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ا
 : مقدمة أول

من خالل تقريرها الدوري التاسع الذي يغطي الفترة من   اإلنسانفي ادعاءات انتهاكات حقوق  تسعى اللجنة الوطنية للتحقيق  

إلى عرض أهم نتائج أعمالها التي أنجزتها خالل هذه الفترة  في مجال الرصد والتوثيق   ،م 1/7/2021م وحتى  1/8/2020

وتستمد اللجنة واليتها   اية حقوق اإلنسان وإنصاف الضحايا،وما بذلته من جهود في سبيل تعزيز وحم  ،والتحقيق لالنتهاكات

وذلك   ،ي الجمهورية اليمنية من كافة األطراف ترتكب على جميع أراض  التي  اإلنساني كافة انتهاكات حقوق  في التحقيق ف

بشأن إنشاء اللجنة الوطنية وتعديالته، ويأتي إطالق هذا التقرير بعد   ،م2012( لسنة  140بموجب القرار الجمهوري رقم )

قراري مجلس حقوق )  ،  (    A/HRC/45/L.25)    اإلنسان رقم  صدور  بتاريخ   ،(A/HRC/45/L.51ورقم  الصادرين 

وجميع المهتمين بملف حقوق  وتهدف اللجنة من خالل هذا التقرير إلى إطالع الرأي العام المحلي والدولي  ( ،  6/10/2020)

وذلك من خالل بيان بعض أهم االنتهاكات التي قامت اللجنة   ،في اليمن على الوضع الحقوقي واإلنساني في اليمن  اإلنسان

فيها   والتحقيق  التقريربرصدها  فترة  الدولي   ،خالل  القانون  في  اللجنة  أجرتها  التي  التحقيقات  نماذج  من  لعدد  واستعراض 

خصوصا   ،مكمال ومتصال بالتقارير السابقة التي أطلقتها اللجنةويعد هذا التقرير    ،اإلنساني والقانون الدولي لحقوق  اإلنسان

 القانوني والمنهجية وأساليب العمل. واإلطارفيما يتعلق ببيان الوالية 

: المنهجية
ً
 ثانيا

قائمة على االلتزام   ؛على منهجية واضحة في عملها  اإلنساناعتمدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق  

المنصوص   والمهنية"  والشفافية والحيادالموضوعية  "ووفقا لمبادئ    ،بمعايير التحقيق الدولية المعمول بها في اللجان المماثلة

 إنشاء اللجنة. عليها في قرار 

 ، طبقا لما هو مقرر في القوانين والتشريعات الوطنية   ؛عمالها في الرصد والتوثيق والتحقيق في االنتهاكات أتمارس اللجنة  و

الوسائل الوصول  واإلجراءات    وذلك من خالل عدد من  تكفل  الحقيقةإالتي  الالمباشرة    كالمقابالت،  لى   ،ضحايا وذويهممع 

تفاصيلها كدليل  ، وحفظ  ة الشهادةبما يضمن دق  ،  وتوثيق شهاداتهم  ،الشهودإلى  واالستماع    ،ماكن وقوع االنتهاكاتأوزيارة  

قدم من تقارير  لى فحص ما ي  إ  ، إضافةوضمان خصوصيتهم  ،وسالمة الشهود  ،ةمع مراعاة الحفاظ على السري  ،  ثبات قانونيإ

من صحتها  وشهادات للتحقق  والمستندات  والصور  الوثائق  من  وغيرها  بالخبراء ،  طبية  االستعانة  على  اللجنة  عملت  كما 

ومعرفة مصدر القصف    ،المدنيةواألعيان  السكنية  األحياء  المستخدمة في استهداف    األسلحةالعسكريين الوطنيين لتحديد نوعية  

 .قناعة في تحديد المتسبب في كل انتهاكإلى الوصول  أجلوذلك من  ،وجهته ومداه

 إلى الحقيقة،لوصول  اللجنة ل  ساليب الرئيسية التي اعتمدت عليهااأللمعاينة مكان االنتهاك إحدى  الميداني  تعتبر منهجية النزول  و

كات خصوصا إلى االنتقال إلى أماكن وقوع االنتها  وفرق البحث الميداني  حيث بادر أعضاء اللجنة وفريق التحقيق المساعد
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من خالل التقاط الصور    وذلك  ،باالنتهاك  اآلثار المتعلقة  زول والمعاينة يتم رصد وتوثيق كلوخالل عملية الن،  الجسيمة منها

،  الضحايا والشهود  ، واالستماع إلى إفاداتكما يتم فتح المحاضر وإجراء المقابالت المباشرة  ،الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو

 .  من وقائعهو ثابت  اإلفادات لماما تتضمنه والتأكد من مطابقة 

من وثائق وتقارير صادرة من منظمات المجتمع  إليها  حرصت اللجنة ضمن منهجية عملها على مراجعة وتحليل ما ي سلم  وقد  

مفتوحة لعموم المواطنين   بتوجيه دعوةقامت اللجنة    االنتهاكات، كمارصد وتوثيق  في مجال  العاملة  المحلية والدولية  المدني  

اإلنسان لتقديم بالغاتهم المتعلقة بادعاءات انتهاكات حقوق    "تويتر"  و  "الفيس بوك"ها في  يوصفحتاإللكتروني  وذلك عبر موقعها  

 الجمهورية. إلى أحد راصديها المتواجدين في كافة محافظات  اإللكتروني ومكاتبها أومقر اللجنة وموقعها إلى 

 الحياد والنزاهة بمبادئ ذلك بالمعايير الدولية لعمل هذا النوع من اللجان خاصة فيما يتعلق جنة الوطنية في كل  وقد التزمت الل

 والشفافية والمهنية.

: السياق
ً
 ثالثا

سلبا وإيجابا مع ما يشهده البلد من أحداث وما يمر به من مصاعب وأزمات على كافة األصعدة،   يتأثر وضع حقوق اإلنسان

ة التي أثرت على وانطالقا من ذلك سنحاول اإلشارة في تقريرنا هذا إلى بعض أهم المستجدات السياسية والعسكرية واالقتصادي

 من أهمها ما يلي:خالل الفترة التي يغطيها التقرير، والتي  وضع حقوق اإلنسان؛

 على الصعيد السياسي:  -1

الركود السياسي كان هو سيد الموقف خالل فترة التقرير، خصوصا فيما يتعلق بالمفاوضات السياسية التي   يمكن القول أن

ب المتحدة  الحوثي،ترعاها األمم  الحكومة الشرعية وجماعة  لم تعقد أي جولة مفاوضات   ين  بأنصار هللا، حيث  أو ما يسمى 

وذلك بالرغم من تعدد الزيارات التي قام بها مبعوث األمين العام إلى صنعاء وعدن والرياض وطهران   ،مباشرة بين الطرفين

 ومسقط وعدد من الدول األخرى.

 بعض االنفراج بعد االتفاق على تشكيل الحكومة   من جهة أخرى شهدت المفاوضات بين الحكومة الشرعية والمجلس االنتقالي

لما ينص عليه اتفاق الرياض في جانبه السياسي،    وذلك تنفيذا    ،م12/2020/ 30عدن بتاريخ    وقيامها بحلف اليمين وعودتها إلى

المؤقتة عدن العاصمة  أعمالها من  الحكومة وشروعها في ممارسة  الذي صاحب عودة  األمل  أن  تبدد  ،إال  ما  بعد   سرعان 

 ، الرياض نتيجة للمضايقات التي تعرضت لها  الحكومة وعدد كبير من أعضائها إلى  المغادرة والعودة إلىاضطرار رئيس  

، م16/3/2021  المجلس االنتقالي بتاريخ  ة معاشيق من قبل عناصر تنتمي إلىقوالتي كان آخرها اقتحام مقر الحكومة في منط

 الذي أدى إلى تعثر أعمال الوزارات وعرقلة العديد من أعمالها. وهو األمر
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 على الصعيد األمني والعسكري:   -2

الفترة التي   التقرير عدد من األحداثشهدت  والمتغيرات األمنية والعسكرية في عدد من المناطق، حيث استمر    يغطيها 

العام الماضي، وتم كنت جماعة الحوثي من الهجوم الذي تقوم به جماعة الحوثي على مدينة ومحافظة مأرب منذ بداية 

ة بالصواريخ زيادة وتيرة القصف واالستهداف للمدين  ة مأرب، األمر الذي أدى إلى نمناطق قريبة من مدي  االقتراب إلى 

قوط الكثير من الضحايا المدنيين، وتعرض بعض مخيمات النازحين إلى البالستية والطائرات المسيرة، والذي نتج عنه س

إلى مخيماتوا  القصف، النزوح  إلى  منهم  الكثير  للحكومة   ضطرار  التابعة  القوات  تمكنت  أمنا، ومن جهة أخرى  أكثر 

من تحقيق بعض التقدم في أجزاء من مديريات مقبنة وجبل حبشي والمعافر    الشرعية مسنودة بطيران التحالف العربي

وحيفان بمحافظة تعز، فيما استمر الوضع العسكري على ما هو عليه في بقية الجبهات، ولم يتمكن أي طرف من تحقيق  

 أي تقدم يذكر خالل فترة التقرير. 

ناحية أخرى إلىالزا  من  المناوشات تجري من حين  التابعة آخر    لت بعض  الشرعية والقوات  للحكومة  التابعة  القوات  بين 

للمجلس االنتقالي في محافظة أبين، وذلك نتيجة لعدم استكمال تنفيذ اإلجراءات المتعلقة بالجانب األمني والعسكري المنصوص 

  ي وضع حقوق اإلنسان ، وتسببت في تردعليها في اتفاق الرياض، وقد كان لهذا الوضع انعكاساته السلبية على الوضع األمني

 بشكل عام في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية والجهات المحسوبة عليها.

أما فيما يتعلق بالوضع األمني في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، فقد استمرت الجماعة في إحكام قبضتها 

السيطرة على األجهزة والمرافق األمنية التابعة للدولة والقيام األمنية على كافة المرافق، واستمر عناصر ومشرفي الجماعة في  

رتكاب وا   ،الذي أدى إلى تضييق الحريات  هات الجماعة من خاللها، وهو األمربالمهام والممارسات األمنية التي تخدم توج

 ماعة.المعارضين للج الناشطات واإلعالميين واإلعالمياتبحق النشطاء و العديد من االنتهاكات خصوصا  

 على الصعيد االقتصادي واالجتماعي: -3

مستويات غير مسبوقة، حيث   ووصل خالل فترة كتابة التقرير إلىاستمر التدهور في سعر العملة اليمنية أمام العمالت األجنبية،  

الذي ترتب عليه ارتفاع أسعار المواد   ، وهو األمرلاير (  1000)  حوالي  عر الدوالر األمريكي مقابل اللاير اليمني إلىبلغ س

الغذائية واألدوية والسلع والخدمات األساسية، مما أدى بدوره إلى زيادة معاناة المواطنين في كافة المناطق والمحافظات،  كما 

نين في المواطقد ضاعف من معاناة    طق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي،أن عدم دفع الرواتب للموظفين الحكوميين في المنا

قد أدت إلى ارتفاع مستوى الفقر    ،استمرار الحرب وتوقف عجلة االقتصاد ومصادر النقد األجنبي للدولة  هذه المناطق، كما أن

  والمياه والنظافة، كما أن انتشار  بما في ذلك الصحة والتعليم والطرق والكهرباء  طالة وتردي الوضع في كافة الخدمات،والب

عدم توافر المرافق الصحية المجهزة الكافية الستيعاب العدد المرتفع من حاالت اإلصابة وندرة ( و19فيروس كورونا)كوفيد

ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات   خصوصا في المناطق النائية نتج عنه  ،الوسائل الطبية المتعلقة بالكشف عن اإلصابة بالفيروس
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  اللقاحات المسلمة إلى الحكومة إلى مناطق سيطرة الجماعة إلىخال  ، وقد أدى رفض جماعة الحوثي إلدفي كافة المحافظات

 تقويض خطة وزارة الصحة في تعزيز المناعة لدى المجتمع وبالتالي زيادة حاالت اإلصابة بالفيروس.  

 :
ً
اع و عالقة اللجنة مع  رابعا ز  الجهات ذات الصلة بعملها أطراف النز

االنتهاكات    حقيقة  إلىاع المسلح دون استثناء للوصول  نزعملت اللجنة على التواصل بشكل مستمر مع أطراف ال

كل طرف، كما بذلت اللجنة الكثير من الجهود من أجل تعزيز التعاون والتواصل مع الجهات    إلىالمنسوب ارتكابها  

عمل وذلك لما فيه تسهيل    ،دولية  أوية أو منظمات مجتمع مدني محلية  ذات العالقة بعملها سواء كانت مؤسسات رسم

لجنة منذ بدء عملها المجسد لمعايير  والحد من االنتهاكات، وهو الخط الذي انتهجته ال  اإلنساناللجنة وحماية حقوق  

 المهنية والموضوعية والحياد. 

حيث قامت اللجنة خالل الفترة التي يغطيها التقرير بالعديد من أنشطة التواصل مع أطراف النزاع، والجهات ذات  

 :يلي  ومن أهمها ما الصلة بعملها، 

 : التواصل مع أطراف النزاع -1

 :المحسوبة عليهاالحكومة اليمنية والجهات  -

التواصل والتنسيق بين اللجنة والحكومة الشرعية أشكال مختلفة وفي مواضيع   أخذ   ، خالل الفترة التي يغطيها التقرير 

من    دمتعددة، ومن ذلك الطلب من بعض الجهات الرسمية التابعة للحكومة تسهيل نزول أعضاء وباحثي اللجنة لعد

بشأن الوقائع التي    عدد من المذكرات التي تتعلق بطلب الرد على استفسارات اللجنة  إرسالالمناطق المختلفة، وكذلك  

فيها إضافة    وأشخاصجهات    إلىوالمنسوبة    ، تحقق  الشرعية،  للحكومة  اللج  إلىتابعة  من قيام  العديد  بتقديم  نة 

وقد اتخذت عملية التواصل بين اللجنة    ،اإلنسانة تحسين بيئة ووضع حقوق  الجهات الحكومية بغي  إلىالتوصيات  

للحكومة الشرعية طرق مباشرة متمثلة باللقاءات واالجتماعات، وطرق   وبين الوزارات والمؤسسات المعنية التابعة 

، وسيتم التوضيح في الجزء الخاص بأعمال اللجنة أهم تلك غير مباشرة عن طريق المخاطبات الرسمية المكتوبة

ن لألجهزة أفراد ينتمو  إلىالتحقيق في الوقائع المنسوبة    اللقاءات، أما المخاطبات فقد تركزت على استكمال عملية

فئات من المجتمع بغية    أوهات المختصة بحماية بعض الحقوق  الج  إلىسكرية وكذلك توصيات من اللجنة  األمنية والع

تلك المخاطبات التي قامت بها اللجنة مع الحكومة خالل  أهمومن  ، اإلنسانتهاكات وتحسين بيئة حقوق الحد من االن

 :   ما يليالفترة التي يغطيها التقرير 
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والمؤسسات  .1 الحكومة  إلى  المكتوبة  المذكرات  من  عدد  اللجنة  وجهت  التقرير  يغطيها  التي  الفترة  خالل 

( مذكرات إلى  وزير الداخلية بشان تحسين وضع السجون والسجناء في  3واألجهزة التابعة لها منها عدد )

الحديدة، ومحافظة حض الخوخة وحيس في  المخا في محافظة تعز، ومديريات  رموت، ومحافظة  مديرية 

لدى  معتقلين  المتعلقة بشكوى أسر ضحايا  اللجنة  استفسارات  الرد على  بشان  إلى مذكرة  مأرب، إضافة 

( مذكرات إلى وزير الصحة بخصوص الوضع الصحي لعدد من 3جهات تابعة لوزارة الداخلية، وعدد )

  المذكرات مع وزارة الخارجية  إضافة الى تبادل العديد من  السجون المركزية في ظل انتشار جائحة كورونا

  إلى  مذكرتين  منها   ؛   والعسكرية  األمنية  األجهزة  قيادات  من  عدد   إلى  مذكرة(  26)  عدد   اللجنة  وجهت   كما .2

  مأرب،   أمن  محافظة  أمن  إدارة   إلى  ومذكرة  تعز،  محافظة  أمن   إدارة  إلى  ومذكرتين  ،  السياسي  األمن  جهاز

 قيادة  إلى  ومذكرتين  تعز،  محور  قيادة  إلى  مذكرتين  و  شبوة،  محافظة  أمن  إدارة  إلى  مذكرات(  4)  وعدد 

  ألوية   إلى  ومذكرتين  عدن،  في  األمني  الحزام  إلى  مذكرات(  5)وعدد   تعز،  محافظة  في  العسكرية  الشرطة

 ومذكرة   تهامية،   مقاومة  الثاني  اللواء  إلى  واحدة  ومذكرة  الوطنية،  المقاومة  قيادة  إلى  ومذكرتين  العمالقة،

  شبوة،   محافظة  في  الخاصة  األمن  قوات  قائد   إلى  واحدة  ومذكرة  الشبوانية،  النخبة  قوات  قائد   إلى  واحدة

 .شبوة محافظة – جبلي  مشاة الثاني اللواء قوات قائد  إلى واحدة ومذكرة

  مثل   الجهات،  بعض  من  مذكراتها  في   طرحته  ما  على  اإليجابية  والردود   التجاوب  بعض  اللجنة  وجدت  حين  وفي

  تعز   محافظة   أمن  إدارة  ومن  اللجنة،  فيها   تحقق  التي  االعتقال  وقائع   من  عدد   بشأن   مأرب،   في  السياسي  األمن

  التي   االنتهاكات   بشأن  تعز  محور  قيادة  من  رد   إلى  إضافة  عنها،  باإلفراج  التوجيه  تم   التي  المعتقالت  إحدى  بشأن

 وزير  خصوصا  األخرى   الجهات  بعض   من  اللجنة  مذكرات  تجاهل  تم  المدهافة،  قرية  أبناء  من  عدد   طالت

 . الصحة ووزير الداخلية

  في   صعوبة  تواجه  واآلليات  المؤسسات  بقية   من  كغيرها  اللجنة  الزالت  الخارجية  وزارة  وباستثناء  عام  وبشكل

 الحكومة   عودة  اللجنة  وتأمل   عدن،  المؤقتة   العاصمة  في   بتواجدها  السماح "    عدم  بسبب   الحكومة  مع  التواصل

  بمهامها   القيام  الحكومة  على  سيسهل  مما   عدن؛  المؤقتة   العاصمة  من  دائم  بشكل  عملها   وممارسة  وزاراتها   بجميع

 .  بها المناطة الوطنية

 

 

 



9 
 

 التحالف العربي لدعم الشرعية:  -

يادة التحالف العربي لدعم  الكتابي والشفهي مع ق  بالتواصلفترة التي يغطيها التقرير  قامت اللجنة خالل ال

اال  ،الشرعية استالم مذكرات  تسهيل  بعملية  المكلف  بشأنها  عبر ضابط االتصال  الردود  تسليم    إلىستفسار و 

 بادئ والمعايير الدولية للتحقيق، التي اتبعتها اللجنة بأعمال التحقيق منذ بدء عملها التزاما بالم  اآللية  وهي  ،اللجنة

سارات اللجنة حول قيادة التحالف بشأن طلب الرد على استف  ، إلىم3/12/2020بتاريخ    ث تم توجيه مذكرةحي

 من الوقائع لم يتم الرد عليها من قبل التحالف. عدد 

ة الرئيسي  مع فريق تقييم الحوادث المشتركة في مكتب اللجن ،م2021 مارسكما التقت اللجنة في بداية شهر  

تم في اللقاء مناقشة    ،م  2021مارس6-3مدينة عدن خالل الفترة    إلىزيارة الفريق    ، أثناءفي العاصمة المؤقتة عدن

عدد من وقائع االنتهاك المتعلقة بطيران التحالف التي تحقق فيها اللجنة والتي صدرت فيها بيانات من فريق تقييم  

 الحوادث المشترك.  

 :الحوثي جماعة -

  ،دة جماعة الحوثي في العاصمة صنعاءوهي تعمل على التواصل مع قيا،  منذ أن بدأت اللجنة في ممارسة مهامها 

ت خالل  من  الموجهة  وذلك  المذكرات  من  عدد  للجماعة  إلىحرير  السياسي  المكتب  على     ، رئيس  الرد  بهدف 

االنتهاكا  بشأن  فيهااستفساراتها  بالتحقيق  اللجنة  تقوم  التي  ضاب  ، ت  تحديد  طلب  تلك وكذا  على  للرد  اتصال  ط 

عبر  والمسلمة      ،  م27/6/2021رخة في  وكان آخر هذه المذكرات المحررة من اللجنة المذكرة المؤ  ،االستفسارات

 ،من مرة تحديد ضابط اتصال أكثرعلى التواصل وطلبها وبرغم حرص اللجنة  ،راصد اللجنة في العاصمة صنعاء

الذي تتعامل به الجماعة مع معظم    اإلجراء وهو    من قبل الجماعة بهذا الشأن،حتى اليوم أي رد    تتلقلم    أنهاإال  

 .اإلنسانمجال حقوق العاملة في  الجهات الوطنية والدولية

التي   اإلنسان،كافة أنواع انتهاكات حقوق  اللجنة عن مواصلة عملها في الرصد والتحقيق ل  يثن  هذا لم    أنغير   -

ب الحوثي عبر  مناطق سيطرة جماعة  في  محافظات  وقعت  في  ، صنعاء، حجة،  العاصمة  أمانة احثيها وراصديها 

شهادات   إلىواالستماع    ،ين يقومون بمقابلة الضحايا وذويهمالذ   ،والحديدة  صعدة، ذمار، عمران، المحويت، إب، 

المحافظات تلك  في  و  ،الشهود  المعاينة  لعملية  االنتهاكاتإضافة  بعض  وقوع  ألماكن  استهداف   ،الوصف  ومنها 

 .وانفجار األلغام في الطرق والمراعي كالهاأشباألعيان بمختلف  ، واألضرارالتجمعات السكانية
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بشأن    ،اتصال للرد على استفسارات اللجنة  وتأمل اللجنة من قيادة جماعة الحوثي التعاون معها وتحديد ضابط

 الجماعة وذلك في أقرب وقت.  إلىاالدعاءات المنسوبة 

 التعاون مع الجهات ذات العالقة بعمل اللجنة: -2

 السلطة القضائية:التعاون مع  -

في عمل السلطة القضائية في عدد كبير من المناطق الخاضعة لسيطرة   شلال  كبيرا    شهدت الفترة التي يغطيها التقرير

في شبوة   وإضرابا  جزئيا  ،  وأجزاء من أبين  ، لحج، الضالع، المكأل،ق عدنفي مناط  خصوصا    ،الحكومة الشرعية

خصوصا في مجال تسليم الملفات  ،  تواصل اللجنة مع السلطة القضائيةمن خطوات    كثيرا  الذي عرقل    األمر  ،وسيئون

التي انتهت اللجنة من التحقيق فيها، حيث لم تتمكن اللجنة خالل الفترة التي يغطيها التقرير من تسليم أي من الملفات  

ن المؤسسات بسبب  بب تعطل العمل في الكثير موكذا بس  ،القضائي  اإلضرابوذلك بسبب    ،التحقيق فيها  أنهتي  تال

والذي تسبب المرض في وفاة رئيس فريق مكتب النائب العام المعني باستالم    ،ومنها النيابة العامة  ،19انتشار كوفيد  

الملفات المحالة من اللجنة القاضي شكري فرج ، وبالرغم من ذلك فقد حرصت اللجنة على التواصل مع مجلس 

المذكرات  ن خالم  ،القضاء توجيه عدد من  المجلس  إلىل  ال  بشأن  ،رئيس  التوصيات  تتضمن بعض  عدد من  تي 

عدد    إلىنزولها    خصوصا  أثناءأوجه القصور التي الحظتها اللجنة،    بها اللجنة تجاه بعض  أوصتالمعالجات التي  

 .من المحافظات منها على سبيل المثال الخوخة ومارب وشبوة

 ،مستوى تناول القضاء لهذا الموضوع  ورفع  ،سبة والمساءلة لمرتكبي االنتهاكاتمن اللجنة بموضوع المحا  واهتماما   

عمل ورشة     ،م10/12/2020  اإلنساناسبة اليوم العالمي لحقوق  نفذت اللجنة وبمشاركة مكتب النائب العام بمن

 14حضرها أعضاء اللجنة وعدد    اإلنسان،سبة مرتكبي انتهاكات حقوق  حول الجهود المبذولة في إجراءات محا

تم فيها مناقشة توصية اللجنة المقدمة للمجلس ،  ومكتب النائب العام  ،والجزائية  األحداث،من محاكم ونيابات    قاضيا  

كادر  الودور اللجنة في تأهيل    ،تصة بالنظر في الملفات المسلمة للقضاءابة مخاألعلى للقضاء بإنشاء محكمة وني

وخالل فترة كتابة التقرير تلقت    أنهكما    اإلنسان،وق  بآليات وخصوصية المحاكمات المتعلقة بانتهاكات حق  ئيالقضا

رفع    إجراءاتدف السير في  به  ،ب نسخة من ملف قضية الصالة الكبرىاللجنة مذكرة من مكتب النائب العام تفيد طل

 ، وإحالة التحقيق  إجراءاتبل النائب العام الستكمال  وتشكيل لجنة من ق   ،المسؤولين عن الواقعة  تجاهالدعوى الجزائية  

التنسيق و  ،وقت ممكن  أقرباستعدادها لتسليم الملف في    ، وأبدتوقد رحبت اللجنة بهذه الخطوة  ،ضاءالق   إلىالمتهمين  

لما هو   ، ووفقا  في غيرها من الوقائع  أوسواء في هذه الواقعة    ،ضمان مسائلة المنتهكين  أجلمع النيابة العامة من  

 .11/7/2018في متفق عليه في المحضر الموقع بين اللجنة والنائب العام والمؤرخ 
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 :اإلنسانالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق  -

باعتبار المفوضية هي    ،اإلنسانالسامية لحقوق    تحرص اللجنة على تعزيز عالقتها والتعاون مع المفوضية

في عدد   تقوم المفوضية بتقديم الدعم للجنة  : أنالتي تنص على  اإلنسان،مجلس حقوق    اتالمعنية بتنفيذ قرار

المجاالت بالتحديد   ،من  رقم)    طبقا    وهي  القرارين  في  جاء  ورقم  A/HRC/45/L.25لما   ) 

(A/HRC/45/L.51( بتاريخ  الصادرين  ل  وبالرغم من  (6/10/2020(  اللجنة  مكتب  تثمين  مدير  تعاون 

انية على  للسنة الث  إال أنه ،  في سبيل تقديم الدعم للجنةذلها بمعية طاقمه  والجهود التي يب  ،المفوضية في اليمن

 والجهات المعنية بتنفيذ القرارات  ،تعثر تنفيذ القرارات بسبب عدم جدية المفوضية السامية في جنيفالتوالي ي

  برغم   اإلنسان،لمجلس حقوق    (45)تقديم الدعم، ففي الوقت الذي لم يتم فيه تنفيذ القرار السابق في الدورة  ب

اتفاق مزمن على   الدعموجود  انتشار جائحة كوفيد    وذلك بسبب  ،مجاالت  اللجنة ،    19ظروف  واستبشار 

  بأن من قبل المفوضية    بإبالغهافوجئت    إال أنها ( ،  45)في الدورة    األخيرين ويضها بعد صدور القرارين  بتع

  األكبروكانت المفاجأة    ،دوالرا    فأل  أل أربع مائة وخمسينوال يتعدى    جدا ؛المبلغ المخصص للدعم محدود  

الذي عينته المفوضية للعمل معها من مبلغ    ،المبلغ لما يسمى بالخبير % من  70   حواليبتخصيص المفوضية  

الذي    األمروهو  ،  حتى معرفة ماهية الخبرة التي سيقدمها   أو  بهولم يتم استشارتها    ،الدعم الذي لم تطلبه اللجنة

 اإلجراء لمحاولة ثنيها عن هذا    ،من اجتماع مع الجهات المعنية في المفوضية  أكثراستدعى من اللجنة عقد  

اللجنة بحق  تطلعاتها  ؛المجحف  يهدر  المفوضية  ،  والذي  قرارها  أصرتلكن  على    أنها أصرتكما    ،على 

  ذلك لم ومع  اللجنة،    ما تحتاجهمع    ال تتناسبتخصيص الدعم المتبقي من المبلغ في عدد من المجاالت التي  

الذكر يستحق  نشاط  أي  تنفيذ  مختلف  ،  يتم  من  لراصديها  اللجنة  عقدتها  تيسير  جلسة  في  المحافظات  عدى 

 . أربعة أياملمدة  ،العاصمة المؤقتة عدن

استلمت اللجنة مذكرة فقد    ،اإلنسانلمعين من قبل مجلس حقوق  وفيما يتعلق بالعالقة بين اللجنة وفريق الخبراء ا

المعلومات   ببعض  تزويدهلب فيها من اللجنة  يط   م2021  يونيو  21صادرة من رئيس فريق الخبراء البارزين ،  

 د من المناطق والمحافظات وقد  عد   راصدي اللجنة في  المتعلقة بعدد من الوقائع التي قام برصدها وتوثيقها

كما    ،العامة للجنة بالتواصل مع الفريق  األمانةوقامت بتكليف    ،الفريقلجنة استعدادها للتعاون مع  ال  أبدت  

تطلعها   اللجنة عن  البارزين  إلىعبرت  الخبراء  بفريق  مكت  االجتماع  مدير  عليه مع  االتفاق  تم  لما  ب  وفقا 
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بعد في سبتمبر المقبل وذلك    اإلنسانل انعقاد دورة مجلس حقوق  وذلك خال  اإلنسان،المفوضية السامية لحقوق  

 في تونس بسبب جائحة كورونا.  أغسطسعقاد االجتماع في بداية شهر تعذر ان أن

 التعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية: -

من اللجنة بعملية التشبيك   اإلنسان، وإيمانا  دور محوري في حماية حقوق    أن لمنظمات المجتمع المدني  ال شك

مع تزايد االنتهاكات وتوسعها الذي يتطلب أشكال جديدة   خصوصا    ،والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني

مع مؤسسات المجتمع    ،على رفع مستوى التواصل المباشر والغير مباشراللجنة  من التعاون، فقد حرصت  

ومناصرة الضحايا، وعكست اللجنة هذا   اإلنسان؛والتوثيق النتهاكات حقوق    المدني الفاعلة في مجال الرصد 

 الشهرية المختلفة.  وأنشطتهاالتوجه في خططها السنوية 

قيام اللجنة بمراجعة التقارير الصادرة عن تلك المؤسسات   ،آلية التعاون بين اللجنة والمجتمع المدني  حيث شملت

راصدي اللجنة في المحافظات    إلى، وعكس المعلومات المفيدة منها  اإلنسانحول االنتهاكات ووضع حقوق  

حيث    اللجنة الدورية وبياناتها الصحفية،مشاركة المجتمع المدني في مناقشة تقارير    إلىإضافة  ،  منهاللتأكد  

بتاريخ    نفذت الثامن  الدوري  للتقرير  مناقشة  منظمة مجتمع    (18)بمشاركة عدد  2020/ 7/9اللجنة ورشة 

والهيومن    ،(Amnesty)  ومنها منظمة العفو الدولية  ،مهتمة بملف االنتهاكات في اليمن  دولية ومحليةمدني  

والوقوف على أهم النقاط    ؛للتقريرتم فيها المناقشة المهنية  ،  (Geneva Call) جنيف  نداء  منظمة  و  ،رايتس

 اإلنسان لورشة والمدافعين عن حقوق  وسبل التعاون مع المنظمات المشاركة با  ،مستقبال  لتي تخدم تقارير اللجنة  ا

للمعلومات، الوصول  ممثلة  كما    في  مع  عدن  في  الرئيسي  بمكتبها  الوطنية  اللجنة  سيفيك  التقت  منظمة 

conflictCivilians in armed     ،منطقة الشرق المديرة اإلقليمية في  لحماية المدنيين في ظل الصراع

نوقش فيها تدشين عملية التعاون    مشاريع المنظمة في الشرق األوسط،وكذلك مديرة    ، األوسط وشمال أفريقيا

وتحديد في القانون اليمني ونظرته وموقفه من االنتهاكات،    وخلفيتهاخبرات اللجنة  بين الجهتين واالستفادة من  

االشتباك قواعد  اإلنساني  ؛مستوى عكس  الدولي  القانون  اليمنية،وحما  ،ومبادئ  التشريعات  في  الضحايا    ية 

يات( والتأهيل )السياس  يفيك والتي تضمنت مجاالت: المأسسةالشراكة بين اللجنة وسواالتفاق المبدئي على أوجه  

ورف قدرات  ،  حم  ؛والقضاء  ؛والجيش   األمنع  في  المدني  المدنيينوالمجتمع  أداء   ؛اية  على  الرقابة  وكذلك 

واللقاءات لمناقشة    ،عبر مذكرات التخاطب مع تلك الجهاتالمؤسسات األمنية والعسكرية للحد من االنتهاكات  
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المانحين وعدد من أطر المجتمع    دور سيفيك في تعريف   إلىإضافة    ،ة الداخلية لألفراد عن االنتهاكات المساءل

 الضحايا.  وإنصافبيل التحقيق في االنتهاكات الدولي بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة في س

لمناقشة مواضيع مختلفة متعلقة    ،عمل مع منظمات المجتمع المدنيالرش  عدد من و  تنفيذ قامت اللجنة بوكذلك   

الجانب الذي  وهو  ،  واالنتهاكات الخاصة التي تطال فئات معينة  ، عامة  اإلنسانرصد وتوثيق انتهاكات حقوق  ب

 . اللجنة خالل فترة التقرير باألعمال التي أنجزتهاسيتم توضيحه في الجزء المتعلق  

تفاهم بينها وبين المركز الدولي   ةمذكرم ، توقيع  2021خالل النصف األول من العام  استطاعت اللجنة    كما

لتحقيق في انتهاكات  ، تضمنت االتفاق على دعم المركز الدولي للعدالة االنتقالية لجهود اللجنة لللعدالة االنتقالية

م في اليمن، وذلك من خالل والسعي لتحقيق العدل والسال   اإلنسان،، لمعالجة انتهاكات حقوق  اإلنسانحقوق  

والحصول    ؛لق بالعدالة االنتقاليةفيما يتع  بناء معارف وقدرات أعضاء اللجنة،ندوات تدريبية الكترونية تهدف ل 

تنفيذ ورشتين تدريبي  عليهوبناء  على معلومات وتحليالت متعلقة بسياقات أخرى،   ن في شهري ابريل  تيبدأ 

 . ةالجنائي عدالة االنتقالية والمحاسبةال أساسياتفي مواضيع ،  م 2021ويونيو 

عدد من األنشطة   تنفيذ   شملت،  م2021في نهاية شهر مايومنظمة نداء جنيف  مع  كما وقعت اللجنة مذكرة تفاهم  

مجاالت   منها  في  المعلوماتمختلفة،  حقوق    تبادل  انتهاكات  أطراف    اإلنسان؛بشأن  على  النزاع والضغط 

والرد على استفسارات اللجنة، وتدريب المنظمة للمحققين والباحثين الميدانيين   ،الداخليةبإجراء المحاسبات  

التابعين للجنة على الموضوعات ذات الصلة بعمل اللجنة، ومنها االنتهاكات ضد المدنيين عامة وبعض الفئات  

 الخاصة.

