدد مــن الشــهود مــن أهــايل الحــي أن مجاميــع مــن مســلحي جامعــة الحــويث وقــوات
صالــح متركــزوا يف داخــل املدرســة عنــد اقتحامهــم ملدينــة الحوطــة ،وأنــه تــم اســتخدامها كثكنــة
عســكرية ،وأنــه عنــد قصــف املدرســة مــن قبــل طــران التحالــف كان يوجــد يف املدرســة مجموعــه
مــن املســلحني التابعــن لجامعــة الحــويث وقــوات صالــح الزالــت جثثهــم مطمــورة تحــت انقــاض
املدرســة.

النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد مــن إفــادات املبلــغ ،وشــهادة الشــهود،
الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة ،وتقريــر الباحــث املكلــف بالنــزول ،فــإن املســؤولية الرئيســية عــن
هــذا االنتهــاك  -وهــو قصــف مدرســة الحســينية واســتخدامها كثكنــه عســكرية  -تقــع عــى
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جامعــة الحــويث وقــوات صالــح ،حيــث ثبــت قيــام جامعــة الحــويث وقــوات صالــح باتخــاذ العــن
األثريــة  -وهــي مدرســة املحســنية  -كثكنــه عســكرية ،واســتعاملها يف املجهــود الحــريب ،يف
مخالفــة رصيحــة لنــص املــادة ( )16مــن الربتوكــول الثــاين امللحــق باتفاقيــات جنيــف الخاصــة
بالنــزاع املســلح غــر الــدويل التــي ألزمــت أطــراف النــزاع بعــدم ارتــكاب أيــة أعــال عدائيــة موجهة
ضــد اآلثــار التاريخيــة أو األعــال الفنيــة وأماكــن العبــادة التــي تشــكل الــراث الثقــايف والروحــي
للشــعوب ،أو اســتخدامها يف دعــم املجهــود الحــريب .وقــد ألزمــت املــادة ( )19مــن اتفاقيــة الهــاي
لحاميــة املمتلــكات الثقافيــة الصــادرة يف  14مايــو 1954م جميــع أطــراف النــزاع املســلح غــر
الــدويل باحــرام املمتلــكات الثقافيــة الــواردة يف االتفاقيــة .وحيــث ثبــت قيــام القــوات الحكوميــة
وطــران التحالــف بقصــف املدرســة بصــاروخ جــو أرض ،وبالرغــم أنــه ومبجــرد اســتخدام مدرســة
الحســينية كثكنــه عســكرية ،يفقــد بنــد املمتلــكات الثقافيــة وضعــه الخــاص ،وميكــن أن يصبــح
هدفــا مرشوعــا ،إال أن الحكومــة الرشعيــة والتحالــف العــريب يظــل ملزمــا مبوجــب اتفاقيــة الهاي،
والقانــون الــدويل العــريف بعــدم االســتهداف إال لــرورة عســكرية حتميــة ،وعــدم التســبب يف
أرضار جســيمة ملبنــى املدرســة أو لضواحيهــا ال تتناســب وتلــك الــرورة.
 -2واقعة قصف املتحف الحريب – مديرية كريرت  -محافظة عدن
نبذه تاريخية عن املتحف:
يقــع املتحــف يف حــي كريــر (مركــز مدينــة عــدن) ،وأهــم أحيائهــا التاريخيــة ،وقــد تــم تشــييده
يف العــام 1918م ،مــن قبــل الســلطات الربيطانيــة ليكــون مدرســة ابتدائيــة (،)Residency School
ثــم أصبــح مكانــا إلقامــة الحاكــم اإلنجليــزي (املقيــم) قبــل أن تحولــه الحكومــة بعــد االســتقالل
إىل متحــف للمــوروث العســكري اليمنــي ،وتحديــدا يف  22مايــو 1971م ،يف عهــد الرئيــس الراحــل
عــي ســامل ربيــع الــذي قــام بافتتاحــه يف حينــه.
وقــد مــر املتحــف مبراحــل عــدة ،حيــث كان يف البدايــة عبــارة عــن مجموعــة مــن الغــرف والقاعات
املوزعــة عــى ثــاث أقســام رئيســية (املقاومــة – االســتقالل – األســلحة) ،ثــم شــهد تطــورا بعــد

إغالقــه لعــدة ســنوات بعــد حــرب 1994م ،وأعيــد ترميمــه وتشــكيله مــن جديــد .وأُضيفــت لــه
تصاميــم جديــدة يف العــام 1998م .وافتتــح مــرة أخــرى يف العــام 2001م ،ثــم أعيــد تأهيلــه مجــددا
يف عــام 2007م .ويتكــون املتحــف مــن أربعــة أجنحــة ،حيــث يحــوي الجنــاح األول عــى مقتنيــات
مــن العصــور التاريخيــة القدميــة وصــوال للعــر اإلســامي ،والتواجــد العثــاين ،وفــرة االحتــال
الربيطــاين لجنــوب اليمــن ،وعهــد اململكــة املتوكليــة يف شــاله ،بينــا يوجــد يف الجنــاح الثــاين
كل مــا هــو متعلــق بالثورتــن اليمنيتــن  26ســبتمرب 1962م و  14أكتوبــر 1967م ضــد اإلمامــة يف
شــال اليمــن ،واالســتعامر الربيطــاين يف جنــوب اليمــن ،ومــا تالهــا مــن أحــداث شــهدتها اليمــن
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حتــى تحقيــق الوحــدة اليمنيــة يف عــام 1990م .أمــا الجنــاح الثالــث فيتضمــن توثيــق لتاريــخ
القــوات املســلحة اليمنيــة .وخصــص الجنــاح الرابــع لوثائــق واتفاقيــات وصــور مســرة الوحــدة
اليمنيــة منــذ االتفاقــات التــي أبرمــت بــن حكومتــي الشــال والجنــوب ،وأهــم مــا كان يحويــه
املتحــف مــن املقتنيــات هــي األســلحة القدميــة التــي كان يســتخدمها الثــوار أبــان الكفــاح املســلح،
باإلضافــة إىل صــور مالبــس ووثائــق مختلفــة مــن تاريــخ اليمــن العســكري ،ووثائــق تُشــر إىل
املراحــل التاريخيــة التــي مــر بهــا الجيــش اليمنــي يف شــال اليمــن وجنوبــه.
ملخص الواقعة:
بحســب تقريــر فريــق النــزول املكلــف مــن قبــل اللجنــة ،ومحــر وصــور املعاينــة ،ووفقــا ملــا
جــاء يف شــهادة الشــهود وإفــادات أهــايل الحــي ومنهــم( :م.ع.ع ،).و( م .ا.م.ح) ،و(م.س.ي)،
و(م.ش.ع) ،و(ف.م.ص) ،و(ع.ع.م) ،و(م.س.ذ) ،الذيــن تــم ســاعهم مــن قبــل اللجنــة ،فإنــه ويف
متــام الســاعة ( )11:45ظهــرا بتاريــخ 2015/7/15م ،املوافــق  29رمضــان 1436هـ ،تعــرض املتحف
الوطنــي الحــريب الكائــن مبديريــة كريــر إىل قصــف صاروخــي مــن قبــل طــران التحالــف العريب،
وســقط الصــاروخ عــى ركــن املتحــف ،وامتــأ املــكان بالدخــان الكثيــف ،وكان القصــف بســبب
وجــود عــدد قليــل مــن املقاتلــن التابعــن لجامعــة الحــويث وقــوات صالــح مبدخــل املتحــف دون
وجــود ســاح ثقيــل ،لكنهــم كانــوا يقومــون بأعــال القنــص ضــد املقاومــة الشــعبية واملواطنــن
مبنطقــة كريــر .وقــد أدى القصــف الــذي ســبق ســيطرة املقاومــة عــى املنطقــة بســاعتني إىل
تدمــر األجــزاء األماميــة ،والنوافــذ الزجاجيــة مــن املتحــف ،كــا قامــت جامعــة الحــويث وقــوات
صالــح قبــل خروجهــم بعمل فتحــات داخــل املتحــف اســتخدمها القناصــة ضــد املقاومــة واملواطنني
يف املنطقــة .وبعــد قصــف الصــاروخ بســاعتني وانســحاب املقاتلــن التابعــن لجامعــة الحــويث
وقــوات صالــح مــن املنطقــة مبــارشة ســيطرت املقاومــة الشــعبية عــى املتحــف ومنطقــة كريــر
بالكامــل .وقــام حينهــا عــدد مــن املواطنــن بنهــب محتويــات املتحــف مــن املقتنيــات واألوســمة
واألثــار واألســلحة القدميــة ،وبعــد فــرة بســيطة مــن تحريــر مدينــة عــدن تــم رسقــة مــا تبقــى
مــن محتويــات بســيطة يف املتحــف بســبب االنفــات األمنــي والفــوىض التــي أعقبــت التحريــر
آنــذاك.

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد مــن إفــادات املبلــغ وشــهادة الشــهود الذيــن
اســتمعت لهــم  ،وتقريــر الباحــث املكلــف بالنــزول ،فــإن املســؤولية الرئيســية عــن هــذا االنتهــاك
– وهــو قصــف املتحــف الوطنــي الحــريب يف عــدن ،واســتخدامه كثكنــه عســكرية – تقــع عــى
جامعــة الحــويث وقــوات صالــح ،حيــث ثبــت قيــام جامعــة الحــويث وقــوات صالــح باتخــاذ العــن
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األثريــة وهــو املتحــف الوطنــي الحــريب كثكنــه عســكرية واســتعاملها يف املجهــود الحــريب ،يف
مخالفــة رصيحــة لنــص املــادة ( )16مــن الربتوكــول الثــاين امللحــق باتفاقيــات جنيــف الخاصــة
بالنــزاع املســلح غــر الــدويل التــي ألزمــت أطــراف النــزاع بعــدم ارتــكاب أيــة أعــال عدائيــة موجهة
ضــد اآلثــار التاريخيــة أو األعــال الفنيــة وأماكــن العبــادة التــي تشــكل الــراث الثقــايف والروحــي
للشــعوب ،أو اســتخدامها يف دعــم املجهــود الحــريب .وقــد ألزمــت املــادة ( )19مــن اتفاقيــة الهــاي
لحاميــة املمتلــكات الثقافيــة الصــادرة يف  14مايــو 1954م جميــع أطــراف النــزاع املســلح غــر
الــدويل باحــرام املمتلــكات الثقافيــة الــواردة يف االتفاقيــة .وحيــث ثبــت قيــام القــوات الحكوميــة
وطــران التحالــف بقصــف املتحــف بصــاروخ جــو أرض ،وبالرغــم أنــه ومبجــرد اســتخدام العــن
األثريــة وهــو املتحــف الوطنــي الحــريب كثكنــه عســكرية واســتعاملها يف املجهــود الحــريب ،يفقــد
بنــد املمتلــكات الثقافيــة وضعــه الخــاص ،وميكــن أن يصبــح هدفــا مرشوعــا ،إال أن الحكومــة
الرشعيــة والتحالــف العــريب يظــل ملزمــا مبوجــب اتفاقيــة الهــاي ،والقانــون الــدويل العــريف
بعــدم االســتهداف إال لــرورة عســكرية حتميــة ،وعــدم التســبب يف أرضار جســيمة ملبنــى املدرســة
أو لضواحيهــا ال تتناســب وتلــك الــرورة.
ً
سادسا :استهداف الطواقم الطبية والمنشئات الصحية:
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 ( )12,11,10,9مــن الربوتوكــول اإلضــايف الثــاين امللحــق باتفاقيــات
جنيــف .ومــن خــال عمــل اللجنــة يف الفــرة املاضيــة ،تــم رصــد وتوثيــق عــدد ( )5حالــة ادعــاء
باالعتــداء عــى الطواقــم الطبيــة واملنشــئات الصحيــة ،أنهــت اللجنــة التحقيــق يف عــدد ( )5وقائــع
اعتــداء واســتهداف للمستشــفيات واملرافــق الطبيــة.
منــاذج مــن التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة يف وقائــع اســتهداف الطواقــم الطبيــة واملنشــئات
ا لصحية :

أ .جماعة الحوثي وقوات صالح:
 -1استهداف املستشفى الجمهوري يف مديرية صالة  -محافظة تعز
نبذه عن املستشفى الجمهوري ووصف املكان:
أنشــئ املستشــفى الجمهــوري بتعــز يف منتصــف خمســينات القــرن املــايض .ويعتــر مــن أقــدم
وأكــر املستشــفيات العامــة يف الجمهوريــة اليمنيــة ،ويتكــون مــن ( )4مبــان مســتقلة ،و( )3مبــان
مكونــه مــن دور واحــد ،مســتقلة عــن املبــاين الكبــرة ،وتحــوي أقســام الباطنيــة والقلــب والصــدر
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والعيــون والــوالدة والجراحــة .ويقــع املستشــفى يف مديريــة القاهــرة بحــي يتكــون مــن مبــان
ســكنية قدميــة متالصقــة ،وبجــواره عيــادات طبيــة مختلفــة لألطبــاء ،و( )9صيدليــات ،إضافــة
إىل مدرســة ثانويــة تعــز الكــرى .ويبعــد ســور املستشــفى حــوايل ( )6أمتــار عــن محكمــة غــرب
تعــز (املجمــع القضــايئ ســابقا) .واملستشــفى الجمهــوري إىل جانــب مستشــفى الثــورة ،هــا
املستشــفيان الحكوميــان الوحيــدان يف مدينــة تعــز اللــذان يقدمــان الخدمــات الطبيــة الحكوميــة
لقرابــة ( )3مليــون نســمة ،هــم إجــايل ســكان محافظــة تعــز .وكان يصــل إليــه قبــل مــارس
2015م يف اليــوم الواحــد مــا ال يقــل عــن ( )400حالــة مرضيــة مختلفــة .ويعــد اســتهداف هــذا
املستشــفى اســتهداف لحــق جميــع املواطنــن يف محافظــة تعــز يف الرعايــة والخدمــات الصحيــة.
تتلخــص الواقعــة ،مــن واقــع ملــف القضية لــدى اللجنــة ،أنــه منذ بدايــة شــهر مايــو 2015م ،وحتى
منتصــف شــهر أغســطس 2015م ،قامــت الثكنــات العســكرية يف تبتــي ســوفتيل والســال ،ومقــر
املؤمتــر الشــعبي العــام ،وقلعــة القاهــرة التــي كان يتمركــز بهــا مســلحي جامعــة الحــويث وقــوات
صالــح ،باســتهداف املستشــفى الجمهــوري بقذائــف الدبابــات ومضــاد الطــران وقذائــف الهــاون.
واســتمرت بقصــف املستشــفى بشــكل متقطــع مــن ســبتمرب 2015م وحتــى نهايــة العــام 2016م،
وأدى القصــف واالســتهداف إلصابــة ( )4مــن طاقــم املستشــفى وتدمــر أغلــب املبــاين واألقســام،
وإتــاف املعــدات الخاصــة بتلــك األقســام ،إضافــة إىل إغــاق املستشــفى لفــرات متقطعــة وصلــت
إىل أســابيع يف كل فــرة ،كــا تعــرض املستشــفى ملصــادرة محتويــات الشــحنات الخاصــة بــه مــن
املحاليــل واألدويــة ،ومنــع وصولهــا إىل املستشــفى ،وذلــك مــن قبــل النقــاط العســكرية التابعــة
لجامعــة الحــويث واملتواجــدة يف الحوبــان ،وهــو األمــر الــذي أدى إىل تعطــل خدمــات املستشــفى
ووفــاة عــدد مــن مــرىض الفشــل الكلــوي بســبب عــدم توفــر األدويــة الخاصــة بالغســيل.
وبحســب إفــادة املبلغــن ،وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمع لهــم أعضــاء اللجنــة أُثنــاء عمليــة
النــزول واملعاينــة للمستشــفى بــكل مبانيــه وأقســامه ،فــإن جامعــة الحــويث وقــوات صالــح
التــي كانــت متمركــزه يف قلعــة القاهــرة التــي تبعــد عــن املستشــفى حــوايل ( )400مــراً ومقــر
املؤمتــر الشــعبي العــام وفــرن الكــدم بالجحمليــة ،والتــي الزالــت متمركــزة يف تبــة الســال ،قامــت
باســتهداف كافــة أقســام ومبــاين وســاحات وغــرف املستشــفى الجمهــوري العــام يف محافظــة
تعــز بالقذائــف املختلفــة ومضــاد الطــران واملعــدالت بشــكل مكثــف ،وذلــك منــذ بدايــة شــهر مايــو
2015م وحتــى ســبتمرب 2015م ،ثــم اســتمر اســتهدافه حتــى نهايــة 2016م ،ونتــج عنــه إصابــة
( )3مــن الطواقــم الطبيــة للمستشــفى ،وتدمــر كبــر ألقســام الــوالدة والعيــون والباطنيــة وصالــة
االجتامعــات واملبنــى الجديــد الخــاص بالقلــب ،كــا تســبب القصــف يف تقلــص متوســط عــدد
الحــاالت التــي يســتقبلها املستشــفى مــن ( )400حالــة باليــوم إىل ( )4حــاالت فقــط ،كــا تســبب
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يف إثــارة الخــوف لــدى املــرىض واملرافقــن ،ووفــاة امــرأة مريضــه بقســم الــوالدة نتيجــة لذلــك،
بالرغــم مــن معرفــة الجميــع باملستشــفى وبنائــه واســمه وشــعاره ،وأنــه مستشــفى طبــي عــام
يقــدم الخدمــات لــكل املــرىض وال توجــد بجــواره أو بداخلــه أي ثكنــة عســكرية.

النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومحــارض املعاينــة آلثــار القصــف
واالســتهداف ،وأقــوال الشــهود ،ومــا ورد يف إفــادات ( )3مــن قيــادات املستشــفى ،وإفــادة الخبــر
العســكري ،ومــا احتوتــه التقاريــر الطبيــة والصــور ومقاطــع الفيديــو املرفقــة مبلــف القضيــة
لــدى اللجنــة ،تبــن أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح
املتمركــزة يف مناطــق قلعــة القاهــرة وتبــة الســال والجعشــة ومقــر املؤمتــر الشــعبي.
 -2واقعة نهب مستوصف الزوبة – القريشية – محافظة البيضاء
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا تحكيــه الوثائــق
والتقاريــر املرفقــة بامللــف ،أنــه بتاريــخ 2015/12/27م ،قامــت مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة
الحــويث وقــوات صالــح باقتحــام مســتوصف الزوبــة يف قريــة الــزوب مديريــة القريشــية محافظة
البيضــاء ،ونهبــه واالســتيالء عــى كافــة معداتــه مــن األجهــزة واملحاليــل واألدويــة.
وبحســب مــا ورد يف إفــادة املبلــغ وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة وهــم( :أ.ع.ز)،
و(ع،ص،أ،ب) ،و(م،ع،أ) ،ومــن خــال مــا تضمنــه تقريــر املعاينــة املقــدم مــن قبــل الباحــث املكلــف
بالنــزول امليــداين ،فقــد قامــت مجموعــة مســلحة بالســيطرة عــى قريــة الــزوب مديرية القريشــية
محافظــة البيضــاء بتاريــخ 2015/12/27م ،واقتحــام مبنــى مســتوصف الزوبــة الــذي يعتــر
املرفــق الصحــي الوحيــد ألبنــاء املنطقــة ،كــا قامــت برتويــع املــرىض واملوظفــن مــن األطبــاء
واملمرضــن ،ونهــب كافــة محتويــات املســتوصف ،واالســتيالء عــى املعــدات الطبيــة واألجهــزة
الخاصــة بأقســام املســتوصف دون مراعــاة لحاجــة املواطنــن يف القريــة للرعايــة الطبيــة ،كــا
قامــت تلــك املجموعــة املســلحة التابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات صالــح باســتخدام املســتوصف
كثكنــة عســكرية ومقــر إلقامــة املســلحني التابعــن للجامعــة ،األمــر الــذي حــرم املواطنــن مــن
الحــق يف الرعايــة الطبيــة والحصــول عــى العنايــة الصحيــة.
النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا ورد يف التقاريــر املرفقــة ،فــإن
الجهــة املســؤولة عــن االنتهــاك واملتمثــل باالســتيالء عــى املعــدات واألجهــزة وكافــة مســتلزمات
الرعايــة الطبيــة التابعــة ملســتوصف الزوبــة مبديريــة القريشــية محافظــة البيضــاء ،وتحويــل
املســتوصف إىل ثكنــه عســكرية ،ومنــع حصــول املواطنــن عــى الرعايــة الطبيــة هــي جامعــة
الحــويث وقــوات صالــح بقيــادة مــرف الجامعــة باملديريــة.
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 -1واقعة ترضر مستشفى السبعني لألمومة والطفولة
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا مللــف القضيــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا تضمنــه تقريــر الفريــق املكلــف
بالنــزول ،وبحســب إفــادة املبلغــن ،ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة
ومنهــم( :ن.ع.م.ن) ،و(هـــ.م.م .أ) ،و(م.ص.أ.أ) ،و(م.ز.أ.أ) ،فإنــه:
أوال :بتاريــخ 2015/4/20م تعــرض مستشــفى الســبعني لألمومــة والطفولــة الكائــن يف حــي
الســبعني بأمانــة العاصمــة صنعــاء لعــدد مــن شــظايا القذائــف التــي وصلــت إليــه مــن جبــل نقــم
الــذي يبعــد عــن املستشــفى أكــر مــن ( )5كيلــو مــر ،وذلــك بســبب قصــف املخــازن املوجــودة يف
جبــل نقــم مــن قبــل طــران التحالــف ،وأدى انفجــار املخــازن إىل حصــول انفجــارات كبــرة يف
الجبــل وتطايــر الشــظايا التــي وصلــت إىل عــدد مــن أحيــاء أمانــة العاصمــة ،ومنهــا مستشــفى
الســبعني لألمومــة والطفولــة ،مــا أدى إىل احــراق مخــازن املستشــفى وحــدوث عــدد مــن األرضار
يف بعــض األقســام ،كــا تســبب يف إصابــة املــرىض والــكادر الطبــي بالذعــر.
ثانيــا :بتاريــخ 2016/6/ 8م ،وصلــت إىل املستشــفى عــدد مــن الشــظايا الناتجــة عــن قصــف
طــران التحالــف ملقــر قــوات األمــن املركــزي ،والــذي يقــع الســور الخــاص بــه يف الشــارع املقابــل
للمستشــفى ،مــا تســبب يف تكــر النوافــذ والقواطــع الزجاجيــة لقســم العمليــات وبعــض
األرضار األخــرى ،كــا تســبب يف إثــارة الرعــب والفــزع بــن املــرىض والــكادر الطبــي العامــل يف
املستشــفى.

النتيجة:

مــن خــال اإلفــادات املوثقــة يف ملــف الواقعــة ،والتقاريــر الصــادرة عــن إدارة املستشــفى ،واملســلم
نســخه منهــا إىل اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،وإفــادة إدارة املستشــفى ،فقــد ثبــت لــدى
اللجنــة أن مستشــفى الســبعني لألمومــة والطفولــة مل يتعــرض ألي اســتهداف مبــارش مــن قبــل
طــران التحالــف يف كال الواقعتــن محــل التحقيــق ،وأن مــا لحــق بــه مــن أرضار كانــت ناتجــة
جميعهــا عــن اســتهداف أهــداف عســكرية ،أحدهــا كان مجــاور ملبنــى املستشــفى .واللجنــة تن ّبــه
إىل خطــورة اإلبقــاء عــى املعســكرات ومخــازن األســلحة يف داخــل املــدن وقريبــا مــن األحيــاء
الســكنية واملرافــق واألعيــان املدنيــة ،كــا يلــزم التأكيــد عــى رضورة التــزام قــوات الحكومــة
وطــران التحالــف مببــدأ التناســب املقــرر واملتعــارف عليــه يف قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين
خصوصــا عندمــا يتعلــق األمــر باملرافــق الصحيــة واألعيــان املدنيــة واألســواق واألحيــاء الســكنية،
حيــث ينبغــي أخــذ جميــع االحتياطــات لضــان عــدم إلحــاق أي أرضار باملدنيــن عنــد اســتهداف أي
هــدف عســكري.
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استهداف املركز الصحي يف عزلة العطن مديرية بكيل املري محافظة حجة

تتلخــص الواقعــة بأنــه يف تاريــخ 2015/5/26م ،قــام طــران التحالــف بقصــف املركــز الصحــي
يف عزلــة العطــن مديريــة بكيــل املــر مــا أدى إىل تســويته بــاألرض .وبحســب التحقيقيــات التــي
قامــت بهــا اللجنــة ،ومــا جــاء يف إفــادة املبلغــن وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة،
ومنهــم( :ع.ع.م.ن) ،و(ج.م.ش) ،و(ع.م.أ.ع.ح) ،فإنــه وبتاريــخ 2015/5/ 26م ،تــم اســتهداف املركز
الصحــي بعزلــة العطــن مديريــة بكيــل املــر محافظــة حجــة بغــارة جويــة شــنها طــران التحالــف،
أدت إىل تســوية املركــز بــاألرض ،وبحســب إفــادة الشــهود ،فــإن املركــز الصحــي املســتهدف كان
خــارج الخدمــة ومقفــل يف وجــه املواطنــن ،وذلــك بســبب ســيطرة جامعــة الحــويث عليــه،
وتحويلــه إىل مخــزن وثكنــة عســكرية تابعــة للجامعــة ،كــا افــأد أهــايل املنطقــة أنــه مل يســقط
أي ضحيــة مــدين عنــد قصــف التحالــف للمركــز ،كــا مل يكــن فيــه أحــد مــن الــكادر الطبــي،
ألن جميــع العاملــن قــد تركــوا املركــز ،وجميــع الضحايــا الذيــن ســقطوا يف القصــف هــم مــن
املســلحني الذيــن كانــوا يف املعســكر التدريبــي التابــع لجامعــة الحــويث املجــاور للمركــز الصحــي.

النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود،
وإفــادة أهــايل املنطقــة التــي يقــع فيهــا املركــز ،تبــن للجنــة عــدم ثبــوت االنتهــاك محــل التحقيق،
كــون املركــز الصحــي الــذي تــم قصفــه مــن قبــل طــران التحالــف ،قــد تــم إقفالــه مــن قبــل
جامعــة الحــويث بعــد ســيطرتهم عــى املنطقــة وتحويلــة إىل ثكنــة عســكرية ،واســتخدام املبنــى
يف املجهــود الحــريب التابــع للجامعــة.
ً
سابعا :التهجير القسري
يعــد التهجــر القــري للمدنيــن ضمــن الجرائــم املعاقــب عليهــا يف الترشيعــات الوطنيــة
واملحظــورة وفقــا ألحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين ،واملــادة ( )17مــن الربوتوكــول اإلضــايف
الثــاين امللحــق باتفاقيــات جنيــف .ولخطــورة هــذا النــوع مــن االنتهــاكات وارتباطــه بالنزاعــات
املســلحة فقــد عممــت اللجنــة عــى راصديهــا بإعطــاء األولويــة لرصــد وتوثيــق هــذا االنتهــاك يف
أي مــكان يحــدث ،وذلــك نظــرا لخطــورة أثــرة واتســاع أرضاره .وانطالقــا مــن ذلــك فقــد متكنــت
اللجنــة خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر مــن رصــد وتوثيــق حــاالت تهجري قــري لعــدد ()417
أرسة ،أي مــا يقــارب ( )2.502نســمة تــم تهجريهــم مــن منازلهــم .وقــد أنهــت اللجنــة التحقيــق يف
عــدد ( )249حالــة ،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.
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خالل الفترة من  30يوليو  2017م وحتى  31يناير  2018م

 -1التهجــر القــري لســكان منطقــة القــوز -قريــة االرشوح –مديريــة جبــل حبــي – محافظــة
تعــز
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة أنــه بتاريــخ 2017/11/1م،
قامــت جامعــة الحــويث وقــوات صالــح باقتحــام منطقــة القــوز بقريــة االرشوح مبديريــة جبــل
حبــي ،والتــي يســكنها قرابــة ( )300نســمة ،واالعتــداء عــى الســكان وإجبارهــم عــى الخــروج
مــن منازلهــم وقريتهــم ،ومنعهــم مــن حمــل أمتعتهــم ،وإجبارهــم عــى مغــادرة القريــة بقــوة
الســاح ،ثــم تلغيــم طــرق القريــة وممراتهــا ومنــع مــاك املنــازل مــن العــودة إليهــا.
وبحســب إفــادات الضحايــا وشــهادة الشــهود الذيــن التقــت واســتمعت لهــم اللجنــة أثنــاء زيارتهــا
للمديرية ،وهم( :م.م.ع) ،و(ي.ع.ع.ط) ،و(د.أ.ب) ،و(م.ام.ص) ،و(ص.خ.هـ) ،و(م.س.ا) ،و(أ.ف.ع.أ)،
والذيــن شــهدوا أن مجموعــة كبــرة مــن مســلحي جامعــة الحــويث هجمــوا عــى قريتهــم الســاعة
الواحــدة ( )1:00ليــا بتاريــخ 2017/11/1م ،وعندمــا وصلــوا إىل منــازل القريــة قامــوا برمــي
الرصــاص عــى أقفــال املنــازل والغــرف والنوافــذ ،وهــم ينــادون بــأن عــى الجميــع الخــروج مــن
القريــة ،وكان إطــاق الرصــاص يتــم بكثافــة .وأثنــاء خــروج األهــايل مــن املنــازل قامــوا بتهديدهــم
وتفتيــش منازلهــم للتأكــد أنــه مل يعــد فيهــا أحــد ،ومل يســمحوا ألحــد بأخــذ يشء مــن ممتلكاتهــم
واحتياجاتهــم معهــم ،ونهبــوا عــدداً كبــراً مــن املــوايش ،وأخذوهــا فــوق أطقمهــم العســكرية،
وهــي كل مــا ميلكــه األهــايل ويعتمــدون عليــه يف حياتهــم ،كــون أهــل القريــة يعتمــدون عــى
الزراعــة والرعــي .وبعــد رحيــل الســكان اضطــر العديــد منهــم للنــوم يف العــراء ،وبعضهــم لجــأ
إىل القــرى القريبــة ،وكانــوا يشــاهدون الحوثيــن يقومــون بحــرق بعــض املنــازل .وبعــد أســبوعني
حــاول البعــض العــودة للمنــازل ألخــذ احتياجاتهــم ،وتفاجــأوا أن ممــرات القريــة مزروعــة باأللغــام
التــي ســقط بســببها عــدد مــن الضحايــا أثنــاء محاولتهــم العــودة ألخــذ بعــض أمتعتهــم.
النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وإفــادة الضحايــا ،تبــن
للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح املتمركــزة يف
جبــل حبــي محافظــة تعــز.
 -2واقعة تهجري عدد من أهايل منطقة كرش – محافظة لحج
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،أن عنــارص مســلحة تابعــة
لجامعــة الحــويث وقــوات صالــح قامــت خــال الفــرة مــن أكتوبــر إىل نوفمــر 2015م بتهجــر
العــرات مــن األرس مــن ســكان قــرى منطقــة كــرش يف مديريــة القبيطــة محافظــة لحــج،
وأجــرت املواطنــن عــى تــرك منازلهــم ومغــادرة املنطقــة ،وهــددت مــن ســيبقى يف القــرى
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بقصــف منازلهــم وتفجريهــا ،مــا اضطــر الســكان للرحيــل إىل منطقــة العنــد وحبيــل املنصــورة.
وبحســب إفــادة الضحايــا وشــهادة الشــهود الذيــن التقــت بهــم اللجنــة ومنهــم ( :م.س.ا)،
و(ع.م.ص) ،أن مجاميــع مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات صالــح اقتحمــت منطقــة كــرش
مديريــة القبيطــة مبحافظــة لحــج ،وقامــت خــال الفــرة مــن أكتوبــر إىل نوفمــر 2015م برتويــع
األهــايل والدخــول إىل املنــازل بعــد اقتحــام املنطقــة ،وتهديــد األهــايل ،ومطالبتهــم بالخــروج مــن
املنطقــة ،وأن مــن ســيبقى ســيتعرض للقتــل ،كــا قامــت املجاميــع بتفجــر منــازل عــدد مــن
األهــايل ،مــا اضطــر العديــد مــن الســكان إىل الرحيــل مــن مســاكنهم إىل منطقــة العنــد وحبيــل
املنصــورة مبحافظــة لحــج ،وتحتفــظ اللجنــة بأســاء الضحايــا بكشــوفات موثقــة.
النتيجــة :مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وإفــادات
الضحايــا ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث وقــوات
صالــح يف مديريــة القبيطــة محافظــة لحــج.
القســم الثانــي :نتائــج التحقيقــات التــي أنجزتهــا اللجنــة فــي االنتهــاكات المتعلقــة

بالقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان

طبقــا ملــا نــص عليــة قــرار إنشــاء اللجنــة ،تعتــر االتفاقيــات الســبع األساســية املصــادق عليهــا
مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة وهــي :العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية ،والعهــد الــدويل
للحقــوق االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة ،واتفاقيــة حقــوق الطفــل والربتوكــوالت امللحقــة بها،
واتفاقيــة القضــاء عــى أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،واتفاقيــة القضــاء عــى التميــز العنــري،
واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،واتفاقيــة حقــوق ذوي االحتياجــات الخاصــة ،إىل جانــب الترشيعــات
الوطنيــة املرتبطــة بتلــك الحقــوق ،هــي األســاس القانــوين الــذي تســتند إليــه اللجنــة فيــا يتعلــق
بأعــال الرصــد والتوثيــق والتحقيــق التــي تقــوم بهــا يف االنتهــاكات املتعلقــة بقانــون حقــوق
اإلنســان .وبنــاء عــى ذلــك فقــد تعــددت أنــواع االنتهــاكات التــي تقــوم اللجنــة برصدهــا وتوثيقهــا
والتحقيــق فيهــا والتــي مــن أهمهــا اآليت:
أوال :القتل خارج إطار القانون:
خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر واملحــددة بســتة أشــهر ،قامــت اللجنــة برصــد حــوايل ()255
حالــة ادعــاء بالقتــل خــارج إطــار القانــون قامــت بهــا بعــض األطــراف والجامعــات املســلحة يف
مختلــف مناطــق الجمهوريــة اليمنيــة ،انتهــت اللجنــة مــن التحقيــق يف ( )183حالــة ،وثبتــت
مســؤولية جامعــة الحــويث وقــوات صالــح عــن ( )162حالــة ،فيــا ثبتــت مســؤولية قــوات الجيش
والجهــات األمنيــة التابعــة للحكومــة عــن ( )21حالــة .واليــزال التحقيــق جــا ٍر يف الحــاالت األخــرى،
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كــا أن اللجنــة الزالــت تقــوم برصــد العديــد مــن االنتهــاكات مــن هــذا النــوع ،ســواء التــي ســبق
وأن حدثــت قبــل العــام 2015م ،أو التــي الزالــت تحــدث حتــى اآلن.
مناذج من وقائع القتل خارج إطار القانون التي حققت فيها اللجنة:
أ .جماعة الحوثي وقوات صالح:
 -1واقعــة قتــل أرسة طــه حســن فــارع حســن – قريــة الجــرات  -عزلــة عبــدان – مديريــة املــراخ
– محافظــة تعــز.
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا إلفــادة ذوي الضحايــا وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة،
والتقاريــر والكشــوفات والصــور ومقاطــع الفيديــو املرفقــة مبلــف القضيــة لــدى اللجنــة ،أنــه
بتاريــخ 2017/10/6م ،قــام طقــان عســكريان عليهــا مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة
الحــويث مبحــارصة منــزل األســتاذ طــه حســن فــارع حســن يف قريــة الجــرات عزلــة عبــدان
مديريــة املــراخ أثنــاء غيابــه عــن املنــزل ،وقتــل زوجتــه اتحــاد قاســم محمــد ،وابنــه الطفــل أنــس
طــه حســن ،وإصابــة أخيــه محمــد حســن فــارع.
وبحســب إفــادة ذوي الضحيــة ،وشــهادة شــهود الواقعــة ،وبعض أهــايل الحــي ومنهــم( :م.ح.ص)،
و(ي.م.ن) ،و(ح.ق.ع.م) ،فإنــه يف الســاعة ( )8:30مــن مســاء يــوم الجمعة املوافــق 2017/10/6م،
قامــت مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث تســتقل أطقــم عســكرية مبحــارصة منــزل
املواطــن طــه حســن فــارع ،وكان الطفــل أنــس طــه جــوار بــاب املنــزل ،وقامــوا باالعتــداء عليــه،
ودعســه بأحذيتــه وبنادقهــم ،وإطــاق الرصــاص عــى أرجلــه بعــد ســبه بــأن والــده مرتــزق مــع
العــدوان .وعندمــا شــاهدت األم حالــة طفلهــا رصخــت وطالبتهــم بالتوقــف .وحينهــا قام املســلحون
بإطــاق الرصــاص عليهــا ،وعــى طفلهــا بالــرأس والبطــن ،وكانــت بقيــة بناتهــا نفيســة طــه ()12
ســنة ،رابعــة طــه ( )8ســنوات ،طيبــة طــه ( )6ســنوات ،يقفــن بجــوار البــاب مفزوعــات ويرصخــن
وهــن يشــاهدن منظــر أمهــن وأخيهــن مرضجــن بالدمــاء .وقــد منــع املســلحون أي شــخص مــن
أبنــاء القريــة مــن التدخــل ،وقامــوا بإطــاق الرصــاص عــى كل محيــط املنــزل واملنــازل املجــاورة.
وعندمــا حــاول عــم األطفــال الحضــور إىل مــكان الواقعــة والتدخــل أطلقــوا عليــه الرصــاص،
وتركــوه ينــزف معتقديــن أنــه أيضــا قــد قتــل .ومل يتمكــن أهــايل القريــة مــن إســعاف الضحايــا
بســبب منعهــم ،وإطــاق النــار الكثيــف .ومل يتــم إســعاف الضحايــا إال بعــد مــرور نصــف ســاعة.
ثــم إن عنــارص تابعــة لجامعــة الحــويث أوقفوهــم بنقطــة الصديــق مبنطقــة عبــدان ،ونقطــة
الزيلعــي لــي يتأكــدوا أن الضحايــا قــد توفــوا .وعنــد وصــول املســعفني ملستشــفى الدمنــه قامــت
قــوة مــن الحوثيــن باعتقــال املســعفني األربعــة وهــم :محمــد عــي محمــد ،وعــي أحمــد محمــد،
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وريــاض عــي احمــد ،وعبدالحكيــم محمــد عبداللــه ،واحتجازهــم يف مدينــة الصالــح بالحوبــان
ملــدة أربــع أيــام .ويف يــوم الســبت 2017/10/7م أخــذت جامعــة الحــويث جثــث الضحايــا مــن
املستشــفى إىل جامــع الكــدرة جــوار محطــة الشــوايف يف صــر ،وقامــوا بإلقــاء الجثــث بجــوار
املســجد ،وطلبــوا مــن اإلمــام دفنهــم يف مقــرة الكــدرة .وبعــد وســاطة بــن الحوثيــن وأهــايل
القريــة ،تــم الســاح بدفنهــم يف القريــة ،رشيطــة منــع طــه فــارع حســن مــن حضــور الدفــن،
كــا تــم إطــاق الرصــاص عــى أهــايل القريــة ملنعهــم مــن املشــاركة بالدفــن.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،وإفــادات أقــارب
الضحايــا ،ومــا احتوتــه التقاريــر والصــور املرفقــة مبلــف القضيــة ،تبــن للجنــة أن الجهــة
املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح املتواجــدة يف مديريــة املــراخ
منطقــة عبــدان .وهــو األمــر الــذي يعــد جرميــة قتــل وإزهــاق روح معصومــة ،وفقــا لقانــون
الجرائــم والعقوبــات اليمنــي ،واعتــداء عــى الحــق يف الحيــاة املكفــول مبوجــب نصــوص الدســتور
والترشيعــات الوطنيــة ،وأحــكام القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،وبالتحديــد نصــوص العهــد
الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية.
 -2واقعــة قتــل الضحيــة محمــد عبداللــه ناجــي الحجاجــي – مديريــة مريــس – محافظــة الضالــع
بتاريــخ 2017/8/17م.
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا ورد يف ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،أنــه بتاريــخ 2017/8/17م ،قامت
مجموعــة تابعــة لجامعــة الحــويث بقتــل املواطــن محمــد عبداللــه ناجــي الحجاجــي يف الخــط
العــام الرابــط بــن عــدن وصنعــاء حــي يعيــس مديريــة مريــس محافظــة الضالــع.
وبحســب مــا ورد يف إفــادة ذوي الضحيــة ،وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة ،ومنهم:
(ي.هـــ.ح) ،و( ب.ح.هـــ) ،ومــا تحكيــه التقاريــر املرفقــة ،فإنــه يف متام الســاعة الخامســة مســا ًء

بتاريــخ 2017/8/17م ،وأثنــاء توقيــف املواطــن محمــد عبداللــه ناجــي الحجاجــي ( 70عامــا)
لســيارته بســبب تعطلهــا يف الطريــق العــام الــذي متــر بــه الســيارات وشــاحنات نقــل البضائــع
الرابــط بــن صنعــاء وعــدن ،حيــث كان متوجهــا مــن دمــت إىل مريــس ،قامــت النقطــة العســكرية
املتمركــزة يف موقــع التهامــي حــي يعيــس مديريــة مريــس التابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات صالح
بإطــاق الرصــاص مبــارشة عــى الضحيــة الــذي كان بجــواره صديقــه (أ.ي) ،والــذي هــرب مبــارشة
خوفــا مــن إطــاق النــار عليــه هــو أيضــا ،وظــل الضحيــة ينــزف يف مكانــه حتــى املــوت بســبب
منــع النقطــة املواطنــن مــن إســعافه ،كــا مل يســمحوا ألحــد بأخــذ الجثــة حتــى الســاعة التاســعة
مســاء بعــد التواصــل مــع الصليــب األحمــر الــذي وصــل طاقمــه وأخــذ الجثــة .وأفــاد الشــهود أن
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هــذه النقطــة العســكرية تقــوم دامئــا باالعتــداء عــى املســافرين وترويعهــم وإطــاق الرصــاص
عليهــم.

النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وأقــارب الضحيــة ،ومــا
احتوتــه التقاريــر والصــور ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك جامعــة الحــويث
وقــوات صالــح املتمركــزة يف موقــع التهامــي قريــة يعيــس مديريــة مريــس ،وهــو األمــر الــذي يعد
جرميــة قتــل وإزهــاق روح معصومــة وفقــا لقانــون الجرائــم والعقوبــات اليمنــي ،واعتــداء عــى
الحــق يف الحيــاة املكفــول مبوجــب نصــوص الدســتور والترشيعــات الوطنيــة ،وأحــكام القانــون
الــدويل لحقــوق اإلنســان ،وبالتحديــد نصــوص العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية.
 -3واقعة قتل الضحية فاطمة أحمد أحمد القاعدي  -مديرية الشاهل – محافظة حجة
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا ورد يف ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،أنــه بتاريــخ 2013/8/21م،
قامــت مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث بقتــل املواطنــة الضحيــة فاطمــة احمــد أحمــد
القاعــدي ،وذلــك يف قريــة القاعــدي مديريــة الشــاهل محافظــة حجــة.
وبحســب مــا ورد يف إفــادة ذوي الضحيــة ،وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة ومنهــم:
(م.س.أ) ،و(خ.د.ع) ،أنــه يف صبــاح يــوم 2013/8/21م( ،وهــو ثالــث أيــام عيــد الفطــر املبــارك)،
قــام ســتة مســلحني يتبعــون مقــر جامعــة الحــويث الكائــن جــوار منــزل املواطــن حســن عــي
القاعــدي ( 65عــام) ،باالعتــداء عــى الحــاج حســن عــي القاعــدي جــوار منزلــه أثنــاء قيامــه
بشــفط املــاء مــن الربكــة ،وقامــوا برضبــه بأعقــاب البنــادق .فخرجــت زوجتــه فاطمــة أحمــد
احمــد القاعــدي إلنقــاذ زوجهــا ،وكانــت تــرخ وتطلــب توقفهــم ،إال انهــم أطلقــوا عليهــا أعــرة
ناريــة وتوفيــت عــى إثرهــا مبــارشة.

النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،ومــا تضمنتــه التقارير
املرفقــة ،ومــا جــاء يف إفــادة ذوي الضحيــة ،فــإن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعة
الحــويث املتمركــزة يف قريــة القاعــدي مديريــة الشــاهل محافظــة حجــة ،وهــو األمــر الــذي يعــد
جرميــة قتــل وإزهــاق روح معصومــة ،وفقــا لقانــون الجرائــم والعقوبــات اليمنــي ،واعتــداء عــى
الحــق يف الحيــاة املكفــول مبوجــب نصــوص الدســتور والترشيعــات الوطنيــة ،وأحــكام القانــون
الــدويل لحقــوق اإلنســان ،وبالتحديــد نصــوص العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية.
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 -4واقعــة قتــل الضحيــة محمــد عبداللــه القــادري ومحمــد عــي زعيــل – منطقــة الجرابــح -
مديريــة الضحــى  -محافظــة الحديــدة
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا ورد يف ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،بأنــه يف الســاعة ( )5:00مســاء
يــوم اإلثنــن املوافــق 2015/4/13م ،قامــت مجاميــع مســلحة بقتــل املواطنــن محمــد عبداللــه
عبداللــه القــادري ،ومحمــد عــي يحــي زعيــل يف منطقــة الجرابــح العليــاء مديريــة الضحــى
مبحافظــة الحديــدة.
وبحســب إفــادة ذوي الضحايــا ،وشــهادة شــهود الواقعــة الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة ،وهــم:
(ق.أع.ع) ،و(م.ب.ي.ع) ،ووفقــا ملــا تحكيــه الصــور والتقاريــر الطبيــة املرفقــة مبلــف القضيــة،
فإنــه ويف متــام الســاعة ( )5:00مســاء يــوم االثنــن املوافــق 2015/4/13م ،حــارصت مجاميــع
مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث بقيــادة املدعــو عــي القدميــي ،منــزل عاقــل قريــة الجرابــح
الضحيــة محمــد عــي يحــي زعيــل لغــرض إلقــاء القبــض عــى األســتاذ محمــد عبداللــه القــادري،
واملعــروف مبعارضتــه لجامعــة الحــويث .وعندمــا رفــض العاقــل محمــد عــي زعيــل تســليم املواطن
األســتاذ محمــد القــادري إال بأمــر مــن الجهــات املختصــة ،قــام املســلحون باقتحــام املنــزل وإطــاق
الرصــاص عليهــا مــا أدى إىل مقتلهــا.

النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،فــإن الجهــة املســؤولة
عــن هــذا االنتهــاك ومقتــل الضحيتــن :محمــد عــي زعيــل ،ومحمــد القــادري ،هــي جامعــة الحويث
املتواجــدة يف مديريــة الضحــى محافظــة الحديــدة ،األمــر الــذي يعــد جرميــة قتــل ،وإزهــاق روح
معصومــة ،وفقــا لقانــون الجرائــم والعقوبــات اليمنــي ،واعتــداء عــى الحــق يف الحيــاة املكفــول
مبوجــب نصــوص الدســتور ،والترشيعــات الوطنيــة ،وأحــكام القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان،
وبالتحديــد نصــوص العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية.
ب-

الجيش الوطني والجهات األمنية التابعة للحكومة

-1

واقعة قتل املعتقل محمد ثابت العمييس – مديرية الخوخة – محافظة الحديدة.

تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،أنــه بتاريــخ 2017/12/8م قامت
مجموعــة مســلحة تابعــة للجيــش الوطنــي واملقاومــة الشــعبية املتواجــدة يف مدينــة الخوخــة
بقتــل الضحيــة محمــد ثابــت العميــي بعــد اعتقالــه عــى خلفيــة دعمــه لجامعــة الحــويث وقوات
صالــح.
وبحســب إفــادة ذوي الضحيــة ،وأقــوال الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة ،وهــم( :ف.س.ع)،
و(ع.ح.أ.هـــ) ،فإنــه وبتاريــخ 2017/12/8م ،وبعــد اســتعادة قــوات الجيــش الوطنــي واملقاومــة
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الشــعبية ملدينــة الخوخــة مــن ســيطرة جامعــة الحــويث وقــوات صالــح قــام الشــيخ محمــد ثابــت
العميــي املنتمــي لجامعــة الحــويث بتســليم نفســه للمقاومــة وقــوات الجيــش باعتبــاره أحــد
القيــادات املواليــة لجامعــة الحــويث يف املنطــق ،وينســب إليــه أبنــاء املنطقــة القيــام بالكثــر
مــن االنتهــاكات منهــا التهجــر للعديــد مــن أبنــاء املنطقــة ،وتفجــر عــدد مــن املنــازل التابعــة
للمواطنــن ،إال أن قيــادة املقاومــة الشــعبية التــي ســلم نفســه لهــا قامــت بنقلــه إىل مــكان
مجهــول ،ومــن ثــم إعدامــه انتقامــا منــه ملــا فعلــه بأهــايل املنطقــة.
النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وأقــارب الضحيــة ،ومــا
احتــواه امللــف مــن الصــور والتقاريــر واإلفــادات ،فقــد تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن قتــل
الضحيــة محمــد ثابــت العميــي هــي قــوات الجيــش الوطنــي واملقاومــة الشــعبية التــي ســيطرت
عــى مدينــة الخوخــة بعــد دخولهــا إليهــا ،األمــر الــذي يعــد جرميــة قتــل وإزهــاق روح معصومــة
وفقــا لقانــون الجرائــم والعقوبــات اليمنــي ،واعتــداء عــى الحــق يف الحيــاة املكفــول مبوجــب
نصــوص الدســتور ،والترشيعــات الوطنيــة ،وأحــكام القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان وبالتحديــد
نصــوص العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية .وقــد وجهــت اللجنــة مذكــرة بهــذا الشــأن إىل
قيــادة القــوات املســلحة ،وقيــادة املنطقــة الرابعــة ،متضمنــة طلــب اإلفــادة عــن الواقعــة والقبــض
عــى املتهمــن بارتكابهــا متهيــدا للتحقيــق معهــم وإحالتهــم إىل القضــاء.
 -2واقعة قتل الضحية عصام عبدالله مهيوب سعيد – شارع  26سبتمرب – محافظة تعز
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،أنــه بتاريــخ 2015/8/23م،
نزلــت مجموعــة مســلحة تابعــة للمقاومــة الشــعبية يف ســوق الصميــل إىل شــارع ( )26ســبتمرب
مديريــة القاهــرة محافظــة تعــز يف وقــت املغــرب ،وقامــت بقتــل الضحيــة عصــام عبداللــه مهيــوب
ســعيد ،وذلــك بإطــاق الرصــاص عليــه يف الــرأس والصــدر ثــم قيامهــم بالفــرار ملقــر متركزهــا
بحــي ســوق الصميــل.
وبحســب إفــادة ذوي الضحيــة ،وشــهادة الشــهود الذيــن التقــت واســتمعت لهــم اللجنــة ،وهــم:
(س.ع.م.ح) و(ر.ع.ع) ،أنــه بتاريــخ 2015/8/23م ،وأثنــاء خــروج الضحيــة عصــام عبداللــه
مهيــوب ســعيد مــن منزلــه يف شــارع ( )26ســبتمرب مديريــة القاهــرة ألداء صــاة املغــرب ،قامــت
مجموعــة مســلحة تتبــع املقاومــة الشــعبية املتمركــزة يف حــي ســوق الصميــل بإطــاق وابــل
مــن الرصــاص عــى الضحيــة ،فأصابتــه يف الــرأس والصــدر ،ثــم الذوا بالفــرار عــى مــن ســيارة
صالــون نــوع تويوتــا باتجــاه ســوق الصميــل .وقــد قــام األهــايل املتواجــدون باملــكان بإســعاف
الضحيــة للمستشــفى ،إال أنــه فــارق الحيــاة فــور وصولــه للمستشــفى.
النتيجة:
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مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وأقــارب الضحيــة،
ومــا احتوتــه التقاريــر والصــور ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي القــوات
املســلحة وقــوات املقاومــة الشــعبية املتمركــزة يف حــي ســوق الصميــل مديريــة القاهــرة محافظــة
تعــز ،األمــر الــذي يعــد جرميــة قتــل وإزهــاق روح معصومــة ،وفقــا لقانــون الجرائــم والعقوبــات
اليمنــي ،واعتــداء عــى الحــق يف الحيــاة املكفــول مبوجــب نصــوص الدســتور والترشيعــات الوطنية
وأحــكام القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،وبالتحديــد نصــوص العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة
جهــت اللجنــة مذكــرة بهــذا الشــأن إىل قيــادة القــوات املســلحة وقيــادة املنطقــة
والسياســية .وقــد و ّ
الرابعــة متضمنــة طلــب اإلفــادة عــن الواقعــة والقبــض عــى املتهمــن بارتكابهــا متهيــدا للتحقيــق

معهــم وإحالتهــم إىل القضــاء.
 -3واقعة قتل الضحية محمد فيصل محمد عيل – عتق – محافظة شبوة.
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،أنــه بتاريــخ 2013/12/24م،
قــام طقــم عســكري تابــع للجيــش واألمــن العــام والنجــدة مبدينــة عتــق ،بقتــل الضحيــة محمــد
فيصــل محمــد عــي الــذي كان يوثــق بتلفونــه اعتــداء األطقــم العســكرية بالرصــاص الحــي عــى
مســرة ســلمية تابعــة للحــراك الجنــويب يف مدينــة عتــق محافظــة شــبوة.
وبحســب مــا ورد يف إفــادة ذوي الضحيــة ،وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة وهــم:
(ص.ع.ف) ،و(أ.م.ب) ،أنــه بتاريــخ 2013/12/24م ،شــاهدوا أطقــم عســكرية قريبــة مــن ســاحة
الربــان مدينــة عتــق محافظــة شــبوة تطلــق الرصــاص الحــي عــى مظاهــرة ســلمية تابعــة للحــراك
الجنــويب .وأثنــاء قيــام الضحيــة محمــد فيصــل محمــد عــي بتصويــر وتوثيــق ذلــك بهاتفــه
املحمــول ،قــام أحــد أفــراد األطقــم التابعــة للنجــدة بإطــاق النــار املبــارش عليــه مــا أدى إىل مقتله
عــى أثــر ذلــك مبــارشة.
النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،وشــهادة الشــهود ،وإفــادة ذوي الضحيــة ،ومــا
احتوتــه التقاريــر والصــور ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك قــوات النجــدة يف
محافظــة شــبوة التابعــة للحكومــة ،األمــر الــذي يعــد جرميــة قتــل وإزهــاق روح معصومــة ،وفقــا
لقانــون الجرائــم والعقوبــات اليمنــي ،واعتــداء عــى الحــق يف الحيــاة املكفــول مبوجــب نصــوص
الدســتور والترشيعــات الوطنيــة ،وأحــكام القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،وبالتحديــد نصــوص
العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية.
-4

واقعة قتل أحمد مطلوب محمد سامل الحاريث – مديرية املعال -فندق تاج أوسان

تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضية لــدى اللجنة ،أنــه يف ظهــر يــوم 2017/12/10م،
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قامــت مجموعــة مســلحة مكونــة مــن طقــم عســكري ،وســيارة ســوناتا رمــادي ،وســيارة تابعــة
لألمــن نــوع( ،)FGباالنتشــار مبداخــل فنــدق أوســان بالشــارع الخلفــي يف حــي املعــا – مديريــة
املعــا – محافظــة عــدن ،واقتحــام شــقة الضحيــة أحمــد مطلــوب محمــد ســامل الحــاريث يف الــدور
الخامــس مــا أدى إىل مقتلــة ،وإصابــة زوجتــه إصابــات بالغــة.
وبحســب إفــادة ذوي الضحيــة ،وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة ،وهــم( :ن.ن.ع)،
و(ع.خ.ح) و(ف.ج.ع) ،و(ع.م.ع) ،و(ف.أ.س) ،و(ع.خ.ع) ،الذيــن شــهدوا لــدى اللجنــة أنــه مــا بــن
الســاعة ( )12:00والســاعة ( )1:00ظهــراً مــن يــوم 2017/12/10م ،انتــرت مجموعــة مــن
املســلحني مكونــة مــن طقــم عســكري ،وســيارة ســوناتا رمــادي ،وســيارة نــوع ( )FGتابعــة ألمــن
عــدن مبداخــل فنــدق أوســان ،والــذي تحــول لعــارة يســكنها النازحــن الذيــن تدمــرت منازلهــم
بســبب حــرب 2015م يف عــدن .وصعــد مجموعــة مــن رجــال األمــن إىل املبنــى ،وقامــوا باقتحــام
ومداهمــة شــقة الضحيــة أحمــد مطلــوب محمــد ســامل الحــاريث بالــدور الخامــس مــن املبنــى،
وإطــاق الرصــاص داخــل الشــقة ،مــا أدى إىل مقتــل الضحيــة ،وإصابــة زوجتــه ،وإثــارة الرعــب
والفــزع لــدى ابنتــه التــي كانــت يف الشــقة ،وإخافــة كل ســكان الشــقق األخــرى املجــاورة ،كــا
تــم منــع الجــران بعــد ذلــك مــن الدخــول إىل الشــقة إلســعاف الضحايــا .وأفــاد الشــهود أن مــن
بــن العنــارص املســلحة امرأتــن ملثمتــن بلبــاس عســكري ومســلحتني هــا مــن قــام بطــرق
البــاب الــذي فتحتــه زوجــة أحمــد مطلــوب ،بعدهــا قامــت املرأتــان وأحــد العســكر باالعتــداء ورضب
زوجــة الضحيــة أحمــد مطلــوب مــا أدى إىل إصابتهــا ،ثــم قامــوا بإطــاق الرصــاص العشــوايئ
بداخــل الشــقة ،إضافــة لالعتــداء عــى الطفلــة العنــود ( 15ســنة) ابنــة أحمــد مطلــوب الحــاريث
التــي كانــت تــرخ لطلــب مســاعدة والدهــا الــذي تــم اطــاق النــار عليــه عندمــا كان يحــاول منــع
املســلحني مــن االعتــداء عــى أرستــه ،ويطلــب منهــم الخــروج مــن الشــقة ،وتــم تركــه لينــزف،
ومنــع الســكان مــن محاولــة إســعافه بعــد إصابتــه مبــارشة .بعــد ذلــك تــم إســعاف الضحيــة
وزوجتــه املصابــة ،لك ّنــه فــارق الحيــاة بعــد وصولــه مبــارشة إىل مستشــفى الجمهوريــة .وقــد
رفضــت رشطــة املعــا تحريــر بــاغ بالواقعــة أو اســتالم الشــكوى املقدمــة إليهــا مــن ذوي الضحايا،
وطلبــت عــدم تحديــد املتهمــن بأنهــم تابعــن ألمــن محافظــة عــدن كــرط الســتالم الشــكوى.

النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،وإفــادة ذوي الضحيــة وشــهادة الشــهود ،ومــا
احتوتــه التقاريــر الطبيــة والصــور ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك ،وهــو
قتــل املواطــن أحمــد مطلــوب محمــد ســامل الحــاريث ،وإصابــة زوجتــه ،هــم مســلحون يتبعــون
إدارة أمــن محافظــة عــدن ،األمــر الــذي يعــد جرميــة قتــل ،وإزهــاق روح معصومــة ،وفقــا لقانــون
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الجرائــم والعقوبــات اليمنــي ،واعتــداء عــى الحــق يف الحيــاة املكفــول مبوجــب نصــوص الدســتور
والترشيعــات الوطنيــة ،وأحــكام القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،وبالتحديــد نصــوص العهــد
الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية .وقــد وجهــت اللجنــة مذكــرة بهــذا الشــأن إىل قيــادة وزارة
الداخليــة وقيــادة الســلطة املحليــة مبحافظــة عــدن متضمنــة طلــب اإلفــادة عــن الواقعــة ،وتحديــد
املتســببني يف االنتهــاك والقبــض عليهــم متهيــدا للتحقيــق معهــم وإحالتهــم إىل القضــاء.
ثانيا :االعتقال واالختفاء القسري
متكنــت اللجنــة خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر مــن رصــد وتوثيــق عــدد ( )1.194حالــة
ادعــاء باالعتقــال التعســفي واالختفــاء القــري قامــت بهــا مختلــف األطــراف يف جميــع مناطــق
الجمهوريــة اليمنيــة ،أنهــت اللجنــة التحقيــق يف عــدد ( )596حالــة ،ثبتــت مســؤولية جامعــة
الحــويث وقــوات صالــح عــن عــدد ( )518حالــة انتهــاك ،فيــا ثبتــت مســؤولية القــوات الحكوميــة
والجهــات األمنيــة التابعــة للحكومــة عــن عــدد ( )78حالــة .وفيــا يــأيت منــاذج لعــدد مــن الوقائع
التــي تــم التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة:

أ -جماعة الحوثي وقوات صالح

-1واقعــة اعتقــال الضحيــة (مــن ذوي اإلعاقــة) وليــد بخيــت خــادم الربوعــي ( 18ســنة) – حــي
بيــت الربوعــي – مديريــة بنــي قيــس – محافظــة حجــة
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،أنــه بتاريــخ 2017/6/5م ،قامــت
مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث بقيــادة مرشفهــم عبداللــه الرشيــف ،مــرف جامعــة
الحــويث مبديريــة بنــي قيــس محافظــة حجــة ،باقتحــام منــزل الضحيــة وليــد بخيــت خــادم
الربوعــي ( 18عــام) واعتقالــه ،ونقلــه إىل جهــة غــر معلومــة.
وبحســب مــا ورد يف إفــادة ذوي الضحيــة ،وشــهادة الشــهود الذيــن تــم ســاعهم مــن قبــل اللجنة:
وهــم( :ع.م.ش.ر) ،و(ع.م.ب) :والذيــن أفــادوا بأنهــم شــاهدوا مجموعــة مســلحة بقيــادة مــرف
الحوثيــن يف مديريــة بنــي قيــس يف حجــة عبداللــه الرشيــف وهــي تقتحــم منــزل جارهــم بحــي
بيــت الربوعــي الشــاب وليــد بخيــت خــادم الربوعــي( ،وهــو مــن ذوي اإلعاقــة ،وغــر قــادر عــى
املــي) ،وقامــوا باعتقالــه بشــكل تعســفي ،واقتيــاده إىل جهــة غــر معروفــة.

النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،وأقــارب الضحيــة،
ومــا احتوتــه التقاريــر والصــور ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة
الحــويث مبديريــة بنــي قيــس محافظــة حجــة بقيــادة املدعــو (عبداللــه الرشيــف) ،مــرف جامعــة
الحــويث يف املديريــة.
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 -2واقعة اعتقال ( )20شخصاً من أبناء عزلة الشعابية – مديرية الزهرة – محافظة الحديدة
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،أنــه بتاريــخ 2016/3/6م،
أقدمــت مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات صالــح مبديريــة الزهــرة مكونــة مــن
أكــر عــرة أطقــم عســكرية باعتقــال ( )20مواطنـاً مــن أبنــاء عزلــة الشــعابية مبديريــة الزهــرة
محافظــة الحديــدة والضحايــا هــم:
م

اسم الضحية

العمر

1

احمد بن احمد يحيى عرس

 16عام

3

احمد تريك محسن شار

 55عام

2
4
5
6
7
8
9

احمد احمد عيل شار

احمد محمد شوعي جوادي الشعبي

 24عام

حسن احمد محمد الشعبي

 15عام

احمد يحيى عرس شار الشعبي
حسن عيل غالب شار
زايد احمد محمد شار

عادل احمد احمد عيل الشعبي
عيل احمد احمد عيل الشعبي

 28عام

عيل احمد تريك محسن

 38عام

12

15
16
17
18
19
20

 58عام

 16عام

عبده احمد يحيى عرس

14

 15عام

سامي محمد جربوش احمد

10

13

 64عام

 28عام

شار محمد احمد الشعبي

11

 60عام

عيل احمد عيل شار الشعبي

 42عام
 27عام
 65عام

عيل جربان شوعي بريط

 35عام

محمد احمد نعيمي الشعبي

 25عام

عيل حسن غالب شار

محمد عيل احمد شار الشعبي
محمد عيل يحيى غالب شار

 48عام
 40عام
 27عام

وبحســب مــا ورد يف إفــادة ذوي الضحايــا ،وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة ،ومنهم:
(ع،ج،ش) ،و(ح.ي.ع.أ) ،أنــه يف صبــاح يــوم األحد املوافق 2016/3/6م ،شــاهدوا مجموعة مســلحة
مــن جامعــة الحــويث وقــوات صالــح مبديريــة الزهــرة بقيــادة املدعــو /صــادق عبــده احمــد ،ومعــه
أكــر مــن عــرة أطقــم عســكرية ،تقــوم باعتقــال أشــخاص مــن أبنــاء عزلــة الشــعابية مــن داخل
منازلهــم ،ومــن بينهــم الطفــل حســن عــي حســن غالــب ،الــذي أفــرج عنــه بعــد شــهرين ،بعــد أن
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قامــت والدتــه بدفــع مبلــغ مائتــي الــف ريــال مينــي ،وأخريــن معظمهــم اليــزال معتقـاً حتــى اآلن.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وذوي الضحايــا ،ومــا
احتوتــه التقاريــر واألوراق املرفقــة مبلــف القضيــة ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا
االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح يف مديريــة الزهــرة عزلــة الشــعايبة بقيــادة املدعو/
صــادق عبــده احمــد.
-3واقعــة اعتقــال الضحيــة  /منــذر حســن محمــد احمــد الروحــاين ( 24ســنة) – قريــة روحــان –
مديريــة الطويلــة – محافظــة املحويــت
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،أنــه بتاريــخ 2017/1/22م،
قامــت مجموعــة مســلحة باعتقــال الضحيــة منــذر حســن محمــد أحمــد الروحــاين مــن منزلــه
بقريــة روحــان مديريــة الطويلــة محافظــة املحويــت وأخــذه إىل مــكان مجهــول.
وبحســب مــا ورد يف إفــادة ذوي الضحيــة ،وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة وهــم:
(ح.م.ي) العمــر ( )39ســنة ،و(س.م.ع.أ) العمــر ( )36ســنة ،أنــه ويف متــام الســاعة ( )12:00ظهــرا
بتاريــخ 2017/1/22م ،شــاهدوا طقـاً عســكرياً تابــع لجامعــة الحــويث بقيــادة املــرف األمنــي
ملديريــة الطويلــة ،وهــو نفســه مديــر أمــن املديريــة ،يدخــل إىل قريــة روحــان مبديريــة الطويلــة.
وعنــد وصولهــم إىل منــزل الضحيــة منــذر حســن الروحــاين قامــوا باســتدعائه ،وعندمــا خــرج
عليهــم مــن املنــزل قامــوا باعتقالــه ،وأخــذه معهــم إىل مــكان مجهــول .واليــزال الضحيــة غــر
معــروف مــكان اعتقالــه حتــى اآلن.
النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،ومــا احتــواه التقريــر،
تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤول عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث مبديريــة الطويلــة –
محافظــة املحويــت بقيــادة مديــر املديريــة.
 .4واقعة اعتقال الضحية /رفاد صالح عامر ابو شايع – مديرية الحدأ – محافظة ذمار.
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،أن مجموعــة تابعــة لجامعــة
الحــويث مبديريــة الحــدا محافظــة ذمــار ،قامــت باعتقــال الضحيــة رفــاد صالــح عامــر أبــو شــايع
وحبســه يف مــكان مجهــول.
وبحســب إفــادة الضحيــة ،وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة ،وهــم( :ب.س.ح.ر)،
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و(ن،ص،م،أ) ،أن مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث ،بقيــادة أبــو عــي الســامي ،مــرف
أمــن املنطقــة الغربيــة مبدينــة ذمــار ،واملدعــو أبــو نــر طــران ،مــرف الجامعــة يف إدارة البحــث
الجنــايئ ،وكــذا املدعــو أبــو زكريــا الغربــاين ،قامــوا باعتقــال الضحيــة رفــاد صالــح عامــر ،والــذي
يعمــل إمــام وخطيــب جامــع اإلميــان يف حــي كليــة الرتبيــة يف ذمــار ،ورئيــس فــرع جمعيــة
األقــى مبحافظــة ذمــار ،وأن الضحيــة مل يتــم اإلفــراج عنــه إال بوســاطة قبليــة ،وبتعهــد وضامنــة
تــم تحريرهــا مــن قبلــه ومــن الضمــن عليــه ،وبــدون أن تكــون هنــاك أي جرميــة منســوبة إليــه.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،ومــا احتــواه ملــف
القضيــة ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث مبديريــة
الحــدأ مدينــة ذمــار بقيــادة مــن تــم ذكرهــم آنفــا ،وهــم (أبــو عــي الســامي مــرف أمــن املنطقــة
الغربيــة مبدينــة ذمــار ،وأبــو نــر طــران مــرف البحــث الجنــايئ ،وأبــو زكريــا الغربــاين).
ب-

الجيش الوطني والجهات األمنية التابعة للحكومة

 -1واقعــة االختفــاء القــري للضحيــة نائــف مبــارك ســعيد باحميــش – العمــر ( 15ســنة) –
مديريــة الشــحر – محافظــة حرضمــوت
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا مللــف القضيــة لــدى اللجنــة ،أنــه يف يــوم الخميــس املوافــق 2017/2/9م،
قامــت قــوة عســكرية تابعــة لقــوات النخبــة الحرضميــة مبحــارصة البقالــة التــي يعمــل بهــا
الضحيــة يف مدينــة الشــحر مبحافظــة حرضمــوت ،والتــي كان يتواجــد فيهــا الطفــل نائــف مبــارك
ســعيد باحميــش ،ثــم قامــوا باعتقالــه ونقلــه إىل جهــة غــر معروفــة.
وبحســب إفــادة ذوي الضحيــة ،وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة ،وهــم( :ر.م.ب)
العمــر ( 25ســنة)( ،ج.أ.س.أ) العمــر ( 23ســنة) ،والذيــن أفادوا بأنــه يف يوم الخميــس 2017/2/9م،
شــاهدوا قــوة عســكرية تابعــة لقــوات النخبــة الحرضميــة مكونــة مــن ( )12جنديــاً ملثمــن،
ويحملــون أســلحة رشاشــة كانــوا عــى مــن ســيارتني (أطقــم عســكرية) ،وهــم ينتــرون يف
محطــة املحروقــات التــي يتواجــد فيهــا الطفــل نائــف مبــارك ســعيد باحميــش ،ثــم قامــوا بتطويــق
البقالــة التــي يف املحطــة ،وكانــوا يصوبــوا أســلحتهم إىل كل مــن يحــاول أن يقــرب مــن البقالــة
أو يســأل عــن الســبب ،ثــم قامــوا باعتقــال الضحيــة نائــف مبــارك ســعيد باحميــش ( 15ســنة)،
وأخــذوه عــى مــن أحــد األطقــم إىل جهــة غــر معروفــة.
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النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود ،ومــا احتــواه ملــف
القضيــة ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن اعتقــال الطفــل نائــف مبــارك ســعيد باحميــش هــي
قــوات (النخبــة الحرضميــة) التابعــة للحكومــة الرشعيــة.
-2واقعــة االختفــاء القــري للضحيــة (مــروان احمــد محســن عــي العــوايض) ( 35ســنة) شــارع
الكليــة – مدينــة مــأرب – محافظــة مــأرب
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،أنــه يف متــام الســاعة ()7:30
مســا ًء بتاريــخ 2017/3/6م ،قــام جنــود تابعــن إلدارة أمــن مدينــة مــأرب ،باقتحــام املحــل الــذي
يعمــل بــه الضحيــة مــروان أحمــد محســن عــي العــوايض ،واعتقالــه ونقلــه إىل مــكان مجهــول.
وبحســب إفــادة ذوي الضحيــة ،ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة ومنهم:
(ي.ح.ي.ع) ،و(ع.م.ح.ز) ،بأنــه يف الســاعة ( )7:30مســا ًء بتاريــخ 2017/3/6م ،قــام جنــود
ملثمــن ،يلبســون زي األمــن العــام ،تابعــن إلدارة أمــن مدينــة مــأرب ،باقتحــام املحــل التجــاري

الــذي يعمــل بــه الضحيــة مــروان أحمــد محســن عــي العــوايض وتفتيشــه ،والبحــث عــن حاســوبه
الشــخيص ،ثــم طلبــوا مــن الضحيــة الذهــاب معهــم إىل قســم الرشطــة الكائــن بالشــارع العــام
مبدينــة مــأرب ،وتــم أخــذه عــى مــن طقــم عســكري تابــع إلدارة أمــن مــأرب ،وظــل يف القســم
مــدة أربــع أيــام تــم فيهــا منــع أرستــه مــن زيارتــه .وبعــد ذلــك نقــل الضحيــة إىل مــكان مجهــول.
وأفــاد الشــهود أن أرسة الضحيــة قامــت باالســتنجاد بعــدد مــن الوســطاء ،مــن بينهــم مديــر األمــن
ووكيــل وزارة الداخليــة ملعرفــة مــكان ومصــر ابنهــم ،ولكــن دون جــدوى ،وحتــى اللحظــة مل يعــرف
مــكان اعتقالــه ،وإن كان اليــزال عــى قيــد الحيــاة أم تــم تصفيتــه.
النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود ،ومــا احتــواه ملــف
القضيــة ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن اعتقــال الضحيــة مــروان أحمــد محســن عــي
العــوايض ،وإخفــاؤه هــي إدارة امــن محافظــة مــأرب التابعــة لــوزارة الداخليــة يف الحكومــة
الرشعيــة.
 -3واقعــة اعتقــال تعســفي للضحيــة بــال محمــد حســن احمــد – نقطــة العريــش مديريــة
املنصــورة – محافظــة عــدن
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،أنــه يف متــام الســاعة ()1:00
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ظهــرا بتاريــخ 2016/6/28م ،قامــت نقطــة العريــش يف مديريــة خــور مكــر محافظــة عــدن
باعتقــال الضحيــة بــال محمــد حســن أحمــد ( 25ســنة) واقتيــاده إىل جهــة مجهولــة.
وبحســب إفــادة ذوي الضحيــة ،ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة
ومنهــم( :م.ع.ي.ك) ،و(ح.ح.ع.ع) ،بأنــه يف متــام الســاعة الواحــدة ظهــرا يــوم 2016/6/28م،
قامــت نقطــة العريــش ،والكائنــة يف جولــة الرحــاب مديريــة خــور مكــر ،بإنــزال الضحيــة بــال
محمــد حســن مــن البــاص الــذي كان يســتقله ،واعتقالــه أثنــاء مــروه بالنقطــة ،واقتيــاده إىل جهــة
مجهولــة ،وأن أرسة الضحيــة اســتمرت يف البحــث عنــه مــن أجــل معرفــة مكانــه ،إال أنهــا مل تصــل
إىل أي نتيجــة إال بعــد مــرور عــام وأربعــة أشــهر ،حيــث عرفــت أن الضحيــة تــم نقلــه إىل ســجن
بــر أحمــد التابــع للتحالــف العــريب مبحافظــة عــدن- .
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود ،ومــا احتــواه ملــف
القضيــة ،تبــن للجنــة أن املســؤولية عــن هــذا االنتهــاك مشــركة مــا بــن أفــراد نقطــة العريــش يف
مديريــة خــور مكــر يف محافظــة عــدن ،وقــوات التحالــف العــريب يف مدينــة عــدن.
ثالثا :التعذيب وسوء المعاملة
خــال الفــرة التــي يغطيهــا التحقيــق قامــت اللجنــة برصــد حــوايل ( )128حالــة ادعــاء بالتعذيــب
واملعاملــة الــا إنســانية واملهينــة قامــت بهــا بعــض مختلــف األطــراف يف عــدد مــن مناطــق
الجمهوريــة اليمنيــة .وقــد حققــت اللجنــة يف عــدد ( )71حالــة ،ثبتــت مســؤولية جامعــة الحــويث
وقــوات صالــح عــن ( )61حالــة ،فيــا ثبتــت مســؤولية قــوات الجيــش والجهــات األمنيــة التابعــة
للحكومــة عــن عــدد ( )10حــاالت ،وفيــا يــأيت منــاذج لبعــض الوقائــع التــي تــم التحقيــق فيهــا
مــن قبــل اللجنــة:
أ -جماعة الحوثي وقوات صالح
 -1واقعــة تعذيــب أفضــت إىل مــوت الضحيــة /محمــد عبداللــه محمــد أبــو زيــد – منطقة الحشــابرة
– املحــال – مديريــة الزيديــة  -محافظــة الحديدة
تتلخــص الواقعــة وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،أنــه يف فجــر يــوم 2016/1/3م
قامــت مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات صالــح مبداهمــة منــزل الضحيــة محمد
عبداللــه محمــد أبــو محمــد أبــو زيــد مبنطقــة الحشــابرة مديريــة الزيديــة محافظــة الحديــدة
واعتقالــه ونقلــه إىل مــكان مجهــول.
وبحســب مــا ورد يف إفــادة ذوي الضحايــا ،ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الذيــن تــم ســاعهم
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مــن قبــل اللجنــة ،وهــم( :هـــ.ع.ز.ع) ،و(أ.ش.م.أ) ،واللذيــن أفــادا بأنهــا كانــا معتقلــن لــدى
جامعــة الحــويث وشــاهدا الضحيــة  /محمــد عبداللــه محمــد أبــو زيــد يُــودع املعتقــل ،وتــم تقييــده
بالسالســل ،وقــام مجموعــة مــن جامعــة الحــويث وقــوات صالــح املتواجديــن بالســجن بتعذيبــه

أمامهــا ،ورضبــه ،وحــرق جســده بالنــار ،ورضبــه عــى كليتيــه لفــرة طويلــه ،مــا أدى إىل
إصابتــه بالفشــل الكلــوي ،ورفضــوا إســعافه حتــى تــويف يف املعتقــل أمامهــا.

النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وذوي الضحايــا ،ومــا
احتوتــه التقاريــر واألوراق املرفقــة مبلــف القضيــة ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا
االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح يف مديريــة الزيديــة مبحافظــة الحديــدة.
 -2واقعــة تعذيــب الضحيــة  /خليــل ســيف قاســم الرشعبــي – مديريــة الحــايل – حــي البيضــاء –
محافظــة الحديــدة
تتلخــص الواقعــة ،ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنة ،أنــه يف يــوم األحــد املوافــق 2016/2/7م
قامــت مجموعــة تابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات صالــح مبحــارصة منــزل الضحيــة خليــل ســيف
قاســم الرشعبــي الكائــن يف حــي البيضــاء مديريــة الحــايل محافظــة الحديــدة ثــم اقتحامــه ،حيــث
قامــوا باالعتــداء عــى الضحيــة ورضبــه بأعقــاب البنــادق.
وبحســب مــا ورد يف إفــادة ذوي الضحيــة ،وشــهادة الشــهود الذيــن تــم ســاعهم ،وهــم:
(م.ج.أ.س.أ) ،و(ف.م.ي.أ.أ) ،واللذيــن أفــادا بأنهــا شــاهدا مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة
الحــويث وقــوات صالــح تقتحــم منــزل جارهــم خليــل ســيف قاســم الرشعبــي ،وقامــت برضبــه
بــكل قســوة ،واالعتــداء عليــه بأعقــاب البنــادق ،ثــم ســحبوه إىل ســيارتهم وأخــذوه إىل الكورنيــش،
وبعــد عودتــه شــاهدوا آثــار التعذيــب الكبــرة عــى جســده .ولــدى اللجنــة صــور آلثــار التعذيــب
الشــديد الــذي تعــرض لــه الضحيــة.

النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،وإفــادة ذوي الضحيــة،
ومــا احتوتــه التقاريــر والصــور ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة
الحــويث وقــوات صالــح يف مديريــة الحــايل مبحافظــة الحديــدة.
 -3واقعــة تعذيــب الضحيــة أنــور عبداللــه الصــري وماجــد عبداللــه محمــد وآخــرون  -مديريــة
صالــة – محافظــة تعــز
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،أنــه بتاريــخ 2016/3/27م،
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قامــت مجموعــة تابعــة لجامعــة الحــويث بحــي الجحمليــة مديريــة صالــة ،باعتقــال أنــور عبداللــه
الصــري ،وماجــد عبداللــه محمــد مــن منزلهــا بالجحمليــة ،وســجنهام مبنــزل املدعــو محمــد
ناجــي يف نفــس الحــي ،وتعذيبهــا مــع عــدد آخــر مــن الذيــن تــم ســجنهم باملنــزل الــذي تــم
تحويلــه ملعتقــل.
وبحســب مــا ورد يف إفــادة الضحيــة ،وشــهادة الشــهود الذيــن تــم ســاعهم مــن قبــل اللجنــة،
وهــم( :أ.ع.م.ع) ( )69ســنة ،و(م.ع) ( )65ســنة ،أن الضحيتــن أنــور عبداللــه الصــري ،وماجــد
عبداللــه محمــد كانــا محبوســن يف منــزل جارنــا محمــد ناجــي الــذي حولــه الحوثيــون ،بقيــادة
أكــرم عبدالغنــي الجنيــد مســؤول الحوثيــن يف الجحمليــة ،إىل ســجن للمواطنــن وتعرضــا للتعذيب
اليومــي .وكانــا يســمعان صياحهــم وأصواتهــم يف كل ليلــة ،ويشــاهدان خــروج ودخــول مجموعات
إليهــم تقــوم بأعــال الــرب والتعذيــب.

النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد مــن إفــادات الضحايــا وشــهادة الشــهود
ومــا احتــواه التقريــر ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هاذيــن االنتهاكــن هــي جامعــة
الحــويث وقــوات صالــح يف منطقــة الجحمليــة بقيــادة أكــرم عبدالغنــي الجنيــد.
ب -نمــاذج مــن وقائــع التعذيــب المنســوبة إلــى قــوات الجيــش الوطني واألجهــزة التابعة
للحكومة الشــرعية:

 -1واقعــة تعذيــب الضحيــة نــوح عبــده ســويدان مهيــوب ( )15ســنة  -مدينــة مــأرب -محافظــة
مــأرب
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،أنــه بتاريــخ 2017/11/5م،
تــم اعتقــال الضحيــة نــوح عبــده ســويدان مــن قبــل إدارة أمــن مدينــة مــأرب ،بنــاء عــى شــكوى
مــن والــده .وبعــد ( )6أيــام مــن اعتقالــه تــم اســتدعاء أرستــه إىل املستشــفى الســتالم جثتــه بعــد
قيامــه باالنتحــار.
وبحســب مــا تضمنتــه التقاريــر املرفقــة مبلــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا ورد يف إفــادة ذوي
الضحيــة ،ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الذيــن تــم ســاعهم مــن قبــل اللجنــة ،ومنهــم( :د.م.ن)،
و(ع.م.س) ،فإنــه بتاريــخ 2017/11/5م ،قامــت مجموعــة تابعــة إلدارة أمــن مدينــة مــأرب
بأخــذ الضحيــة نــوح عبــده ســويدان ،وهــو مــن مواليــد مديريــة الســياين محافظــة إب ،بنــاء
عــى شــكوى ضــده مــن والــده وقامــوا باعتقالــه بتهمــة إخفــاء أمــوال خاصــه بوالــده ،وبقــي
لديهــم ( )6أيــام .وبعــد ذلــك اتصلــت إدارة أمــن مدينــة مــأرب بــأرسة الضحيــة تطالبهــم بالحضــور
للمستشــفى ألخــذ جثــة ابنهــم نــوح الــذي زعمــوا أنــه قــام باالنتحــار شــنقا داخــل املحتجــز.
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وعندمــا حــرت أرسة الضحيــة وجــدو الطفــل نــوح ميــت ،وعليــة آثــار التعذيــب التــي تعــرض لهــا
يف محــل اعتقالــه .وقــد قــام بعــد ذلــك والــد وأخــو الضحيــة برفــع شــكوى ضــد إدارة األمــن إىل
النيابــة العامــة .وبحســب تقريــر الطبيــب الرشعــي ،فــإن الضحيــة قــد تــويف بســبب قيامــه بشــنق
نفســه مــع ثبــوت تعرضــه للتعذيــب ،ووجــود بعــض مــن آثــار التعذيــب عــى جســده ،مــا يوضــح
تعرضــه للتعذيــب يف مــكان احتجــازه ،إال أن التعذيــب مل يكــن هــو الســبب يف الوفــاة ،مــع إمكانيــة
أن تكــون اآلثــار النفســية للتعذيــب والضغــوط التــي تعــرض لهــا الضحيــة  -وهــو طفــل ال يتعــدى
( )15ســنة  -هــي الســبب يف لجــوء الضحيــة لالنتحــار ،خصوصــا مــع ثبــوت تقديــم الشــكوى
ضــده مــن والــده ،كــا أنــه مــن خــال تواصــل اللجنــة مــع الجهــات املعنيــة يف وزارة الداخليــة
وإدارة أمــن مــأرب ،تبــن للجنــة أن الضابــط املســؤول عــن االعتقــال واملتهــم بالتعذيــب قــد تــم
إحالتــه إىل النيابــة العامــة التــي بدورهــا قامــت بالتحقيــق معــه ،وإحالتــه إىل القضــاء للمحاكمــة.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ثبــت لــدى اللجنــة مســؤولية أحــد
ضبــاط إدارة أمــن مدينــة مــأرب عــن واقعــة اعتقــال وتعذيــب الضحيــة الطفــل نــوح عبده ســويدان
مهيــوب ،مــا تســبب يف إقــدام الضحيــة عــى االنتحــار .وحيــث أن املتهــم يف هــذه الواقعــة قــد
تــم إحالتــه إىل القضــاء ،فــإن اللجنــة تــويص بــرورة التــزام الجهــات األمنيــة باحــرام الحقــوق
والضامنــات املكفولــة للمواطنــن يف الترشيعــات الوطنيــة واالتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بحقــوق
اإلنســان ،وعــى وجــه الخصــوص الترشيعــات واالتفاقيــات التــي تجــرم االعتقــال التعســفي
والتعذيــب
 -2واقعة تعذيب الضحية (م .ك .م .أ) – مديرية املنصورة – محافظة عدن بتاريخ 2016/7/16م
تتلخــص الواقعــة وفقــا ملــا ورد يف ملــف القضيــة لــدى اللجنة بانــه بتاريــخ  2016/7/16م الســاعة
 2:30صباحــا يف منطقــة املنصــورة قامــت مجموعــه مســلحة تابعــه ألمــن عــدن بالتهجــم عــى
منــزل الضحيــة وكــر بــاب منزلــه وقامــوا بســحبه مــن املنــزل واقتيــاده اىل معســكر يف منطقــة
التواهــي – جولــد مــور تابــع ألمــن عــدن.
وبحســب افــادة الضحيــة و مــا جاء ي شــهادة الشــهود الــذي اســتمعت لهم اللجنــة وهــم (م .ث.ح)
(  23عامــا ) و (م ,أ ,ص ) (  45عــام ) انــه بتاريــخ  2016/7/16م الســاعة  2:30صباحــا مبنطقــة
املنصــورة  ,صحــو عــى اصــوات رصاخ بشــكل كبــر يف الحــي فخرجــوا وشــاهدوا مجموعــه
مســلحه بجانــب منــزل الضحيــة ومجموعــه داخــل منزلــه  ,وبــاب املنــزل مكســور  ,وفجــأة تــم
اخراجــه وهــم يســحبوه بقــوه بأعقــاب البنــادق وهــو يصيــح واطلعــوه ســيارة شــاص تابعــه لهــم
وكانــت ارستــه تبــي ووالــده كان متمســك بالســيارة الــذي اخــذوا ولــده عليهــا وابعــدوه بالقــوة
72

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

عنهــا وتحركــوا مــن الحــي وكانــت هــذه املجموعــة املســلحة عــى مــن شــاص وســيارة اخــرى
كــوروال بيضــاء وتــم اقتيــاده اىل معســكر يف جولــد مــور – التواهــي تابــع ليــران املقطــري ,
وهنــاك تعــرض للتعذيــب ملــدة شــهر بحجــة اشــتباهه بالعمــل مــع القاعــدة وبعدهــا تــم نقلــه
اىل ســجن املنصــورة وبقــى فيــه شــهر وتــم نقلــه اىل مدينــة الشــعب داخــل معســكر وبقــى فيــه
ســنه وبعدهــا تــم نقلــه اىل ســجن بــر احمــد وتــم االفــراج عنــه بتاريــخ  2017/10/13م .
النتيجة- :

مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة ومتضمنتــه االفــادات والتقاريــر املرفقــة مبلــف
الواقعــة وماجــاء بشــهادة الشــهود تبــن للجنــة ان الجهــة املســئولة عــن هــذا االنتهــاك هــي ادارة
امــن عــدن التــي يقــع عليهــا املســئولية باتخــاذ اجــراءات التحقيــق واحالــة املتهمــن اىل النيابــة
العامــة كــا ان اللجنــة مــن .جانبهــا اســتكملت اجــراءات التحقيــق لهــذه الواقعــة وســتكون ضمــن
امللفــات التــي ستســلمها اىل النائــب العــام الســتكامل احالــة املتهمــن اىل القضــاء.
 -3واقعة تعذيب الضحية (ع.س.ع) مديرية املنصورة محافظة عدن بتاريخ 2017/3/25م
تتخلــص الواقعــة ،وفقــا ملــا ورد يف ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،أنــه يف الســاعة ( )10:00مســاءا
بتاريــخ 2017/3/25م ،قامــت قــوات تابعــة للحــزام األمنــي يف منطقــة وديــع حــداد مديريــة
املنصــورة محافظــة عــدن باعتقــال املواطــن (ع.س.ع) ،مــن مقــر عملــه ،ومــن ثــم قامــت باقتيــاده
إىل مقــر معســكر الحــزام األمنــي يف إنشــاءات املنصــورة خلــف منــازل الجيــش.
وبحســب إفــادة الضحيــة ،وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة ،ومنهــم( :ع،ي،م)،
و(ق،س،م) ،وكــذا التقاريــر الطبيــة املرفقــة مبلــف القضيــة ،فإنــه يف متــام الســاعة ()10:00
مســاءا بتاريــخ 2017/3/25م ،قامــت القــوات التابعــة للحــزام األمنــي مبديريــة املنصــورة  -بقيــادة
املدعــو أبــو عــي  -بالدخــول إىل مقــر عمــل الضحيــة ،ثــم قامــوا باســتجوابه داخــل مقــر عملــه
لعــدة ســاعات ،وعندمــا نفــى معرفتــه باملعلومــات التــي طلبوهــا منــه ،قامــوا باعتقالــه ،ونقله إىل
ســجن معســكر الحــزام األمنــي ،حيــث تــم فيــه تعذيــب الضحيــة عــن طريــق رضبــه باألســاك
الكهربائيــة ،وصعقــة بالكهربــاء ذات الضغــط العــايل ،وهــو معصــب العينــن ،كــا متــت اإلســاءة
إليــه عــن طريــق الســب والشــتم ،ووصفــة باأللفــاظ والعبــارات البذيئــة ،ومل يتــم اإلفــراج عنــه إال
بعــد أن تــم تهديــده بعــدم اإلبــاغ أو الحديــث عــا حصــل لــه.
النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا تضمنتــه اإلفــادات والتقاريــر املرفقــة مبلــف
الواقعــة ،ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي
قــوات الحــزام األمنــي يف مديريــة املنصــورة محافظــة عــدن بقيــادة املدعــو أبــو عــي.
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رابعا :تفجير المنازل:
خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر ،قامــت اللجنــة برصــد حــوايل ( )54حالــة ادعــاء بتفجــر
املنــازل .أنهــت اللجنــة التحقيــق يف عــدد ( )48حالــة مــن هــذه الحــاالت .ويجــدر اإلشــارة هنــا
إىل أن هــذا النــوع مــن االنتهــاكات تنفــرد بــه جامعــة الحــويث وقــوات صالــح فقــط ،وعــى نحــو
مــا هــو مبــن يف نتيجــة التحقيقيــات الخاصــة بالنــاذج التــي أوردتهــا اللجنــة يف هــذا التقريــر،
مــع األخــذ باالعتبــار ،وجــود ادعــاءات عــن حــدوث أكــر مــن حالــة تفجــر منــازل منســوبة إىل
جهــات تابعــة للحكومــة الرشعيــة الزالــت تتحقــق اللجنــة مــن صحتهــا ،ومــن ثــم القيــام برصدهــا
وتوثيقهــا والتحقيــق فيهــا يف حــال ثبــت صحــة وقوعهــا .وفيــا يــأيت منــاذج لعــدد مــن وقائــع
تفجــر املنــازل التــي تــم االنتهــاء مــن التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة:
-1

واقعة تفجري مثانية منازل – مديرية عتمة – محافظة ذمار:

تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،بأنــه يف تاريــخ 2015/8/14م،
قامــت مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات صالــح مبداهمــة قريــة رحمــة يف
مديريــة عتمــة محافظــة ذمــار وقامــت بتفجــر ونســف مثانيــة منــازل وهــي كالتــايل:
الرقم

اسم صاحب املنزل

الوصف

1

عبدالله محمد سنان عيل معوضه

مكون من دور واحد

3

ردفان عبده محمد سعيد معوضه

2
4
5
6
7
8

قحطان محمد محمد سعيد معوضه

مكون من دور واحد

عبدالله عامر شولة

مكون من دور واحد

منصور محمد حسني شولة

بسام شايع عبدالحميد معوضه
فواز شايع عبدالحميد معوضه
حصن لكام األثري

مكون من دور واحد
مكون من دور واحد
مكون من دور واحد
مكون من دور واحد

وبحســب مــا ورد يف أقــوال الضحايــا ،ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود ،الذيــن تــم ســاعهم مــن
قبــل اللجنــة ،ومنهــم( :ص.ح.ف.م) ،و(م.ع.م.أ.ع) ،فــإن مســلحني تابعــن لجامعــة الحــويث
وقــوات صالــح ،بقيــادة مــرف جامعــة الحــويث وقــوات صالــح مبديريــة عتمــة ،دخلــوا قريــة
رحمــة بتاريــخ 2015/8/14م ،وفجــروا يف البدايــة ثالثــة منــازل وهــي :منــزل /عبداللــه محمــد
ســنان معوضــه ،ومنــزل /قحطــان محمــد محمــد ســعيد معوضــه ،ومنــزل /ردفــان عبــده محمــد
ســعيد معوضــه ،وتــم ذلــك يف يــوم واحــد ،ثــم بعــد ذلــك ،ويف تاريــخ الحــق ،قامــوا بتفجــر
خمســة منــازل أخــرى وهــي :منــزل /بســام معوضــة ،ومنــزل /فــواز شــايع معوضــه ،ومنــزل/
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حصــن لــكام يف الــرم العــايل ،ومنــزل /عبداللــه عامــر شــولة ،ومنــزل /منصــور شــولة ،وتــم
نهــب املنــازل قبــل تفجريهــا ،كــا تــم اعتقــال عــدد مــن أبنــاء القريــة بحجــة أنهــم مرتزقــة مــع
الســعودية.

النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وذوي الضحايــا ،ومــا
احتوتــه التقاريــر واألوراق املرفقــة مبلــف القضيــة ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا
االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح يف مديريــة عتمــة محافظــة ذمــار.
 -2واقعة تفجري أربعة منازل يف قرية العيوف – مديرية البيضاء – محافظة البيضاء
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،بأنــه يف تاريــخ 2015/8/21م،
قامــت مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات صالــح باقتحــام وادي الحلق آل مشــدل،
والــذي يقــع فيــه مزرعــة وثالثــة منــازل تابعــة للمواطــن /قاســم حســن املشــديل ،وذلــك تحــت
مــرر تعــاون الضحيــة مــع املقاومــة وقــوات الجيــش الوطنــي يف مديريــة البيضــاء .وبعــد أن
تــم االشــتباك مــع مســلحي جامعــة الحــويث مــن قبــل أبنــاء املنطقــة ،متكنــت جامعــة الحــويث
وقــوات صالــح مــن الســيطرة عــى وادي الحلــق مبــا يف ذلــك املزرعــة واملنــازل.
ومــن خــال مــا ورد يف أقوال ابــن الضحيــة /عبدالله قاســم املشــديل وإفــادة الشــهود( :ص.أ.م.م.أ)
و(أ.ع.ع.أ) ،وبحســب مــا تحكيــه الصــور والوثائــق املرفقــة مبلــف القضيــة ،واملســلمة إىل اللجنــة،
فــإن جامعــة الحــويث وقــوات صالــح ،بقيــادة مــرف الجامعــة يف محافظــة البيضــاء ،،قامــوا
بتفخيــخ املنــازل التابعــة للضحيــة يف وادي الحلــق ،وعددهــا ثالثــة منــازل مــع ملحقاتهــا ،ثــم
قامــوا بتفجريهــا بعــد أن قامــوا بنهــب محتوياتهــا واالســتيالء عــى حراثــة زراعيــة كانــت يف
املزرعــة وســيارة شــاص واثنــن مواطــر كهربــاء ،كــا قامــوا بتعطيــل اآلبــار وإتــاف منظومــة
الــري واملزروعــات يف وادي الحلــق ،ثــم يف تاريــخ الحــق ،وبالتحديــد يف 2015/10/25م ،قامــت
مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات صالــح باقتحــام قريــة العيــوف ،والدخــول إىل
منــزل الضحيــة قاســم حســن املشــديل يف قريــة العيــوف ،واملكــون مــن ثالثــة أدوار وملحــق ،وبعد
نهــب محتوياتــه ومــا فيــه مــن أثــاث وأمتعــه ،قامــوا بتفخيــخ املنــزل باملتفجــرات ،وتفجــره ،ثــم
قامــوا باالنســحاب إىل مدينــة البيضــاء.

النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وذوي الضحايــا ،ومــا
احتوتــه التقاريــر واألوراق املرفقــة مبلــف القضيــة ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا
االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح يف مديريــة البيضــاء محافظــة البيضــاء.
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 -3واقعــة تفجــر منــزل /يحيــى صالــح تقــي املكــروب ومنــازل أوالده – مديريــة أرحــب املكاريــب
(اللــوزة) – محافظــة صنعــاء
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،بأنــه يف تاريــخ 2014/12/18م
قامــت مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث وقــوات عــي عبداللــه صالــح باقتحــام منطقــة
املكاريــب يف مديريــة أرحــب محافظــة صنعــاء ،وذلــك بعــدد مــن األطقــم واألليــات املســلحة،
وداهمــت عــددا مــن املنــازل ،ومــن بينهــا أربــع منــازل وقاعــة أفــراح تابعــة للضحيــة /يحــي
صالــح تقــي املكــروب وأبنائــه ،إضافــة إىل منــزل /محمــد يحــي عبداللــه نــارص الجــاريب ،وقامــت
بنهــب محتوياتهــا ثــم تفجريهــا ،وتفاصيــل املنــازل هــي:
الرقم

اسم صاحب املنزل

الوصف

1

يحيى صالح تقي املكروب

مكون من دورين

3

محمد يحيى صالح تقي املكروب

2
4
5

عبدالله يحيى صالح تقي املكروب

مكون من دورين

يحيى صالح تقي املكروب

قاعة مجهزة لألعراس

محمد يحيى عبدالله نارص الجاريب

مكون من دور أريض
دور مكون من البلك

وبحســب مــا ورد يف أقــوال الضحايــا ،ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة
وهــم( :ع.ح.ع.أ) ،و(ع.ي.س.أ) ،و(ع.ي.ص.ت.أ) ،بأنــه بتاريــخ 2014/12/18م ،شــاهدوا مســلحني
تابعــن لجامعــة الحــويث وقــوات صالــح ،بقيــادة مــرف جامعــة الحــويث وقــوات صالــح
مبديريــة أرحــب ،معززيــن بأطقــم وآليــات مســلحة ،يقتحمــون منطقــة املكاريــب ويقومــون بنهــب
ممتلــكات منــازل يحــي صالــح تقــي املكــروب وأوالده عبداللــه ومحمــد ،إضافــة إىل قاعــة أفــراح
تابعــة للضحيــة يحــي صالــح تقــي املكــروب ،ومنــزل محمــد يحــي عبدااللــه نــارص الجــاريب ،ومــن
ثــم فجــروا املنــازل ،والقاعــة وتــم تســويتها بــاألرض وتحويلهــا إىل أكــوام مــن الحجــارة ،عــى
نحــو مــا تحكيــه الوثائــق والصــور املحفوظــة يف ملــف القضيــة لــدى اللجنــة.
النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وذوي الضحايــا ،ومــا
احتوتــه التقاريــر واألوراق املرفقــة مبلــف القضيــة ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا
االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح يف مديريــة أرحــب محافظــة صنعــاء.
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خامسا :االعتداء على حرية الحركة والتنقل:
تلقــت اللجنــة بشــكل مبــارش خــال األشــهر مــن ســبتمرب وحتــى ديســمرب  ,2017العديــد مــن
البالغــات عــن االنتهــاكات التــي تطــال الحــق يف الحركــة والتنقــل مــن قبــل بعــض النقــاط األمنيــة
التــي تقــع عــى الطــرق املؤديــة إىل عــدن وعــى وجــه الخصــوص نقطــة الحبيلــن عــى طريــق
لحــج عــدن ونقطــة مصنــع الحديــد عــى طريــق تعــز طــور الباحــة عــدن .وقــد وثّقــت اللجنــة مــا
يزيــد عــى ( )160حالــة ادعــاء باالعتــداء عــى حريــة التنقــل،

وســيتطرق إليهــا التقريــر القــادم

للجنــة.
اإلجراءات التي قامت بها اللجنة:
•قامــت اللجنــة بتكليــف الراصديــن يف املحافظــات املعنيــة بالجلــوس مــع الضحايــا ورصــد
وتوثيــق هــذا النــوع مــن االنتهــاك وفتــح ملــف خــاص بــكل واقعــة.
•تــم تكليــف الراصديــن مبحافظــة تعــز ،وعددهــم ( )4مــن املحاميــن والباحثــن بالنــزول إىل
نقطــة حديــد للمعاينــة ورفــع تقريــر بالوقائــع واإلجــراءات التــي تتــم تجــاه املواطنــن يف تلــك
النقطــة.
•بنــاء عــى مــا توصلــت اليــه تحقيقــات اللجنــة ُعقــد اجتــاع بــن رئيــس وأعضــاء اللجنــة مــع
نائــب وزيــر الداخليــة اللــواء الركــن نــارص لخشــع وعــدد مــن وكالء الــوزارة املعنيــن ،بتاريــخ
2017/10/29م ،وذلــك لطلــب اإليضــاح مــن الــوزارة عــن موقفهــا مــن االنتهــاكات الــذي
تطــال الضحايــا يف مداخــل عــدن ،واإلجــراءات التــي قامــت بهــا وزارة الداخليــة لوقــف االنتهــاك
ومحاســبة املســؤولني عنهــا .وخــال االجتــاع أوضــح نائــب وزيــر الداخليــة للجنــة عــن تلقــي
الــوزارة لعــدد مــن الشــكاوى بهــذا الخصــوص ،كــا افــأد عــن قيــام الــوازرة بتكليــف لجنــة
للنــزول والتحقيــق يف الشــكاوى تجــاه النقــاط األمنيــة املشــار إليهــا ،ووعــد مبوافــاة اللجنــة
بنتيجــة التحقيــق يف أقــرب وقــت.
•بتاريــخ 2017/11/2م ،قامــت اللجنــة بتحريــر مذكــرة إىل وزارة الداخليــة ،ســلمت لــأخ نائــب
وزيــر الداخليــة ،وتضمنــت طلــب موافــاة اللجنــة باملعلومــات املتعلقــة باالنتهــاكات محــل
التحقيــق ،واإلجــراءات التــي قامــت بهــا الــوزارة لوقــف االنتهــاك ومحاســبة املســؤولني عنــه.

النتيجة:

بالرغــم مــن أن اللجنــة الزالــت مســتمرة يف الرصــد والتحقيــق يف االدعــاءات التــي تصــل إليهــا،
واملتعلقــة بهــذا النــوع مــن االنتهــاك ،إال انــه تبــن أن نقــاط تابعــة لقــوات الحــزام األمنــي هــي
املســؤولة عــن هــذا النــوع مــن االنتهــاكات.
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سادسا :وقائع قصف الطائرات األمريكية بدون طيار (الدرونز)
خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر ،تــم رصــد حــوايل ( )4وقائــع ادعــاء بانتهــاك تتعلــق
بقيــام مــا يســمى بالطائــرات األمريكيــة بــدون طيــار ،باســتهداف مدنيــن ،تــم توثيقهــا وجمــع
املعلومــات بشــأنها ،والتحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة ،حيــث تشــر اإلحصــاءات إىل ســقوط عــدد
( )25ضحيــة ،جميعهــم مــن املدنيــن ،بينهــم حــوايل ( )8أطفــال .وفيــا يــأيت منــاذج لعــدد مــن
الوقائــع التــي تــم التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة:
 -1واقعــة قصــف الدرونــز ملواطنــن أحدهــا طفــل عــى مــن دراجــة ناريــة يف منطقــة األحامص
مديريــة ولــد ربيــع – قيفــة – رداع البيضاء
تتلخــص الواقعــة يف أنــه ويف صبــاح يــوم 2017/11/23م ،قامــت طائــرة أمريكيــة بــدون طيــار
باســتهداف ضحيتــن يف مديريــة ولــد ربيــع محافظــة البيضــاء مــا أدى إىل مقتلهــا.
أسامء القتىل:
م

االسم

العمر

1

احمد سامل مبخوث العامري

 30سنة

2

محمد مسعد عباد الخبزي

 14سنة

ووفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا أفــاد بــه ذوي الضحايــا ،ومــا جاء يف شــهادة
الشــهود ،ومنهــم( :ع.ز.أ) ،و(أ.ع.م.أ) ،فإنــه وبتاريــخ 2017/11/23م ،وعندمــا كان الضحيتان أحمد
ســامل العامــري ومحمــد مســعد عبــاد الخبــزي عــى مــن دراجــة ناريــة متجهــن إىل قريتهــا ،تم
اســتهدافهام بصــاروخ أطلقتــه طائــرة أمريكيــة بــدون طيــار ،مــا أدى إىل مقتلهــا يف الحــال،
كــا افــأد الشــهود وأهــايل املنطقــة أن الضحيتــن هــا مواطنــن عاديــن مــن أهــايل القريــة،
وأن الضحيــة أحمــد ســامل مبخــوت يعمــل يف الزراعــة ،يف حــن أن الضحيــة محمــد مســعد عبــاد
اليــزال طفـاً ،ومل يتجــاوز عمــره ( )14ســنة ،وأن الضحيتــن كالهــا مــن األشــخاص املســاملني ،وال
تربطهــا أي عالقــة بــأي تنظيــم أو جامعــة إرهابيــه أو مســلحة عــى األطــاق .وقــد أكــد الشــهود،
أنهــم شــاهدوا الطائــرة بــدون طيــار وهــي تحــوم يف ســاء القريــة ،وأنهــم كانــوا أول الحارضيــن
ملــكان الواقعــة ملحاولــة إســعاف الضحيتــن ،إال أنهــم وجدوهــم قــد تحولــوا إىل أشــاء مــا صعــب
عــى أهاليهــم حتــى القيــام بدفنهــم.
 -2واقعــة قصــف الدرونــز لثالثــة أطفــال يف منطقــة يــكال مديريــة ولــد ربيــع – قيفــة – رداع
البيضــاء بتاريــخ 2017/11/26م
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنه ملــف القضية لــدى اللجنــة ،بأنــه يف تاريــخ 2017/11/26م،
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قامــت طائــرة بــدون طيــار باســتهداف ثالثــة ضحايــا يف منطقــة يــكال مديريــة ولــد ربيــع
محافظــة البيضــاء مــا أدى إىل مقتلهــم جميعــا.
أسامء القتىل:
م

االسم

العمر

1

سلامن سامل مبخوث العامري

 14سنة

3

دحان صالح ناجي العامري

 13سنة

2

فاضل عيل محمد التييس

 14سنة

ووفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا أفــاد بــه ذوي الضحايــا ،ومــا جــاء يف
شــهادة الشــهود ومنهــم( :إ.ع.ز.أ) ،و(أ.ع.م.أ) ،أنــه بتاريــخ 2017/11/26م ،قامــت طائــرة أمريكية
بــدون طيــارة باســتهداف دراجــة ناريــة يســتقلها ثالثــة أطفــال كانــوا يف اتجاههــم إىل املرعــى يف
قريتهــم ،لرعــي أغنامهــم ،مــا أدى إىل مقتلهــم جميعــا ،كــا افــأد الشــهود وأهــايل املنطقــة أن
الضحايــا جميعهــم أطفــال يرعــون أغنــام أرسهــم ،وال تربطهــم أي عالقــة بــأي تنظيــم أو جامعــة
إرهابيــه أو مســلحة عــى اإلطــاق ،وقــد أكــد الشــهود أنهــم شــاهدوا الطائــرة بــدون طيــار ،وهــي
تحــوم يف ســاء القريــة .وحــروا مبــارشة بعــد ســقوط الصــاروخ إلســعاف الضحايــا ،إال أنهــم
وجدوهــم جميعــا قــد تحولــوا إىل أشــاء.
-3

واقعــة قصــف الدرونــز ملدنيــن يف قريــة رصار الجشــم مديريــة ولــد ربيــع  -بتاريــخ

2017 /11 /29م
تتلخــص الواقعــة بأنــه ويف مســاء يــوم 2017/11/29م ،قامــت طائــرة أمريكيــة بــدون طيــار
باســتهداف ســيارة يســتلقها ( )8مواطنــن يف قريــة رصار الجشــم مديريــة ولــد ربيــع مــا أدى
إىل مقتلهــم جميعــا.
أسامء القتىل:
الرقم

االسم

1

صادق محمد احمد الرصاري

3

مربوك عالء ناجي الرصاري

2
4
5
6
7
8

صالح عبدربه عبدالعزيز الرصاري
عامر عبدربه الشاهري

حزام احمد حسن الشاهري

عبدربه احمد احمد الشاهري
صالح عيل عبدربه الشاهري
احمد عبدربه الزبريي
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ووفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا أفــاد بــه ذوي الضحايــا ،ومــا جــاء يف
شــهادة الشــهود ،ومنهــم( :ع.ص.ع) ،و(ص.أ.ح) ،أنــه ويف مســاء يــوم 2017/11/29م ،قامــت
طائــرة أمريكيــة بــدون طيــارة باســتهداف ســيارة كان يســتقلها الضحايــا الذيــن يعملــون بالزراعــة
أثنــاء عودتهــم مــن مزارعهــم إىل منازلهــم يف قريــة رصار الجشــم مديريــة ولــد ربيع ،مــا أدى إىل
مقتلهــم جميعــا ،كــا افــأد الشــهود وأهــايل املنطقــة ،أن الضحايــا جميعهــم مواطنــون عاديــون
مــن أهــايل القريــة ،ويعملــون يف زراعــة وتجــارة القــات ،وليــس لديهــم أي ارتبــاط بــأي تنظيــم
أو جامعــة إرهابيــه أو مســلحة .وقــد تســببت الواقعــة يف إثــارة الفــزع يف أوســاط أهــايل القريــة،
ألنهــا الواقعــة الثالثــة التــي تحــدث يف املديريــة خــال ( )9أيــام.
النتيجة:

مــن خــال مــا قامــت بــه اللجنــة مــن أعــال التحقيــق يف حــاالت االدعــاءات املشــار إليهــا أعــاه،
وباإلضافــة إىل عــدد مــن الوقائــع األخــرى املتعلقــة بقصــف الطائــرات األمريكيــة ملواطنــن مينيني،
ومــع تأكيــد اللجنــة عــى اســتمرارها يف التحقيــق يف هــذه الوقائــع ،إال أن اللجنــة تــرى أنــه مــن
املهــم اإلشــارة هنــا إىل ثبــوت مســؤولية القــوات األمريكيــة بالرشاكــة مــع الحكومــة اليمنيــة -
التــي ســمحت مبثــل هــذه التدخــات  -عــن هــذه االنتهــاكات التــي تطــال املواطنــن اليمنيــن.
ولهــذا تنبــه اللجنــة إىل رضورة التــزام الحكومــة اليمنيــة بنصــوص الدســتور والقوانــن الوطنيــة
والتــي تؤكــد عــى حاميــة املواطنــن مــن كل اعتــداء ،وتوجــب تقديــم املتهمــن بــأي اتهامــات
إىل القضــاء ،وعــدم معاقبتهــم إال مبوجــب أحــكام قضائيــة ،كــا تــرى اللجنــة أنــه يتعــن عــى
الحكومــة املبــادرة إىل دفــع التعويضــات العادلــة للمترضريــن مــن هــذه االنتهــاكات ،ووضــع حــد
للتجــاوزات التــي تقــوم بهــا الطائــرات األمريكيــة ،وتفعيــل دور القضــاء الوطنــي ،والقيــام بــكل
مــا مــن شــأنه أن يكفــل متابعــة املتهمــن واملطلوبــن أمنيــا ،وتقدميهــم إىل القضــاء ملحاكمتهــم
يف محاكــات عادلــة.
التحديات والصعوبات:
مل تقــف التحديــات التــي تواجههــا اللجنــة حائــا دون قيامهــا مبهامهــا التــي كلفــت بهــا مبوجــب
قــرار إنشــاء اللجنــة رقــم ( )140لســنة 2012م ،وتعديالتــه ،وصــوال إىل التحقيق يف كافــة انتهاكات
حقــوق اإلنســان املرتكبــة مــن كافــة األطراف.
ومــن خــال هــذا التقريــر تشــر اللجنــة إىل بعــض التحديــات العامــة التــي تواجههــا يف عملهــا،
والتــي تراهــا مؤثــرة عــى وضــع حقــوق اإلنســان بشــكل عــام ،وتحتــاج إىل تكثيــف الجهــود مــن
قبــل الجميــع مــن أجــل تخطّيهــا ،والتغلــب عليهــا ،وتحســن بيئــة العمــل ،ووضــع حقوق اإلنســان
يف اليمــن ،وتتمثــل أهــم هــذه التحديــات فيــا يــأيت:
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1.1اتساع دائرة الحرب واألعامل العسكرية وزيادة عدد االنتهاكات وتنوعها.
2.2عــدم التــزام أطــراف النــزاع مببــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين الخاصــة بالتمييــز ،والــرورة
العســكرية ،ومبــدأ التناســب أثنــاء تنفيــذ الهجــات العســكرية ،واالســتمرار يف تعريــض
التجمعــات الســكنية واملدنيــن للخطــر.
3.3عــدم تعــاون بعــض أطــراف النــزاع مــع اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق ،مــا أدى إىل صعوبــة نــزول
أعضائهــا إىل األماكــن التــي تحــت ســيطرة تلــك األطــراف ،واالكتفــاء باالعتــاد عــى الراصديــن
والباحثــن امليدانيني.
4.4صعوبــة الحصــول عــى بعــض الوثائــق واملحــررات الطبيــة والجنائيــة والكشــوفات الرســمية
الخاصــة بالضحايــا بســبب توقــف عمــل الكثــر مــن املؤسســات الرســمية وخاصــة يف مناطــق
النــزاع املســلح.
5.5صعوبــة التنســيق مــع بعــض األجهــزة األمنيــة يف املحافظــات املحــررة نظــرا لتعــدد الجهــات
املرشفــة عليهــا ،وعــدم خضــوع بعضهــا لــوزارة الداخليــة.
6.6صعوبــة تحديــد الجهــة املســؤولة عــن بعــض االنتهــاكات بســبب تعــدد الجهــات التــي متــارس
املهــام واألعــال األمنيــة والعســكرية.
7.7صعوبــة رصــد االنتهــاكات املتعلقــة باألمــراض واألوبئــة وســوء التغذيــة ،إمــا لقلــة مصــادر
املعلومــة ،أو لعــدم القــدرة عــى الوصــول إىل بعــض املناطــق لتحديــد األرضار.
8.8نــزوح الكثــر مــن الضحايــا وأرسهــم وانتقــال الشــهود بســبب اســتمرار الحــرب ،األمــر الــذي
يــؤدي إىل عــدم التمكــن مــن اســتكامل ملفــات بعــض الوقائــع.
9.9صعوبــة التنقــل يف جميــع املديريــات التــي تشــتعل فيهــا الحــرب بســبب قطــع الطرقــات
الرئيســية وزراعتهــا باأللغــام ووعــورة الطــرق الفرعيــة.
1010ضعــف قــدرات منظــات املجتمــع املــدين العاملــة يف مجــال الرصــد والتوثيــق ،وبالتــايل قلــة
العمــل الرصــدي املهنــي ذي الجــودة الــذي مــن املمكــن االســتفادة منــه يف أعــال التحقيــق.
1111ضعــف قــدرات بعــض القامئــن عــى إنفــاذ القانــون يف املؤسســات الضبطيــة والقضائيــة
وحداثــة عمــل بعــض املنتمــن إليهــا.
1212صعوبــة تحديــد طبيعــة ودرجــة االنتهــاكات التــي تحتــاج أنــواع معينــة مــن الخــرات خاصــة
الطــب الرشعــي ،واألســلحة ،ووســائل االتصــال.
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التوصيات:
عملــت اللجنــة الوطنيــة عــى تقديــم التوصيــات مــن قبلهــا إىل كافــة أطــراف النــزاع والجهــات ،ســواء
ضمــن تقاريرهــا العامــة أو بياناتهــا الصحفيــة الشــهرية حــول أنشــطتها ومســتجدات وضــع حقــوق
اإلنســان ،أو برفــع مذكــرات إحاطــة بتوصيــات بقضايــا محــددة إىل الجهــات املعن ّيــة.

وتهــدف اللجنــة مــن تقديــم التوصيــات التنبيــه لخطــورة مــا توصلــت إليه مــن نتائــج خاصــه بانتهاكات

حقــوق اإلنســان ،وتحميــل األطــراف والجهــات ملســؤوليتها تجــاه حاميــة حقــوق اإلنســان ،وااللتــزام
بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان:
أوال :توصيات عامة لجميع أطراف النزاع:
تويص اللجنة أطراف النزاع باآليت:
1.1الكــف عــن الهجــات العشــوائية عــى املناطــق الســكنية للمدنيــن والنازحــن ،وااللتــزام مببــدأ
التمييــز بــن املدنيــن واملقاتلــن لتجنــب إلحــاق األرضار بالســكان واملمتلــكات ،والبنــى التحتيــة
واملنشــآت التعليميــة.
2.2احــرام حــق املدنيــن بــرورة الحصــول عــى الرضوريــات األساســية مــن الغــذاء واملــاء والعــاج
والخدمــات ،وتســهيل وصــول املســاعدات اإلنســانية والطبيــة إىل جميــع املحافظــات باعتبــار ذلــك
ميثــل حقــا أساســيا للمواطنــن.
3.3إيقــاف أعــال االعتقــال غــر القانــوين واإلخفــاء القــري ،ورسعــة اإلفــراج الفــوري وغــر
املــروط عــى جميــع املعتقلــن واملخفيــن قــرا.
4.4احــرام كرامــة املحتجزيــن واملوقوفــن واملحرومــن مــن حريتهــم ،ومعاملتهــم معاملــة إنســانية
كرميــة ،والحفــاظ عــى حياتهــم وحقوقهــم الشــخصية ،ومعتقداتهــم الدينيــة والسياســية ،وضامن
تواصلهــم مــع ذويهــم ملعرفــة أخبارهــم.
5.5عــدم التــذرع بالظــروف األمنيــة واالســتثنائية وظــروف الحــرب للقيــام بأعــال املداهــات وتقييــد
الحريــات والتهجــر القــري ومنــع الحركــة والتنقــل ،وإغــاق مواقــع التواصــل االجتامعــي يف
كافــة املناطــق التــي تشــهد هــذه األشــكال مــن االنتهــاكات.
6.6تســهيل عمــل اللجنــة ،وإتاحــة الفرصــة لوصــول أعضائهــا وفريــق التحقيــق املســاعد والراصديــن
إىل جميــع األماكــن واألشــخاص والجهــات وتزويدهــا بكافــة املعلومــات املطلوبــة.
ثانيا :تويص اللجنة جامعة الحويث باآليت:
1.1االلتــزام بقواعــد ومبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين ،ووقــف اســتهداف األحيــاء الســكنية واألرضار
باملدنيــن.
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2.2إيقــاف عمليــات اإلعدامــات خــارج نطــاق القانــون ،واالعتقــال التعســفي ،واإلخفــاء القــري
للمواطنــن.
3.3إطــاق رساح كافــة املحتجزيــن ،والحــد مــن اإلجــراءات املقيــدة لحريــة الــرأي والتعبــر ،الســيام ضــد
املعارضــن السياســيني والنشــطاء ومنظــات املجتمــع املدين.
4.4التوقــف عــن صناعــة وزراعــة األلغــام املضــادة لألفــراد ،والتــي تســببت يف الحــاق الــرر العمــدي
باملدنيــن ،وعرضــت حياتهــم للخطــر ،وتدمــر مخــزون األلغــام التــي تحــت ســيطرتهم.
5.5التوقف عن تفجري املنازل ،بأي شكل من األشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع.
6.6التوقــف عــن تجنيــد األطفــال والــزج بهــم يف جبهــات القتــال ،وترسيــح كافــة األطفــال املجنديــن
لديهــم فــورا.
7.7التوقــف عــن التدخــل يف أعــال القضــاء ،خاصــة مــن خــال التوجيــه بإصــدار أحــكام قضائيــة ضد
الخصــوم عــى غــرار حجــز ممتلــكات ،الرئيــس الســابق عــي عبداللــه صالــح ،وممتلــكات حــزب
املؤمتــر الشــعبي العــام.
8.8الرد عىل مراسالت اللجنة الوطنية وتوفري املعلومات املطلوبة بصورة عاجلة.
ثالثا :تويص اللجنة قيادة التحالف العريب باآليت:
1.1التأكيــد عــى املراجعــة الشــاملة لقواعــد االشــتباك ،وآليــة االســتهداف ،لضــان التقيــد بالقانــون
الــدويل اإلنســاين ،والتمييــز بــن املدنيــن واألهــداف العســكرية.
2.2عــدم التأخــر يف الــرد عــى مذكــرات اللجنــة الوطنيــة املتعلقــة باالستفســارات حــول بعــض وقائــع
قصــف الطــران التــي يتــم التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة.
3.3التحديــث املســتمر لقامئــة املرافــق الطبيــة واألعيــان املدنيــة والثقافيــة والبنــى التحتيــة التــي مينــع
قصفهــا واســتهدافها مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين ،وإرشاك الهيئــات واملنظــات العاملــة يف
تقديــم املســاعدات اإلنســانية يف تحديــث تلــك القوائــم.
4.4تنفيــذ توصيــات اللجنــة الــواردة يف التقريــر الثالــث ،خصوصــا املتعلقــة بإجــراء تقييــم شــامل
لــأرضار الناتجــة عــن وقائــع قصــف الطــران وتفعيــل «اللجنــة املشــركة للنظــر يف منــح
التعويضــات للمترضريــن يف اليمــن».
5.5اســتمرار الفريــق املشــرك لتقييــم الحــوادث يف إجــراء تحقيقيــات داخليــة يف كافــة ادعــاءات
إلحــاق الــرر باملدنيــن مــن جــراء قصــف طــران التحالــف ،واإلجابــة  -يف أجــل معقــول  -عــى
استفســارات اللجنــة يف كافــة ادعــاءات إلحــاق الــرر باملدنيــن الــواردة منهــا.
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رابعا :تويص اللجنة الوطنية للتحقيق الحكومة اليمنية باآليت:
1.1رفــع مســتوى التعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق ،والتجــارب مــع توصياتهــا الــواردة يف هــذا
التقريــر والتقاريــر الســابقة.
2.2رسعة التفاعل مع مراسالت اللجنة ،وتوفري املعلومات واملعطيات املطلوبة يف أجل معقول.
 -33.3تســهيل حــق املواطنــن يف التنقــل الداخــي بــن املــدن وإزالــة كافــة العقبــات التــي تعرقــل
مامرســة هــذا الحــق يف أرسع وقــت.
4.4االلتــزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين أثنــاء العمليــات العســكرية ،وعقــد الــدورات وورش
العمــل لتوعيــة منتســبي القــوات املســلحة واألجهــزة األمنيــة بــرورة احــرام القانــون الــدويل
اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان.
5.5إطــاق رساح كافــة املحتجزيــن بصفــة غــر قانونيــة يف كافــة املعتقــات والســجون التــي تقــع
ضمــن املناطــق التــي تســيطر عليهــا الرشعيــة.
6.6توفــر آليــة إنصــاف قضــايئ نوعيــة ومتخصصــة ،تقــوم بالبــت يف كافــة االنتهــاكات التــي تحــال
مــن اللجنــة إىل القضــاء ،مبــا يعــزز مــن مبــدأ املحاســبة ،وعــدم اإلفــات مــن العقــاب ،ويضمــن
للضحايــا حقهــم يف اإلنصــاف وجــر الــرر.
7.7إنشــاء صنــدوق خــاص بدفــع التعويضــات لضحايــا االنتهــاكات ،واعتــاد قوائــم الضحايــا التــي
ســرفع مــن اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق.
8.8تحســن مســتوى الحقــوق االجتامعيــة والخدمــات للمواطنــن خصوصــا يف قطاعــات الكهربــاء
وامليــاه والنظافــة والتعليــم واألمــن ،ودفــع املرتبــات للموظفــن يف كافــة املحافظــات وكــذا توفــر
املشــتقات النفطيــة.
9.9تنفيذ خطط وبرامج اإلعامر للمناطق املترضرة ملساعدة النازحني يف العودة إىل مناطقهم.
خامسا :تويص اللجنة املجتمع الدويل باآليت:
1.1التشــديد عــى أطــراف النــزاع يف اليمــن بــرورة مراعــاة مبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين
والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان باعتبارهــا قواعــد قانونيــة ملزمــة ،ومبــا يكفــل عــدم تعريــض
املدنيــن للخطــر ،وإيقــاف الهجــات العشــوائية.
2.2املســاهمة يف متويــل عمليــات اإلغاثــة اإلنســانية ،وفتــح املمــرات اآلمنــة لتحــرك املواطنــن وتنقلهــم
ووصــول املســاعدات إليهم.
3.3الضغــط عــى أطــراف النــزاع مــن أجــل اســتئناف مفاوضــات الســام ،مبــا يكفــل تحقيــق ســام
دائــم يضمــن بســط الدولــة ســلطتها عــى كافــة تــراب الجمهوريــة اليمنيــة ،ومســاءلة املتســببني
يف االنتهــاكات ،وإنصــاف الضحايــا.
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سادسا :تويص اللجنة مجلس حقوق اإلنسان واملفوضية السامية لحقوق اإلنسان مبا يأيت:
1.1االســتمرار يف دعــم عمــل اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان مبــا
يكفــل وفاءهــا بالتزاماتهــا بإجــراء تحقيقــات مهنيــة وشــفافة.
2.2دعــم ومســاندة توصيــات اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق بشــأن نتائــج التحقيــق ومســؤولية األطــراف
والتزاماتهــا الــواردة يف هــذا التقريــر.
3.3توفــر الدعــم الفنــي الــازم ألعضــاء اللجنــة ومســاعديها وبنــاء قدراتهــم وفقــا لتوصيــات قــرارات
مجلــس حقــوق اإلنســان حــول اليمــن.
4.4تنفيذ تفاصيل برنامج العمل املشرتك بني اللجنة واملفوضية.
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