وبتمويل من الخارجية    IDLOية القانون  وفيما يتعلق ببرنامج دعم اللجنة المنفذ من قبل المنظمة الدولية لتنم  -

، حيث  الماضيلبرنامج في نهاية شهر مارس  فقد تم االنتهاء من ا  ،أنشطتهتعثر تنفيذ الكثير من    الهولندية، والذي

العينية، التي تم طلبها من قبل  اللجنة،   من البرامج والمستلزمات  عددا  بتسليم األمانة العامة للجنة    المنظمة  قامت

 كحل بديل لعدم تنفيذ األنشطة المتفق عليها. 
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 :
ً
ي يغطيها التقرير  خامسا

ة التر ي مجال الرصد والتوثيق والتحقيق خالل الفنر
ز
ي أنجزتها اللجنة ف

 أهم األعمال التر

ألنشطة الهامة التي وا  األعمالووحداتها بتنفيذ عدد من    خالل الفترة التي يغطيها التقرير قامت اللجنة عبر كافة طاقمها

والتوثيقت الرصد  في  مهامها  حقوق  و  ؛دخل ضمن  انتهاكات  في  ومن    اإلنسانالتحقيق  السنوية  أهم  بموجب خطتها 

 التي قامت بها اللجنة ما يلي:  األعمال

 والتوثيقفي مجال الرصد  :أوالا 

تعتبر عملية الرصد والتوثيق هي العنصر األساسي في عملية التحقيق التي تقوم عليها كافة لجان التحقيق المماثلة،  

حايا وشهود انتهاكات  إجراء المقابالت المباشرة مع ض  اللجنة على  راصدورصد والتوثيق التي يقوم بها  ال  وتشمل عملية

للعاملين،  اإلنسانحقوق   الملزمة  والمهنية  األخالقية  المبادئ  ضوء  ودقة   ،على  صحة  ومراعاة  السرية  ذلك  ومن 

كونه    ،الهتمام الكبير والمتابعة اليوميةاللجنة هذا المكون الموضوعية والحياد، ولهذا تولي  ا  إلىباإلضافة    ،المعلومات

 .الضحايا كافة إلىالوصول ويضمن في جميع المحافظات اليمنية يحقق تواجدها المباشر 

وراصدة المتواجدين في كافة المحافظات    راصدا  (  40اللجنة وعددهم )  راصدوة التي يغطيها التقرير واصل  وخالل الفتر

اليومي  ،  اليمنية الرصد  حقوق  والش  واألسبوعيأعمال  انتهاكات  لوقائع  من    اإلنسانهري  الضحايا  لها  تعرض  التي 

في محافظات    خصوصا  ،  البعيدةالمحافظات  التنسيق مع عدد من المتطوعين في    إلىباإلضافة    األطراف دون استثناء،

 في المناطق النائية في محافظات حجة والحديدة. أو مة،سقطرى والمهرة وري

  ورصد كافة االنتهاكات التي طالت مختلف الفئات والشرائح في المجتمع،   ،أكبر قدر من الضحايا  إلىومن أجل الوصول  

وتوثيق بعض  كثفت اللجنة تواصلها مع المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال رصد  في جميع المحافظات اليمنية،  

 ، وفي سبيل ذلك قامت بما يلي: أنواع االنتهاكات 

عبر  -1 عمل  ورشة  اللجنة  النقابات    ،م28/4/2021بتاريخ    اإلنترنتشبكة    نفذت  طالت  التي  االنتهاكات  حول 

رؤساء وممثلي االتحادات عدد من  شارك فيها    في جميع المحافظات،   وأعضائهامالية والمهنية والفئوية  واالتحادات الع

اليمنيةالعاملة فوالنقابات   نقابات المعلمين والصحفيين والمحاميين والمهندسين وو  ،ي الجمهورية  هيئة التدريس منها 

والفئات األشد فقرا ونساء اليمن والغرف التجارية والصناعية، نوقش فيها خطة رفد    ،واتحادات العمال  ، الجامعاتب

التي قامت برصدها تلك المؤسسات   اإلنسان؛  ئق والمعلومات والبيانات الخاصة بانتهاكات حقوقاللجنة الوطنية بالوثا

اللقاء    هذا  أثمر وقد    ؛في قاعدة بيانات اللجنة الوطنية  أيضا  وعكسها    ؛ستكمال التحقيق في تلك االنتهاكاتوقيام اللجنة با

والتي قامت بتسليم اللجنة مذكرة مرفق بها عدد من   ،مقدمتها نقابة المعلمين اليمنيين  وفي  ؛ عن تفاعل عدد من النقابات
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النقابة   المعدةالكشوفات   قبل  )  ،من  انتهاك طالت    1165والتي تتضمن عدد  النقابة والمنشآت    إلى  المنتسبين( حالة 

 محافظة .  19في حوالي  التعليمية

عاملة في  منظمة مجتمع مدني    28بمشاركة فاعلة من    لقاء  تشاوريا ؛مدينة سيئون    إلىعقدت اللجنة أثناء نزولها    -2

 . النازحينومعاناة  ؛وتجنيد األطفال ،هاكات المتعلقة باالعتقال التعسفيورصد االنت ،مجال حماية المرأة والطفل

في  المد   الورشة  تم  المجتمع  ودور  والصحراء  الوادي  في  االنتهاكات  وأنواع  طبيعة  ورفع  مناقشة  التوثيق  في  ني 

 اللجنة الوطنية وفق النموذج المعد من اللجنة. إلىالمعلومات 

 : رفع قدرات راصدي اللجنة -

ومهاراتهم الفنية الميدانية لضمان جودة    ،المعرفية القانونية  كفاءتهمورفع  من اللجنة على بناء قدرات طاقمها    حرصا  

مخرجات عملية التحقيق، وفي خالل الفترة التي يغطيها التقرير نفذت اللجنة ثالث ورش تدريبية لراصديها من مختلف  

 المحافظات وذلك في المواضيع التالية:  

 ومتطوعا  باحثا     40والتوثيق للجنة شارك فيها  عدن لتقييم ومراجعة عملية الرصد    المؤقتةورشة تدريبية في العاصمة    -1

 .م2020نوفمبر  25-24ظات في الفترة  من كافة المحاف 

أيام في العاصمة  -2 مهارات التكييف والتحقيق في  "  :  المؤقتة عدن لراصدي اللجنة حول  دورة تدريبية لمدة ثالثة 

ن  م وبدعم م2020اكتوبر20  -18نفذتها اللجنة خالل الفترة من    اإلنسان "،قة بالقانون الدولي لحقوق  االنتهاكات المتعل 

 .اإلنسانالمفوضية السامية لحقوق 

على مهارات التكييف والتحقيق   ،م2021يونيو23-20أيام في الفترة من    أربعةتدريبية لراصدي اللجنة لمدة    دورة  -3

ن وباحثة من كافة المحافظات وبدعم م   باحثا  (  40شارك فيها عدد )  اإلنساني، نون الدولي  علقة بالقافي االنتهاكات المت

 .اإلنسانالمفوضية السامية لحقوق 

 نتائج أعمال الرصد والتوثيق خالل فترة التقرير:  -

 ، عبر راصديها وراصداتها   من القيام بأعمال الرصد والتوثيق المباشر  -خالل الفترة التي يغطيها التقرير    – تمكنت اللجنة  

من  ا  ( نوع37)موزعة على أكثر من   ،نتهاك في مختلف محافظات الجمهوريةحالة ادعاء باال (3624) لما يزيد على 

لي  ، واطلعت على حوا  ا  ومبلغ   ا  ( شاهد 10872)إلى ما يزيد عن    - لك  خالل ذ   - واستمعت    اإلنسان؛انتهاكات حقوق  

ومقاطع الفيديو المتعلقة باالنتهاكات،    ؛ ليل المئات من الصور الفوتوغرافيةعن مراجعة وتح  فضال  وثيقة،    (15920)

 .والتي تم العمل عليها وحفظها ضمن قاعدة بيانات اللجنة
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 نوع االنتهاك  م
عدد 

 الوقائع 

عدد 

 الضحايا

 تصنيف الضحايا    

 طفل  امرأة      رجل  

 242 133 945 1386 869 قتل وإصابة المدنيين 1

 132 -  -  132 132 تجنيد األطفال  2

 28 14 108 150 130 زرعة األلغام الفردية  3

 -  -  -  -  32 االعتداء على االعيان الدينية والثقافية والتاريخية  4

 -  -  2 15 13 االعيان والطواقم الطبية االعتداء على  5

 10 3 63 76 76 القتل خارج نطاق القانون  6

 0 0 0 160 92 التهجير القسري  7

 88 6 1125 1219 1219 االعتقال التعسفي واالخفاء القسري  8

 2 3 81 86 86 التعذيب وسوء المعاملة  9

 -  -  -  -  40 تفجير المنازل  10

 -  -  -  -  16 واالضرار بالممتلكات العامة التدمير  11

 -  -  -  -  544 التدمير واالضرار بالممتلكات الخاصة  12

 1 7 27 35 19 المنع من الحركة والتنقل  13

 -  -  -  -  33 االعتداء على المدارس  14

 0 0 1 2 2 االعتداء على التجمعات السلمية  15

 -  -  -  21 21 االعتداء على حرية الرأي والتعبير  16

 -  -  1 8 5 المحاكمات الغير قانونية  17

 -  -  -  -  16 إعاقة المساعدات اإلنسانية واالستيالء عليها  18

 -  -  -  -  7 حصار وتجويع المدنيين  19

 -  -  -  -  5 االعتداء على المنظمات والنقابات  20

 -  -  -  -  35 التعسف اإلداري  21

 0 3 0 3 3 االغتصاب والعنف الجنسي 22

      قصف الطائرات االمريكية من غير طيار 23

 -  -  -  -  64 إرهاب المدنيين وإثارة الرعب  24

 1 0 1 2 2 استخدام المواطنين دروع بشرية  25

 -  -  -  -  6 المساس بحرية الرأي والمعتقد  26

 19 18 122 177 101 زراعة الغام المركبات والعبوات الناسفة  27

 -  -  -  -  1 المدنيين اخذ الرهائن من  28

 فترة التقرير: التي قامت اللجنة برصدها خالل  االنتهاكات جدول يبين أهم أنواع 
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ا: -  :في مجال التحقيق في االنتهاكات ثانيا

،  آليات مختلفة لضمان جودة عملية التحقيق  إتباع على  ،  تحرص اللجنة منذ بدء عملها ووفقا للقرار الجمهوري المنشئ لها 

بما  وعلى كل واقعة،    المنطبقةالقوانين الوطنية والدولية    المتسببين بها، وفق وتحديد    ،الوقائع  إلى إثبات والتي تهدف  

 مساءلة مرتكبي االنتهاكات وجبر ضرر الضحايا. ضمني

 : ما يليوفي سبيل ذلك قامت اللجنة بعدد من األنشطة المتعلقة بالتحقيق ومنها 

 : اإلنسان النزول الميداني للمحافظات والمناطق التي تشهد وقائع انتهاكات حقوق أ. 

التقرير  تم يشملها  التي  الفترة  الميدانية  تنف  ؛خالل  الزيارات  تقييم ح  ،عدة محافظات  إلىيذ عدد من  الة حقوق بهدف 

ومعاينة أماكن  ،  المحافظات  كة التي شهدتها وتشهدها تلموالتحقيق الميداني المباشر بعدد من الوقائع الجسي  اإلنسان؛

االنتهاكات المتوفرة  ؛وقوع  الميدانية  والمبلغين،    إلىواالستماع    ،واألدلة  السجون  زيار  إلىإضافة  الشهود  ة ومعاينة 

انين الوطنية والمواثيق على حقوقهم المكفولة في القوالسجناء والمحتجزين    وتحديد مستوى حصول  ؛ومراكز االحتجاز

 .الجهات المختصة  إلىن الجنسين والرفع باحتياجاتهم ومطالب السجناء والمحتجزين م إلى أقوالواالستماع  ؛الدولية

؛  المحلية في محافظات الحديدة ( لقاءات مع قيادات السلطة  6عقد )النزوالت الميدانية التي نفذتها اللجنة    تم خالل  كما

في تلك المحافظات واالستفسار عن عدد من    اإلنسانبهدف مناقشة وضع حقوق    ،وحضرموت  شبوة؛ مأرب؛ تعز؛ 

والمسئولين في الجهات    ،للقاء مع مدراء أمن تلك المحافظاتوا  ،إليهاوالشكاوى المرفوعة    ،ق فيها اللجنةقالوقائع التي تح

  لى إن عدد من االنتهاكات المنسوبة تم فيها مناقشة وطرح العديد من االستفسارات بشأ،  والمؤسسات األمنية والعسكرية

العسكرية في  األمنية ومناقشة بعض التجاوزات التي تقوم بها بعض الوحدات    إلىإضافة    ،بعض منتسبي هذه الجهات

 -  -  -  -  3 الحرمان من الحق بالدفاع  29

 -  -  -  -  1 الحرمان من حق اللجوء الى القضاء  30

 -  -  -  -  18 الحرمان والتمييز في حق التعليم 31

 0 1 14 15 8 المعاملة الغير انسانية والماسة بكرامة االشخاص 32

33 
الحرب وحرمانهم من حقوقهم المعاملة الالإنسانية للمعتقلين بسبب  
 القانونية 

5  -  -  -  - 

 -  -  -  -  2 حرمان المعتقلين من الغذاء والفحص الطبي والتواصل مع ذويهم 34

 -  -  -  -  4 عدم تقديم المشتبه به للقضاء  35

 -  -  -  -  2 منع تكوين نقابات او جمعيات واغالقها 36

 12 0 0 12 12 تزويج القاصر قبل البلوغ  37

     3624 اإلجمالي  
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أعمال النزول والمعاينة والتحقيقات الميدانية التي نفذها    أهم بعض المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة، وسنوضح هنا  

 أعضاء اللجنة خالل الفترة التي يشملها التقرير. 

 محافظة تعز:مديرية المخا ب إلىول الميداني النز -

من   الفترة  خالل  اللجنة  أعضاء  وحتى  29/3/2021قام  ، 31/3/2021م  الم  م  مديرية  )الساحل بزيارة  خا 

دتها المنطقة منذ  هعدد من الوقائع التي شفي  رصدت وحققت اللجنة    أنوالتي سبق    تعز الغربي( من محافظة  

بمعاينة قام أعضاء اللجنة    ،مديرية المخا  إلى  النزولخالل  ، ووموزع والوازعية  ، مديريات المخافي  م  2015مايو

، األلغام من وقائع زراعة    عددا ،التي شهدت    األحياءمعاينة بعض    وكذلكالقصف على منطقة الزهاري،    آثار

الزهاريالنارية    واألعيرةاألسلحة    آثار  على  واإلطالع استهداف مركز  بها  تم  القصف آثار  و  ، الصحي  التي 

لفترة طويلة   ،يختل والزهاري   تي مئات المواطنين من منطق  التي تسببت في تعطيل المركز، وحرمان  المختلفة

 . في ظل األوبئة التي تنتشر بهذه المنطقة، من الخدمات الصحية

الدمار الذي شمل منازل   اللجنة بمعاينة  قام أعضاء  التحقيق في تفجير مدرسة  كذا  و   المواطنين،عدد من  كما 

 .وطالبة طالبا   490عدد  يستفيد منها كان   والتي م ، 1988التي تعمل منذ عام  ،االبتدائية الزهاري

 محافظة الحديدة:  إلىالنزول  -

حيث ،في محافظة الحديدة  مديرتي الخوخة وحيس  إلىبالنزول    ، م2/4/2021-1  مي ويخالل    قام أعضاء اللجنة

 االتي:   القيام بتم في الزيارة 

ومدراء مديريات الخوخة وحيس  ،محافظ محافظة الحديدةقيادة السلطة المحلية ممثلة باللجنة مع  أعضاءناقش  .1

تعاون اللجنة والسلطة وسبل     التي شهدتها، نتهاكات  االأهم  في المحافظة و  اإلنسان،وضع حقوق  والدريهمي  

 الضحايا.  إلىالوصول  المحلية في

دور القضاء تفعيل  بسبب تأخر  لمناقشة أسباب زيادة عدد المحتجزين  التقى أعضاء اللجنة بمدير أمن الخوخة   .2

 األمن.ركز االحتجاز التابع إلدارة م كما تم زيارة، في المديرية والنيابة

إلى الستماع  وا  األمن؛في إدارة    لمناقشة أوضاع المحتجزين  ،مديرية حيس   أمنقام أعضاء اللجنة بلقاء مدير    .3

إدارة    أهم تواجه  التي  زيارة  ،  المديرية  أمنالصعوبات  تم  المحتجزين  كما    أوضاعهم، على    واإلطالععنبر 

 وظروف احتجازهم. 
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من   .4 عدد  في  بالتحقيق  اللجنة  أعضاء  شهدتها    الوقائعقام  ومنهاالتي  الذي معاينة    مدينة حيس،  القصف  آثار 

مستشفى   الذي تعرض لهمعاينة وتصوير بقايا آثار القصف المدفعي  كذا  و  مركز الكوليرا بالمديرية،استهدف  

 جراء الحرب التي تشهدها المديرية.مدرسة القادسية  آثار التدمير الذي لحق معاينة إلىإضافة  ؛حيس الريفي

تقوم قوات المقاومة    أن  وتم االتفاق على  ،لرسمي باسم قوات المقاومة الوطنيةلجنة بالمتحدث اال  أعضاءالتقى   .5

وقد    ،الوقائع التي تقوم بالتحقيق فيها   بشأنا للرد على استفسارات اللجنة  الوطنية بتعيين ضابط اتصال من قبله

االتصال بحسب ما تم االتفاق    قائد قوات المقاومة الوطنية تطلب منه تعيين ضابط   إلىوجهت اللجنة مذكرة بذلك  

 أقرب يتم ذلك في    أناللجنة    ، وتأمليتم تكليف ضابط لالتصال مع اللجنةلم    وحتى كتابة التقرير   ، إال أنهعليه

 وقت. 

 : محافظة شبوة إلى النزول  - 

األنشطة   تم خاللها القيام بعدد من  م ،2021يونيو  6-5  يوميعتق    مدينة  نزوال  ميدانيا  إلىنفذ أعضاء اللجنة  

قيادة  ومنها: المحلية    اللقاء مع  ،  السلطة  المحافظة  السجن   إلىالنزول  ووالقضائية والجهات األمنية في  مبنى 

والوقوف على ظروف وأماكن   ،على أوضاع السجناء والمحتجزين  لإلطالعكزي وإدارة البحث الجنائي  المر

ائع التي تم رصدها  والتحقيق في عدد من الوق  االنتهاكات  عدد منعقد جلسات استماع لضحايا  ، كما تم  احتجازهم

 من قبل اللجنة. 

 األمن تقوم قوات    أنوتم االتفاق على    ؛الخاصة في محافظة شبوة  األمن قائد قوات  فريق اللجنة ب   أعضاءكما التقى  

وقد وجهت    ، الوقائع التي تقوم بالتحقيق فيها  بشأنا للرد على استفسارات اللجنة  الخاصة بتعيين ضابط اتصال من قبله

 ؛ إال أنه ما تم االتفاق عليه  الخاصة تطلب منه تعيين ضابط االتصال بحسب  األمنقائد قوات    إلىاللجنة مذكرة بذلك  

 وقت.   أقربيتم ذلك في  أناللجنة  ، وتأمليتم تكليف ضابط لالتصال مع اللجنةوحتى كتابة التقرير لم 

 

 محافظة حضرموت)سيئون(: إلىالميداني النزول  -

اللجنة    ،م 2021يونيو  8  -7يوميخالل   أعضاء  إلىنفذ  ميدانيا   سيئون،  نزوال     أمن   بمدير  التقىحيث    مدينة 

كما قامت اللجنة بزيارة   ومدير إدارة البحث الجنائي،   ، ومدير السجن المركزي  ،مديريات الساحل والصحراء

مبنى   المركزي  مقر  وأماكن   لالطالعالسجن  ظروف  على  والوقوف  والمحتجزين  السجناء  أوضاع  على 

 ؛ريات الوادي والصحراءمع عدد من منظمات المجتمع في مدي  موسعة، كما عقدت اللجنة ورشة عمل  احتجازهم
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في هذه   اإلنساننتهاكات وتعزيز وضع حقوق  فيما يتعلق برصد وتوثيق اال  خصوصا  والتعاون  بهدف التنسيق  

 المديريات.

 

 : محافظة مأرب إلىالميداني النزول  -

بالنزول   ،م2021يونيو  12  - 9الفترة    في مأرب قام أعضاء اللجنة خالل   اإلنسانبهدف التحقيق في وضع حقوق  

وارتفاع في   ؛وسقوط مقذوفات مختلفة  ؛عمليات عسكريةم  2021منذ بداية العام  التي تشهد    ؛محافظة مأرب  إلى

زيارة مأرب بعدد من إجراءات التحقيق والمعاينة واالستماع   أثناء حيث قامت اللجنة  ،  عدد الضحايا المدنيين

 للضحايا وشهود ومن ذلك:

 ومدراء المكاتب التنفيذية المتصلة   األمنيةب وعدد من القيادات  طة المحلية في محافظة مأر السلقيادة  ب  اللقاء  -1

 بعمل اللجنة.

  وأقسامعنابر  حيث تم معاينة    ،والحبس االحتياطي   ، ي البحث الجنائيالنزول والمعاينة لمركز االحتجاز ف  -2

بعض المحكوم    إلى  باإلضافة   محتجزا  وسجينا ،(  136الذي تواجد فيه )  و  ، البحث الجنائي  إدارةمركز التوقيف في  

نتيجة لضيق    لسجن المركزيالبحث بسبب تجاوز الطاقة االستيعابية ل  إدارةفي مقر    إيداعهمتم    ، والذين  عليهم

 . مأرب السجن وزيادة الكثافة السكانية في محافظة

أعضاء اللجنة بزيارة    حيث قام   : للسجن المركزي واالستماع لشكاوى واحتياجات النزالءالنزول والمعاينة    -3

غرف   6ن على  يتوزعو  محتجزا  وسجينا ؛(  190)يتواجد فيه عدد  كان  الذي  و  ،مبنى السجن المركزيومعاينة  

 لهذا السعة االستيعابية    وذلك لكون  غطاء،  أور منهم في الساحة دون وجود سقف  فيما يتواجد عدد كبي،    ) عنابر(

ما تحل القضايا بالطريقة    ، وغالبا  المحافظة كانت نائية  ألن  ومحتجزا ،سجينا     60هي لعدد    بناءهالسجن عند  

الذي يجعل   األمر، وهو  أخرىمحافظات    نازحين من    ، وأغلبهمآالف المواطنين  حاليا  في حين يعيش فيها    ،القبلية

 . ملحا   أمرا  د المبنى الجدي إلى نقل السجناء 

النساء  النزو  -4 لسجن  والمعاينة  تقييم  ، المركزيل  لغرض  والمحتجزاتوضع  ال  وذلك  للسجينات    ، الحقوقي 

نة ومحتجزة على ذمة سجي  امرأة(  27تتواجد في السجن عدد )حيث    ،احتجازهن  وأحوالعلى ظروف    واإلطالع

الجهات    إلىمن اللجنة    بشأنهاشكاوى بعض السجينات وتقديم التوصيات    إلىوقد تم االستماع    ،قضايا مختلفة 

 المعنية.



21 
 

  قام  داف النازحين في عدد من المخيمات:استه  عدد من وقائع  معاينة مخيم السويداء واستكمال التحقيق في   -5

بشكل مترامي  ، تنتشر فيه المخيمات  مساحة شاسعةالذي يمتد على    أعضاء اللجنة بالنزول وزيارة مخيم السويداء

أسرة( في   1300)  أغلبهم نزح    نسمة ؛  12000بعدد    أسرة  ؛   1800واجد في المخيم  يت  حيث ،  وسط الصحراء

من   ،العاصمة  ؛ وأمانةنازحين من محافظة صنعاء  ؛ وأغلبهممن مخيم الخانق في حدود الجوف  ،م2020مارس  

 .واألزواجعتقال الرجال من األبناء ا ، أووتجنيد أطفالهم ، ونهب ممتلكاتهم ؛الذين هربوا من المداهمات

شكواهم تتركز على    أهموكانت    ، محافظات حجة وصنعاء وذمار وعمران  األعضاء بعدد من النازحين من  التقى

ا الماء  وقلة  الصحي،   إضافة  الصرف  والكهرباء،  للشرب  ال  إلىلصالح  والسلل  الغذاء  كفاية  من عدم  مقدمة 

قابالت، والستكمال   أووتوفير طبيبات نساء    ؛مرافق طبية خاصة  النساءإلىمؤسسات الغوث اإلنساني، وحاجة  

التقى أعضاء اللجنة بعدد من النازحين عملية التحقيق في وقائع استهداف مخيمات التواصل وا لخير والميل، 

والنازحات الذين نزحوا من هذه المخيمات بسبب القصف من قبل جماعة الحوثي على المخيمات في بداية شهر  

  المخيمات سيرا  للنزوح مرة أخرى من تلك    واألطفال  خصوصا  النساءواضطرار النازحين    ؛م 2021فبراير  

إلى على   فيها    األقدام  قدم  السويداء،  ومعاناتهم،  عرضا  والنازحات    النازحونمخيم  الخوف   لمشاهدتهم  وحالة 

عدد   إليهالذي نزح    ؛على مخيم التواصل  صباحا  الذي بدأ في الساعة السابعة  والفزع التي عاشوها جراء القصف  

لليوم الثاني حتى  القصف     واستمرار  ؛ة وصنعاء وعمران منذ ثالث سنواتمن المواطنين من محافظات حج

 عدد من النازحين.  ؛ وإصابةلتدمير المخيمات ؛ وأدىومخيم الخير ؛مخيم الميل إلىوصل 

النزول التحقيق قي عدد من الوقائع التي تم رصها من قبل الباحثين الميدانيين  أثناءكما استكمل أعضاء الفريق  

 التابعين للجنة والمتعلقة بالنازحين.

 إلىبتنفيذ زيارة  حيث قام فريق اللجنة    :على ذمة مشاركتهم في الحرب  جاز للمحتجزينزيارة مركز االحت  -6

  ؛االستماع لهمو  ؛المحتجزين  وأحوالعلى ظروف    اإلطالعك بهدف  وذل  ؛الحتجاز في قيادة المنطقة الثالثةمقر ا

وضمان احترام حقوقهم المقرة لهم وفقا للتشريعات الوطنية والمواثيق   ؛انتهاكات  أليعدم تعرضهم  من    والتأكد 

 الدولية.  

 

الوقائع من  في  الميداني  التحقيق  -7 التابعة لشرطة   المنشآتإدارة  مقر    واقعة استهداف مسجد بينها    عدد من 

 فريق اللجنة بالمحافظةتواجد  ، أثناء 10/6/2021 :والذي تم استهدافه بتاريخ  مأرب؛ 
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 محافظة تعز:  إلىالنزول  -

النزول   إلىة التي يشملها التقرير، إضافة  في فترات مختلفة من الفتر  ؛ محافظة تعز  إلىقام أعضاء اللجنة بالنزول  

ت  التي شهدت عمليات عسكرية أد   ،المديريات النائية   إلىقبل فريق مكتب اللجنة في تعز    الميداني المستمر من 

 .عامة وخاصة أعيانلسقوط ضحايا مدنيين وتضرر 

لتحقق من أوضاع  وا  ؛م11/2/2021  :السجن المركزي في تعز بتاريخ  إلىم أعضاء اللجنة بالنزول  قا   ثحي

ومطالبة عدد منهم   ؛19الشكوى المقدمة منهم بشأن انتشار جائحة كوفيد    لتحقيق في كذا او  القانونية،السجناء  

 . السجناء  على باقي خطرا  الذي يشكل  ، األمرمنهم ةخمس ، وإصابةبسبب انتشار الجائحة باإلفراج 

  والتحقيق في شكاوى  ن مدينة التربة،كما قام أعضاء اللجنة بزيارة سجن الشبكة المركزي في مديرية الشمايتي 

عدم   بشأناللجنة    إلىتقدموا بشكواهم    والذين  سجينا  ومحتجزا ،  140عددهم  الذي يبلغ  و  ،السجناء والمحتجزين

إجراءات التقاضي من   بطئ  إلىإضافة    ،الضرورية  األساسيةير االحتياجات  وعدم توف  ،مكان االحتجازمالئمة  

 قبل بعض رؤساء المحاكم. 

من النزوالت الميدانية للتحقيق في عدد من الوقائع التي تم رصدها من قبل اللجنة   عددا  اللجنة    أعضاءكما نفذ   

 وعدد من مديريات مدينة تعز.  والشمايتين مقنبهفي مديريات  

 علنية وسرية:  استماعتنفيذ جلسات ب. 

التحقيق التي قامت بها اللجنة تنفيذ عدد من جلسات االستماع لعدد من ضحايا االنتهاكات في    أعمالمن ضمن  

 :ما يلي  أهمهاتلف المناطق والمحافظات ومن مخ

الستة:  -1 الجسيمة  االنتهاكات  األطفال ضحايا  لعدد من  العالمي    تزامنا    جلسة االستماع  الطفل  يوم    20مع 

نفذت اللجنة   ،باألطفال  اإلضرارفي   أتبعتاالنتهاكات والمنهجيات التي  م ، وبهدف تحليل أنماط  2021نوفمبر  

أدت   ؛ضحايا انتهاكات جسيمة مختلفة  فيها لعدد عشرة أطفال  ، استمعتلمدة أسبوع كامل  مغلقة    جلسة استماع

 إلى ا استمعت اللجنة  كم  نهم من التعليم والعالج المناسب،حرماو  لغام،واألبسبب القصف    أعضاءهمتشوه في    إلى

من قبل الجهات التي قامت  واستغاللهم بطرق ال إنسانية    ،مجندين الذين تعرضوا للعنف الجنسيإفادات األطفال ال

   . بتجنيدهم

 ضد النساء:   اإلنساند من ضحايا انتهاكات حقوق جلسة االستماع لعد -2

مختلفة    - بفترات  اللجنة  وديسمبرشهري  في    خصوصا  قامت  العام  نوفمبر  شهر  م2020  من  وفي  مارس  ، 

وفرعها في محافظة   ،ا الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدنمتفرقة في مكتبه  بعقد جلسات استماع سرية،  م  2021
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إضافة   ،واستغالل النساء في الحربمن النساء ضحايا االعتقال التعسفي والعنف الجنسي والتعذيب    تعز، لعدد 

  كما المخفيين في محافظات مختلفة،    وأمهات   ،لقسري وتفجير منازلهن لعدد من النساء الالتي تعرضن للتهجير ا

 .في المخيمات ومناطق النزوحالتي تعيشها  نسانية  اإلغير  الوضاع  وروايات فردية وجماعية لأل  سردا  قدمت النساء  

 جلسة االستماع لضحايا االنتهاكات في الخوخة:  -3

مارس    30  :بعقد جلسة استماع علنية بتاريخ  ؛افظة الحديدة مديرية الخوخة مح  إلىزيارتها    أثناءقامت اللجنة  

  أغلبهم،  ضحية  (20)عدد    إلىتم االستماع فيها    الجنسين،هاكات من  من ضحايا االنت  بمشاركة عدد   ،م2021

بأجسامهم بسبب   وإعاقات   ،وتدمير منازلهم بالقصف،  باأللغام  لتشويه أطرافهمن تعرضوا  مممن النساء واألطفال  

وات من  االستماع لعدد من المفرج عنهم بعد سن  إلىإضافة    ،السكنية   األحياء العشوائي على    القنص والقصف

 . القسري واإلخفاء االعتقال التعسفي 

يختل   –) المخا  من    كلفي    تعزل الغربي محافظة  الساحجلسة االستماع للنساء ضحايا انفجار األلغام في    -4

 : الزهاري( –

مة، والوقوف على وضع حقوق  التي طالت النساء في المجتمعات الريفية في مناطق تها   األضرارلتحليل منهجية  

تعزوالن  ؛ عامة  اإلنسان من  الغربي  الساحل  في  خاصة  الوقائع    والذي  ، ساء  من  الكثير  منذ   واألحداثشهد 

لعدد )2018وحتى منتصف    2015منتصف بعقد جلسة استماع  اللجنة  قام أعضاء   ، المخا  10م  ( من نساء 

و تعزوالزهاري  ساحل  في  الضحايا  م1/4/2021  : بتاريخ  ، الهاملي  النساء  فيها  قدمت  من    سردا  ،  لمعاناتهن 

رارهن واضط  ،( للمعيل ) الزوج ، االبن  ، وخسارتهنوصحتهن الجسدية والنفسية  أجسادهنالتي طالت  االنتهاكات  

 االنتهاكات التي طالت المدنيين عامة والنساء خاصة. كجزء من حقيقة بالعراء،  أوللنزوح والعيش بالمخيمات 

 : الحديدة  في مدينة حيس محافظة  اإلنسانماع لضحايا انتهاكات حقوق جلسة االست -5

( ضحية، وهي عينات من انتهاكات حقوق  20لعدد ) ،  م2021/ 2/4  بتاريخ:   اللجنة جلسة استماع علنية  تعقد 

وحتى   2015ارتكبت بحق الضحايا من الجنسين بفترات مختلفة منذ العام  اإلنسان الجسيمة والممنهجة التي  

جير القسري، قدم فيها  وزراعة األلغام والته  ،واالعتقال التعسفي   والتشويه واإلخفاءشملت التعذيب    ،م2020

عملية  وهو جزء من    على أجسادهم ومعيشتهم حتى اليوم،آثارها    ما تزاللمعاناتهم التي    سردا  مفصال  الضحايا  

عن   األطرافلجلسات في تحديد مسئوليات  كما تسهم ا  ،ك الوقائعالتحقيق المباشر التي تقوم بها اللجنة في تل

 سياسات في االعتداء على عدد من الحقوق المحظور المساس بها.   وإتباعات التي قامت على المنهجية االنتهاك
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 في شبوة:  اإلنسانماع لضحايا انتهاكات حقوق جلسة االست -6

نفذ أعضاء اللجنة جلسة استماع سرية    ،م2021يونيو  6و  5  :محافظة شبوة بتاريخ   إلىتزامنا مع زيارة اللجنة  

من    فئتانها  ، قدم في وميفعة  ه( من الضحايا الناجين من انتهاكات مختلفة في مديريات عتق ومرخ8مغلقة لعدد )

  المتعلقة باألضرار التي طالتهم جراء االعتداء عليهم واعتقالهم  وإفاداتهملما طالهم من انتهاكات،  الضحايا سردهم  

  خصوصا   ،الذين لحقهم ضرر لقرابتهم بالضحيةة للضحايا “الغير المباشرين” أو “أفراد أسرهم  إضاف   ،وتعذيبهم

 . واألمهات واألبناء الزوجات 

 

 :
ً
ي أجرتها اللجنة سادسا

 نتائج التحقيقات التر
ي 
 القسم األول: االنتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي اإلنسانز

لقوانين والتشريعات  في اليمن بكونه نزاعا  غير دولي، وبالتالي فإن ا  لنزاع المسلح الذي يجري حاليا  يوصف ا

المشتركة في اتفاقيات جنيف وتحديدا أحكام المادة )الثالثة(    الوطنية فضال  عن أحكام القانون الدولي اإلنساني؛

وكول اإلضافي الثاني  النزاع، إضافة إلى أحكام البروت  بيقها وااللتزام بها من قبل أطرافهي التي يجب تط  األربع،

في   المعقودة  جنيف  باتفاقيات  غير  1949أغسطس    12الملحق  المسلحة  النزاعات  بحماية ضحايا  المتعلقة  م، 

باحترام قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي المطبق على النزاعات   ية، كما أن كل األطراف ملزمة أيضا  الدول

قواع من  يتضمنه  وما  الدولية،  غير  تتعلق  المسلحة  والتناسب،  بمبادئد  المدنيين،  حماية  و  واإلنسانية  التمييز 

واألعيان  األشخاص  ووضع  القتال،  أساليب  وتنظيم  اإلنسانية،  والمعاملة  القتال،  عن  العاجزين  واألشخاص 

 المحميين.

يأتيسيع فيما  التقرير  االنتهاك  رض  وقائع  من  لعدد  الدول  نماذج  القانون  انتهاك  بادعاءات  اإلنساني المتعلقة    ي 

 اللجنة:  التي  قامت بها  والقانون الدولي لحقوق اإلنسان
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 : ي
ي االنتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي اإلنسانز

ز
ي قامت بها اللجنة ف

 نماذج ألهم التحقيقات التر

 :
ا
:  قتل وإصابة أول ز  المدنيي 

لنوع من االنتهاكات  والتوثيق والتحقيق، لما لهذا ا أولت اللجنة هذا االنتهاك حيزا  كبيرا  من جهودها في الرصد  

ئة على  سواء من ناحية عدد الضحايا أو نوعية الضرر الذي تخلفه الهجمات العشوائية والخاط  من آثار سلبية،

 والمتمثلة في القتل واإلصابات وإثارة الرعب بين المواطنين.  المدنيين واألحياء السكنية،

هذا النوع من االنتهاكات على نتائج الرصد والتحقيق الذي قامت به، حيث بلغ إجمالي وقد انعكس اهتمام اللجنة ب 

وإصابة   واقعة قتل  ( 869)من قبل اللجنة خالل الفترة التي يغطيها التقرير  والتحقيق فيها  الحاالت التي تم رصدها  

  ( 90)طفال  و  (179)جريحا  منهم    (858)طفال ، و  (63)و  امرأة  ( 43)منهم    قتيال  (  435)لمدنيين، سقط فيها  

 لآلتي:  وفقا  وفقالية بين أطراف النزاع المسلح امرأة، وتوزعت المسؤو 

ا  (714)قتيال  وقتيلة وعدد  (235)عدد  -  لجماعة الحوثي. وجريحة منسوبة    جريح 

جريحا وجريحة سقطوا نتيجة لضربات طيران التحالف العربي    (123)قتيال وقتيلة، وعدد    (151)عدد   -

 واألعمال القتالية الحكومية.  

ا وجريحة تتحمل 17( قتيال  وقتيلة وعدد )14عدد ) -  . أخرىأطراف  امسؤوليته( جريح 

ي تقع المسؤولية فيها عىل  أ. 
ي تم التحقيق فيها من قبل اللجنة والتر

ز التر نماذج لوقائع قتل وإصابة المدنيي 

: جماعة  ي
 الحون 

 :م30/12/2020  خ:ة استهداف مطار عدن الدولي بتاريواقع -1

م، وأثناء وصول 30/12/2020من يوم األربعاء الموافق    مساء  1:24حوالي الساعةتتلخص الواقعة، بأنه في  

التابعة   الطائرة  هبوط  وبعد  الجمهورية،  رئيس  أمام  الدستورية  اليمين  أدائها  بعد  الرياض  من  اليمنية  الحكومة 

، سقط األول ثالثة صواريخ  الدولي لسقوطعدن    اليمنية التي كانت تقل الحكومة، تعرض مطار   الجوية   للخطوط

وسقط الثالث أمام صالة (،  1ان( ، وسقط الثاني في مدرج المطار رقم)مبنى صالة كبار الضيوف ) الزعفرعلى  

وقد أدى .  الذي تسبب في إثارة الهلع بين المستقبلين للحكومة والمسافرين المتواجدين في المطار  األمر االستقبال؛  

 . ( جريح 117( قتيل و )14القصف إلى سقوط )
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27 
 

 لميس وسام هشام   10
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 : إجراءات التحقيق التي قامت بها اللجنة -

باشرة لم  ؛والمحققين المساعدين والباحثين الميدانيينتم تشكيل فريق من أعضاء اللجنة  ؛  الواقعة  بمجرد حصول

جمع عينات  و  لمعاينة مكان الواقعة،  لى مطار عدن الدوليإ  قام الفريق بالنزولقد  و  الواقعة،  إجراءات التحقيق في

   .شظايا المقذوفات التي سقطت في المطارمن 

   . والمسئولين في المطار الواقعة، ن شهود إلى أقوال العديد مواستمع  المقذوفات،مكان سقوط  ركما قام بتصوي
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ثم توجه الفريق   بالمطار،  لداخلية والخارجية الخاصةا  المراقبة  كما قام الفريق بأخذ نسخ من فيديوهات كاميرات 

وذلك لسماع أقوال المصابين   الجمهورية، أطباء بال حدود، المستشفى األلماني، مستشفى البريهي،  إلى مستشفيات

 . واألطباء الذين قاموا باستقبال الضحايا وعالجهم

 قرر الفريق القيام باإلجراءات التالية:  ،لى مكتب اللجنة مساء نفس اليومإوبعد عودة الفريق  

م  -1 المدنيين بصحبة عدد  المهندسين  من  بفريق  للنزول االستعانة  التحقيق،  فريق    مكان وقوع   إلى  ن أعضاء 

القصف، لتحديد اتجاهات وزوايا السقوط للمقذوفات، والرفع بتقرير هندسي وفني بكل ما يتعلق بزوايا وأبعاد 

 أماكن سقوط المقذوفات. 

فحص  االستعانة بفريق من الخبراء العسكريين المشهود لهم بالخبرة والنزاهة، لغرض معاينة مكان القصف، و  -2

تم جمعها وتحريزها من قبل فريق اللجنة، وذلك لتحديد نوعية السالح المستخدم  العينات من شظايا المقذوفات التي  

 في القصف. 

 صورا    وكذا المواقع اإلخبارية  االجتماعي،  في وسائل التواصل  في مساء نفس اليوم، تداول عدد من النشطاء  -3

اطنين في محافظتي تعز  ومقاطع فيديو تظهر القيام بعمليات إطالق صواريخ قيل أنه تم تصويرها من قبل مو

  .وذمار في نفس التوقيت الذي تم فيه قصف مطار عدن

هذه المقاطع، قام فريق التحقيق بتكليف باحثي اللجنة في المحافظتين   ما تضمنته  ولغرض التحقق من مدى صحة 

 إذا   اوالبحث عم  اإلطالق،وذلك من خالل تحديد مكان    اإلطالق،  تأكد من صحة حصول عملياتالمذكورتين بال

للصواريخ التي تم    اإلطالق  كانت عملية  إذا  لمعرفة ماكان هناك شهود من المواطنين من سكان هذه المناطق،  

 اإلطالق. وتحديد وقت وتاريخ فعال ، د تمتتداولها في مقاطع الفيديو ق

ذلك التي تم نسخها  قام فريق التحقيق بتحليل الصور ومقاطع الفيديو التي تم تصويرها من قبل فريق اللجنة، وك  -4

 أي معلومات تفيد التحقيق من خاللها. إلى في المطار، وذلك بهدف الوصول من كاميرات المراقبة

 من قبل اللجنة: الميدانيون المكلفون  والباحثونالخبراء  إليهما توصل   ألهم استعراض -

 :  تقرير الفريق الهندسي المكلف من قبل اللجنة -1

وذلك بمعية المحققين المكلفين من اللجنة،   بها،  المطار للقيام بالمهمة المكلف  إلى   النزولباشر الفريق الهندسي  

 لنتائج التالية:لووفقا لما تضمنه تقرير الفريق الهندسي المرفق بملف القضية لدى اللجنة، فقد توصل التقرير 
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 ة أعضاءالميداني بمعي  النزول  تم  نسان،اإلفي ادعاءات انتهاكات حقوق  أنه بعد تكليفنا من اللجنة الوطنية للتحقيق  

،   30/12/2020اللجنة إلى مطار عدن الدولي للمعاينة ورفع تقرير عن الضربات التي تعرض لها المطار يوم  

ي المطار والى مقر اللجنة لمعاينة البقايا والشظايا الت  إلى    7,10,11,12/1/2021  األيامكرر النزول في  وت

 : وبناء على تلك الزيارات فإننا نبين التاليت المتفجرة، توفرت لديهم للمقذوفا

ًالمطار(ًمالحظاتًموقعية  
باتًف  ًً:)منًموقعًالض 

 - وجدنا ثالثة مواقع للضربات التي تعرض لها المطار ونوجز تفصيلها بالتالي : 

(( والتي كانت في صالة االستقبال    R1)) تم توضيح موقعها بالرسم الكروكي المرفق بالرمز    األولى:الضربة    -

 عد إصابتها إلى األرض داخل وسقط الصاروخ الذي أصاب الواجهة ب  للصالة،  , وإصابة الواجهة األماميةللضيوف

فتحة في األرض وفق ما هو موضح بالرسم المرفق بهذا التقرير ) رسم   ومخلفا    يرة،كب  أضرارا    مسببا    الصالة؛

1,2,3) . 

(( وكانت في مدرج المطار وعلى   R2توضيح موقعها بالرسم الكروكي المرفق بالرمز    )) تم   الثانية:  الضربة  -

ج المطار  من موقع الضربة األولى, وقد تسببت بأضرار كبيرة وفي إتالف أرضية مدر  مترا     79.2مسافة تبعد  

 . ( 4وتم توضيح ذلك في الرسم المرفق ) رسم   ،سم 32.6ومسببة حفرة في األرض بعمق  واضح،بشكل 

 االستقبال،   ((  وكانت خارج صالة  R3)) تم توضيح موقعها بالرسم الكروكي المرفق بالرمز    الثالثة:  الضربة  -

وبالتحديد في منطقة الربط بين اإلسفلت أمام الصالة ومنطقة التشجير, وتبعد   بالطائرات،  وقبل المدرج الخاص

وأدت إلى    التشجير،  بت بأضرار لإلسفلت ومنطقةوقد تسب  مترا ،  54.6هذه الضربة عن الضربة الثانية بحوالي  

 . ( 5تفاصيلها بالرسم المرفق )رسم كبيرة، موضحا  وجود حفرة 

 وقد قمنا بتوضيح المزيد من المالحظات التي وجدناها في الموقع من خالل الرسومات المرفقة  

 1.20حفرة بعمق    R1في موقع الضربة األولى ظهرت حفرة في منطقة سقوط المقذوف والتي رمزنا لها بالرمز  

مع   األفقي،   لمستوىدرجة مع ا  37وزاوية    الرأسي،درجة مع المستوى    53مع حصولنا على زاوية سقوط    ، متر

كما أن الربط بين   االصطدام،  نت عليه قبلتأكيدنا أن االصطدام أدى إلى خفض زاوية السقوط للمقذوف عما  كا

ا اإلصابة  واجهة  موقع  على  للصاروخ  زاوية   الصالة،لمباشرة  يعطي  للصاروخ  النهائي  السقوط  منطقة  وبين 

وهو األمر الذي يحصر منطقة   اتجاه الشمال،  رقي إلىه الشمال الشدرجة من اتجا5   –  3.5انحراف بمقدار  

 .اإلطالق بين الخطوط الموضحة في الخارطة المرفقة أدناه

  أكبر كما توضح المساحة بين الخطين باللون األحمر االحتمالية األكبر للمناطق والمواقع التي من الممكن بشكل  

تكون من    الصواريخ،  لإلطالق  مصدرا    أن  تقديرها  تم  التي  االنحراف  زاوية  االعتبار  بعين  باألخذ    إثروذلك 

   نفسها.  سقوطه النهائي داخل الصالة وبين موقع الصالة،طدام الصاروخ األول بواجهة اص

ًً:مالحظة

كونها ال تخضع لقوانين الفيزياء في حركتها  ،  ال تنطبق على الصواريخ الموجهة والقنابل الذكية  جميعا    هذه الزوايا

  التقرير،  ما في  إلى آخر ويمكن أن يكون متموج  .....،  وتوجهها نحو أهدافها يكون في مسار غير منضبط    ،اآللية
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من الشمال   مختلفين؛  ستهداف انطلقت من موقعين الصواريخ التي تم بها االأن    مفادها   نتيجة  ص إلى  الذي خلو

 وتعز.  ه يقع في مسار مدينتي ذماروباتجا الغربي،ومن الشمال 

اء العسكريً-2 ً:ًتقرير فريق الخنر

إجراءات المعاينة لشظايا المقذوفات التي تم  باشر فريق الخبراء العسكريين الذين تم االستعانة بهم من قبل اللجنة،

نوعية األسلحة جمعها من   تحديد  بهدف  المقذوفات وذلك  بمشاهدة مواقع سقوط  الفريق  قام  كما  الواقعة،  مكان 

القصف في  ال  ووفقا    ،المستخدمة  قدمها  التي  األولية  والذي  للمعلومات  التحقيق  لفريق  أن أشارت  خبراء  إلى 

قود الخاص بهذه الصواريخ الو  المقذوفات التي تم بها القصف كانت لصواريخ بالستية متوسطة المدى، وأن آثار

مطور من    التي تم جمعها من مكان القصف تدل على أن الصواريخ التي تم بها القصف هي من نوع    واألجزاء

( ، وعلى ضوء ذلك ولكون فريق التحقيق قد توصل من خالل تحليله لمقاطع الفيديو التي تم  Fبدر)  صواريخ

إليها فريق الخبراء العسكريين أخذها من كاميرات المراقبة الخاصة   النتيجة التي توصل  بالمطار إلى ما يؤكد 

المختصين باألسلحة بشأن نوعية السالح المستخدم في القصف، حيث أظهرت الكاميرات ومن خالل استخدام  

رى،  برنامج العرض البطيء لتسجيالت كاميرات المراقبة المقابلة لصالة كبار الضيوف والكاميرات الخارجية األخ 

تم بها  التي  تبين شكل وحجم الصواريخ  ثابتة  قبل سقوطها، وأخذ صور  اللجنة من مشاهدة الصواريخ  تمكنت 

القصف، ونظرا لدقة القصف الذي تم به استهداف مطار عدن وتشابهه مع بعض الوقائع التي قامت اللجنة بالتحقيق 

هي من   عدن،  يخ المستخدمة في قصف مطار صوارفيها في محافظة مأرب، وبهدف تحديد ما إذا كانت نوعية ال

والتي ثبت مسئولية أحد األطراف عن القيام    مأرب،  تهداف بعض المواقع في محافظةنفس النوع الذي تم فيه اس

الذي   األسلحة  أحد خبراء  تكليف  التحقيق  فريق  قرر  قبلبإطالقها،  من  بهم  االستعانة  إلى    اللجنة،  تم  باالنتقال 

لقيام بمقارنة ما تم جمعة من الشظايا من مطار عدن مع ما تم جمعة وتحريزه من قبل محافظة مأرب ، وذلك ل

ومنزل محافظ محافظة   األركان،  وقائع استهداف مقر رئاسة  الجهات المعنية في محافظة مأرب، وبالتحديد في

 في وقت محدد.   مأرب، وذلك لتشابه هذه الوقائع مع واقعة مطار عدن من حيث دقة االستهداف واقترانه بهدف 

للتقرير    إليها، ووفقا  محافظة مأرب لغرض تنفيذ المهمة المشار    إلى  قام الخبير المكلف باالنتقال  لذلك،  وتنفيذا  

جد أن  اللجنة، فقد   إلى  المرفوع منه حد كبير بين عدد من بقايا الشظايا المميزة التي تم جمعها    تشابها  إلى  هناك  و 

من مطار عدن، مع ما تم جمعه من شظايا في الواقعتين المذكورتين، وهو ما يدل على أن الصواريخ المستخدمة 

  في محافظة مأرب،  إليهماتخدمة في الواقعتين المشار  في قصف مطار عدن هي من نفس نوعية الصواريخ المس

 :الخبير هو النتيجة التالية أهم ما توصل إليهوكان من 
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( مع بقايا الصواريخ المأخوذة من مطار  Fتشابه الشظايا المتفجرة في مأرب مع نوع الصواريخ )بدر •

 عدن.

 الحالتين )مطار عدن + مأرب(.  تشابه الدقة في إصابة األهداف بين •

 السقوط للصواريخ في مأرب وبين ما سقطت في مطار عدن. تشابه التدمير بين أماكن •

 صناعة الصواريخ إيرانية تنفرد بامتالكها واستخدامها جماعة الحوثي.  •

  أحد   الخبير العسكري، قامت اللجنة بأخذ بعض القطع التي تم جمعها منإليها    كيد هذه النتيجة التي توصلولتأ 

وإرساله مأرب،  محافظة  في  المذكورة  مع  الوقائع  أحد   بعضا  إلى  عدن  مطار  من  تم جمعها  التي  القطع  من 

للمقارنة بين العينتين ولتحديد مدى التطابق بين المعدن المستخدم   بتحليل المعادن، وذلك  برات الفنية المختصةالمخت

 في الصواريخ محل المقارنة.   

المقا إجراء  إلىوبعد  الرفع  تم  المختبر،  قبل  من  الصواريخ   رنة  مطابقة شظايا  نتيجة  فني حول  بتقرير  اللجنة 

 :المرسلة من قبل اللجنة تضمنت التالي

المكونة لمعدن    -1 العناصر  لتحديد  الطبقية  للعناصر: من خالل تحليل األشعة  التحليلي الطبقي  شظايا الفحص 

جد أنها  متطابقة في التحليل الكمي والنوعي. الصاروخين محل المطابقة و 

الصاروخين في نطاق متقارب : تم التأكد أن صالدة معادن الشظايا المختبرة لكال  حص صالدة معدن الشظاياف  -2

(، وهو ما يؤكد تطابق نوعية المعدن HB( لقيم صالدة المعادن بتدريج مقياس الصالدة برينيل)15+ 3-السماحية )

 في الصواريخ محل االختبار.  

ي مواقع التواصل وما توصل إليه باحثو المنشور تحليل مقاطع الفيديو ً-
ز
 اللجنة:  ة ف

اللجنة في محافظتي ذمار وتعز، وإفادات العديد من المواطنين، الذي تم السماع   باحثو  إليه  من خالل ما توصل

 إليهم وتسجيل إفاداتهم وشهاداتهم من قبل باحثي اللجنة، فقد تبين للجنة أن هناك موقعين تم من خاللهما إطالق 

 أربعة صواريخ بالستية متوسطة المدى، وهي على النحو التالي:

اللجنة   إليهم   استمعت  الذين  وما أكده الشهود   ،مطار الجند محافظة تعز: وفقا لما تحكيه مقاطع الفيديو:  الموقع األول

  في   األشخاص الذين كانوا متواجدين  من المطار ومن  ةالقريب  المنطقة  فقد شاهد الكثير من أبناء  بأسمائهم،وتحتفظ  

الواحدة ظهرا ،  الساعة  حوالي    م ، من بعد 2021/ 30/12خ:  األربعاء بتاري  وبالتحديد في يوم،  في حينه  المنطقة
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بقليل   الجنوب، سقط واحد منها بعد إطالقه  جهة   بمحافظة تعز إلى   مطار الجند   صواريخ من  (2) إطالق عدد  تم  

بعد   ناطقسقط في أحد الم  ، وقد تداول ناشطون أيضا  صورا  للصاروخ الذي قيل أنهفي مكان قريب من المطار

 من مطار الجند. انطالقه

اللجنة وتحتفظ بأسمائهم، أنهم شاهدوا صاروخين انطلقا من مكان  أكد الشهود الذين استمعت إليهم : الموقع الثاني

 قوعفي مدينة ذمار في اتجاه الجنوب، وأنهم سمعوا بعد ذلك بحوالي خمس دقائق بو  اتمعسكرأحد البالقرب من  

 القصف في مطار عدن.

 :( UNSATع لألمم المتحدة )بالتخاطب مع معهد التدريب التا -

الصواريخ، قامت اللجنة بالتخاطب مع مدير   شان مواقع إطالقب  ،اللجنة  المعلومات التي توصلت إليهاى ضوء  عل

لألمم المتحدة قيام البرنامج التابع  إمكانية    ، بشأنUNSATقسم التحليل الساتلي والبحوث التطبيقية في اليونسات  

ها مقاطع معلومات تتعلق بصور األقمار الصناعية التي قد يكون تم التقاطها للمواقع التي وثقت  بموافاة اللجنة بأي

لبرنامج عبر شبكة االنترنت بتاريخ :  عليها شهادة الشهود، وتم عقد اجتماع مع مدير ا  الفيديو المتداولة، وأكدت

في   لمفوضية السامية لحقوق اإلنسانب امذكرة عبر مكت  م، تم فيه مناقشة الموضوع، كما تم إرسال19/1/2021

مؤر اللجنة  قبل  من  المطلوبة  المعلومات  تتضمن  بتاريخ:  اليمن،  اإلحداثيات م20/1/2021خة  بها  ومرفق   ،

يديو الموضحة لمكان سقوط نسخ من مقاطع الف  باإلضافة إلى ونسخ من مقاطع الفيديو،    التقريبية لمواقع اإلطالق

اللجنة عبر   ستلمتا  م2021  فبراير  17ت المراقبة التابعة للمطار، وبتاريخ  والمأخوذة من كاميرا  الصواريخ،

 المتحدة التشغيلي لتطبيقات األقمار الصناعية  ن تقريرا  بما توصل إليه برنامج األمم مكتب المفوضية السامية في اليم

 ما تضمنه التالي:    أهم ، ومن

 برنللامج األمللم المتحللدة التشللغيلي لتطبيقللات األقمللار –" توصللل معهللد األمللم المتحللدة للتللدريب والبحللث 

إلللى تقيلليم مفللاده أن الللذخيرة التللي ضللربت المكللان ونتجللت عنهللا الحفللرة مللن المحتمللل أن يكللون  الصللناعية،

 درجة، وهو اتجاه من الشمال إلى الشمال الغربي. 315اتجاهها المساري بزاوية 

هللذا االتجللاه المسللاري فللي جميللع أنحللاء الللبالد وتبللين أن تعللز هللي نقطللة  8د ذلللك، تتعقللب الشللريحة بعلل 

 انطالق معقولة.

أيضلللا  التقلللارير المفتوحلللة المصلللدر المتلللوفرة والمتعلقلللة بكلللل ملللن تعلللز وذملللار  8تسلللتعرض الشلللريحة و 

 لإلشارة إلى مواقع العديد من مقاطع الفيديو والصور المشار إليها.
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 الصللواريخ المحتملللة التللي كللم لإلشللارة إلللى أنللواع 150، تللم عللرض مخللزن مؤقللت دائللري بطللول أخيللرا   

ينتظللر برنللامج األمللم المتحللدة التشللغيلي لتطبيقللات األقمللار الصللناعية تسللليم الصللورة التللي تللم و يحتويهللا،

فللي حالللة أنهللا ت ظهللر اسللتعدادات متقدمللة ألي إطللالق، إال أن م،  2020ديسللمبر  28التقاطهللا لللذمار فللي 

 ."احتمالية ذلك ت عد منخفضة للغاية

 
 يق:المقابالت التي قامت بها اللجنة ضمن إجراءات التحق

للجنلللة  المخلللتص باألسللللحة، والتلللابع عضلللو فريلللق الخبلللراءب م8/2/2021 التقلللت اللجنلللة بتلللاريخ -1

ب المفوضلللية ملللدير مكتللل روبحضلللو ووللللف كريسلللتيان بلللايس، السللليد  التابعلللة لمجللللس األملللن العقوبلللات

وذلللك فللي إطللار تللداول المعلومللات مللع الجهللات ذات العالقللة بللالتحقيق  السللامية لحقللوق اإلنسللان فللي اللليمن،

قطللة فللي الواقعللة، حيللث أبلللغ اللجنللة إلللى أنلله تللم الحصللول مللن قبللل فريللق الخبللراء علللى إحللدى الصللور الملت

التللي تللم بهللا إطللالق الصللواريخ مللن  عبللر األقمللار الصللناعية، تؤكللد وجللود بعللض مللن  معللدات اإلطللالق

مطللار الجنللد فللي نفللس التوقيللت والتللاريخ الللذي تللم بلله اسللتهداف مطللار عللدن، وهللي النتيجللة التللي تللم تأكيللدها 

 في التقرير المقدم من الفريق إلى مجلس األمن. بعد ذلك

لللى عوالللذي عمللل  كللن االسللتخبارات فللي التحللالف العربللي،التقللت اللجنللة بالمقللدم/ ناصللر سلللطان ر -2

صللواريخ ومللن مواقللع الضللربات وقللام بنقللل بعللض القطللع مللن ال زيللارة المطللار فللور حللدوث الواقعللة،

قللرروا تشللكيل لجنللة بللالنزول إلللى المطللار، وعمللل الفريللق المشللكل علللى أخللذ  الللثالث، بللأنهم فللي التحللالف

قللع د اتجللاه الصللواريخ، وأفللاد أن الصللاروخ األول يختلللف مووتحديلل المسللافات بللين كللل ضللربة وأخللرى،

تكللون مللن  واحتمللال كبيللر أن ،الصللواريخ متوسللطة المللدى وأن إطالقلله عللن الصللاروخين الثللاني والثالللث،

الصللواريخ  تشللبه ي أحدثتللهلللذ ا ومللن خللالل القطللع المتنللاثرة واألثللر هللذه الصللواريخ ، وأن( Fنللوع )بللدر

ال يوجللد مللع التحللالف منصللات  ، كمللا أفللاد أنللهكيلللومتر( 300مسللافتها ) التللي اسللتهدفت مدينللة تعللز، وأن

درة القللوات ها عنللد مغللاتللم سللحب ي اسللتهداف بالصللواريخ، وذلللك بعللد أنبللاتريوت لحمايللة مدينللة عللدن مللن أ

وقللوع الحادثللة بتللأمين مبنللى المطللار قللوات التحللالف قامللت يللوم  اإلماراتيللة لمدينللة عللدن، كمللا أفللاد أن

تللي تكفللل حمايللة أعضللاء الحكومللة ونقلهللم إلللى امللت باتخللاذ كافللة اإلجللراءات الكمللا ق والمنللاطق المجللاورة،

 في منطقة معاشيق. مقر إقامتهم
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ى المللدرج لمللدة حللوالي عللل هبوطهللا الطللائرة تللأخر مطللار عللدن والللذي أفللاد أنأمللن التقللت اللجنللة بمللدير  -3

 ذي كللان مقللررا  أنتللم تغييللر مللدرج المطللار اللل دقيقللة بسللبب ازدحللام المسللتقبلين فللي المطللار، وأنلله 20

ودخللول أعللداد مللنهم إلللى قللرب المللدرج، وأنلله بسللبب تغييللر  كثافللة المسللتقبلين، بسللببالطللائرة تهللبط فيلله 

ئرة علللى المللدرج السللابق قبللل سللتتوقف فيلله الطللا المللدرج سللقط أحللد الصللواريخ فللي المكللان الللذي كللان

صللنعاء،  طيللران اليمنيللة فلليمركللز السلليطرة والللتحكم الخللاص ب فللاد أنلله حتللى اليللوم ال يللزالكمللا أ تغييللره،

مكللن مللن خالللله الحصللول علللى كافللة المعلومللات المتعلقللة بالطللائرات التابعللة للخطللوط الجويللة وبالتللالي ي

 لك معلومات الهبوط واإلقالع.اليمنية بما في ذ 

 شللفيات الللذي تللم إسللعافومللدراء المست جانللب المللذكورين أعللاله التقللت اللجنللة بعللدد مللن الضللحايا إلللى -4

 ن األسماء والعدد ونوعية اإلصابات.وذلك للتحقق م إليهم، الضحايا

ًً:النتيجة

نللة مللن تقللارير ووثللائق مللن خللالل التحقيقللات التللي قامللت بهللا اللجنللة، ومللا تضللمنه ملللف القضللية لللدى اللج

مطللار عللدن الللدولي واقعللة القصللف ل أناللجنللة  أمللامالثابللت  أن وحيللث فيللديو،ومقللاطع  وإفللاداتوصللور 

مللن نفللس نللوع الصللواريخ  بالسللتيةقللد تمللت مللن خللالل اسللتخدام صللواريخ   ،م30/12/2020 :بتللاريخ

ت جماعلللة الحلللوثي علللن والتلللي أعلنللل ملللأرب،اف علللدد ملللن المواقلللع فلللي محافظلللة التلللي تلللم بهلللا اسلللتهد 

تللم االسللتهداف بهللا هللي  الصللواريخ البالسللتية التللي أيضللا  ، أن اللجنللة أمللامالثابللت  أنكمللا  عنهللا، مسللؤوليتها

 امتالكهللا،ي أعلنللت جماعللة الحللوثي عللن والتلل الصللنع،اإليرانيللة  ( F بللدر)مللن صللواريخ  مطللور، مللن نللوع

تقريللر  بمللا فللي ذلللك اللجنللة ومللن خللالل تقللارير الخبللراء أمللامكمللا ثبللت  االسللتهداف،بللدقتها فللي والمعروفللة 

فلللي محافظلللة تعلللز يقلللع  األول؛ملللن ملللوقعين  إطالقهلللاالصلللواريخ تلللم  أن المتحلللدة؛فريلللق برنلللامج األملللم 

ي محافظلللة ذملللار بلللالقرب ملللن والثلللاني يقلللع فللل ( 13.68878,44.65393ي ) االحلللداث بلللالقرب ملللن

 (.14.538085,44.431170 ي )االحداث

ي، ممثلللة الحللوث جماعللة االنتهللاك هللي  لمسللؤولة عللن ارتكللاب هللذاالجهللة ا أنوبنللاء عليلله تبللين للجنللة 

لك بللدر الللدين الحللوثي زعلليم عبللدالم أهمهللمومللن  والعسللكرية،هللا األمنيللة قياداتو للجماعللة، العليللا بالقيللادات

وعبللدالحكيم الخيللواني رئلليس مللا  للجماعللة،هيئللة االسللتخبارات التللابع  و أبللوعلي الحللاكم رئلليس الجماعللة،

  وتعللز، فللي محللافظتي ذمللار القيللادات العسللكرية إلللىفة باإلضللا للجماعللة، سللمى بللاألمن القللومي التللابعي

يللة التللي كانللت تقللل حكومللة الجمهورقللد اسللتهدف مطللار عللدن الللدولي والطللائرة هللذا االنتهللاك لكللون  ونظللرا  
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قمللع حكللام معاهللدة أل تلله الصللريحةمخالفول  وماديللة،بشللرية  أضللرار ونتيجللة لمللا ترتللب عليلله مللن اليمنيللة،

بهللا والخلللاص  ملحللق والبرتوكللول ال الموجهللة ضللد سللالمة الطيللران المللدني، الغيللر مشللروعة األعمللال

ألهللم  هإضللافة لمخالفتللخدم الطيللران المللدني، سللتالعنللف غيللر المشللروعة فللي المطللارات التللي ت بقمللع أعمللال

مثللل هللذا الفعللل يعتبللر والتمييللز، ولكللون  الضللرورة التناسللب والللدولي اإلنسللاني المتعلقللة ب مبللادئ القللانون

وص عليلله فللي قللانون لمللا هللو منصلل وطبقللا   الوطنيللة، عاقللب عليهللا وفقللا للقللوانيناألفعللال المجرمللة والممللن 

ملللن النيابلللة العاملللة  تأمللللاللجنلللة  فلللإن العسلللكرية،قلللانون الجلللرائم والعقوبلللات وكلللذا  العاملللة،العقوبلللات 

 .وقت أسرعالقضاء في  إلىحالة المتهمين في هذه الواقعة استكمال إجراءات إ

بتاريخ  ، محافظة حجة -مديرية حرض  - شليلةقرية   -واقعة قصف منزل المواطن علي جحر محمد حدادي  -2

 م. 11/1/2019

فجللرا   4:00تلخللص الواقعللة: بحسللب مللا تضللمنه ملللف القضللية لللدى اللجنللة الوطنيللة أنلله فللي تمللام السللاعة 

 بنللي حللدادي شللليلةقريللة  الضللحية علللى حجللر محمللد حللدادي فلليتعللرض منللزل  11/1/2019:بتللاريخ 

 إلللىمباشللره وأدى  المنللزلصللاروخ باليسللتي اسللتهدف  ةحجلله للقصللف بواسللط محافظللةحللرض  مديريللة

 والنساء. األطفال معظمهم من آخرين 7 وإصابةأشخاص  7مقتل 

 والضحايا هم: 

 القتلى: أسماء

 العمر االسم م

 عاما   14 فاطمة علي جحر حدادي -1

 أعوام 10 مهدي علي جحر حدادي -2

 أعوام 7 ليلى جحر حدادي -3

 عاما   12 حمود علي جحر حدادي -4

 عاما   29 علي هادي محمد حدادي -5

 عاما   31 حدادي أحمد يحي علي  -6

 عاما   47 علي حدادي أحمد شقراء  -7
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 المصابين: أسماء

 العمر  االسم م

 عاما   22 محمد زين  أحمد -1

 عاما   34 سعد محمد زين  -2

 عاما   16 يوسف محمد زين  -3

 عاما   44 جمعه علي حدادي -4

 عاما   14 حسن علي حدادي  -5

 عاما   42 علي جحر محمد حدادي -6

 عاما   34 فاطمة محمد حدادي -7

 

الشهود شهادة  و  قرية الشليلية،  أهالي  عدد من  وإفادة  حدادي،أقوال الضحية علي جحر محمد    وبحسب ما ورد في  

صباحا     4، وفي تمام الساعة  م11/1/2019  بتاريخ:  أنه  ،اللجنة وهم: )ي.ع.ع.م( و)ع.ا.ا.ج(   إليهم  استمعتالذين  

على    مباشرةبصاروخ باليستي سقط  للقصف    محافظة حجة،  مديرية حرض،  الشليلة في بني حدادي  تعرضت قرية

الوا  جهة   من   إطالقه  تمومنزل الضحية علي جحر محمد حدادي،   قعة تحت سيطرة جماعه شرق مدينه عبس 

وإصابة   سبعة أشخاص،  ونتج عنه مقتل  انفجار؛ ودوي هائل، أثار الرعب بين سكان القرية،  ونتج عنهالحوثي،  

وتضرر    حدادي،ر منزل الضحية علي جحر محمد  تدمي  إلى   كما أدى  واألطفال،  من النساء  سبعة آخرين أغلبهم 

أو موقع عسكري في منطقة   ثكنة  رغم أنه ال يوجد أيب   ةريالقصف استهدف الق  المجاورة، وأن عدد من المنازل  

 عن مناطق االشتباكات.  بعيدة جدا  القرية  االستهداف، وأن 

ًالنتيجة:ًً

وإفادة   حدادي،الضحية علي جحر محمد    أقوال  وما ورد في   الوطنية،  اللجنة  أجرتها  من خالل التحقيقات التي 

صاروخ    بواسطة  جحر محمد حدادي تعرض للقصفالشهود بأن منزل الضحية علي  القرية؛ وشهادة  بعض أهالي  

الرغم من عدم وجود أي هدف من اتجاه شرق مدينه عبس التي تسيطر عليها جماعه الحوثي؛ ب  إطالقه  بالستي، تم 

 ،  قصففي القرية التي يقع فيها المنزل المستهدف والمنازل المجاورة له التي تضررت من ال ثكنة عسكرية أو 

تسيطر    قياده جماعه الحوثي التي  هي  وأن الجهة المسؤولة عنه  االنتهاك،وقوع    صحة  وبناء عليه تأكد لدي اللجنة

 منطقه شرق مدينة عبس.  بالتحديد و منها، اإلطالق على المنطقة التي تم 
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 م. 2021/ 10/6 بتاريخ محافظة مأرب – مأرب مدينة  - واقعة استهداف مدنيين  -3

م ، تعرضت  2021/  10/6  بتاريخ  ( من مساء يوم الخميس 7.00)تتلخلص الواقعلة، بأنله فلي تملام السلاعة  

  المنشآت،  شرطة  إدارة  في المسجد الكائن في مقر  أحدهاسقط    النارية،للقصف بعدد من المقذوفات    مدينة مأرب

أدى ثم   مما  المواطنون وسيارات اإلسعافوحين هر  أنه  إلى سقوط عدد من الضحايا،  مكان سقوط   إلى  ع  

فيما   اإلسعاف، سيارة    آخرين أصاب أحدهام استهداف منطقة القصف بمقذوفين  المقذوفات إلنقاذ الضحايا، ت 

عن    فضال    شخصا ،  32  وإصابة  أشخاص،  6مقتل    إلى  أدى  مما  األمن،  جوار المنزل التابع لمدير  اآلخر  سقط  

 : ما سببه القصف من أضرار مادية. والضحايا هم

 أسماء القتلى: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م االسم       

 1 فارس سعيد ناجي الشرعبي 

 2 محمد قائد محسن مرشد 

 3 عبد الحافظ علي سعيد دبوان 

 4 محمد ناصر محمد القطيش 

 5 أحمد مطهر عال 

 6 محمد عبد هللا هاجر 

 7 مبروك حسن عام 

 8 عالءصالح عبده صالح  

 9 هزاع عبد هللا مسعد 

 10 عبد الخالق أحمد علي الذيب 

 11 انس أحمد حيدر علي

 12 علي ناصر علي صالح 

 13 صالح محمد عبده الحذيفي

 14 مطلق عبدربه صالح

 15 عيسى عبدهللا غالب دبوان 

 16 محمد ناصر مصلح 

 17 صالح عبدهللا محمد شبين 

 18 فاروق علي حسان حسن 

 19 هدى علي عبدهللا العولقي 

 20 حسين أحمد مطهر عالء

 21 مهدي صالح عبدهللا

 22 صالح محمد هزبر 

 23 رشاد عبده محمد 

 24 حسن عبد الكريم محمد

 25 حافظ حزام صالح عالء

 26 سالم علي سالم أبو غيري 

 27 عزيز مارش إسماعيل 

 28 عبد هللا أحمد هادي

 29 عبد الرحمن أحمد حسين 

 30 نصر عبده علي صالح

 31 ماجد ناجي علي 

 32 زهير محفوظ مسعد 
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 أسماء الجرحى: 

 

 

 

 

 

  

موقع القصف في صباح اليوم   إلىحينها بالنزول   مأرب كانوا متواجدين في مدينة    ذيناللجنة ال  أعضاء  وقد باشر 

ن عبارة ع  أحدها  والذي كان  الواقعة، ذوفات التي سقطت  في محل  قوشرع الفريق بمعاينة وفحص بقايا الم  التالي،

  آثار   وقد شاهد الفريق  أمن المحافظة،منزل مدير    في حوش  الواقعةاألشجار    إحدى  طائرة مسيرة انفجرت في قمة

رة المسيرة التي تم  من  بقايا الطائ أجزاء كما قام الفريق بجمع المجاورة،والمنازل  األمنالشظايا في منزل مدير 

  كلي،   قصف والتهدم بشكلالذي تعرض للو  المنشآت،نة المسجد التابع إلدارة  كما قام الفريق بمعاي  االستهداف،بها  

كما تم السماع لعدد    المقذوف،  ومكان سقوط    آثار القصف،  ومعاينة  الموقع؛ايا المتناثرة في  ظوتم جمع بقايا الش

 البوابة،   وفي وقت خروج المصلين من  بدقائق،  بعد انتهاء صالة المغرب  بأنه   أفادوا   والذين  الواقعة،  من شهود 

ر الذي سمع دويه صاروخ بالستي وذلك من خالل صوت االنفجا  أنه  بما يعتقد   المباشر،  تعرض المسجد للقصف

كما قام فريق   والجرحى،تلى  وسقوط عدد من الق  بالكامل،  القصف إلى تهدم المسجد   مأرب؛ وأدى  في كل مدينة

بمعاينة وسطها    اللجنة  في  يقع  التي  استهدافه  المسجد؛الساحة  تم  بصاروخوالتي  سقوط   آخر  ا  من  دقائق  بعد 

سقوط الصاروخ الذي    عن المسجد الذي تم قصفه، وعاين الفريق مكان   بسيطة   أمتار  وعلى بعد   األول،الصاروخ  

الموقع،    ب إفادة المتواجدين فيمتر (، وبحس  4متر وقطر    ٢) بعمق    ؛حفرة في الحوش الترابي  إحداث  تسبب في

حضور سيارة اإلسعاف لنقل القتلى والجرحى الذين سقطوا بسبب الصاروخ    أثناء   الصاروخ الثاني سقط    فإن

كما قام فريق القصف،    مكان  إلىسعفين والمواطنين الذين هرعوا  عدد من الم  ل وإصابةفي مقت  وتسبب  األول

 راء القصف، حيث تم تصويراللجنة بالنزول إلى المستشفى العسكري ومعاينة سيارة اإلسعاف التي تضررت ج

لجنة  . كما استمع فريق الالثانية  اإلسعاف  سيارةسائق    إلى  ، إضافةالسائق والمسعف   إفادة  إلى  واالستماعالسيارة؛  

  اإلصابات   ونوعية  إلى المستشفى،ل عدد الضحايا الذين تم نقلهم  العسكري حو  مأربلشهادة مدير عام مستشفى  

 العسكري. بضحايا القصف الذين استقبلهم المستشفى  كشفا  ا لها، كما قام بتسليم الفريق التي تعرضو

 م االسم 

 1 محمد صغير علي علي 

 2 محسن ناجي عوض

 3 يوسف عبدهللا مصلح

 4 حافظ مصلح ناجي واصل 

 5 جثة مجهولة الهوية 

 6 الهوية جثة مجهولة 
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  بأنالفريق  إبالغ    حيث تم   المباشر،  عملية التحقيق  مأرب الستكمال  لى مستشفى هيئةبعد ذلك انتقل فريق اللجنة إ 

 ستلم الفريق من مدير المستشفى ا كما    منهم،  الذي تم االستماع إلفادة عدد الجرحى    أغلب  استقبل  الهيئةمستشفى  

 التي تعرض لها كل ضحية. اإلصابةونوعية  الضحايا؛ بأسماء كشفا  

ً:ًًالنتيجة

اللذي وملا تضمنله تقريلر فريلق النلزول    المذكورة؛  ا اللجنلة فلي الواقعلةملن خلالل التحقيقلات التلي أجرتهل

وملا ورد فللي شللهادة الشللهود   الواقعة،  ت اللذي وجلدت فلي ملكانوبقايلا المقلذوفا  القصفقلام بمعاينلة موقلع  

ومنهم المدعو   الحوثي،  ادة جماعللةعللن هذا االنتهاك هي قي  ئول؛ تبيللن للجنللة بللأن المسللوأقللوال الضحايللا

  مأرب.   للجماعة في جبهة  العسكريون التابعون  المسئولون  الزايدي،  ومبارك صالح المشن  طيعمان،  علي محمد 

 استهداف مقر النادي األهلي بمحافظة تعز:  -4

  ه بأن  في الملف،تتلخص الواقعة، بحسب ما تضمنه ملف القضية لدى اللجنة وبحسب ما تضمنته الوثائق المرفقة  

تعز في   مبنى نادي أهلي، صباحا  تعرض  06:00)وفي تمام الساعة )  ،م12/12/2020في يوم األحد الموافق  

بجراح    آخرين  ( أطفال3)  وإصابة  الريمي وولده،  تسبب في مقتل الكابتن ناصرمديرية القاهرة لسقوط مقذوف  

 مختلفة. 

 أسماء القتلى:

 العمر االسم م

 عاما   52 ناصر الريمي   1

 أعوام  10 عمران ناصر الريمي  2

 أسماء المصابين:

 العمر االسم م

 سنوات 10 محمد حسينكرم شوقي  1

 سنوات 7 رمزي شوقي محمد حسين 2

 سنوات 10 معتز عبده محمد  3

 

 مكان الواقعة   الميداني إلى  من خالل النزولوذلك    مباشرة،  قيق في الحادثة بعد حدوثهاوقد باشرت اللجنة التح

وبمجرد النزول تم جمع عينات من الشظايا   ري مختص في تحديد أنواع األسلحة والمقذوفات،بمعية خبير عسك

ممن حضروا االستماع لعدد من الشهود والمسعفين  و  القصف، وتصوير مكان سقوط المقذوف،  الموجودة في مكان



43 
 

منهم:   اللجنة و  ستمعت إليهموقد أفاد الشهود الذي ا  الضحايا،  إليها  أ سعفالمستشفى التي    االنتقال إلىو  الواقعة،

  للتدريب،   الكثير من الرياضيين  يوميا    أن مبنى النادي يرتاده  ،.ع.ع( ، )س.م.س( ، ) ن.ع.ع()ع.س.أ( ، ) هل  

 دوي انفجار قوي وغطى   م، س مع12/12/2020  تاريخ:يوم السبت    ، صباحا  (  06:00في تمام الساعة )  أنه  و

على  وكان هذا االنفجار ناتج عن سقوط مقذوف على مبنى النادي المطل النادي،الغبار والدخان ساحة على أثره 

الكابتن ناصر الريمي    مقتلفي  تسبب  في جميع أرجاء المكان ما    وتطايرت الشظايا  بالنادي،  ميدان التدريب الخاص

أ صيب  في ميدان  الذين تمزقت أشالئهم  عمران،  وولده الذين  إلى جانب عدد من األطفال  (  3)م  منه   التدريب، 

الريمي وابنه عمران  الكابت  الضحايا وهمكان  وقد    ومعتز،رمزي وكرم  هم  و  أطفال، هم من  وآخرون؛ن ناصر 

  أكاديمية   يب الالعبين المسجلين فيحضور تدر  اجل  مقر النادي من  قد وصلوا مبكرا  إلىرمزي ومعتز وكرم  

وعددهم    ولم يصل بعد بقية األطفال   وع، أسب  م يومي الجمعة والسبت من كلالذي يقاو  سنوات، (  10النادي فئة )

عضاء النادي الذين كانوا األطفال المصابين من قبل بعض أ  بعد سقوط الضحايا تم إسعافوثم أنه  ثالثي طفال ،  

هو النادي    أن  الشهود وقد أكد    الثورة،  مستشفى   إلى  القريبة من مقر النادي  األمن  إدارة  أفراد   وبعض  متواجدين؛

أي  ال توجد    أنه  كما  سالحا ،   حارس النادي ال يحملأن  حتى    مسلحون،  جد بهااوت يال  منشأة رياضية  عبارة عن  

  األمل   وهي مركز  المدنية،عدد من المنشئات الحيوية    كون النادي يحده  النادي،عسكرية بجوار  أو أهداف  ثكنات  

 أمن  وإدارة لحديقة الوحيدة في المدينةاوهي  يتي،س حديقة جاردنو  مستشفى األمومة والطفولة،و األورام، لعالج

 . عدد من المباني السكنيةوالمحافظة 

 النتيجة: 

التي أجرته  التحقيقات  التي حصلت من خالل  اللجنة واألدلة  الطبية  وأقوال  عليها،  ا   المرفقة،  الشهود والتقارير 

وت صحة الواقعة بسقوط تأكدت ثب  العسكري،   وتقرير الخبير  وزاوية سقوط المقذوف،  الميدانية؛  وتقرير المعاينة 

 الستين؛ لمدينة تعز من اتجاه شارع    وتم تحديد الجهة مصدر إطالق المقذوف من الجهة الشمالية  هاوزر،  قذيفة

 ي. وبالتالي فإن الجهة المسئولة عن هذا االنتهاك هي جماعة الحوث الحوثي، حيث تتمركز جماعة

 :م3/2021/ 21محافظة الحديدة  –قصف منزل وهيب عبده رضوان مديرية حيس  -5

في تمام الساعة   الوثائق المرفقة بالملف، أنه  هوبحسب ما تضمنت  في ملف القضية،   تتلخص الواقعة بحسب ما ورد 

نطقة سقط مقذوف على منزل وهيب عبده رضوان في م  ،م2021/ 21/3  ( من مساء يوم الثالثاء بتاريخ:06:00)

 هو وثالثة أطفال آخرين.      حيس محافظة الحديدة، أدى إلى مقتل زوجته وابنته، وإصابته
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 أسماء القتلى: 

 العمر االسم م

 سنة 34 وفاء علي محمد يحيى  1

 سنة 12 نجاة وهيب عبده رضوان  2

 

 أسماء المصابين:

 العمر االسم م

 سنة 13 فاطمة وهيب رضوان  1

 سنة 38 وهيب عبده رضوان  2

 سنوات 6 علي جياش أديان 3

 سنوات  4 علي جياش  أثير 4

 

وجمع   اشرة من خالل النزول الميداني إلى مكان الواقعة،وقد باشرت اللجنة التحقيق في الحادثة بعد حدوثها مب

سعفين المتواجدين والم  واالستماع إلى عدد من شهود الواقعة،الشظايا وتصوير مكان سقوط المقذوف،  عينات من  

اللجنة   د أفاد الشهود الذين استمعت إليهمالضحايا، وق  في مكان الواقعة، واالنتقال إلى المستشفى الذي أ سعف إليه

ثاء ( من مساء يوم الثال06:00في تمام الساعة )   أنهومنهم: ) ع.س.أ( ، ) هل .ع.ع( ، )س.م.س( ، ) ن.ع.ع(  

في    ان وهيب عبده رضوان يجلس مع أسرته ك  م، والذي وافق أول يوم من شهر رمضان،  21/3/2021تاريخ  

يث سقطت قذيفة على المنزل أدت  ح  على بمدينة حيس استعدادا  لتناول طعام اإلفطار،منزله الكائن بحي الربع األ

إضافة إلى إصابة ابنته فاطمة وهيب، وبنات أخته  ه وفاء علي محمد وابنته نجاة وهيب،  إصابته ومقتل زوجت  إلى

وأثير الف  أديان علي  أنه وعلى  ثم  إلىعلي،  الجيران  الحي من  أهالي  الضحايا وق  ور هرع  بجمعهم منزل  اموا 

أن اتجاه إطالق المقذوف كان من شرق مدينة حيس منطقة   وإسعافهم مباشرة إلى المستشفى، كما أفاد الشهود أيضا  

 ركز قوات جماعة الحوثي.الحصب حيث تتم
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ًً:النتيجة

وما ورد في أقوال   حصلت عليها من مكان سقوط المقذوف،  واألدلة التي  الل التحقيقات التي أجرتها اللجنة؛من خ

 تأكد لدى اللجنة ثبوت صحة الواقعة بسقوط قذيفة   الشهود والتقارير الطبية المرفقة؛ وتقرير المعاينة الميدانية؛

صب التي تتمركز  وبالتحديد من منطقة الح  ي، تم إطالقها من الجهة الشرقية لمدينة حيس،( مل120هاون عيار )

 وبناء عليه فإن الجهة المسئولة عن هذا االنتهاك هي جماعة الحوثي. فيها جماعة الحوثي،

 

ي تقع   ب. نماذج وقائع قتل
ي تم التحقيق فيها من قبل اللجنة والتر

ز التر وإصابة المدنيي 

: الحكو عىل المسؤولية فيها  ي ان التحالف العرنر عية وطن   مة الشر

  –مديرية حرض    - عزلة بني الحداد    -العسيلة    ةقري  -قصف طيران التحالف لمنازل بيت الساحلي    واقعة  -1

 .2015/ 15/8 بتاريخ: – محافظة حجة 

تم قصف  م،  15/8/2015  تاريخ:أنه في    الوطنية،  نه ملف القضية لدى اللجنةتتلخص الواقعة: بحسب ما تضم 

خ على  بعدد من الصواري  محافظة حجة،حرض    مديرية  بني الحداد في  عزلة  العسيلة  قرية  منازل بيت الساحلي

 ، والضحايا هم: آخرين  5 وإصابة ضحية، 12وقتل  منزال ، 13إثرها تم تدمير  

 أسماء القتلى:  -

 العمر  االسم م

 عاما   30 ماجد علي أحمد ساحلي كديش  -1

 عاما   23 ساري فاطمة أحمد إبراهيم محمد  -2

 أعوام 9 توفيق ماجد علي ساحلي -3

 أعوام 7 تركي ماجد علي ساحلي -4

 أعوام 5 نوف ماجد علي ساحلي -5

 أعوام 3 رغد ماجد علي ساحلي -6

 عام 1 خديجة ماجد علي ساحلي -7
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 أسماء الجرحى:  -

 العمر  اسم المصاب  م

 عاما   23 ساحلي أحمدعيش علي  - 1

 عاما   11 علي ساحلي أحمدعنود  - 2

 عاما   34 ساحلي أحمد علي محمد - 3

 عاما   21 ساحلي  أحمد عثمان محمد - 4

 عاما   13 علي ساحلي أحمد علي - 5

 دمرت:  المنازل التي أصحاب الضحايا أسماء -

 م

 

 ث ذ عدد أفراد األسرة  اسم رب األسرة 

 3 1 4 علي احمد ساحلي   1

 7 8 15 عبده علي ساحلي   2

 4 3 7 ماجد علي ساحلي  3

 6 9 15 احمد علي ساحلي   4

 2 3 5 يحي علي ساحلي   5

 1 2 3 علي علي ساحلي  6

 4 2 6 محمد علي ساحلي   7

 3 4 7 إبراهيم علي الساحلي  8

 عاما   35 مريم علي أحمد ساحلي -8

 عاما   32 فاطمة علي أحمد ساحلي -9

 عاما   14 وليد أحمد علي ساحلي -10

 عاما   13 أمين أحمد علي ساحلي -11

 عاما   20 ساحليمحمد علي محمد احمد  -12
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 2 3 5 خالد علي ساحلي   9

 2 2 4 عبدهللا علي ساحلي   10

 8 6 14 ساحلي محمد أحمد  11

 3 3 6 ساحلي علي محمد أحمد  12

 1 2 3 ساحلي  عثمان محمد أحمد  13

 

ومخزن أدوات منزلية وزراعية،   كهرباء؛  وتدمير مولد للشرب،  خزان مياه أرضيكما تسبب القصف في تدمير 

 . من سكان القرية ألطفال والنساءبين االخوف والهلع  إثارة باإلضافة إلى

  الطبية،  والصور المرفقة والتقارير  من قبل الفريق المكلف بالنزول؛  اللجنة  لمرفوع إلىوبحسب التقرير الميداني ا

الضحايا بعض  شهادة    واألهالي،  وإفادة  في  جاء  إليهم وما  استمعت  الذين  )  اللجنة  الشهود  ع.ع.أ.س(  ومنهم: 

سمع أهالي  قرية م،  15/8/2015  بتاريخ:  بعد الظهر  1.5يوم السبت الساعة    في  ، فإنهو)أ.أ.م.س( و )س.أ.م.ح(

 العربي،   حليق منخفض لطيران التحالفت  حجة، أصوات  د مديرية حرض محافظةالعسيلة  الكائنة بعزلة بني الحدا

  وأثناء   بعد  دقائق  وأنهبيت الساحلي،    أسرة  منازلعدد من  بشكل مباشر    اصاروخين استهدف  إطالق  تبعه مباشرة

  استهدفت بقية  أخرى متتالية،صواريخ    يحلق في سماء المنطقة، تم إطالق ثالثة زال صوت الطيران  ي ال  ما كان  

والمصابين  شخصا ، 12 القتلىحيث بلغ عدد   وجريح، بين قتيل     سقوط العديد من الضحايا  إلى أدىما  المنازل،

في  دون أن يكون  من    منزال ،   13ة للضحايا البالغ عددها  مع تدمير كلي للمنازل المستهدفة التابع  أشخاص،  5

   .نطقة االشتباكات من م القرية بعيده عسكري، وبالرغم من أن أو موقع  ثكنة  أي القرية

 

 

ً:ًًالنتيجة

التحقيق اللجنة فيمن خالل  أجرتها  التي  المرفقة  وم  الواقعة،  ات  التقارير  في    بالملف؛ا تضمنته  إفادة وما جاء 

 أعقب  وأنه  االنفجار،  سماع صوت الطيران قبل  أكدوا  والذين  إليهم اللجنة،  استمعت  الذين  الضحايا وأقوال الشهود 

 أي هدف أومنها  أو قريبا     في القرية  وأنه لم يكن  منزال ،  13قصف المنازل بخمسة صواريخ استهدفت    تم  ذلك
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الجهة المسؤولة هي القوات الحكومية والتحالف  أن  و  حصول االنتهاك،  حةص  فأنه يتأكد لدي للجنة  ثكنة عسكرية، 

 العربي. 

 
 –مركــز ماويــة  –منطقة المنصاف  –واقعــة قصــف طيــران التحالــف لسيارة في مديريــة المطمة  -2

 م. 20/9/2019  فــي تاريخ: محافظــة الجوف

والتقاريلر الوثائلق  تضمنتله  ملا  وبحسلب  اللجنلة،  للدى  القضيلة  مللف  تضمنله  ملا  بحسلب  الواقعلة    تتلخلص 

بيك اب    سليارة نلوعتعرضللت    صباحا ،   9.00السللاعة  ،م20/9/2019تاريخ:    فللي  المرفقللة بالملللف بأنلله

 - جو   للقصلف بصلاروخ  الجوف،  محافظلةالمطمة  مديريلة    في  منطقلة المنصاففي  م،  1984موديلل    )شاص ( 

  هم إلىطريلق حيلن كانلوا فلي    ثالث نساء وأثنى عشر طفال ،بينهلم    خمسة عشر شخصا  كان عللى متنهلا  ،  أرض

إلىأعالف  مزرعة على مقربة من منازلهم لجلب   السليارةو  جميعا ،   مقتلهم   لمواشيهم، مما أدى  بشكل    إتلالف 

 . كامل

 أسماء القتلى:    

 م االسم  العمر 

 1 محسنة حسن محسن سنة  38

 2 حسن محسنعزيزة  سنة  31

 3 حمدة أحمد حسن سنة  37

 4 حسن أحمد محسن  سنة  11

 5 أحمد محسنروضة  سنوات   9

 6 أحمد محسن  حسن سنوات  8

 7 أحمد محسن  ذياب سنوات  6
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 8 أحمد محسن  صالح سنوات  5

 9 نجيب أحمد علي صقرة  سنوات  10

 10 أحمد علي صقرة محسن  سنوات  8

 11 أحمد علي صقرة حسن  سنوات  6

 12 بدر يحي حسن محسن  سنوات  8

 13 يحي حسن محسن  جعفر سنوات  7

 14 يحي حسن محسن وزيرة  سنوات  5

 15 يحي حسن محسن حسن  سنة واجدة

 

الواقعللة فللي  التحقيللق  اللجنللة  باشللرت  النللزول  وقللد  خللالل  أقللارب    عدد    ومقابلللة  الميداني،  مللن  مللن 

،    ث. ض( .  ح .  )هل   ، وص(.  أ.  ع .  )حالضحايلا، وكلذا االسلتماع إللى علدد ملن الشلهود والمسلعفين، ومنهلم  

يله السليارة التلي  يحللق فلوق سلماء المنطقلة فلي الوقلت اللذي كانلت ف  ه وبينما كان الطيرانحيلث أكلد الجميلع أن

طريلقهم إلى مزرعة على    طفال  في  عشر  واثنابينهلم ثالث نساء    ا ،شخصخمسة عشر    وعددهم  الضحايا،  تقلل

وعللى إثلر ذللك هلرع أهاللي المنطقلة إللى    ، سمعوا دوي انفجار كبير، مقربة من منازلهم لجلب أعالف لمواشيهم

للم يكلن هنلاك نه  أ ، كملا أفلاد شلهود الواقعلة  السيارة كليا  دمرتفي حين    الملكان، وقاملوا بجملع أشلالء القتللى

 الضحايا فيها.   أي ثكنلة أو هلدف عسلكري فلي المنطقلة التلي تلمَّ اسلتهداف

 ً:النتيجةًً

تقريللر الفريللق الميدانللي، وأقللوال الضحايللا    ا ورد فيمللن خللالل التحقيللق الللذي قامللت بلله اللجنللة، وملل

وأقاربهلم، وشلهادة شلهود الواقعلة والمسلعفين الذيلن اسلتمعت إليهلم اللجنلة، وكلذا شلهادات الوفلاة للضحايلا، 

، وسلمع معظلم األهاللي صلوت الطيلران وهلو يحللق بعللو منخفلض فلي  الصباحولكلون الواقعلة حدثلت فلي  
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ماء المنطقلة، وأعقلب ذللك  قصلف الملكان بصلاروخ جلو أرض ، وحيلث أن كافلة التحقيقلات التلي قاملت سل

بهلا اللجنلة تؤكلد صحلة وقلوع االنتهلاك، وأن االسلتهداف تلمَّ ملن خلالل قصلف الطيلران، وحيلث أن السليطرة 

رد بهلا قلوات التحاللف العربلي لدعلم الشلرعية، ، فإنله  عللى أجلواء الجمهوريلة اليمنيلة خلالل فتلرة الحلرب تنفل

 . الجهة المسؤولة هي القوات الحكومية وطيران التحالف العربيوبنلاء عليله يتأكلد للدى اللجنلة أن 

 الحديدة: محافظة  –مديرية الخوخة  –م 13/7/2016واقعة استهداف ميناء القطابة بتاريخ  -3

في يوم    ب ما تضمنته الوثائق المرفقة بأنهوبحس  اللجنة،  تضمنه ملف القضية لدىة، بحسب ما  تتلخص الواقع

بمديرية الخوخة محافظة    تعرض ميناء القطابةفجرا     02:00)وفي تمام الساعة )   ،م13/7/2016األحد الموافق  

 الميناء.  وتدمير قاربين كانا في  من الصيادين، وإصابة صياد آخر،تسبب بمقتل اثنين لقصف جوي  الحديدة،

 أسماء القتلى:  -

 العمر االسم م

 سنة 31 أحمدزنبط محمد سعيد  1

 سنة 16 تامر حسن علي  2

 

 أسماء المصابين: -

 العمر االسم م

 سنة 33 محمد جابر محمد رضي 1

 

الشهود الستماع لعدد من  وكذا ا  وقد قام فريق اللجنة بالنزول إلى مكان الواقعة، واستمع للمصاب محمد جابر، 

(، فجرا   2:00في تمام الساعة )  ،  بأنهمنهم: ) ع.س.أ( ، ) هل .ع.ع( ، )س.م.س( ، ) ن.ع.ع(  والمسعفين،

محمد جابر يجهز القوارب التابعة له بأدوات الصيد والمواد التموينية في   الضحية  كان  ،م2016/ 13/7  بتاريخ: 

 ن الصيادين العاملين معه وقتها، وأنهو واثنين مميناء القطابة بمدينة الخوخة من اجل الخروج برحلة صيد ه

تحليق  بتفاجئ   المنطقة،سماع صوت  في  مباشرة    الطيران  ذلك  بعد  الميناء بصاروخ أصاثم  أحد تم قصف   ب 

( سنة، وتامر  31قتل شخصين أحدهما طفل وهم : زمبط محمد سعيد ) م   القوارب التابعة للضحية، كما أدى إلى  

ا في أماكن بشظاي  ( سنة، 33محمد جابر محمد )  صابة الضحيةإسبب االنفجار في  كما ت  ( سنة، 16حسن علي )

لم يكن هناك أي    د العيان انهشهو  إضافة إلى عدة الصيد، كما أفاد   متفرقة من جسده، وتدمير القاربين التابعين له،

 وقت االستهداف. عسكرية في الميناءقوات أو أهداف  
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ًً:النتيجة

التي أجرته من خالل   التي حصلت عليها،التحقيقات  اللجنة واألدلة  المرفقة،   وأقوال  ا  الطبية  الشهود والتقارير 

  قوات الهي  عن ارتكابها  الجهة المسؤولة    ثبوت صحة الواقعة، وأن  تأكد لدى اللجنة  وتقرير المعاينة الميدانية،

 م. 2015العربي التي تسيطر على األجواء اليمنية منذ بداية عمليات عاصفة الحزم في عام  التحالف الحكومية و

 

 -منطقة شعبان  –جهادي منصور الغمر و محمد منصور الغمر   لمنزليواقعة قصف طيران التحالف  -4

 :م2017/ 11/12بتاريخ  - محافظة صعده    -مديرية رازح 

والتقارير والصور   وبحسب ما تضمنته الوثائق  الوطنية،  القضية لدى اللجنةنه ملف  تتلخص الواقعة بحسب ما تضم

بعد منتصف الليل قام طيران التحالف العربي    1.00الساعة    من  11/12/2017  بالملف، وأنه في تاريخ:  المرفقة

ان قة شعبالكائنة بمنط الغمر، ذلك منزل الضحية محمد منصوروك الغمر،صف منزل الضحية جهادي منصور بق

 وتدمير سيارتين.  جرحى 3شخصا  و14لقصف تدمير المنزلين ومقتل نتج عن اوة صعدة، مديرية رازح محافظ

من الشهود    شهادةلضحايا وا  أهالي  وما ورد في إفادات بعض   المرفقة بملف القضية،وبحسب التقارير والصور  

بأنه في تمام الساعة ،    .(ع.ص  .ع. ع( و ).ا.  غ .ص    .ومنهم )ج   القصف  المنطقة، أثناء  أبناء  المتواجدين من

جهادي منصور   الضحايامنزل    تاستهدف  كبيرة،   ات تفاجأ األهالي بسماع دوي انفجار  بعد منتصف الليل  1.00

من تبقى    إلنقاذ مكان الحادثة    أهالي المنطقة القريبين إلىهرع  ، وقد  بشكل مباشر  الغمر،  محمد منصوروالغمر  

فاجئوا بتدمير المنزلين تدمير كلي، ومقتل معظم أفراد األسرتين، والذين ق تل  منهم  إال أنهم ت  أفراد األسرتين،من  

 الوحيدون   الناجون  هم   أشخاص مصابين  3فردا ، معظمهم من النساء واألطفال، ولم يتبق من األسرتين إال    14

  أ جريت   حيث   شعارة،  المركز الصحي بمنطقة   إسعافهم إلى  ومن ثم تم انتشالهم من تحت األنقاض،    القصف،   من

منهم سوى    يبق    فلم  أفراد األسرتينبقية    أما  ،مستشفى السالم بمدينة صعدة  إلى  نقلهممن ثم تم  و  إسعافات أولية،  لهم

المنازل  أشالء بين ركام  متناثرة  القصف  صغيرة  نتج عن  تابعة للضحية   ،2003تدمير سيارة هيلوكس  ، كما 

، على الرغم أنه ال يوجد في المنطقة  محمد منصور الغمروسيارة شاص تابعة للضحية    الغمر،  جهادي منصور 

 . طرف  أو ثكنة عسكرية ألي أي موقع

 والضحايا هم:
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 : اسماء القتلى

 

 العمر االسللللللللللللللللللللللللللللم  م

 عاما   50 جهادي منصور الغمر 1

 عاما   45 محمد منصور الغمر  2

 عاما   20 جهادي الغمر  عبد هللا منصور  3

 أعوام  6 طارق عزيز جهادي الغمر 4

 عاما   18 منصور الغمرزينب جهادي  5

 عاما   16 كوكب جهادي منصور الغمر 6

 عاما   14 جهادي منصور الغمربراءة عبدهللا  7

 عاما   12 جبران علي الغمر  إيمان 8

 أعوام  10 يسرى يحيى جهادي منصور الغمر 9

 عاما   38 روابي جهادي منصور الغمر 10

 عاما   15 زايد علي جهادي صديق 11

 عاما   18 مشعل عيسى جهادي صديق 12

 أعوام  5 رايد عيسى جهادي صديق  13

 أعوام  4 مشاعل عيسى جهادي صديق 14

 

 :المصابين أسماء

 العمر االسم م

 عاما   40 جبران حسن شرقه رابعة  -1

 عاما   40 جهادي احمد صديق  -2

 أعوام  9 جهاد عبدهللا جهادي الغمر -3

 

 الخسائر المادية:

 الخسائر المنزلمالك اسم 

 

 

 

 المبنى بالكامل-1

 اثنتين جنابي قديم -2

 ( جرام100ذهب بقدر )  -3
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 منزل جهادي منصور الغمر

 

 لاير سعودي أربعون ألف -4

 لاير يمني ألف  مائتين  -5

 أمالكه  وبصائر لجميع لوراق -6

 سيارة شاص ) تضرر شبه كلي( -7

 اثنان بنادق آلي--8

 

 منزل محمد منصور الغمر

 المنزل بالكامل-1

 2003 موديلهايلكس  سيارة -2

 طوابق   أربعةبيته القديم يتكون من  -3

 

 ً:النتيجة

الشهود والتقارير الطبية المرفقة،   وأقوال ا اللجنة واألدلة التي حصلت عليها،من خالل التحقيقات التي أجرته

قوات  الالجهة المسؤولة عن ارتكابها هي  ثبوت صحة الواقعة، وأن تأكد لدى اللجنة وتقرير المعاينة الميدانية،

 م. 2015التحالف العربي التي تسيطر على األجواء اليمنية منذ بداية عمليات عاصفة الحزم في عام الحكومية و

 :
ً
 تجنيد األطفال  ثانيا

المعنية بحماية  الدولية  التشريعات الوطنية والمواثيق  التي تحظرها  يعد تجنيد األطفال من االنتهاكات الجسيمة 

األطفال، وعلى وجه الخصوص "اتفاقية حقوق الطفل" المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، و"البرتوكول 

باالتفاقية"، واللذان يحظران استخدام األطفال في النزاعات المسلحة وتجنيدهم، باإلضافة  االختياري األول الملحق  

 . إلى "قانون حقوق الطفل اليمني" المتوائم مع االتفاقية 

فال السيما مع توافر الكثير من صور استخدام وتجنيد األط  االنتهاكات،  اللجنة بهذا النوع من  ولهذا فقد اهتمت

سواء بالمشاركة المباشرة في القتال أو في تقديم العون للمقاتلين، مما تسبب في تعريض    ح،المسل  أثناء النزاع 

( حالة ادعاء  132وفي هذا الجانب فقد رصدت اللجنة خالل الفترة التي يغطيها التقرير )أولئك األطفال للخطر.

( واقعة تقع المسئولية فيها على جماعة الحوثي ، وعدد )   123، منها عدد)  ( عاما  15تجنيد أطفال ما دون سن )

 ( حاالت تقع المسئولية فيها على الحكومة والجهات المحسوبة عليها.   9

ي أنهت اللجنة التحقيق فيها:   -
ي نماذج لبعض الوقائع التر

 فيما يأنر

 محافظة المحويت: –حويت مديريه جبل الم -م 2005واقعه تجنيد الطفل )م.ع.م.ن( مواليد  -1
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  ، وبحسب ما ورد في إفادة المبلغ  )م.س.ع.ن (   اللجنة،  ب ما تضمنه ملف القضية لدىتتلخص الواقعة: بحس 

ت قام  م،2020بأنه في شهر مارس    ،هم: )ع.ن.ع( و)ع.س.ص(منو  اللجنة،  الشهود الذين استمعت إليهم  وشهادة

نيد ومشرف التج  أيمن الشاحذي،  غيل عبر مشرفها في المديرية أبوالبالد    جبل المحويت  مديرية  الحوثي في  جماعة

 والديه، وتم تجنيده بعد  موافقة دون  عاما   15وعمره  ، بأخذ الطفل )م.ع.م.ن( أيمن البحر، والتحشيد التابع لها أبو

في    هناك  وظل يقاتل  محافظة الجوف،  القتال في  إرساله لجبهة  عاصمة صنعاء، كما تمفي ال  إخضاعه لدورة ثقافية

ن طيران التحالف، ولم  م  جوية  الطفل في الجبهة بغارة   ق تل  حيث  م،2020  /15/6  تاريخ:ماعة حتى  صفوف الج

 . والديه للدفن وعند إعادة جثته إلى مقتله بعد  إال والداه بأنه في محافظة الجوف، يعلم

ًً:النتيجة

  اللجنة،  إليهم  استمعت  الذين  ورد في إفادة المبلغ والشهود وما    الواقعة،اللجنة في    أجرتها   من خالل التحقيقات التي

المسؤولة الجهة  أن  هي   تبين  االنتهاك  هذا  الحوثي،  عن  أيمنالمدعو    وبالتحديد   جماعة  مش  أبو  رف الشاحذي 

 ة في المديرية. البحر مشرف التحشيد والتجنيد للجماع أيمن والمدعو أبو  المحويت، الجماعة في مديرية جبل

 محافظة إب : مديرية بعدان ،م11/2/2017 بتاريخ: – واقعة تجنيد ومقتل الطفل )ح. م. ع .ع( -2

  تم تجنيد الطفل ) ح.م.ع   ،م11/2/2017  ، أنه بتاريخ: تتلخص الواقعة، بحسب ما تضمنه ملف القضية لدى اللجنة

جماعة الحوثي، ومن ثم في صفوف    ية رحبان عزلة الحرث مديرية بعدان،م من أبناء قر2004.ع( من مواليد  

في الحرب الدائرة   حيث تم إشراكه  جبهات القتال/مع عدد من المجندين التابعين لجماعة الحوثي إلى إحدى    إرساله

 بعد أقل من عامين من تجنيده.إلى أن ق تل  كومة الشرعية ومسلحي جماعة الحوثي،بين قوات الح

فإن    وبحسب ما جاء في شهادات الشهود الذين استمعت إليهم اللجنة ومنهم : )ب. ع. م.(، و)ك. ع. م.(، -

قد قام  بتجنيد  الطفل   المدعو محمد عبدهللا حمود الفالحي، مشرف جماعة الحوثي في مديرية بعدان في حينه  

أثناء ما كان في المدرسة، وذلك من خالل المحاضرات التي كان يلقيها المشرف المذكور    ،الضحية)ح.م ع. ع.( 

المنطقة، بالمقابل المادي الذي سيحصل عليه في حال وافق على    في مدرسة  وكذا من خالل  إغراء الضحية 

عد الضحيةااللتحاق بصفوف مسلحي جماعة الحوثي ر على العمل مهامهم ستقتصعدد من زمالءه بأن  و   ، كما و 

ا النقاط  فقط،  في  لتأمينها  المديرية  في  إرسالهم  ألمنية  يتم  ترقيمهم عسكريا ،ولن  الجبهات وسيتم  وصرف    إلى 

وفي البداية التحق الضحية بالعمل كمرافق مسلح ضمن المسلحين المرافقين لمشرف المديرية   مرتبات شهرية لهم،

متفاوتة إلى جب لفترات  إرساله  تم  بعد  فيما  ثم  القتال،،  إلىحتى وصل    هات  مقتله  قبل مشرف    خبر  والديه من 
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في المواجهات     ه، والذي أبلغهما بأن ابنهما الطفل الضحية ق تلالجماعة في المديرية بعد أقل من عامين من تجنيد 

ا  سليمهالشهود بأنه لم يتم إحضار جثة الضحية وت  بين القوات الحكومية في جبهة نهم، كما أفاد المسلحة التي تدور  

 ألسرته للقيام بدفنه حتى تاريخه. 

ًً:النتيجةً

عن   المسئولصحة حصول الواقعة، وأن    ثبت لدى اللجنة  ات التي أجرتها اللجنة في الواقعة،من خالل التحقيق

مشرف   ة الحوثي وقيادتها في محافظة إب، وتحديدا  في العمليات القتالية هي جماع  وإشراكه  تجنيد الطفل المذكور

 . الجماعة في مديرية بعدان المدعو محمد عبدهللا الفالحي.

محافظة صنعاء بتاريخ   -مديرية خوالن     -سنه منطقة خوالن الطيال   15واقعة تجنيد الطفل )ط.ع. ص. د(    -3

 م.  2020/ 8/ 15

اللجنة، وبحسب ما ورد في إفادة الضحية وشهادة الشهود   ب ما تضمنه ملف القضية لدىتتلخص الواقعة: بحس

قامت جماعة   ،م2020/  8/  15  س. س(، و)أ. س. أ(، بأنه وبتاريخ:  ومنهم: )ع.  الذين استمعت إليهم اللجنة،

سنة دون علم ورضا والديه، وأخذه   15والبالغ من العمر    ،الحوثي باستدراج الضحية الطفل )ط. ع. ص. د(

الجماعة    للتجنيد  أنفي صفوف  بتدريبه  بعد  التدريبات  قامت  لمدة  ال  على بعض   في محافظة   يوما    12عسكرية 

ومن ثم تم إرساله إلى جبهة القتال المستعرة في الحدود مع المملكة العربية السعودية، حيث تم أسره من   صعدة،

التي أودعته مركز    الحكومة الشرعية،أن تم تسليمه إلى  قبل القوات السعودية وظل هناك لمدة ثالثة اشهر إلى  

عبر منظمة   إلى أهله  حيث يتم تسليمه بعد ذلك  في الحرب في مدينة مأرب،   تدريب وتأهيل األطفال المشاركين

 الصليب األحمر الدولي.

ً:ًًالنتيجة

تأكد للجنة ثبوت   ملف القضية وشهادة الشهود،وما احتواه    من خالل التحقيقات التي أجرتها اللجنة في الواقعة،

والقيادي في الجماعة   الحوثي،  عبد الخالقالمدعو    عن ارتكاب هذا االنتهاك، وبالتحديد   مسئولية قيادة جماعة الحوثي

 في محافظة صعدة المدعو محمد جابر عوض الرازحي. 

 العاصمة صنعاء.  أمانة -مديرية آزال  –منطقة شيراتون  - سنة 15يد الطفل )ع.ح.ر.هـ( العمر تجن واقعة -4

وشهادة الشهود ،  المبلغ ) م.ح.م.ح(    أوردهوبحسب ما    ،ب ما تضمنه ملف القضية لدى اللجنةتتلخص الواقعة: بحس  

هرب الطفل الضحية    م،2019ديسمبر من العام    في شهر  أنه   ،(الذين استمعت لهم اللجنة ومنهم: )أ.ع.م.م( و )ع.م.أ.م 
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المنطقة  المدعو  مشرف الجماعة في    هااستغل  أسريةسبب مشاكل مع والده وخالفات  ب  منزله  من  ، سنة()ع.ح.ر.هل

  ؛ م المساعدة له، حتى وثق فيه الطفلاستعداده لتقدي   ، وإظهاروالتودد له  الطفل  في استقطاب  ، وبدأأبو مطلق الحارثي

بهدف   أيضا  هم  استقطابهم  قام ب   -   األطفالمن    مجموعةفي رحله إلى محافظة إب مع    السفر معه   ذكورثم طلب منه الم

،  م2019-12-4  :وحدد لهم موعد الرحلة بتاريخ  ،صنعاء  إلىء الرحلة سيعود بهم  بعد انقضا  أنهوعدهم  و   -تجنيدهم

 إلى لم يأخذهم    هأن  إالمن صنعاء،    المذكور  بهم  المحدد تحركوفي التاريخ    ،بالرحلة  إبالغ أهاليهمواشترط عليهم عدم  

للقتال هناك في صفوف جماع  إلى محافظةوإنما توجه بهم    ،محافظه إب كما وعدهم تم    ،ة الحوثيالبيضاء  حيث 

الت  إشاركهم العسكرية  العمليات  الشرعيةفي  قوات  ضد  الجماعة  تخوضها  حتى   ،ي  هناك  الضحية    : تاريخ  وبقي 

ي  اعه الحوثي، مما تسبب لهم فوهو يقاتل في صفوف جم  ،أسرة الطفل خبر مقتله  إلى  وصلحيث    م،٩/٧/٢٠٢٠

 .صدمة نفسية كبيرة

ًً:النتيجة

تأكد   ،الشهود   وشهادةلف القضية من إفادة المبلغ  وما احتواه م  ،ات التي أجرتها اللجنة في الواقعةمن خالل التحقيق

ًالحوثي والمدعو أبو مطلق الحارثي التابع لها عن ارتكاب االنتهاك.  للجنة مسؤولية قيادة جماعة

عية والجهات المحسوبة عليها الحكومة  إلالوقائع المنسوبة   : الشر

محافظة شبوة    –مديرية رضوم    –منطقة رضوم    -واقعة تجنيد ومقتل الضحية الطفل طاهر أمين العطاس    -1

 :م 2020/ 3/ 7بتاريخ 

والد الضحية وشهادة الشهود   ب ما تضمنه ملف القضية لدى اللجنة، وبحسب ما ورد في إفادةالواقعة: بحستتلخص  

   ، م3/2020/  7، بأنه وفي وقت سابق لتاريخ:  (  ف ا ص ع مالذي استمعت إليهم اللجنة ومنهم: ) ف .أ .ص(و)  

يد  الطفل طاهر أمين العطاس السيد،  على تجن  السليماني،خالل المدعو خالد منصور  أقدمت النخبة الشبوانية من  

ومن ثم وبعد حصوله على بعض التدريبات العسكرية    سنة في صفوفها بمحور بلحاف،   15والذي يبلغ من العمر  

  ،م2020/  3/  7  حيث تعرض الضحية للقتل بتاريخ الزج به في عدد من المهام العسكرية معرضين حياته للخطر،  

 المرتبطين بتنظيم القاعدة. بتحريض من أحد 

ً:ًًالنتيجة

تأكد للجنة ثبوت   احتواه ملف القضية وشهادة  الشهود،  وما  من خالل التحقيقات التي أجرتها اللجنة في الواقعة،

 . مسئولية النخبة الشبوانية في محور بلحاف بقيادة المدعو خالد منصور السليماني عن ارتكاب هذا االنتهاك
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 عمران.مديرية ذيفان محافظة  –م 2003د العام )أ.ع.ن.م( موالي الطفل:واقعة تجنيد  -2

الواقعة: المبلغ   تتلخص  إفادة  في  ورد  ما  وبحسب  الوطنية،  اللجنة  لدى  القضية  ملف  تضمنه  ما  حسب 

م.م.ح(  )ع.ص.أ.ا( ع.ح.س(و)   ( ومنهم:  اللجنة  إليهم  استمعت  الذين  الشهود  وشهادة  بتاريخ  ،  بأنه   ،

نبيل محمد خميس ، والكائن مقر اللواء   310مت قوات الحكومة الشرعية ممثلة بقائد اللواء  م، قا6/5/2018

وأخذه للتدريب العسكري في اللواء ،   عاما ،  15بمحافظة مأرب، بتجنيد الطفل ) أ.ع.ن.م(، البالغ من العمر  

في الحرب المستعرة مع    ثم بعد ذلك تم إلحاقه بصفوف أفراد اللواء للقتال ضمن قوات الحكومة الشرعية

حتى تاريخه،    310، والزال الضحية يقاتل ضمن قوات اللواء  مأرب  في محافظهمسلحي جماعة الحوثي  

 عاما .  15بذريعة أن عمره حاليا  قد تعدى سن 

ًًًً:النتيجة

وشهادة الشهود، من خالل التحقيقات التي أجرتها اللجنة في الواقعة، وما احتواه ملف القضية؛ من إفادة المبلغ  

العميد نبيل محمد   310تأكد للجنة ثبوت مسؤولية قوات الحكومة الشرعية عن االنتهاك، وبالتحديد قائد اللواء  

 خميس. 

إسماعيل    -3 الطفل  تجنيد  الناصرواقعة  صرواح  -  عاما    16العمر    -عكام    عبد  محافظة   -مديرية 

 م. 10/2/2021 بتاريخ: مأرب

  ، ) ن. ص. ص. أ(  تضمنه ملف القضية لدى اللجنة، وبحسب ما ورد في إفادة المبلغب ما  تتلخص الواقعة: بحس

ج(  ص.  م.  )ع.  ومنهم:  اللجنة  إليهم  استمعت  الذي  الشهود  بأنه    وشهادة  ش(،  ع.  ع.  و)م.   ،

مدرع التابع للحكومة الشرعية في    310تم تجنيد الطفل )إ.ع.ع( في صفوف اللواء   ،م2021/ 10/2 وبتاريخ

به جماعة   محافظة مأرب، وشارك الطفل في صفوف المقاتلين التابعين للحكومة أثناء صدهم للهجوم الذي قامت

 وترتب على ذلك مقتله.  الحوثي على محافظة مأرب،

تالية وعمره لم الق  في األعمال  والمشاركة  بعد التغرير به وتدريبه على حمل السالح،  وقد تم تجنيد الطفل الضحية

 ويرغب في التجنيد.  بحجة أن الطفل ال يرغب في الدراسةوبموافقة والده  عاما ، 15يتجاوز سن 

مدرع، ومن ثم الزج به في بصورة فعلية في القتال الدائر في جبهة صرواح    310وقد تم تجنيده من قبل اللواء   

  امدة. بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، ليقاتل في صفوف الشرعية حتى عاد إلى أهله جثة ه

 : النتيجة
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 شهود الذين استمعت إليهم اللجنة، اللجنة في هذه الواقعة، وما ورد في شهادات ال  من خالل التحقيقات التي أجرتها 

مدرع التابع   310في قيادة اللواء  ا االنتهاك هي الجيش الوطني ممثال   أن الجهة المسؤولة عن هذ   فقد تبين للجنة

 مديرية صرواح بمحافظة مأرب. للحكومة الشرعية في 

 

 :
ً
 األلغام الفرديةزراعة  ثالثا

تعتبر جريمة زرع األلغام الفردية من االنتهاكات المجرمة في القانون الدولي اإلنساني، والمواثيق المرتبطة بها،  

ها من قبل ومنها "اتفاقية أوتاوا لحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد"، والمصادق علي

 م. 1998الجمهورية اليمنية في العام 

وقد أدرجت اللجنة جريمة زرع األلغام ضمن قوائم االنتهاكات التي تعمل على رصدها والتحقيق فيها، وخالل  

( طفال   11و)( نساء  8)بينهم    ،( قتيال61)  زراعة ألغام فرديةحالة    (130)ت اللجنة  الفترة التي ي غطيها التحقيق رصد 

 . طفال   ( 17( نساء و)6)من بينهم   ( جريح89)، إضافة إلى سقوط 

 

ي وقائع زراعة األلغام الفردية: 
ز
ي قامت بها اللجنة ف

ًنماذج من التحقيقات التر

محافظة الضالع     –م/ قعطبة    –  الطريق العام بنقيل الشيم  –الضحية/ صالح حسان مثنى عماري    واقعة قتل  -1

 : م2019/ 17/10تاريخ: 

س أ ,    ع ق ف س  :)هود ومنهمشال   وما جاء في إفادةتتلخص الواقعة بحسب ما تضمن ملف القضية لدى اللجنة،  

م، وبينما كان 17/10/2019  في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الخميس الموافق  فإنه  (،   س ، ك ع ف 

جر به لغم  انفصالح حسان مثنى عماري، بجوار الطريق العام بنقيل الشيم المؤدي إلى مدينة قعطبة،    الضحية

إلى إصابته بعدة شظايا    االنفجار   أثناء سيطرتها على المنطقة، وأدىتم زراعته من قبل جماعة الحوثي    أرضي

 مستشفى البريهي بعدن. لىبعد أن تم إسعافه إ متفرقة من جسمه، وتوفي على إثرها وأنحاءفي الرأس، 

محافظة مديرية جبل حبشي  –منقطة العنين عبده، نتيجة انفجار لغم فردي في  نعمة علي أحمد واقعة إصابة  -2

 : م25/1/2021بتاريخ  تعز،
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تتلخص الواقعة، بحسب ما تضمنه ملف القضية لدى اللجنة، وما جاء في إفادات الضحايا وشهادات الشهود، وهم:  

م، 25/1/2021  ( صباحا  بتاريخ: 9:30الساعة )ح.(، و)و.ع. ع. م.(، و)م. ع. م. ح.(، بأنه في حوالي  )ع. م. ع.  

منذ الصباح في    في المرعىتركتهم   ( سنة إلرجاع أغنامها بعد أن57نعمة أحمد عبده )  وأثناء ما ذهبت الضحية

ردي أدى إلى بتر رجلها اليمنى من  غنام انفجر بها لغم فجوار األ  منطقة األروان، وعندما وصلت الضحية إلى

وهذا المكان عبارة   ( مترا ، 300نزل الضحية نعمة قرابة ) ويبعد المكان الذي انفجر به اللغم عن م  أسفل الركبة، 

م زراعة وت  ام ويمر به الرعاة وسكان القرية،ومكان يتم فيه رعي األغن  ن مزارع تعود ملكيتها ألهل القرية،ع

مسافة منها  ينسحبوا    ا مسيطرين على هذه المنطقة قبل أنمن قبل الحوثيين الذين كانو  واناأللغام في منطقة األر

 خارج هذه المزارع .  إلى

لغم  -3 انفجار  منطقة واقعة  في  الجوف   أرضي  القريشية  –بالد  البيضاء   - مديرية  محافظة 

 م.2020/ 18/9 بتاريخ:

ء فلي الوثائلق والتقارير المرفقة القضيلة للدى اللجنلة، وبحسلب ملا جاتتلخلص الواقعلة، بحسلب ملا تضمنله مللف  

انفجلر لغلم أرضلي   ،م9/2020/ 18 الجمعة بتاريخ:   من يوم  صباحا   11.00 ه وفلي تملام السلاعةبالمللف بأنل

القريشية،   منطقة مضلاد لألفلراد زرعته جماعة الحوثي عندما سيطرت على بمديرية  الجوف  إلى    وأدى بالد 

 وعبد الرب محمد عبد الرب الجوفي.  سناح قايد حزام الجوفي، و حمزة أحمد محمد الجوفي، إصابة الضحايا

وملا تضمنله تقريلر فريلق اللجنلة وملا جلاء فلي شلهادات الشللهود   ملا ورد فلي إفلادات ذوي الضحايا،وبحسلب  

 11.00 (، فإنله فلي السلاعةو )ع. ز. أ. أ    )أ. ع. م( ومنهللم:  الذيللن تللمَّ االسللتماع إليهللم مللن قبللل اللجنللة

منطقة بالد  وهم من أبناء يسيرون على متن دراجة نارية، الضحايا ، وعندما كان  م 18/9/2020 بتاريخ: صباحا  

تم   الحوثي،قع التي يتمركز فيها جماعة  الموا  جوف بمديرية القريشية، شاهدوا لغما  أرضيا  بالقرب من إحدىال

إلى انحسار األتربة وانكشف   زراعته في األرض من قبل الجماعة في وقت سابق، لكن األمطار والسيول أدت

للعيان، فأخذ الضحايا هذا اللغم إلى قريتهم ) الشقبة ( بقصد التخلص منه حتى ال يؤدي   وأصبح ظاهرا    اللغم،

  الذي زرعتله جماعلة الحوثلي مخلفا  قتيلين؛  غم األرضيبهم الل لى قريتهم انفجر الناس، وما أن وصل الضحايا إ 

لتلقي   إلصابات خطيرة أ سعف على إثرها الضحية الثالثفي حين تعرض   والضحية الثاني، ما الضحية األولوه

 العالج.
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 م االسم العمر الحالة 

 1 حمزة أحمد محمد الجوفي سنة 23 قتيل 

 2 قايد حزام الجوفي سناح سنة 22 قتيل 

 3 عبد الرب محمد عبد الرب الجوفي  سنة 22 جريج

  

ًً:النتيجة

من خالل التحقيقات التي أجرتها اللجنة، واألدلة التي حصلت عليها، في الوقائع المذكورة أعاله وفي غيرها من  

الوقائع المتعلقة بزراعة األلغام الفردية ، تبيين للجنة بأن المسؤول عن هذه االنتهاكات هي جماعة الحوثي التي 

طراف األخرى المشتركة في النزاع المسلح في اليمن ، تنفرد بممارسة هذا النوع من االنتهاكات عن باقي األ

وتمارسه بمنهجية في كافة المواقع العسكرية التي تسيطر عليها ، والمناطق والطرقات التي تنسحب منها . كما  

تبين للجنة من خالل العديد من األدلة ، وما تضمنته إفادات خبراء نزع األلغام الذين تم سماع إفاداتهم من قبل  

جنة في العديد من المناطق بأن جماعة الحوثي تقوم بتصنيع األلغام الفردية بخبرات محلية، وفي مصانع أنشأتها  الل

مستخدمة معدات ومقرات الجيش في المناطق التي سيطرت عليها، وتقوم بتوزيع هذه األلغام وتخزينها في كافة 

قبل اليمن، والتي تحظر صناعة ونقل وتخزين هذا   المناطق، مخالفة بذلك االتفاقيات الدولية المصادق عليها من

 النوع من األلغام.

 والتاريخية والدينية االعتداء عىل األعيان الثقافية : رابعا 

كبيرا   اهتماما   اللجنة  التاريخية   أولت  باآلثار  المتمثلة  الثقافية  األعيان  تطال  التي  االنتهاكات  وتوثيق  برصد 

 لتراث الشعب اليمني.  ي تشكل مخزونا  تاريخيا  لثقافية النفيسة التوالممتلكات ا

الدولية،    عتداء أو اإلضرار بها جريمة وفقا  ويعد اال  للتشريعات الوطنية، كما يعتبر مخالفة جسيمة لالتفاقيات 

( من 16عن مخالفة ذلك ألحكام المادة )  ا من قبل الجمهورية اليمنية، فضال  ومنها اتفاقية الهاي المصادق عليه
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رتكاب أي البرتوكول اإلضافي الثاني الملحق باتفاقية جنيف والخاص بالنزاع المسلح الغير دولي والتي حظرت ا

 أعمال عدائية ضد اآلثار التاريخية واألعمال الفنية التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب.  

  ادعاء باالعتداء واإلضرار   ةحال  ( 32)برصد وتوثيق عدد    فترة التقرير وفي هذا اإلطار، فقد قامت اللجنة خالل  

وتاريخية ثقافية  وممتلكات  المناطق  بأعيان  من  عدد  ا  واقعة   (28)منها    ،في  جماعة ثبت  على  فيها  لمسؤولية 

( , فيما ثبتت 2فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش الوطني التابع للحكومة وطيران التحالف العربي عن )  الحوثي،

 المسئولية المشتركة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين عن حالتين. 

ي وقائ
ز
ي أجرتها اللجنة ف

 والتاريخية والدينية:  ع االعتداء عىل األعيان الثقافيةنماذج من التحقيقات التر

ي   الوقائع المنسوبة إل ً.ًأ
 جماعة الحون 

 .2021/ 2/ 8 بتاريخ: –أمانة العاصمة صنعاء   -ة صنعاء القديم -هدم مسجد النهرين األثري  واقعة -1

 عن مسجد النهرين:تاريخية نبذه 

ة التاريخية واألثرية التي يقع مسجد النهرين في حي باب السبح  الكائن بمدينه صنعاء القديمة؛ وهي المدين 

ن معالمها  ومن ضم  م، ضمن قائمة التراث العالمي،1986األمم المتحدة للثقافة والعلوم اليونسكو عام    أدرجتها منظمة

 الهجري من قبل أحد  القديمة، تم بناؤه في القرن األولعاء  والذي يعد من أقدم مساجد صن  التاريخية مسجد النهرين،

فيها وتم دفنه بجوار المسجد، وقد تم توسعت المسجد في القرن    ل هللا عندما قدم إلى صنعاء وت وفيصحابة رسو

مسمى  المكان الذي تم بناءه فيه وال  الهجري والقرن الثالث عشر الهجري، وقد س مي بهذا االسم نسبة إلى  الحادي عشر

 بالنهرين.  

  ته الوثائق توبحسب ما أثب  نه ملف القضية لدى اللجنة الوطنية،ملخص الواقعة: تتلخص الواقعة بحسب ما تضم

اللجنة   ، والشهود الذين استمعت إليهمبه المبلغ )م.م.ع.م(  وتقرير النزول الميداني والصور المرفقة بالملف،  وما أفاد 

الحوثي وعبر قيادات تابعين    قامت جماعة  م،2021/  2/  8  بتاريخ: بأنه    ، ل.م.ع.ط(و)   ،هم )م.م.ح.ص( منالوطنية و

ين يعملون بمكتب األوقاف واإلرشاد الذ   أبو هاشم المهدي، والمدعو أبو حمزة، والمدعو أبو عرفات،   لها منهم: المدعو 

 مسئوليوبحضور عدد من  ي،جماعة الحوث من قبل   المدن التاريخية المسيطر عليها بأمانة العاصمة صنعاء، وهيئة 

هدم  استئجار جرافات والمباشرة في  ب  المذكورون  مكتب األوقاف واإلرشاد بالعاصمة صنعاء التابعين للجماعة، قام 

ها بعدة أيام هدم الجدران، وتسويتها باألرض، مما تسبب الهدم تال  في البداية، مسجد النهرين، حيث تم هدم األسقف
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ساس الم  األعيان الثقافية والتاريخية الهامة التي ي منع  أحد حق    المسجد تماما ، األمر الذي ي عد جريمة في  في إزالة

لعام المؤدي للمسجد؛ ومن ذلك إغالق الطريق ا المجاورةأضرار بأصحاب المنازل  بها، كما تسبب الهدم في إلحاق

وتشويه المنظر الجمالي الذي كان يكسيه المسجد للحي الذي يوجد فيه، وحرمان األهالي من ممارسة    إلى الحي،

لحقة شعيرة الصالة والدراسة وتعلم القرآن الكريم فيه تدريس القرآن لبه    ، حيث كان يحتوي المسجد على مدرسة م 

 ة المسجد، وذلكبهدف توسعتم    بالقول أنهتبرير الهدم    عبر بيان لها   الكريم وعلوم الفقه، وقد حاولت جماعه الحوثي

جهت  لها من قبل المواطنين والنشطاء.    ردا  على حملة االنتقادات الواسعة التي و 

ً:ًًالنتيجة

ال التحقيقات  اللجنة،من خالل  وتقرير  اللجنة  بها  قامت  وأقوال  موقع  تي  والصور  والوثائق  لمبلغ  ا  االنتهاك 

عن ارتكابها هي جماعة   الجهة المسؤولة  الواقعة، وأنثبوت صحة حصول    تأكد   والشهود الذين استمعت إليهم اللجنة،

 المعينين منبالعاصمة صنعاء التابعين للجماعة والمسؤولين    مسؤولي مكتب األوقاف واإلرشاد   وبالتحديد   الحوثي،

 .العاصمة الجماعة في إدارة أمانة

:  ً.ب ي عية والتحالف العرنر  قوات الحكومة الشر

 :   محافظة الحديدة –مديرية الدريهمي  –االعتداء على قلعة قضبة  -1

 نبذه عن القلعة: 

في   التاريخية  المعالم  إحدى  قضبة  قلعة  الحديدة،تعتبر  محافظة  الدريهمي  قضبة على    مديرية  منطقة  في  وتقع 

في حقب   فترة التواجد العثماني الثاني في اليمن، وتم تشييدها فترة بنائها إلىالطريق إلى مدينة الدريهمي، ويعود 

ل أبان حربه مع ،ه 1347  ين سنة:حيى بن محمد حميد الد تجديد لها أيام حكم اإلمام ي  تاريخية مختلفة، وكان آخر

 –قبيلة الزرانيق، فتم تجديد بنائها بعد تعرضها من الحرب بمواد بناء محلية واستخدام الطوب األحمر المحروق  

وكانت هناك مطالبات في عدد   ، وهو ما ميزها بطراز معماري فريد   بجذوع األشجار،وسقف سطحها    –اآلجر  

باآلثار  االتقارير    من القلعة األثرية،لمتخصصة  اليمن  لالهتمام بهذه  السياحي في  المسح  تقرير  للعام    ومن ذلك 

والواردة في تقرير العمليات    م، وتعتبر القلعة إحدى المعالم األثرية لليمن عامة، ومحافظة الحديدة خاصة،1996

 الميدانية والمكتبية وفي موقع المركز الوطني للمعلومات.

 ً:عةملخصًالواق
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تتلخص الواقعة، بحسب ملف القضية لدى اللجنة، وما تضمنته الصور والفيديوهات المرفقة، وما جاء في شهادات 

الشهود الذين تم سماعهم من قبل اللجنة، ومنهم: )س. أ. أ.(، و)م. ص. ع.(، و)م. م. ف.(، وما أثبته الفريق 

م  5/4/2018  بأنه حوالي الساعة التاسعة صباحا  في تاريخ:  االنتهاك،الميداني التابع للجنة عند نزوله إلى مكان  

ربي الممثلة باللواء األول عمالقة، واللواء الثالث حماية رئاسية، إلى  عند دخول القوات المشتركة في الساحل الغ  ،

ة قضبة التاريخية  قاموا بهدم قلع  غرب مدينة الدريهمي ووصولهم إلى حي قضبة التابع إداريا  لمديرية الدريهمي، 

 باستخدام الشيوالت والجرافات  وإزالتها.

ًً:النتيجة

من خالل التحقيقات التي أجرتها اللجنة، وما ورد في شهادات الشهود الذين استمعت إليهم، وما جاء في تقرير 

للحكومة الشرعية الفريق المكلف بالنزول، والصور المرفوعة للمسجد والضريح، فإن قوات الجيش الوطني التابعة  

عميد رائد الحبهي، واللواء الثالث حماية رئاسية، الذي يقوده وبالتحديد قوات اللواء األول عمالقة الذي يقوده ال

ن هذا االنتهاك، والذي ي عد اعتداء  على عين تاريخية قديمة هي ملك هي الجهة المسؤولة ع  العميد بسام المحضار،

 من.للشعوب، وجزء أصيل من تاريخ الي

وفقا    المحظورة  االنتهاكات  من  ي عد  االنتهاك  الوطنية،    وهذا  وفقا  للتشريعات  )  وكذلك  المادة  من 16لنص   )

البرتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف الخاصة بالنزاع المسلح الغير دولي، والتي ألزمت أطراف النزاع بعدم  

الثقافي والروحي   التراث  التي تشكل  الفنية  التاريخية أو األعمال  أية أعمال عدائية موجهة ضد اآلثار  ارتكاب 

( من اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية 19المادة )  هود الحربي، وألزمتي دعم المجللشعوب، أو استخدامها ف

 م جميع أطراف النزاع المسلح باحترام الممتلكات الثقافية الواردة في االتفاقية. 1954مايو  14الصادرة في 

 

: استهداف األعيان
ً
 الطبية  خامسا

 تمهيد: 

والطواقم    استهداف األعيانحاالت ادعاء ب  ( 13)صد وتوثيق عدد  قامت اللجنة خالل الفترة الماضية من عملها بر 

فيما    لمسؤولية فيها على جماعة الحوثي،ثبت ا  (11)، منها  في عدد من المناطق، تم التحقيق فيها جميعا    الطبية

   واقعتين.ثبتت المسؤولية المشتركة لقوات الجيش الوطني التابع للحكومة وطيران التحالف العربي عن 
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: جماعة  الوقائع المنسوبة إل - ي
   الحون 

 تعز:  -واقعة استهداف مستشفى الثورة العام  -1

م،  5/3/2021بتاريخ    بأنه في الساعة الثانية مساء  تتلخص الواقعة، بحسب ما تضمنه ملف القضية لدى اللجنة،  

ف  استهداف بمقذو  إلى  تعرض مبنى قسم الحروق والعمليات بهيئة مستشفى الثورة العام بمديرية صالة محافظة تعز 

 بينهم طفل. ناري تسبب في إصابة ثالثة أشخاص

 أسماء المصابين:

  

 

 

 

 

وبحسب ما أثبتته الوثائق والتقارير الطبية المرفقة بالملف لدى اللجنة، وما تضمنه تقرير النزول والمعاينة المرفوع  

من قبل اللجنة ومنهم: )ا.ا.ي.ق   الذين تم االستماع إليهم  جاء في شهادات الشهود من قبل فريق اللجنة المكلف، وما  

أصاب مقذوف    م،5/3/2021يوم الجمعة تاريخ    ( ظهرا  2:00، فإنه في تمام الساعة )ا ( و ) م.ع.د(  .(، و) س.د 

وهو من   مد سيف، الضحية إيهاب أح  ناري مبنى قسم الحروق في هيئة مستشفى الثورة العام مما تسبب في إصابة

عن تطاير  كان يداوم عند بوابة مبنى الحروق والعمليات بإصابات في الرجل اليسرى ناتجة     أفراد أمن المستشفى،

 خالد عبدالمجيد محمد،   وهما  ي قسم الحروق،من مرافقي أحد المرضى ف  شظايا المقذوف، كما أ صيب أيضا  اثنين

كانا بشظايا في الرقبة عندما    الذي أ صيب هو اآلخر  وابنه صخر خالد عبدالمجيد   في الرقبة؛  بشظية  والذي أ صيب

قسم الطوارئ بالمستشفى، كما تم   يجلسان أمام بوابة المبنى وقت سقوط المقذوف، وتم إسعافهم جميعا  ونقلهم إلى

بحسب جهة   تم إطالقهاقة من مدفع مضاد طيران  معاينة الشظايا المتبقية من المقذوف وتبين أنها عبارة عن طل

 وزاوية السقوط من اتجاه منطقة الحرير التي يتمركز فيها مسلحي جماعة الحوثي. 

ً:ًًالنتيجة

 العمر االسم م

 سنة 38 احمد سيف قاسم  إيهاب 1

 سنة 40 خالد عبدالمجيد محمد  2

 سنوات 10 صخر خالد عبدالمجيد  3
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لما تضمنه تقرير المعاينة المرفوع من قبل الفريق المكلف بالنزول من قبل اللجنة، وما ورد في إفادة الكادر   ووفقا  

الطبي في المستشفى، إضافة إلى الصور الفوتوغرافية الموضحة آلثار مكان سقوط المقذوف، والتقارير الطبية 

توسط عيار الثورة العام في تعز بسالح م  للضحايا، فإن جماعة الحوثي هي المسؤولة عن قصف هيئة مستشفى

ي تطل على المستشفى والتي سبق وأن التباب بمنطقة الحرير الت  ( مللي، وذلك من مكان تمركزها في أحد 23)

 خالل السنوات الماضية.  تم استهداف المستشفى منها أكثر من مرة

 واقعة استهداف مستشفى الجفرة في مديرية مجزر محافظة مأرب.  -2

مستشفى الجفرة  تعرض  ، م8/2/2020وبتاريخ   بأنهص الواقعة: بحسب ما تضمنه ملف القضية لدى اللجنة تتلخ

جزء كبير    مما تسبب في تدمير وإتالف  ،صاروخية  في مديرية مجزر بمحافظة مأرب للقصف بمقذوفات  الطبي

 من المستشفى وتوقفه عن العمل. 

قبل فريق   الوثائق المرفقة بالملف لدى اللجنة، وما تضمنه تقرير النزول والمعاينة المرفوع من   وبحسب ما أثبتته 

الكادر الطبي العامل في المستشفى ومنهم   وما جاء في شهادات الشهود وإفادات عدد من أعضاء  اللجنة المكلف،

  في مديرية مجزر،  الطبي الواقعقصف مستشفى الجفرة  تم  ،  م8/2/2020وفي تاريخ    ، فإنه) م. نع( و) ص ا. ع(

هاون وأن القذائف  عدد من  و  من نوع كاتيوشا،بصاروخين  القصف    إلىشمال غربي محافظة مأرب    والتي تقع في

دى إلى تدمير جزئي لمبنى المستشفى،   أمما  ،  من اتجاه مفرق الجوف الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي  القصف كان

التي تعرضت  غرفة العمليات الموجودة في داخل المبنى    ومنهاالمستشفى المختلفة،    معدات بالغة في    وأضرار

وبالتالي حرمان سكان المديرية والمديريات المجاورة من   المستشفى؛ مما تسبب في إيقاف خدمات    كلي،لتدمير  

ض للقصف، خصوص ا  من أبناء األسر  الخدمات الطبية والعالجية التي كان يقدمها لهم هذا المستشفى قبل أن يتعر 

 النازحة.

 النتيجة: 

 لما تضمنه تقرير المعاينة المرفوع من قبل الفريق المكلف بالنزول من قبل اللجنة، وما ورد في شهادة الشهود   وفقا  

الفوتوغرافية الموضحة آلثار الشظايا والقذائف المتناثرة الصور  الرسمية و  وإفادة الكادر الطبي، وما بينتها التقارير 

المعين من قبل جماعة الحوثي بقيادة    لدى اللجنة أن  تأكد قد  ف   وجدران المبنى وفي العديد من أقسامه،ى سطح  عل

المدعو مبارك  صالح المشن الزايدي، والمدعو علي محمد طعيمان، هما لمنطقة العسكرية الثالثة   لقائد  ك  الجماعة

 عن ارتكاب هذا االنتهاك.  المسؤوالن
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عية: ب.    الوقائع المنسوبة إل التحالف والحكومة الشر

محافظة البيضاء، بتاريخ  –بمديرية السوادية   دينة السواديةقصف مستشفى الشهيد سيف السوادي في م -1

 م.2015/ 8/ 22

وحتى  ،    م22/8/2015تاريخ  خالل الفترة من    تتخلص الواقعة: وفقا  لما تضمنه ملف التحقيق لدى اللجنة، بأنه 

للقصف عدة   مستشفى الشهيد سيف السوادي الذي يقع في الجهة الغريبة لمديرية السواديةتعرض  ،  م2016  يناير

 مما تسبب في تدمير المستشفى بالكامل. مرات 

 

طيران التحالف العربي    إنفوبحسب أقوال الشهود الذين استمعت إليهم اللجنة، وهم: )أ. ع .ع (، و ) ي. م. ع(،  

مستشفى الشهيد سيف السوادي بصورة متكررة    قام بقصف  م ، 2016/  11/1م  وحتى  8/2015/ 22يخ  ومنذ تار

مرات محتوياته  لعدة  جميع  تدمير  إلى  أدى  مما  باألرض،؛  وتسويته  كامل  بشكل  الطبية  كان   وأجهزته  حيث 

وقسم العمليات    ن األقسام منها العيادات الخارجية،من اثنين مباني؛ يتضمن المبنى األول عدد م  يتكون المستشفى  

كن لألطباء العاملين في  ويستخدم كس  ين يتكون المبنى الثاني من طابقين؛وقسم المختبرات وقسم الصيدلية، في ح

ليقدم خدماته الم2005وقد تم افتتاح هذا المستشفى في عام  المستشفى،   نسمة من   ألف  14طبية ألكثر من  ، 

تشفى إلى تدميره  مديريات القريبة من المستشفى. وقد أدى القصف المتكرر والمستمر للمسمن المواطني ثالث  

 وحوله إلى أثر  بعد عين.   كليا  

 النتيجة: 

وما ورد في الوثائق   اللجنة،دة الشهود الذين التقت بهم  وما جاء في شها  اقع التحقيقات التي أجرتها اللجنة،من و

التدمير الكامل للمستشفى    لفوتوغرافية المرفقة بملف الواقعة،والصور ا أن    فقد ثبت لدى اللجنةوالتي توضح 

 طيران التحالف. الجهة المسؤولة هي القوات الحكومية و

 :  م23/3/2019 محافظة تعز بتاريخ –مديرية المظفر  –واقعة استهداف مستشفى المظفر  -2

بتاريخ   بأنه  اللجنة،  لدى  القضية  ملف  تضمنه  ما  بحسب  الواقعة،  وأثناء م23/3/2019تتلخص  حصول   ، 

 في مدينة تعز،  35اس التابعة للواء  العب  وكتائب أبي  إلدارة أمن تعز،  االشتباكات ما بين الحملة األمنية التابعة

حريق في أجزاء منه وذلك بسبب إطالق   في مديرية المظفر محافظة تعز إلى  تعرض مستشفى المظفر الكائن 

 الذي تسبب في إحداث خسائر كبيرة في المستشفى.  األمر النار عليه وسقوط عدد من المقذوفات فيه، 
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للجنة، وما تضمنه تقرير النزول  بالملف لدى ا  الصادرة عن المستشفى المرفقة  وبحسب ما أثبتته الوثائق والتقارير

وإفادات عدد من أعضاء   بالنزول، وما جاء في شهادات الشهود،  والمعاينة المرفوع من قبل فريق اللجنة المكلف

حملة األمنية التابعة  الكادر الطبي العامل في المستشفى ومنهم: )م. ع. ي.(، و)ن. ع. ع.(، فإن االشتباكات بين ال

تع محافظة  أمن  )إلدارة  للواء  التابعة  العباس  أبي  كتائب  وبين  مدرع،35ز،  الخميس    (  يوم  نهار  في  بدأت 

م تصل بعد إلى جوار مبنى مستشفى  وكانت االشتباكات ل  م، في المدينة القديمة وسط مدينة تعز،  21/3/2019

لجهة الشمالية الغربية وا  داخل المستشفى من الجهة  الجمعة بدأت بعض الطلقات تصل إلى  وفي مساء يوم  المظفر،

في حين كانت تتمركز كتائب أبو العباس في مجمع هائل سعيد التربوي   الغربية، حيث تتمركز قوات الحملة األمنية 

ا مستشفى  خلف  يقع  وأنهالذي  تماما ،  السبت    لمظفر  صباح  حتى  االشتباكات  حدة  ازدادت  الليل  منصف  في 

ولد التي في حيث حدث انفجار كبير بغرفة الم  ا ، ( صباح7:45ديد في حوالي الساعة )وبالتح  ،  22/3/2019

  حتراق خمسة مولدات تابعة للمستشفى،اشتعال حريق كبير في المستشفى تسبب في ا  حوش المستشفى مما أدى إلى

وجهاز التخدير،    الخاص بجراحة العظام،  CRM)وتضرر قسم العمليات وعدد من األجهزة الطبية منها جهاز )

بالتحديد   هزة أخرى، باإلضافة إلى تضرر أج المستشفى  التي    وتضرر مبنى  الواجهة األمامية،  التي في  الغرفة 

أدت إلى أضرار في جدران الغرف   ومتوسطة,رية بأسلحة خفيفة  عدد من الطلقات النا  تعرضت هي األخرى إلى

   واألثاث المتواجد فيها. 

 النتيجة: 

الفريق المكلف بالنزول من قبل اللجنة، وما ورد في إفادة الكادر ووفقا لما تضمنه تقرير المعاينة المرفوع من قبل  

من   كال    الطبي في المستشفى، إضافة إلى الصور الفوتوغرافية الموضحة آلثار المقذوفات، فقد ثبت لدى اللجنة أن

عن   المسؤوالن، هما  ( مدرع35العباس التابع للواء )   تائب أبي وك  لحملة األمنية التابعة إلدارة أمن محافظة تعز؛ ا

المسلحين  قبل  المباشر من  االستهداف  بسبب  نتجت عنه  التي  المظفر واالضرار  بمستشفى  لحق  الذي  الحريق 

 التابعين للطرفين و التمركز إلى جوار األبنية والملحقات التابعة للمستشفى.  

 

 

 



68 
 

 : ي
ي االنتهاكات    القسم الثانز

ز
ي أنجزتها اللجنة ف

المتعلقة بالقانون الدولي نتائج التحقيقات التر

 لحقوق اإلنسان

لما نص علية قرار إنشاء اللجنة، تعتبر االتفاقيات السبع األساسية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية   طبقا  

وهي: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية، واتفاقية  

قوق الطفل والبرتوكوالت الملحقة بها، واتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية القضاء على  ح

التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق ذوي االحتياجات الخاصة، إلى جانب التشريعات  

ند إليه اللجنة فيما يتعلق بأعمال الرصد والتوثيق الوطنية المرتبطة بتلك الحقوق، هي األساس القانوني الذي تست

 والتحقيق التي تقوم بها في االنتهاكات المتعلقة بقانون حقوق اإلنسان.

وبناء على ذلك فقد تعددت أنواع االنتهاكات التي تقوم اللجنة برصدها وتوثيقها والتحقيق فيها والتي من أهمها  

 اآلتي:  

 :
ا
 القانونالقتل خارج إطار  أول

حالة ادعاء بالقتل خارج إطار القانون قامت بها    (76)خالل الفترة التي يغطيها التقرير، قامت اللجنة برصد عدد  

حالة، فيما ثبتت مسؤولية   (42)األطراف في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن  

 حالة.  (6)ن قوات الجيش والجهات األمنية التابعة للحكومة ع

ي حققت فيها اللجنة:  -
 نماذج من وقائع القتل خارج إطار القانون التر

 جماعة الحوثي: إلىأ. الوقائع المنسوبة 

- 3-7بحجز مصلحه الهجرة والجوازات والجنسية بالعاصمة صنعاء بتاريخ    المهاجرين األفارقةقتل    واقعه  -1

 م:2021

وف الواقعة:  ملف  تتلخص  في  ورد  لما  والشهود؛ قا  المحتجزين  من  الناجين  بعض  وإفادات  أدلة  من   القضية 

لساعة الواحدة ظهرا  الحوثي في تمام ا  ور والتقارير المحتفظة بها اللجنة، بقيام مسلحي جماعةوالفيديوهات وص

األحد  يوم  بإلقاء 7/3/2021بتاريخ    من  من    م،  للدموع،عدد  والمسيلة  الدخانية  الحار  القنابل  القنابل  قة  وكذا 

الهجرة والج الكائن في مصلحه  الجوازات  بهنجر حجز  التهوية  وازات والجنسية بشارع  والمتفجرة من فتحات 
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جنسية  من األفارقة معظمهم من ال  مهاجرا ،  500إلى    450خوالن أمانة العاصمة صنعاء، وبداخله حوالي من  

 شخص .  400ما يزيد عن  صابةئل في الهنجر أدى إلى مقتل وإنتج عن ذلك اشتعال حريق ها األثيوبية،

 

وذلك من خالل مقابلة عدد من   الواقعة والتحقيق فيها فور وقوعها،وقد باشرت اللجنة الوطنية في رصد وتوثيق  

الناجين في العاصمة عدن بعد   الناجين والشهود في العاصمة صنعاء، ومقابله عدد آخر تهجيرهم من قبل   من 

لى العديد من الصور  المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، كما حصلت اللجنة ع  جماعه الحوثي إلى

الوالفيديوهات   الضحايا  ومن  بتحليلها،  إليهموقامت  استمعت  الذين  والشهود  و)ز.هل(   ناجين  )أ.ع.ي(  اللجنة 

لمحفوظة لدى وا  و)م.أ.أ.س(، والذي جاء في أقوالهم.د(  و)م.س.أ.أ( و)ف.ع.ع.أ( و)ع.م.ا( و)ع.ع.م( و)أ.ح.ع 

حمله اعتقاالت للمهاجرين  الحوثي قامت قبل ارتكاب الواقعة بعدة شهور ب  اللجنة في ملف القضية، بأن جماعة

المحافظات   العامة من مختلف  ي واألماكنمن الشوارع والطرقات والمطاعم والمقاه  األفارقة، وبالذات األثيوبيين

سيطرتها،التي   تحت  أماكن  تقع  في  وأودعتهم  صنعاء  العاصمة  من  الهجرة   وخاصة  لمصلحه  التابعة  الحجز 

هنجر كبير تم   وكان أكبر هذه األماكن  والجوازات والجنسية في العاصمة صنعاء، والذي يتكون من عدة أماكن،

ء من الجئين لديهم بطائق لجو  ألشهر بما فيهم   وبعد أن تم احتجازهم   مهاجر،   500إلى    450ين  ما ب  فيه اعتقال

تعاملت  و  مفوضية الالجئين يفترض أن ال يتعرضوا لالعتقال والحجز، إال أن جماعة الحوثي قامت باعتقالهم، 

ابتزازهم،  لاير   1000كل معتقل بدفع مبلغ مالي يصل إلى    وذلك بتخيير   معهم معاملة غير إنسانية في سبيل 

وقد   يد في صفوفها للقتال في الجبهات،أو التجن  اطق سيطرة الشرعية،رحيله لمنعنه وت  سعودي مقابل اإلفراج

الخليج والمملكة دول    بأنها سوف تساعدهم في الهجرة إلى  الوعود لهم  التجنيد من خالل إطالق  حاولت ترغيبهم في 

مجند في القتال لعده من خالل تقديم المساعدة لهم في الدخول عبر الحدود أن استمر معها كل    العربية السعودية،

وافقوا على التجنيد في صفوف جماعه   معتقال      40  إلى  30ذلك باستثناء من    أن معظم المعتقلين رفض   شهور، إال 

 الحوثي.

على إعالن المعتقلين    أقدم  غالبية   في الحجز،   اإلنسانيةوغير    ثم أنه وبعد استمرار االبتزاز والمعاملة القاسية

نفس يوم حدوث الواقعة وفوضوا لهم متحدثا  عنهم يعبر  م،    7/3/2021عن الطعام؛ وذلك في تاريخ    اإلضراب

تحدث مع ذهب للوهو الضحية قيرو الذي    المحجوزين للتحدث باسمهم مع جماعة الحوثي،عنهم من الالجئين  

أنه   المسئول إال  الحجز،  المسئول  ولم  إخفاءه  تم    عن  إن  ثم  بتهديد   يعرف مصيره حتى اآلن،  قام  الحجز  عن 

المحتجزين الذي   بعض  وقاموا بضرب  لهنجر محل الحجز مع عدد من الجنود؛بعد أن دخل عليهم االمعتقلين  



70 
 

التهديد الذي  الضرب وكردة فعل    رمي أحد الجنود على وجهه بصحن من صحون األكل،ب   بدورهم قام أحدهم

  هو   وعلى الفور خرج المسئول  عنصري ومهين،  وعدهم به مسئول الحجز والسب الذي صدر منه ضدهم بشكلت

وهم يشاهدون   المحتجزون  تفاجأوبعد وقت قصير من تهديده لهم    وجنوده، وأغلق الباب عليهم من الخارج بإحكام، 

بعشرات من المسلحين   ن الخارجالحوثي بتطويق مكان الحجز م  قيام جماعةفي الهنجر    من خالل فتحات صغيرة

 وما هي إال لحظات وإذا   بمدافع الماء،   المعدةبسياراتهم    مكافحة الشغب مجهزون  شرطة  الملثمين، ممن يسمون

هنجر الحجز، وبعدها بلحظات قليلة   داخل  قنبلة مسيله للدموع إلىفي الباب    مسلح  يطلق على المعتقلين من فتحةب

قنابل مسيلة للدموع وحارقه   تهوية في أعلى الهنجر من فوق الحمامات؛ وأطلقواإلى فتحت  تسلق مسلحون آخرون  

الهنجر،  تسببت في حريق هائل في  وعال الفرش والبطانيات والمالبس  تاش  إلى داخل الهنجر، أدت إلى  ومتفجرة

 وا حتفهم، لق  الضحايا الذين  والشهود الذين قابلتهم اللجنة عدد   الناجون  ويقدر  هنجر،نتج عنه هالك أغلب من  في ال

فقط هم من    قليلال  محتجز، وأن العدد   400أجسادهم من الحريق في الهنجر بما يزيد عن    أ صيبوا وتفحمت  والذين

يلتهم ال  وقد بقي   بأعجوبة،  نجوا هنجر ويحرق من بداخله لفترة طويلة دون فتح الباب من قبل جماعة  الحريق 

الذين تدافعوا حول الباب من الخروج منه، وبحسب ما ذكر الضحية )ف.ع.ع.أ(   يتمكن المحتجزونال  الحوثي، لكي  

 بوقت طويل بهدم جدار الهنجر بشيول، وقد أنه تمكن من الخروج عندما قامت جماعه الحوثي بعد نشوب الحريق  

 انشغال مسلحي الحوثي الذين كانوا  -    وا إلى مرحلة اإلغماءالذين لم يصل  -معه من زمالئه    استغل هو من نجى

 ه بكسر أبواب أماكن بقيامه هو زمالئ  اطنين الذين تجمعوا حول مكان الواقعة،المو  مطوقين مكان الحجز بمالحقة

تعزيزات جديدة فيما بعد  وصلت    ن حجزهم، إال أنها المحترق كي ال يطال الحريق أماك  القريبة من الهنجرالحجز  

من أماكن     األخرى يهربون  لمحتجزين في األماكنعندما شاهدو الناجين وا  وأنهم  قامت بإحكام تطويق المكان،

 عدد منهم لمنعهم من الهرب. حجزهم قاموا بإطالق النار عليهم، وإصابة

الحوثي منعت المواطنين الذين تجمعوا   الهم اللجنة، أن جماعةوقد أكد الناجون وشهود عيان الذين استمعت إلى أقو

 جين والمحتجزين في العنابر األخرى وكذلك منع النا  للمعتقلين الذين يحترق بهم الهنجر، من تقديم أي مساعده  

الحوثي  بتحميل من  قامت جماعة فيما بعد ثم   من مكان حجزهم من الهروب؛ أو تقديم أي مساعدة، الذين خرجوا

كبيرة  بت ناقالت  المحتجزين على  إلى  وترحيلهم  قى من  الحادثة  وقوع  الحكومة منا  بعد  تحت سيطرة  تقع  طق 

لحوثي لمحو أثر الجريمة من خالل  جماعة اوأنه وفي نفس الوقت سعت  باتجاه المحافظات الجنوبية،    الشرعية،

  وإخفائها حتى ال يعرف أحد العدد الحقيقي للضحايا،ن ثم جرف الجثث المتفحمة  وم  هدم جدران الهنجر بالجرافات، 

خذ موافقتهم أو أ  صنعاء من مشاهدتها أو الحضور إلى مكان الواقعة، ومنع أقارب وذوي الضحايا المتواجدين في  
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لحوثي بنقل المصابين الذي إصابتهم خطيرة إلى المستشفيات وفق  كما قامت جماعة ا  على دفن جثث أقاربهم، 

  طق سيطرة الشرعية باتجاه المحافظات الجنوبية،منا مشددة، ثم قامت بعد عدة أيام  بترحيلهم إلى   إجراءات أمنية 

 . وكان الزالت حالة البعض منهم سيئة للغاية

تاريخ   الجالياتأي  م،    10/3/2021وفي  أصدرت  أيام  بثالثة  االنتهاك  ارتكاب  الصومالية،   بعد  األثيوبية، 

ذكر  و  حيث ذكرت أن الواقعة تعتبر حادثا  عرضيا  وليس مفتعال ،   بيانا  مشتركا  حول الواقعة،اإلريترية والسودانية  

أن   جين والشهود الذين قابلتهم اللجنة، أكدواإال أن الضحايا النا  جريح،  200وفاة، و    43البيان أن عدد الضحايا  

وأن عدد الوفيات    ة من جماعة الحوثي،أن الحادثة عمديو  ذلك البيان بضغط من جماعة الحوثي،  الجاليات أصدرت

 .حالة وفاة 400يزيد عن 

الحصول على جميع أسماء الضحايا، إال أنها قد حصلت على أسماء بعضا  من الضحايا،    من ولم تتمكن اللجنة  

المعلومات عن أسماء بقية الضحايا، ويعزي   والزالت تتحري وتجمع  والذين تحتفظ بأسمائهم في ملف القضية، 

تمون إلى مناطق مختلفة إلى أن معظم الضحايا ين  ب صعوبة معرفة أسماء كامل الضحايا،عن سب  ا الناجون الضحاي

، كما أكد عدد من الناجين الذين استمعت    الهوية  ، وال يملك أغلبهم بطائق إثباتاثيوبيا ودول أفريقية أخرى في  

كانوا أكثر المعتقلين   وشاهدوهم في الهنجر محل االعتقال  لقوا حتفهم في الواقعة؛  اليهم اللجنة أن من اصيبوا او

 . فقط وأن الناجين قلة

ًً:النتيجة

تقارير وصور ومقاطع التي قامت بها اللجنة في الواقعة، وما تضمنه ملف القضية، من أدلة و  من خالل التحقيقات

وقوع االنتهاك   ثبوت  تبين   ن والشهود الذي تم االستماع إليهم من قبل اللجنة،الناجي  ورد في إفاداتوما    فيديو،

جماعة هي  عن ارتكابه    لجنسية األثيوبية، وأن المسئولمعظمهم من او  من المهاجرين األفارقة؛  ينمعتقلبحق ال

ومنع تقديم أي    الحارقة على المعتقلين؛ وإغالق األبواب عليهم بإحكام،دخانية و القنابل  ال  التي قامت بإلقاء  الحوثي،

 إلنقاذهم. مساعدة عاجلة 

   :م12/2015/ 15 -مديرية بعدان -إب -واقعة مقتل الضحية محمد عبده حسن ثابت السريحي  -2

بت السريحي البالغ من تعرض الضحية محمد عبده حسن ثا  م،15/12/2015بأنه وبتاريخ    :تتلخص الواقعة  

في    إلطالق  عاما    46العمر   لهالنار عليه وهو  التابعة  بعدان  المزرعة  مديرية  الح   -في  بيت   -رثعزلة  قرية 

 مقتله على الفور.  السريحي مما أدى إلى
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الذين   إفادات ذوي الضحية، وأقوال الشهود  قيادة   )أ.ي.أ ( و)ل.أ.ع( : فإن استمعت إليهم اللجنة، وهموبحسب 

جماعة الحوثي في المحافظة كلفت حملة أمنية كبيرة من مسلحيها للخروج إلى مديرية بعدان قرية بيت السريحي 

عناصر جماعة   الحوثي وعند وصولعن مطلوبين لهم من أبناء المنطقة، بتهمة قيامهم بمعارضة جماعة    للبحث

قاموا بالبحث عن الضحية محمد عبده حسن ثابت السريحي البالغ    ،م12/2015/ 15بتاريخ   لى القرية،الحوثي إ

والتي   ي مزرعة القات التي كان يعمل فيها، وعندما لم يجدوه في منزله، توجهوا للبحث عنه ف   عاما ،  46من العمر  

المنطقة التي يعمل بها،  وما أن وصل المسلحون في مدرسة  عادة ما يقضي فيها أغلب وقته عند انتهاءه من العمل  

ه بإطالق النار عليه، مما أدى  وبمجرد مشاهدتهم للضحية وهو يعمل في وسط أرضه حتى باشرو  إلى المزرعة؛

المكان   إلى إصابته في أماكن متفرقة في جسمه، سقط على إثرها قتيال ، وفارق الحياة مباشرة، ثم غادر المسلحون

لم يكن هناك أي مبرر    كما أفاد الشهود من أبناء المنطقة أنه   وهي مرمية في نفس المكان،  حيةوتركوا جثة الض

  ولم يصدر منه أي فعل يستدعي إطالق   اموا به، حيث أن الضحية لم يكن مسلحا ،يذكر لقيام عناصر الجماعة بما ق

 النار عليه.

 

 النتيجة: 

فقة بملف القضية والتقارير  ورد في شهادات الشهود، وفي الوثائق المرمن خالل التحقيقات التي أجرتها اللجنة، وما  

 فإن الجهة المسؤولة عن هذا االنتهاك هي جماعة الحوثي وقيادتها األمنية في مديرية بعدان محافظة اب.  الطبية،

 – بمديرية القريشية    أحمد طالب الزبيري، وحميد أحمد طالب الزبيري،  الضحيتان محمدواقعة مقتل    -3

 :م2020/ 22/8محافظة البيضاء بتاريخ 

فللي قيللام مجموعللة مللن مسلللحي جماعلة   له ملللف القضيللة لللدى اللجنة،لمللا يتضمنل  تتلخللص الواقعللة وفقا  

ضحيتين محمد أحمد طالب الزبيري، وحميد أحمد طالب ، بإطلالق النلار عللى الم22/8/2020الحوثلي بتاريخ  

 . وذلك خالل قيام المسلحين بمداهمة منزلهما الزبيري، وأرداهما قتيلين،

ومنهلم )ب.ع . ن(  و  )أ. ع. م.أ(  و )ن. ن.    ةوبحسلب إفلادات أهاللي الضحيلة وكذللك علدد ملن شلهود الواقعل

قاملوا    لة لجماعلة الحوثلي فلي قرية جبرة،واللذي أفلادوا بلأن مجموعلة ملن العناصلر المسللحة التابع  ، م. ب(

بالقوة بحجة تفتيشه،  بمحاولة دخول  ،م22/8/2020بتاريخ   وعند رفض األخوين السماح لهم   منزل الضحايا 

من  هما أمام المنزل وعلى مرأى ومسمع  ، قاموا بإطلالق النار عليلفي المنزل  الضحايا  ائالتبالدخول لوجود ع

 محاولة إسعافهما. حتى غادروا المكان دون المسلحين  إنثم  الجميع،
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 :-النتيجة

 أهاللي الضحيلة وشلهادات الشهود،   وملا ورد فلي أقلوال  ت التلي أجرتهلا اللجنلة الوطنية،ملن خلالل التحقيقلا

فلإن الجهلة المسلئولة علن هلذا االنتهلاك هلي قيلادة جماعلة الحوثلي فلي مديريلة القريشية محافظة البيضاء بقيادة 

 المحافظ المعين من الحوثيين حمود محمد شتان شميلة.

   محافظة صعدة. –مديرية مجز  –( سنة 63واقعة قتل الضحية مقبل مسعود مسفر ) -4

لم   وفقا   الواقعة،  )تتتخلص  الساعة  تمام  في  أنه  اللجنة،  لدى  القضية  ملف  مساء  5:00ضمنه  بتاريخ   ( 

ية الزور بمديرية سنة( ، في قر  63مسلحة بمحاصرة منزل مقبل مسعود مسفر)  قامت مجموعة  ،م17/5/2018

وأدى  ندما حاول ابنه يحيى منعهم من أخذ والده ، تم إطالق النار عليه،  وعمجز محافظة صعدة، ومحاولة اعتقاله،  

 والده بطلق ناري في الرجل. ذلك إلى  مقتله، وإصابة

وبحسب إفادات ذوي الضحية، وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم اللجنة، ومنهم: )ف. م. س. أ.(، و )س. غ.   

ربعة من أ  ، قامت مجموعة مسلحة مكونةم17/5/2018بتاريخ    ( مساء  5:00فإنه في تمام الساعة )ح. ع.(،  

بقيادة المدعو أبو مالك الفيشي القيادي في جماعة الحوثي بمحافظة صعدة ، بمحاصرة   مسلحين على متن سيارة

م قاموا  باعتقال في قرية الزور مديرية مجز محافظة صعدة ، ومن ث   ، سنة(  63منزل الضحية مقبل مسعود مسفر)

بنه يحيى مسعود وحينها حاول ا  ل السيارة،مقبل مسعود مسفر، بحجة أنه مطلوب للمشرف األمني وسحبه إلى داخ

أنا سوف أحضر معكم، وأنزلوا والدي ألنه رجل مسن،    ومنعهم من أخذ والده، وكان يقول لهمفتح باب السيارة  

والده مسعود   كما أ صيب  ،وإصابته إصابة بالرأس، وتوفي على إثرها مباشرة،بإطالق النار عليه  فقام المسلحون

وتركوا   ئي ومنع أي شخص من االقتراب منهم، النار العشوا  بإطالق  ثم قام المسلحون  في الرجل،  بطلق ناري

 الضحيتين على األرض وغادروا المكان.

 النتيجة: 

من خالل التحقيقات التي أجرتها اللجنة، وما ورد في شهادات الشهود، فإن الجهة المسؤولة عن هذا االنتهاك هي  

والمسلحون المرافقون المدعو أبو مالك الفيشي  للجماعة في المديرية و  المشرف األمني   جماعة الحوثي وبالتحديد 

 .له

 :م10/05/2016بتاريخ  م/ الضالع،  –دمت  –رية نجد القرين واقعة مقتل الضحية/ حميد طاهر صالح الصيادي ق -5
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وفقا  لما تضمنه ملف القضية لدى اللجنة في قيام مجموعة مسلحة من جماعة الحوثي والمتمركزين  :  تتلخص الواقعة  

حميد طاهر   ، بإخراج الضحية:م10/05/2016محافظة الضالع بتاريخ    دمت  –الثانية في قرية نجد القرين  بالنقطة  

 . وفاته  عليه مما أدى إلىرصاص ال  بالقوة من منزله، واقتياده إلى قرب الخط العام، وإطالقصالح الصيادي 

والذين قاموا بمعاينة جثة الضحية    ة الشهود الذين استمعت لهم اللجنة،ذوي الضحية وشهاد  وبحسب ما ورد في إفادة

،  والتي تم رميها من قبل جماعة الحوثي في الخط العام بقرية نجد القرين وهم: )م ط ص أ( و )ع ع أ( و )و ع ص أ(

لثانية في قرية نجد  جموعة من العناصر المسلحة والتابعة لجماعة الحوثي والمتمركزين بالنقطة ام  والذين أفادوا بأن

ميد طاهر صالح الصيادي ح  باقتحام منزل الضحية:  ،م10/05/2016محافظة الضالع قاموا بتاريخ    - دمت    –القرين  

  النار عليه بعدة طلقات  في أماكن   قطالقاموا بإمن ثم  و  وإخراجه من منزله بالقوة، واقتادوه إلى قرب الخط العام،

اليوم الثاني   رمي الجثة في الخط العام؛ حيث بقيت هناك إلىتم  من ثم  و  على إثرها في الحال،  توفي  ،متفرقة من جسمه

 الضحية بنقل الجثة ودفنها في مقبرة القرية.  قام أهلظهرا  حتى  

 النتيجة: 

، واألدلة والتقارير المرفقة بالملف، وما ورد في إفادة ذوي في هذه الواقعة  من خالل التحقيقات التي أجرتها اللجنة

وأن   قة، تأكد للجنة صحة حصول االنتهاك،وما احتوته التقارير الطبية والمستندات المرف  الضحية وشهادة الشهود،

  -في مديرية دمت   للجماعة  الحوثي، وبالتحديد القيادة األمنيةنتهاك هي جماعة  الجهة المسؤولة عن ارتكاب هذا اال

 هشام الغرباني. قرية نجد القرين بقيادة المشرف:  المتمركزة بالنقطة الثانية في والعناصر  - محافظة الضالع

عية والجهات التابعة لها والمحسوبة عليها: ا  -ب  لحكومة الشر

  :م27/8/2020بتاريخ محافظة تعز  -مديرية المظفر  -محمد علي محمد مهدي   واقعة قتل الضحية: -1

بأنه   تتخلص الواقعة، وفقا  لم تضمنه ملف القضية   عناصر   منقام عدد  م،  27/8/2020وبتاريخ    لدى اللجنة، 

أثناء عودته وذلك    ( سنة، أدى إلى مقتله، 33واطن محمد علي محمد مهدي )مشاة بإطالق النار على الم  17اللواء  

 منزله في حي مدينة النور مديرية المظفر.  إلى

وبحسب إفادات ذوي الضحية، وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم اللجنة، ومنهم: )ف. م. س. أ.(، و )س. غ.  

ضحية محمد علي محمد مهدي  خرج  ال  م،2020/ 27/8بتاريخ    ( صباحا ، 12:30تمام الساعة )ح. ع.(، فإنه في  

الحتياجات البنته التي كانت مريضة،  من منزله الكائن في مدينة النور مديرية المظفر لشراء بعض ا ( سنة،33)
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ثم تم تركه وهو   من قبل اثنين من العناصر المسلحة،  المنزل تم إطالق النار عليه  وأثناء عودته وقبل وصوله إلى

باتجاه  ينزف وغادر الجوي،    المسلحان  الدفاع  أهالموقع  ثالثة  وعندما حاول  الضحية، حضر  إسعاف  الحي  ي 

حتى حضر طقم عسكري وقام بأخذ   من إسعافهومنعوا أي شخص    مسلحون آخرون من موقع الدفاع الجوي،

الضحية  كان مغتربا    الواقعة أن  ما أفاد شهود ك  إليه وقد فارق الحياة،  حيث  وصل  إلى مستشفى البريهي،  الضحية

اللواء    من قبل أفراد ينتمون إلىمنها للمطالبة بإخالء منزليه الذين تم االستيالء عليهما  عاد    في السعودية، وأنه

عدد من الشكاوي المغتصبين رفضوا الخروج من المنزلين رغم تقديم الضحية ل  ، وأنمشاة في حي مدينة النور  17

توج وصدور  الرسمية،  الجهات  بإخالءلدى  المعنية  الجهات  من  إال  المنزلين  يهات  إليه،  هذه أ  وتسليمهما  ن 

تنفيذها، يتم  لم  اللواء    التوجيهات  يزال عناصر  ت  17وال  المنزلين؛مشاة  إخالءهما  سيطر على  حتى    وترفض 

 . تاريخه

 النتيجة:  

رفقة ذات الصلة بالقضية، فإن  من خالل التحقيقات التي أجرتها اللجنة، وما ورد في شهادات الشهود، والوثائق الم

عبد يقوده العميد    كان   الذي  مشاه  17اللواء    عناصر من الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية وبالتحديد من 

 إليها، وتوجهوا إلى كون المتهمين بعملية القتل ينتمون  المسؤولة عن هذا االنتهاك،    الشمساني هي الجهة  الرحمن

قيام   قيامهم بإطالق النار على الضحية، هذا وبالرغم من  قيادة الدفاع الجوي بعد  اللجنة بتحرير مذكرتين مقر 

لإلفادة عن الواقعة وإحالة المتهمين ،  م10/2020/ 11العسكرية بتاريخقائد محور تعز وقائد الشرطة    األولى إلى

 الجهات المذكورة حتى اآلن.أي رد من  القضائية، إال أن اللجنة لم تتلقالجهات  إلى

ة   عبد للا واقعة قتل الضحية صالح    -2  م. 2020/ 10/    16بتاري    خ    –  محافظة شبوة  -مديرية بيحان  -   حجن 

بحس الواقعة:  اللجنة،تتلخص  لدى  القضية  ملف  تضمنه  ما  والصور    ب  للجنة،  التابع  الميداني  الباحث  وتقرير 

ذوي الضحية وأقوال الشهود الذين استمعت   التقرير الطبي المرفق بملف القضية، وما ورد في إفادةالفوتوغرافية و

، وفي تمام الساعة الخامسة م10/2020/  16بتاريخ    ، فإنه إليهم اللجنة ومنهم : )أ. ص. م( و ) ح. م. ح. م  (

وهو من أبناء مديرية بيحان    عاما ،  40 حجيرة، البالغ من العمر  أثناء مرور الضحية صالح عبدهللا و  عصرا ،

إلى سوق بيحان على متن سيارته   لخاصة في مدخل مدينة بيحان متوجها  العليا، من النقطة األمنية التابعة للقوات ا

النار على الضحية مسببا  له إصابة بالغة  دم أحد جنود هذه النقطة على إطالق(، أق2004) موديل  هيلوكسنوع 
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الي  بقطع أحد  يده  ت وفي في  الشرايين في  لكنه  العام،  بيحان  إلى مستشفى  قانوني، وتم إسعافه  منى، دون مسوغ 

 بالنزيف الحاد من جراء قطع شريان يده.   المستشفى متاثرا  

 النتيجة: 

الضحية وما ورد في    ذوي  ر الباحث الميداني وإفادةفي تقري  من خالل التحقيقات التي أجرتها اللجنة، وما جاء

وما تضمنته التقارير الطبية المرفقة بالملف، فإن الجهة المسئولة عن ارتكاب هذا االنتهاك هي   شهادات الشهود،

 قوات األمن الخاصة التابعة للحكومة الشرعية بقيادة العقيد عبدربه محمد لعكب الشريف. 

 

الضحية:واقعة    -3 عثمان  مقتل  علي  طاهر  التباب    عمار  نقطة  القبيطة  –في  بت  –  مديرية  لحج  اريخ م/ 

 :م 08/05/2020

في نقطة   المتمركزين  لما تضمنه ملف القضية لدى اللجنة، في قيام أحد أفراد الحزام األمني   تتلخص الواقعة وفقا  

عمار طاهر علي    الضحية:  مرور  ، وعلى إثرم08/05/2020محافظة لحج بتاريخ    –  مديرية القبيطة  –التباب  

 عثمان قام بإطالق الرصاص عليه وتوفي متأثرا بإصابته. 

إفادة في  ورد  ما  وشهاد   وبحسب  الضحية  اللجنة،ذوي  لهم  استمعت  الذين  الشهود  جثة    ة  بمعاينة  قاموا  والذين 

 – اب  في نقطة التب  تواجدهم  ين أفادوا بأنه وأثناءوالذ   ،الضحية وهم: )س ع ط ع( و )أ ع ع ع( و )أ ق ع ع(

وقف الضحية:عمار طاهر علي    ،م08/05/2020محافظة لحج وبتاريخ    التابعة للحزام األمني،  - مديرية القبيطة  

ودارت مشادة كالمية بينه وبين أحد أفراد النقطة   متن سيارته نوع )دينا( في النقطة،  والذي كان على  عثمان،

  الطلقات  اص على الضحية، حيث دخلت إحدىشرة قام بإطالق الرصومبا  محمد الصبيحي  منصور سعيد   ويدعى:

، ولم يتم اتخاذ أي  إجراءات تجاه ذلك مباشرة  الضحية على إثروتوفي    من العين وخرجت من خلف الرأس،

 . المسئول عن ارتكاب االنتهاك من قبل قوات الحزام األمني 

 : النتيجة

ذوي   ، واألدلة والتقارير المرفقة بالملف، وما ورد في إفادةفي هذه الواقعة  من خالل التحقيقات التي أجرتها اللجنة

التابعة  –مديرية القبيطة  –أفراد نقطة التباب  هة المسؤولة عن هذا االنتهاك هم الج وشهادة الشهود، فإن الضحية

 منصور سعيد محمد الصبيحي.  / وبالتحديد المدعوللحزام األمني،  
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 :
ً
 القشي االعتقال واالختفاء  ثانيا

حالة ادعاء باالعتقال التعسفي   (1219)تمكنت اللجنة خالل الفترة التي يغطيها التقرير من رصد وتوثيق عدد  

واالختفاء القسري قامت بها مختلف األطراف في جميع مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي  

حالة انتهاك، فيما ثبتت مسؤولية القوات الحكومية والجهات األمنية التابعة للحكومة عن عدد   (1031)عن عدد  

 حالة.   (188)

ي نما
ي تم التحقيق فيها من قبل اللجنة: وفيما يأنر

 ذج لعدد من الوقائع التر

:  -ًأ ي
   الوقائع المنسوبة إل جماعة الحون 

 م. 10/9/2016بتاريخ  -محافظه عمران  -عيال سريح  من أبناء مديرية قسري لثالثة ضحايا واقعة إخفاء -1

في   ورد  وما  اللجنة،  لدى  القضية  ملف  تضمنه  ما  بحسب  الواقعة:  )ع.أتتلخص  المبلغ  الذين إفادة  والشهود  .ح.ا( 

ما كان الضحايا )م.أ.ص.أ.ا(    م ،وأثناء 10/9/2016ا( بأنه بتاريخ  اللجنة ومنهم: ) ر.م.ر.ا( و )ي.ص.  استمعت إليهم 

، في طريقهم مسافرون من مديريتهم عيال سريح محافظة عمران إلى محافظة  ، )ت، ص.ي.ص.ا(، )ع. م. أ.ا(

اط األمنية التابعة لجماعة الحوثي، في مديرية رداع محافظة البيضاء، قام مسلحو النق  وصولهم إلى أحدمأرب، وعند  

أي    إعطاء  لديها، كما تم رفض   مجهولة وإخفاءهمجهة  ش باختطاف الضحايا واقتيادهم إلى  التفتي  الجماعة في نقطة

يبحثون عنهم منذ اختطافهم من نقطة    زالونالذين ال ي  الضحايا،  معلومات عن مكان تواجدهم أو احتجازهم  ألسر

 عدد ممن كانوا معهم في الباص الذي كان يقلهم وحتى اليوم . بحسب إفادةالتفتيش 

ًالنتيجة: 

المبلغ وما جاء في شهادة الشهود، تأكد للجنة أن الجهة    أجرتها اللجنة، وما ورد في أقوال  من خالل التحقيقات التي

في محافظة نتهاك هي قيادة جماعة الحوثي وبالتحديد المشرف األمني التابع للجماعة  المسؤولة عن ارتكاب هذا اال

 . بنقطة أبو هاشم ا االختطاف والتي كانت تسمى سابقا  وأفراد نقطة التفتيش التي تم فيه البيضاء مديرية رداع،
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   : م2017/ 4/ 26 -محافظة إب  -مديرية المشنة -( واقعة اعتقال الضحية )م.ن. س .صً-2

قامت جماعة الحوثي    ،م26/4/2017بأنه في تاريخ    تلخص الواقعة، وفقا  لما تضمنه ملف القضية لدى اللجنة،

البا من منزله الكائن  بجوار مدرسة خالد بن الوليد في    عاما ،  20لغ من العمرباعتقال الضحية )م.ن. س .ص( 

 مديرية المشنة بعد مداهمة منزله للبحث عن والده.

، الذين قابلهم فريق اللجنة  في إفادات أقارب الضحية وشهود الواقعة ومنهم ) م.أ.ع ( و) ن.خ.أ(  وبحسب ما ورد 

لجماعة الحوثي  قامت عناصر تابعة    ،م26/4/2017بتاريخ    ة عصرا  نزوله للمنطقة أنه : عند الساعة الثاني  أثناء

بقوة السالح     لكائن في مديرية المشنة محافظة إبالمشنة  بمداهمة واقتحام منزل والد الضحية ا  التابعة إلدارة أمن

  فقاموا بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته، لمحاولة القبض عليه، إال أنه لم يكن متواجدا  في منزله في تلك اللحظات،  

قاموا  باعتقال ابنه واقتياده إلى سجن األمن السياسي كرهينة للضغط على والده، لتسليم  وبعد االنتهاء من التفتيش  

إلفراج  وتم إشعار بعض الوسطاء الذين حاولوا التوسط لدى جماعة الحوثي لمحاولة ا  نفسه مقابل اإلفراج عن ابنه، 

يزال   وال   إال حين يقوم والده بتسليم نفسه،لن يتم اإلفراج عنه    هة الحوثي، وأنلجماع  عن الضحية كونه ليس مطلوبا  

 حتى تاريخه.   ي سجن األمن السياسي في محافظة إب كرهينة،ف  الضحية معتقال  

 النتيجة: 

من خالل التحقيقات التي أجرتها اللجنة، وما ورد في شهادات الشهود، فإن الجهة المسؤولة عن هذا االنتهاك هي  

 السياسي في محافظة اب.  أمن مديرية المشنة ومدير األمناعة الحوثي في محافظة إب، وتحديدا  مدير جم

 م. 3/2020/ 16ذمار بتاريخ   محافظة -مغرب عنس  مديرية - ( ضحية21لعدد ) واقعه اعتقال تعسفي  -3

شهادة و ، وبحسب ما ورد في إفادة المبلغ )م.م.س.ا( ب ما تضمنه ملف القضية لدى اللجنة،تتلخص الواقعة: بحس

الحوثي عبر القياديين التابعين لها وهم:   ، بقيام جماعةهم )ج.أ.ا( و)م.أ.هل(منالشهود الذين استمعت إليهم اللجنة و

والمدعو حميد الموشكي مشرف الجماعة بمديريه   مغرب عنس،  ى أمن مديريةالمدعو حسين السفياني مدير ما يسم

  مغرب عنس محافظة   بمديرية   الجميلة  ، بقرية المتوفى )ي.أ.ا.ا(  س باقتحام ومداهمة بيت عزاء أوالد رب عنمغ

بتاريخ   بمدينه مأرب،    ،م16/3/2020ذمار  هناك  مأرب ودفن  بطريق  بحادث مروري  توفي  قام  حيث  الذي 

وبعد محاصرتهم    وأربع دراجات نارية،  هيلوكسمسلحة وسيارة    بمداهمة مكان العزاء بثالثة أطقم  المذكورون
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من ثم  لعزاء واحضروا    وجميعهم ممن  -تحتفظ اللجنة بأسمائهم   –شخصا     (21عدد )اعتقال  لمكان العزاء، قاموا ب

 . السجن المركزي بمحافظه ذمار نقلهم إلىتم 

 النتيجة: 

هود ثبت لدى  من إفادة المبلغ وشهادة الش  القضية،نة الوطنية وما احتواه ملف  اللج  من خالل التحقيقات التي أجرتها

ميد والمدعو ح  السفياني مدير ما يسمى أمن مديرية مغرب عنس،الحوثي والمدعو حسين    اللجنة مسؤولية جماعة

 االنتهاك.   ارتكاب هذا مغرب عنس عن الموشكي مشرف الجماعة بمديرية

ي أحمد العمري، ووليد محسن صالح العمري، وعلوي الضحايا محمد صالح العمري، وعارف عل  واقعة اعتقال   -4

 بتاريخ    ،    محافظة البيضاء  ذي ناعم،بمنطقة الرباط مديرية     أحمد الدمدمي، وعبدربه محمد صالح الدمدمي، 

 م.2019/ 2/ 23

ط مديريلة ذي ناعم محافظة  صباحا  فلي منطقة الربا  11السلاعة    ،م2019/  2  /23تتلخلص الواقعلة بأنله وبتاريخ  

 من أبناء المنطقة ونقلهم إلى أحد ( أطفال  5)  علة لجماعة الحوثي باعتقلال علدد قاملت قلوة عسلكرية تاب  البيضاء،

 .المعتقالت التابعة للجماعة

الضحايلا وشلهادة الشلهود الذيلن اسللتمعت وبحسلب ملا تضمنله مللف القضيلة للدى اللجنلة، وملا ورد فلي إفلادة  

صباحا  تلمَّ    11السلاعة  ،  م2019/  2  /23وبتاريخ    لجنللة ومنهللم: )ق. ع. س. أ(  و )أ. م. ع. ق(، فإنهإليهللم ال

(  5للغ عددهلم  )ويب  وة على متن طقم يتبع جماعة الحوثي،وأخذهم بالق  في أحد النقاط األمنية،  إيقلاف الضحايلا

 أطفال، وتم احتجازهلم في معتقالت الجماعة دون مراعاة لسنهم و معاملتهلم معامللة سليئة والضحايلا هلم: 

 م االسم العمر

 1 محمد صالح العمري  سنة 16

 2 عارف علي أحمد العمري سنة 16

 3 وليد محسن صالح العمري سنة 16



80 
 

 4 علوي أحمد الدمدمي سنة 15

 5 عبدربه محمد صالح الدمدمي سنة 14

 

 النتيجة: 

مللن خللالل التحقيقللات التللي أجرتهللا اللجنللة، ومللا ورد فللي أقللوال الضحايللا وشللهادة الشللهود، تبيللن للجنلة 

ذي ناعم  الجماعة في مديرية  بقيادة مشرف    هلذا االنتهلاك هلم جماعة الحوثي،  علن ارتكاب  المسئولةأن الجهلة  

 . ()أبو هاشمل لالريامي الملقب بل عبد هللاالمدعو محمد 

 

 

ي  -ب
  والجهات األمنية التابعة للحكومة:  الجيش الوطتز

مديرية القاهرة محافظة تعز   األشرفنعمان محمد خالد منطقة حوض  إخفاء قسري للضحية محمد    واقعة  -1

 :م4/8/2017بتاريخ 

في إفادة والد الضحية   جاء وما    ،الوثائق  ، وما تضمنته لما جاء في ملف القضية لدى اللجنة  وفقا    ،تتلخص الواقعة -

  ، م4/8/2017ومنهم )ن. م. خ. إ ( و)ح. م.أ( و)أ.م.م( بأنه في تاريخ    ،وشهادات الشهود التي التقت بهم اللجنة

  باعتقال الضحية محمد نعمان ،  مكلفة من السلطة المحلية الحملة األمنية ال  قامت   ،ظهرا    12  وفي حوالي الساعة

 إلى واتجهت به    ،سوق الصميل جولة الحوض  األشرفنارية في منطقة حوض  اجته العلى متن درمروره    أثناء

بأنه تم تحويله    إبالغهتم  ،  عن ابنه وعن سبب اعتقاله  وعند قيام والد الضحية بالسؤال  أنهثم    ،مبنى المحافظة القديم

من قبل    المتابعةوالسؤال عنه هناك، واستمرت   اللواء قيادة    إلىفقام والد الضحية بالتوجه   ( ميكا،22)اللواء    إلى

يجد أي إجابة أو يتوصل ألية معلومات عن سبب ومكان   إنهمإال    الضحية أمام جميع الجهات المعنية،والد ووالدة  

توجيه   تم  الواقعة  وتوثيق  برصد  اللجنة  قيام  وبعد  الضحية،  ب  إلىمذكرة  احتجاز  تعز  محور  تاريخ قيادة 

 وردا  الضحية محمد نعمان،    وإخفاءتقال  ها اللجنة موافاتها بكافة المعلومات المتعلقة باعطلبت في  ،م30/1/202
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النيابة   إلى  ة ملفه تم إحال   اللجنة بأنه   إبالغ كما تم    ،ألسرة الضحيةالسماح  قامت قيادة المحور بعلى مذكرة اللجنة  

 م. 1/5/2021عنه بتاريخ  تم اإلفراج ، حيث بعدهاالعسكرية

ًالنتيجة:  -

وشهادة الشهود تبين للجنة بأن الجهة   ،لد الضحيةفي أقوال وا  ، وما ورد الل التحقيقات التي أجرتها اللجنةمن خ

 ( ميكا22هي الحملة األمنية التابعة لقيادة السلطة المحلية في محافظة تعز وقيادة اللواء )المسؤولة عن االنتهاك  

 ممثلة باللواء صادق سرحان.

 :م2019\12\4محافظة الحديدة بتاريخ  –مديرية الخوخة  –واقعة اعتقال الضحية )ف. م. أ. أ.(  -2

دة الضحي ة وشهادات الشهود  تتلخص الواقعة، وفقا لما تضمنه ملف القضية لدى اللجنة، وبحسب ما ورد في إفا

( صباحا ،  7:00أنه في تمام الساعة)  تم سماعهم من قبل اللجنة، ومنهم: )ج. ل. م. أ.(، و )ر. ص. ن. أ.(،  الذين

الرئيس  المقاومة الوطنية بمدينة الخوخة يتجهزون إلحياء ذكرى مقتل    م، وأثناء ما كان أفراد 2019\12\4بتاريخ  

للعمل في اللجنة   ومجموعة من الشباب  ( سنة، 16( )عاء الطفل )ف. م. أ. أ. تم استد   السابق في ساحة االحتفاالت، 

دة بقية  وإعا  الضحية،  تدريبهم، وأثناء ذلك تم اعتقال  منطقة قريبة من أجل  المنظمة إلحياء الذكرى، وتم نقلهم إلى 

إلى سجن معسكر أبي ومن ثم تم نقله من مكان التدريب حيث تم اعتقاله    المجموعة الذين تم أخذهم للتدريب،

األ الوطنية، ومازاشعري،  موسى  المقاومة  لقوات  التابع  الخوخة  الطفل معتقال  بمديرية  المنا  ل  التي  رغم  شدات 

 وبرغم تدخل العديد من الوجاهات االجتماعية بمديرية الخوخة للمطالبة باإلفراج عنه.  أطلقتها أسرة الطفل،

 النتيجة: 

الشهود، والوثائق ذات الصلة بالقضية، تبين للجنة   من خالل التحقيقات التي أجرتها اللجنة، وما ورد في شهادات 

 أن الجهة المسؤولة عن هذا االنتهاك هي قوات المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق محمد عبد هللا صالح. 

 - بمديريـة المدنية  -منطقة الجدافر–  ناجي حسن ناجي أحمد وعبده صالح محمد فارع واقعـة اعتقـال الضحيـة -3

 م. 2020/ 8/ 6 بتاريخ  مأربم/ 

قاملت قلوة أمنية باعتقلال  محافظلة مأرب،   لي مديريلة المدنيةف،   م2020/  8/  6 بأنله وبتاريخ:  تتلخلص الواقعلة  

أحمد، الضحايا ناجي  فارع، و  ناجي حسن  محمد  وإصابة عبده صالح  قانوني،  مسوغ  علي   الطفلة  دون  أزهار 

 مشين. سنحان القعطبي، وجميعهم من فئة المه
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الجدافر جنوب م الواقعة في منطقة  المؤسسة  المهمشين،تعتبر حارة  الطبقة  حافظة مأرب معقل كثير من  وهم 

لحملة اعتقاالت من قبل الجهات األمنية الحكومية بعد تنامي    أبناء هذه المنطقة  وقد تعرض في البالد،  األكثر فقرا  

وتضم عناصر جندت من فئة    مدينة مأرب تتبع الحوثيين،  ية داخلمخاوف السلطات األمنية من وجود خاليا إرهاب 

  . المهمشين

وبحسلب ملا ورد فلي شلهادة الشلهود   التحقيقلات للدى اللجنلة الوطنية،لملا تضمنله مللف    وتتلخلص الواقعلة وفقا  

داهمت قوة  ،م2020/  8/  6 بتاريخ  أنله في تمام الساعة الثانية فجرا  ب ،و ) أ. أ. ع. ع (  )س. أ. م. ع( ومنهلم

وأثارت الهلع   من الخروج من منازلهم،  على المنطقة ومنعت السكان  طوقا  أمنيا    ، وفرضتدافرأمنية منطقة الج

 سماع أصوات الرصاص تتعالى في جوف الليل.  الذي أرعبهم بينهم، السيما النساء واألطفال،و الرعب 

التي و  سنوات،  5القعطبي البالغة من العمر  أزهار علي سنحان     طفلةوقد أسفرت هذه المداهمة عن إصابة ال 

ناجي حسن ناجي أحمد، وعبده صالح  من   كل    ،كما تم اعتقالنقلت على الفور إلى مستشفى حكومي لتلقي العالج،  

 مأرب؛نقلوا إلى شرطة محافظة  حيث    بحجة أنهما يعمالن مع خاليا إرهابية،   وهما من فئة المهمشين، محمد فارع،

رهن االعتقال دون أن يتم    فيه  واستمروا  األمن السياسي،مقر  أشهر، ومن ثم نقلوا إلى  عدة  ل  وبقوا هناك معتقلين

هناك سبيلهم في حال لم يكن    قوانين واألنظمة السارية، أو إخالءعرضهم على النيابة العامة بحسب ما تقتضيه ال

 تهم محددة ضدهم. 

 النتيجة: 

التحقيقلات   أجرتهلملن خلالل  الشهود،التلي  فلي شلهادة  اللجنلة وملا ورد  اللجنلة    ا  للدى  تأكلد  شرطة    بأنفقلد 

ونائبه  السياسي في المحافظة ناجي حطروم،    ومدير جهاز األمنمأرب ممثلة بمديرها يحي علي حميد،  محافظة  

 .علن ارتكاب هلذا االنتهلاك هم المسؤولونأحمد حنشل 

م/ عدن   –سليم أحمد محمد سالم منطقة اللحوم بمديرية دار سعد واقعة اعتقال الضحية:   -4

 : م2020/ 09/ 08بتاري    خ

ذوي الضحية وشهادة الشهود    لما تضمنه ملف القضية لدى اللجنة، وبحسب ما جاء في إفادة  وفقا    تتلخص الواقعة: 

م( س  ح  )أ  و  أ(  ع  خ  )ع  وهم:  اللجنة  لهم  استمعت  بأنه الذين  وبتاريخ   ،  ليال   عشر  الثانية  الساعة  في 

محافظة التابع ل  عدن، داهمت قوة من الحزام األمنيم/    –  ، بمنطقة اللحوم، بمديرية دار سعد م08/09/2020
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  وقامت باعتقاله واحتجازه فيلحج بقيادة / جالل الربيعي، وخالد عسكر منزل الضحية: سليم أحمد محمد سالم،  

 .معتقال  حتى كتابة هذا التقريرالضحية وال يزال  قانونية ة رئاسية، دون أسبابمعسكر اللواء الرابع حماي

 النتيجة: 

شهادة   وما ورد في  ، واألدلة والتقارير المرفقة بالملف،في هذه الواقعةمن خالل التحقيقات التي أجرتها اللجنة  

  األمني   قوات الحزامعن ارتكابهذا االنتهاك،    المسؤولة  الشهود، تأكد للجنة صحة حصول االنتهاك، وأن الجهة

 جالل الربيعي وخالد عسكر. بقيادة المدعو:

 :
ً
 التعذيب وسوء المعاملة  ثالثا

  ة ادعاء بالتعذيب والمعاملة الالإنسانية، حال  (86)خالل الفترة التي يغطيها التحقيق قامت اللجنة برصد حوالي  

والمهينة قامت بها مختلف األطراف في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية. ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن 

حاالت، وفيما يأتي   (10)لتابعة للحكومة عن عدد  حالة، فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات األمنية ا  (76)

 نماذج لبعض الوقائع التي تم التحقيق فيها من قبل اللجنة:

  جماعة الحوثي: -ًأ

إلى  -1  محافظة حجة   –مديرية مدينة حجة    - محمد عبد هللا محمد سلبه  الموت للضحية    واقعة تعذيب أفضى 

 :م2020/  8/ 27بتاريخ 

وما ورد في    ب التقارير الطبية المرفقة بالملف،وبحس  ما تضمنه ملف القضية لدى اللجنة،ل  وفقا  تتلخص الواقعة:  

  ، الشهود الذين استمعت لهم اللجنة ومنهم: )ح.م.ي.ا( و)ص.م.هل.م(  ما جاء في أقوالو  ، إفادة المبلغ )ع.م.م.هل.(

من منزله الكائن   الضحية محمد عبد هللا محسن سلبه،خرج    مساء    7.00م، الساعة    27/8/2020بأنه في تاريخ  

راتبه   المنزل بعد أن استلم  وأثناء عودته إلى  الستالم راتبه من فرع مصرف الكريمي،  في مدينة حجة حي حورة،

وعند وصوله جوار ملعب حورة الرياضي بمدينة حجة، اعترضه عدد خمسة من مسلحي جماعة الحوثي بقيادة 

على متن سيارة نوع هيلوكس ومن ثم اقتياده    وتغطية عينيه،فضائل، وقاموا بالقبض عليه    المدعو إسماعيل أحمد 

ضده التعذيب    لمدة ثالثة أيام، حيث م ورسالضحية  والذي تم فيه التحقيق مع  بمدينة حجة،  مقر األمن السياسي    إلى

ع للجماعة في منزل معتقل تاب  الضحية إلىتم نقل    من اليوم الثالث لالعتقال  مساء    8:00الساعة  الوحشي، وفي  

ضع الضحية في  معتقل،    ه إلىالحوثي في وقت سابق وحولت  عليه جماعة  والذي استولت  مهدي مهدي  جابر، و 
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وبعد منتصف الليل دخل عليه القيادي الحوثي المدعو محمد صغير سلبه المعين   بعة للمنزل،لتاالحراسة ا   غرفة

ومن ثم    مدير أمن مدينة حجة، ومعه المدعو إسماعيل فضائل، وقاموا بخنقه من الرقبة،من قبل جماعة الحوثي  

عة الحوثي بإبالغ والده وأخيه ماوفي اليوم التالي قامت جحتى فارق الحياة،  حادة لينزف دمه    تقطيع شرايينه بآلة

بأن الضحية انتحر، وبعد مطالبة أسرة الضحية وضغطهم على جماعة الحوثي للكشف عن سبب الوفاة، كون  

طبيب شرعي من قبلها، والذي أرسلته    بعض من أفراد أسرته تنتمي للجماعة، وافقت جماعة الحوثي على إحضار

الضحية تعرض لإلصابة   منه، حيث أثبت أن  اللجنة على نسخة  تحصل   من العاصمة صنعاء لتشريح الجثة، والذي

لداخلية واألمامية للرسغين األيمن واأليسر، والوريد الكعبري األيمن واأليسر، أحدث من الجهة ا  بجروح قطعية

ار إال أن تقرير الطبيب الشرعي ذكر بعدم وجود عالمات عنف خارجي أو آثعنه الوفاة،  نتج  نزيفا  دمويا  شديدا   

ا إليهمقاومة على  الذي استمعت  أنه تم    أفادا  ،اللجنة والشاهد )ح.م.ي.ا(  لجثة، غير أن  الشاهد )ص.م.هل.م(، 

آثار تقطيع وكسور، وأن جسم   وأنه شاهد عليها  واصل مع أحد أقارب الضحية الذي س مح له بمشاهدة الجثة،الت

  واضح من اآلثار التي على الجثة أن الضحية  وأنه  لدرجة أنه ي صعب التعرف على مالمحه،  الضحية أسودا ، 

تعرض للتعذيب، وأنه ال يمكن أن يكون سبب الوفاة انتحار كما تدعي جماعة الحوثي، وإنما بفعل فاعل وتعذيب 

ي ال يعول وبالتال  ن من أحضر الطبيب الشرعي هي جماعة الحوثي الذي ارتكبت االنتهاك،كما أفاد أ  وحشي،

 الجهة المنتهكة .  أعدتهعلى التقرير الذي 

  النتيجة:  

المبلغ والشهود التي استمعت إليهم اللجنة أن   من خالل التحقيقات التي أجرتها اللجنة الوطنية، وما ورد في أقوال

 احمد فضائل.   وثي بقياده المدعو محمد محمد،  والمدعو إسماعيلالح هة المسؤولة عن االنتهاك هي جماعةالج

)م.ع.ق.ه  واقعة  -2 للضحية  وتعذيب  تعسفي  )ا.س.ص.ا.هـ(  اعتقال  آنس   -ـ(  وزوجته  الشرق  مديرية جبل 

 م.6/12/2020ذمار بتاريخ    - محافظة

تتلخص الواقعة: بحسب ما ورد في ملف القضية لدي اللجنة، بقيام عناصر من جماعة الحوثي بمداهمة منزل  

)م.ع.ق.هل( آنالضحية  الشرق  جبل  مديرية  الكائن  محافظة،  بتاريخ    س  هو واخ  ،م6/12/2020ذمار  تطافه 

 .  للتعذيب وإخضاعهماتقل البحث الجنائي بمحافظة ذمار في مع وزوجته من بين أطفالهما واعتقالهما
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( المبلغ  إفادة  في  ورد  ما  إليهموبحسب  استمعت  الذين  الشهود،  شهادة  في  جاء  وما  ومنهم:   ع.أ.ع.ل(  اللجنة 

 مت مجموعة مسلحة تابعة لجماعةليال  قا  11عند الساعة    ،م6/12/2020أنه بتاريخ    ، )ن.ح.غ.ا( و)س.ي.ا(

مقتدى جبر، والمدعو صالح ناجي المهاجري،    الحوثي بقيادة المدعو يحيى الفقيه، المشرف األمني بالمنطقة وأبو

  ، لضحية )م.ع.ق.هل( منزل ا  طقمان وسيارة حبة وربع مسلحة، بمداهمة  يرافقهما   والمدعو محمد يحيى المهاجري، 

 م أطفالهما،ن داخل منزلهما ومن أمام)ا.س.ص.ا.هل(    هو وزوجته  واعتقالهوالكائن في مديرية جبل الشرق آنس  

بالتواصل   دون السماح لهمافيه      وإخفاءهماإدارة البحث الجنائي بمحافظة ذمار،  معتقل في    ثم قاموا باقتيادهما إلى

جماعة    اعترفت  يوما ، وبعد متابعة حثيثة من قبل أقاربهما   27مخفيين قسريا ، في هذا المعتقل لمده    وبقيا  بأقاربهما، 

محت جماعة ثم في وقت الحق س  اتهام،أي    دون أن توجه لهما  لديها لكن من  الحوثي بمكان اعتقالهما، وبأنهما

الشهود أنهم التقوا ببعض األصدقاء    وقد أكد ،  المعتقل  الحوثي لبعض من أقاربهما ومن أهالي قريتهما بزيارتهما إلى

كانا يتعرضان لتعذيب شديد جسدي ونفسي، وأنهم شاهدوا   الذين زاروا الضحايا إلى المعتقل، وأخبروهم أنهما 

التعذيب على وجه وجسم الضحية )ا.س.ص.ا.هل( نتيجة الصفع على وجهها والركل في جسدها وتعرضها    آثار

   الظاهر على مالمحمها. الشديد  اإلرهاق منوأنهما كانا يعانيان  هي وزوجها،للضرب والتعذيب 

 النتيجة:   

المبلغ وشهادة الشهود، تبين للجنة أن الجهة المسؤولة    أجرتها اللجنة، وما ورد في أقوال  من خالل التحقيقات التي

في مديرية جبل الشرق، وإدارة البحث وبالتحديد القيادات التابعة لها    جماعة الحوثي،االنتهاك هي  عن ارتكاب هذا  

لح  المدعو يحيى الفقيه المشرف األمني بالمنطقة، وأبو مقتدى جبر، والمدعو صا ومنهم    الجنائي في محافظة ذمار،

 والمدعو محمد يحيى المهاجري.  ناجي المهاجري،

الضحية:  -3 تعذيب  أحمد  واقعة  الغاوي    صادق  بتاريخ   –محافظة صعدة    –مديرية سحار    –الطلح    – يحيى 

22/6/2020 . 

الواقعة:   اللجنة،تتلخص  لدى  القضية  ملف  تضمنه  لما  وفقا   الواقعة  بتاريخ    تتلخص  من   ،م6/2020/ 22بأنه 

من مزرعته   صادق احمد يحيى الغاويباختطاف الضحية  أبو حسين شايف    /مسلحي جماعة الحوثي بقيادة المدعو

 طاف عدد من أفراد أسرته.وتعذيبه حتى الموت واخت  محافظة صعدة، واعتقاله وإخفاءهسحار    بمنطقة الطلحالكائنة  

للضحية وتقارير مرفقة بملف القضية وشهادات الشهود الذين استمعت إليهم اللجنة  وبحسب وما ورد من صور  

عة لجماعة الحوثي بقيادة م قامت مجموعة مسلحة تاب22/6/2020وهم: )ع.م.أ.ع( و)ح.ق.م.م.ا( بأنه في تاريخ  
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الغاوي أثناء  يحيى    ة بمداهمة مزرعة الضحية صادق أحمد أبو حسين شايف المشرف األمني على المنطق  المدعو:

سبع سنوات والكائنة بجانب   ما كان متواجدا  فيها ومعه اثنان من أطفاله، يبلغ أحدهما العاشرة من العمر، واآلخر

وثم    ضرب بأعقاب البنادق في رأسه وظهره؛بالقوة وباشروه بال  منزله في مديرية سحار منطقة الطلح، وأخذوه

والذين   طفاله الذين كانوا معه في المزرعة،أ  أمام  لهم، وكان ذلكبالقوة على متن طقم مسلح تابع    اموا بسحبهق

ب والخوف الشديد،  حالة من الرع  ض له والدهم من ضرب ومعاملة بقسوة، مما أصابهمكانوا يشاهدون ما يتعر 

لديها، عندما كانت تبحث عنه  جماعة الحوثي فيما بعد أن يكون    ثم قاموا بنقله إلى مكان مجهول، وقد أنكرت

 رته.أس

 النتيجة:   

من خالل التحقيقات التي أجرتها اللجنة، وما ورد في اقوال المبلغ وشهادة الشهود، تبين للجنة أن الجهة المسؤولة  

بقيادة المدعو / أبو االنتهاك هي جماعة الحوثي وبالتحديد القيادات التابعة لها في مديرية سحار  عن ارتكاب هذا  

 حسين شايف المشرف األمني على المنطقة. 

عية:  -ب ي واألجهزة التابعة للحكومة الشر
 قوات الجيش الوطتز

م بمنطقة 30/05/2020بتاريخ  حسين مروان عيدروس محمد تعذيب أفضى إلى الموت للضحية: واقعة -1

 :م/ عدن  –مدينة الشعب  - إنماء

بعة لقوات الطوارئ بقيام مجموعه مسلحة تا  نه ملف القضية لدى اللجنة الوطنية،وفقا  لما تضم  ،تتلخص الواقعة  

  جانب منزله بمنطقة إنماءمحمد من    مروان عيدروسحسين    الضحية: محمد حسين الخيلي باعتقال  بقيادة العقيد:

ذلك، وتم نقل   أثرتعرض هناك للتعذيب وتوفي على  سجن معسكر الطوارئ، حيث    و نقله إلى  -مدينة الشعب    -

 ابنه حسين مروان عيدروس. ةوالده بالذهاب الستالم جث جثته إلى ثالجة مستشفى الصداقة وتم إشعار

الذين استمعت لهم اللجنة وعدد ممن قاموا    دة الشهود،ي الضحية وما جاء في شهاذو  وبحسب ما ورد في إفادة

، والذين أفادوا بأنه و )و.ع.م(  ، و )م.ح.ح.ع(  ، بمعاينة الجثة بعد استالمها من مستشفى الصداقة وهم: )م.ع.م.ي(

حسين مروان عيدروس إلصالح سيارته، وعند عودته وأثناء وقوفه   الضحية: خرج م30/05/2020وبتاريخ  

وقاموا باعتقال   حضرت قوة تابعة للطوارئ على عدد من األطقم التابعة لمحمد حسين الخيلي، بجانب باب العمارة،

ان كو  الضحية؛ وتم نقله إلى سجن معسكر قوة الطوارئ، ومكث فيه أسبوعا ، وبعد أسبوع تم إحضاره إلى منزله،
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وكانوا   برفقته قوة على متن خمسة أطقم، وتم تفتيش شقة أسرته؛ وكان متواجدا  معهم، وفتشوا أسطح العمارة،

المعسكر،  سجن    يعتدوا عليه بالضرب أمامهم، ولم يجدوا شيئا ؛ وبعدها غادروا الشقة وهو معهم؛ وتم إعادته إلى

ولدهم    أهل الضحية لمتابعة احتجاز ابنهم؛ وأخبرهم بأنتواصل من قبل المحامي الذي أوكلوه  تم ال  وبعد عدة أيام

في الوجه والصدر  تعذيب    ابهم الستالم جثثه كانت عليه آثار وعند ذه  في وجثثه في ثالجة مستشفى الصداقة،تو

 الصدر وكانت وفاته بسبب ما تعرض له من تعذيب.  والظهر بشكل كبير، وواضح ووجود كسور على أضالع

ًالنتيجة: 

في هذه الواقعة، واألدلة والتقارير المرفقة بالملف، وما ورد في إفادة ذوي  ا اللجنةلتحقيقات التي أجرتهمن خالل ا

وتقارير طبية وتقرير الطب الشرعي،    وفي شهادة الشهود، وما احتواه ملف القضية من وثائق وصور  الضحية،

الجهة   إلى وفاته، وأن  وأدىاعتقاله    فترة  ن عيدروس محمد تعرض للتعذيب أثناءحسين مروا  الضحية:  تبين أن

 محمد حسين الخيلي. مسؤولة عن ذلك هم الجنود التابعون لقوة الطوارئ التابعة للعقيد:ال

 : م08/09/2019لحج( بتاريخ  -بدر سعيد علي عباد )تبن واقعة اعتقال وتعذيب الضحية:  -2

حة قامت مجموعة مسل،  م  2019/ 08/09وبتاريخ    بأنه تضمنه ملف القضية لدى اللجنة  وفقا  لما    تتلخص الواقعة:

 مكان مجهول. من الجنود باقتحام منزل الضحية: بدر سعيد علي عباد، واعتقاله بقوة السالح ونقله إلى

،  و )ب س ع(  ، ذوي الضحية وشهادة الشهود الذين استمعت لهم اللجنة وهم: )أ ن ع(  وبحسب ما ورد في إفادة

م، قامت مجموعة من الجنود التابعين لقوات 08/09/2019الساعة الثانية عشر ليال  بتاريخ    فإنه في يوم األحد 

فظة لحج، واعتقاله الضحية : بدر سعيد علي عباد، بمديرية تبن محا   في اللواء الخامس باقتحام منزل  الطوارئ

تعرض فيها لالعتداء المبرح   جهة مجهولة  واقتياده بقوة السالح إلىمعاملته    واالعتداء عليه بالضرب، وإساءة

 . والتعذيب ، وال يزال مصير الضحية مجهول حتى االن

 النتيجة: 

المرفقة بالملف، وما ورد في أقوال ، واألدلة والتقارير  في هذه الواقعةمن خالل التحقيقات التي أجرتها اللجنة  

عن ارتكاب هذا االنتهاك   المسؤولة  وأن الجهة    وشهادة الشهود، تأكد للجنة صحة حصول الواقعة،  ذوي الضحية،

 ناصر الحطيبي.  الخامس محافظة لحج بقيادة المدعو:في اللواء  الطوارئهي 
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الهميس    -3 سعيد  عبدهللا  زايد  الضحية  تعذيب  عتق    –وآخرين  واقعة  بتاريخ   –شبوة  محافظة    –مديرية 

 م. 21/6/2019

لمللا تضمنلله ملللف القضيللة لللدى اللجنللة، بقيللام حراس في السجن المركزي مديرية    تتلخللص الواقعللة وفقا  

 للقانون. لسجناء المحتجزين في السجن المركزي بمديرية عتق، وذلك خالفا  عتق بتعذيب عدد من ا

فإنله   ، و  )أ، ص، أ(  ،إفلادات ذوي الضحية وملا جلاء فلي شلهادة الشلهود؛ ومنهلم )ص، ص، ع،  أ( وبحسلب  

مركزي في مديرية م، أقدم جنود من حراس السجن ال6/2019/ 21بتاريخ    التاسعة صباحا  وفلي تملام السلاعة  

نابر  دد من السجناء من العع  على إخراج  حسام الدحبول، وفضل الضيني،وهما المدعوان    عتق بمحافظة شبوة،

 وذلك بضربهم بالعصي واألسالك الحديدية واآلالت الحادة،   للتعذيب المتواصل،  ومن ثم اخضاعهمالمحتجزين فيها  

وبقسوة مفرطة أدت إلى   ة مهينة وماسة بالكرامة اإلنسانية،وركلهم باألرجل في أجزاء متفرقة من الجسد بصور

في التعذيب تركوه يعاني األلم الناجم عن الكسر دون أن   لسجناء، وإمعانا  سر في الرجل اليمنى ألحد احدوث ك

، عللى نحلو ملا هلو ثابلت فلي الصلور المرفقلة بمللف التحقيلق للدى اللجنلة. والضحايا قدمهيسمحوا له بعالج  

 - هم : 

 م االسم العمر

 1 زايد عبدهللا سعيد الهميس  عاما   16

 2 محمد صالح القرميم  عاما   52

 3 علي البكري اليافعي  عاما   35

  

 النتيجة:  

ملن خلالل التحقيقلات التلي أجرتهلا اللجنلة، وملا ورد فلي شلهادات الشلهود وملا تضمنله مللف القضيلة ملن 

 هيتقاريلر طبيلة وصلور فوتوغرافيلة وغيرهلا ، فقلد ثبلت لدى اللجنة أن الجهة المسلؤولة علن هلذا االنتهلاك  

 . وفضل الضينيوالجنديان حسام الدحبول إدارة السجن المركزي في عتق  



89 
 

 :
ً
 تفجن  المنازل  رابعا

حالة ادعاء بتفجير المنازل. ويجدر اإلشارة   (40) خالل الفترة التي يغطيها التقرير، قامت اللجنة برصد حوالي  

 و ما هو مبين في نتيجة التحقيقاتهنا إلى أن هذا النوع من االنتهاكات تنفرد به جماعة الحوثي فقط، وعلى نح

 . الخاصة بالنماذج التي أوردتها اللجنة في هذا التقرير 

ي تم االنتهاء   -
ي نماذج لعدد من وقائع تفجن  المنازل التر

 من التحقيق فيها من قبل اللجنة: فيما يأنر

   :م3/8/2015محافظة اب في تاريخ -مديرية الظهار -تفجير منازل أسرة )م. م. ع. ا( -1

بالملف،   المرفقةالصور والتقارير  تلخص الواقعة  بحسب ما تضمنه ملف القضية لدى اللجنة، وبحسب ما تحكيه -

بتاريخ  ، أنهو) أ.ج.م(معت لهم اللجنة ومنهم ) ع.م .ع(، الذين است وما ورد في إفادات الضحايا وشهادة الشهود،

  المكون من دورين والكائن في مديرية   ،م قامت جماعة الحوثي بتفجير منزل الضحية)م. م. ع. ا(3/8/2015

المحافظة، إدارة مرور  بتطويق   حيث قامت مجموعة   الظهار جوار  الحوثي  مسلحة كبيرة من عناصر جماعة 

من المنزل بقوة السالح وعدم السماح    ، وإخراج أسرة )م. م. ع. ا(  دد كبير من المسلحين التابعين لها، المنزل بع

 قاموا بتفتيش المنزل تفتيشا  دقيقا ، وعبثوا بأثاثه ومحتوياته،بعد أن    بإخراج أي أغراض تخصهم في المنزل،  لهم

قام اثم  أنحاء  جميع  في  المتفجرة  واألحزمة  الناسفة  العبوات  من  عدد  بوضع  مع وا  دورين  من  المكون  لمنزل 

الحوثي وتم تسوية وقاموا بتفجيره بالكامل وسط هتافات تلك العناصر بشعار الصرخة الخاص بجماعة  ملحقاته،  

بالتراب،  بتاريخ    المنزل  وقت الحق  بت   ،م10/2015/ 14وفي  الحوثي  جماعة  الضحية قامت  ابن  منزل  فجير 

وقد قام فريق اللجنة بالنزول إلى مكان المنزل   محافظة إب،   في قرية السناحي مديرية بعدان  ،)ف.م. م. ع. ا( 

أقرباء   من أحد الذي تم تفجيره وتم معاينة ركام المنزل الذي ال يزال على حاله حتى هذه اللحظة، والحصول  

الشهود أن الضحية   كما أفاد   بتفجير المنزل وتسويته بالتراب،ة الحوثي  الضحية على مقطع فيديو للحظة قيام جماع

المؤتمر الشعبي العام في المحافظة؛ وعضو اللجنة  وأحد قيادات حزب    لوجاهات االجتماعية بالمحافظة؛يعتبر من ا

ويعارض قيام جماعة   ق المحافظة في المواجهات المسلحة،لكنه كان يحاول بوجاهته عدم انزال  الدائمة للحزب؛

باالقتحامات   المحافظة،الحوثي  ومديريات  لمناطق  ومشرفي   المسلحة  قيادات  وأنشطة  لممارسات  ومعارضته 

فتم اتهامه من قبل جماعة الحوثي بقيامة بدعم جبهات المقاومة للتواجد الحوثي في    جماعة الحوثي في المحافظة،

 مديرية بعدان وأماكن أخرى.  
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 النتيجة:  -

اللجنة به من  الضحية؛ وشهادات الشهود، وما تضمنه ملف القضية، وما قامت في إفادات ذوي ما ورد   من خالل

أن الجهة المسؤولة عن هذا االنتهاك   تبين للجنة؛ومقاطع الفيديو    ومعاينة لمكان تفجير المنازل،نزول وتحقيقات  

ر محافظة في مديرية الظها  التابع للحوثيين  جماعة الحوثي؛ وقيادتها في محافظة إب، وتحديدا  المشرف األمني  هي

 إب.

محمد عامر؛    ودارس علي أحمد العامري؛ و حاتم  صالح ثابت زين عبد القوي؛  واقعـة تفجيـر منـازل الضحايا:  -2

 عبدهللا القيسي؛ و زبين أحمد محمد الشافعي؛ وجبر عامر عبدهللا حسين القيسي، وحسين علي عبدهللا العامري؛ 

 :م28/8/2020-27-26منطقـة يكال مديريـة ولد ربيع بمحافظـة البيضاء بتاريخ 

حكيله لللدى اللجنللة؛ وبحسللب مللا تملخللص الواقعللة:  تتلخللص الواقعللة  بحسللب مللا تضمنلله ملللف القضيللة  

  وملا جلاء فلي شلهادات الشلهود الذيلن اسلتمعت إليهلم  الصلور والتقاريلر المرفقة؛ وملا ورد فلي إفادات الضحايا؛

وبعد سيطرة جماعة الحوثي على منطقة يكال، فقد أقدمت عناصلر مسللحة   ومنهلم )ع.ع.ع( ، )م. ع. م. أ (، فإنه 

الج هذه  التوالي؛ماملن  على  أيام  ثالثة  ولمدة  منازل 28/8/2020-27-26  بتاريخ  علة  من  عدد  بمداهمة  م، 

كما  ومقتنيات،    بما تحويه من أثاثو  تدمير هذه المنازل بشكل كامل، بهدف    المواطنين؛ وتفخيخها بمواد متفجرة،

ما فيها من كل    واالستيالء على  الضحية صالح ثابت زين عبد القوي،  بنهب ورشة   ذلك قامت   وباإلضافة إلى  أنها

باإلضافة إلى   نتا في الورشة،كا  ، ودراجتين ناريتين م84ومن ضمنها سيارته  نوع شاص موديل  معدات وأدوات  

في   هي األخرى  التي كانت موجودة  ،م2006سيارة الضحية حسين علي عبدهللا العامري نوع شاص موديل  

 وذلك بذريعة أن  الضحايلا متعاونيلن مع الحكومة الشرعية.  الورشة، 

 النتيجة:   

وملا   ضحايلا وما ورد في شلهادة الشهود،ملن خلالل التحقيقلات التلي أجرتهلا اللجنلة، وملا جلاء فلي إفلادات ال

المسلئولة علن االنتهل للجنلة أن الجهلة  تبيلن  المرفقلة بمللف القضيلة،  اك هلي قيلادة جماعلة تضمنتله الصلور 

األمني،  الحوثلي والمشرف  البيضاء؛  محافظة  م  في  فلي  للجماعة  البيضاء،التابع  بمحافظلة  ربيع  ولد    ديلرية 

 وبالتحديد المدعو حمود محمد شتان شميلة. 

 : م25/22/2020بتاريخ  -تعزمدرسة محمد علي عثمان بمديرية صالة بمحافظة  منزلين بحيواقعة تفجير  -3
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من   م، أقدمت مجموعة25/11/2020تاريخ    لما تضمنه ملف القضية لدى اللجنة، بأنه في  تتلخص الواقعة، وفقا  

ل زبتفجير من  عثمان شرق مدينة تعز مديرية صالة،  مسلحي جماعه الحوثي المتمركزين في مدرسة محمد علي 

وتدميرهم بالكامل   المواطن عبدالرحمن ثابت محمد، و منزل المواطن أمين سيف غالب الكائنين بجوار المدرسة،

 بعد تلغيم المنزلين بمواد شديدة االنفجار. 

بالملف؛ وما جاء في شهادات    المرفقة ومن خالل ما ورد في إفادات الضحايا، وما تحكيه صور ومقاطع الفيديو  

( من مساء  5:30الذين استمعت لهم اللجنة، ومنهم: )ع. ع. م. ي.(، و)ي. ص. س.( ، بأنه عند الساعة )  الشهود،

داخل مدرسة محمد علي عثمان   م، قام مسلحو جماعة الحوثي المتواجدون25/11/2020ة الموافق  يوم الجمع

ن بتفجير منزلي   ،م2015ام  والتي يسيطرون عليها منذ منتصف الع  قة الكمب  مديرية صالة محافظة تعز،بمنط

والذي نزح منذ فترة    يتبع المواطن عبدالرحمن ثابت محمد،المنزل األول    مجاورين لمدرسة محمد علي عثمان،

والمنزل الثاني    ن دور واحد شعبي عبارة عن شقتين،ويتكون المنزل م  إلى منطقة العسكري في مديرية صالة،

  سب االشتباكات القائمة جوار منزله منذ سنوات إلى أمانة العاصمة، ب الذي نزح    بالمواطن أمين سيف غالب،خاص  

شقة فيها ثالث غرف وحمام وصالة، وأدى هذا التفجير    كل دور عبارة عن  ويتكون منزله من ثالثة أدوار مسلح؛

 رض. تدمير المنزلين بالكامل وتسويتهما باأل  إلى

 النتيجة: 

اللجنة، وما تضمنه ملف القضية من تقارير وأوراق مرفقة، وما ورد في شهادات  من خالل التحقيقات التي أجرتها  

المسؤولة عن هذا االنتهاك هي جماعة الحوثي وبالتحد  تبين للجنة أن الجهة  القائد الشهود وأقوال الضحايا،  يد 

 في مديرية صالة بمحافظة تعز.  ةالتابع للجماع العسكري والمشرف األمني 

محافظة   -منطقة حريب نهم مديرية نهم    - و)م.ع.س.ا( قرية الذراع    ،زل الضحايا)م.ع.ع(واقعة تفجير منا  -4

 .م31/3/2019بتاريخ  -صنعاء 

وما   ما تحكيه الصور والتقارير المرفقة،بحسب ما تضمنه ملف القضية لدى اللجنة؛ وبحسب  تتلخص الواقعة:  

،  و)م.ع.ع(  ،وما جاء في شهادات الشهود الذين استمعت لهم اللجنة وهم: )ف.ص.ص.ا(  ورد في إفادات الضحايا،

  ،و)م.ع.س.ا(  ،قامت جماعة الحوثي بتفجير منزلين تابعين للضحيتين )م.ع.ع(  ،م31/3/2019وبتاريخ     فإنه

منطقة حريب نهم وهي قرية الذراع ب  حتلت القرية الكائن فيها المنزالن،بعد أن قامت بنهب ممتلكاتهم عندما ا

لسماح للحوثيين التمركز في قريتهم؛ عندما رفض أهالي القرية ام،    2015في العام    ديرية نهم محافظة صنعاء،م
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وقد انتقمت    تي تمر عبر القرية إلى وادي صرواح،نقاط تفتيش فيها لتأمين خطوط مقاتليهم ال  والسماح لهم بإنشاء

من   الحوثي  فداهمتها    أهاليجماعة  سكانها،القرية  من  وهجرت  عسكرية؛  واحتلت  ثكنات  إلى  وتحويلها  ازلهم 

  لمناوئين والمعارضين لبقائهم فيها، آخرهموبين كل فتره وأخرى تقوم بتفجير منازل ا  والزالت تحتلها إلى اآلن؛

 . األرض  سوت بهما بعبوات ناسفة ماعة بتفجيرهماقامت جالذي  ، و)م.ع.س.ا( ، منزل الضحيتين )م.ع.ع(

 : النتيجة

وما تضمنته   للجنة، وما جاء في إفادات الضحايا؛ وما ورد في شهادة الشهود،من خالل التحقيقات التي أجرتها ا

الصور المرفقة بملف القضية، تبين للجنة أن الجهة المسئولة عن االنتهاك هي قيادة جماعة الحوثي بمديرية نهم  

 .محافظة صنعاء

 :
ً
 حرية الرأي والتعبن  االعتداء عىل  خامسا

 تمهيد:

  والتعبير،   اعتداء على حرية الرأيحالة    (21)  من التحقيق في عدد   اللجنة  قرير، انتهت خالل الفترة التي يغطيها الت

حالة،   (13)قامت بها مختلف األطراف في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن  

حاالت، وفيما يأتي نماذج لبعض    (7)فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات األمنية التابعة للحكومة عن عدد  

 الوقائع التي تم التحقيق فيها من قبل اللجنة:

 

واالعتداء   ،م2015\2\7العاصمة بتاريخ    أمانة  –حي األنصار    –تداء ونهب مقر صحيفة أخبار اليوم  اعواقعة    -1

لمقر   أخباروالنهب  )صحيفة  الشموع  مؤسسة  الخضراء    –اليوم(    ومطبعة  بتاريخ   –المدينة  عدن  محافظة 

 : م2018\3\1

اللجنة، التحقيق لدى  ميس يوم الخ  ( عصرا  3:30أنه في تمام الساعة )  تتلخص الواقعة، وفقا  لما تضمنه ملف 

ع السفينة جوار  اليوم الكائن في حي األنصار شار  فة أخبار بمداهمة مقر صحي  م، قام مسلحون2015\2\7بتاريخ  

ثم تم نهب   سة مقر الصحيفة واحتجاز موظفيها، حرا  عاصمة صنعاء، واالعتداء على أفراد ال  فندق حدة في أمانة

 إضافة لمحتويات شقة رئيس التحرير األستاذ سيف محمد الحاضري.   حيفة وهواتف الموظفين؛محتويات الص  كافة
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  عدن لمباشرة العمل وإصدار الصحيفة من عدن؛ محافظة  حق وبعد انتقال رئيس التحرير إلى  وفي تاريخ ال  كما أنه 

قدموا على متن ثالثة   ، اقتحم جنود ملثمونم2018\3\1يوم الخميس بتاريخ    ( فجرا ،3:00تمام الساعة )وفي  

مقر  أطقم أخبار  عسكرية  الشموع )صحيفة  الخ  ،اليوم(  مطابع مؤسسة  المنطقة  بمحافظة عدن، وتم  في  ضراء 

( بعد  ثم  المطابع  يوما  20إحراق  ع  (  قوة  جديد؛عاودت  من  المؤسسة  مقر  اقتحام  باعتقال    سكرية  كل وقاموا 

 سلمت من الحريق في المرة السابقة. لمؤسسة التيونهب كل محتويات ا الموظفين الذين كانوا متواجدين، 

م. أ.(، و تم سماعهم من قبل اللجنة، ومنهم: )ج. ل.    وبحسب ما ورد في إفادة الضحايا، وشهادات الشهود الذين

، م7/2/2015من يوم الخميس بتاريخ    ( عصرا ،3:00بأنه في تمام الساعة )أفادوا    )ر. ص. ن. أ.(، والذين

لحة بزي مدني وعسكري على متن أطقم عسكرية تابعة لجماعة الحوثي، تقوم بمحاصرة سم  شاهدوا مجموعة

أخبار أمانةاليو  مقر صحيفة  في  حدة،الع  م  فندق  جوار  األنصار  بحي  المسلحون   اصمة  قام  المبنى    ثم  باقتحام 

المراقبة، ثم قاموا بالدخول بالقوة وتكسير كاميرات  هواتفهم    عتداء  بالضرب على حراسة الصحيفة، وأخذ واال

ال  إلى الموظفين  جميع  واحتجاز  الالبتوبات،  وأجهزة  الموظفين  جميع  هواتف  وأخذ  عنوة  كانوا المكاتب  ذين 

(  8:00( عصرا  إلى الساعة الل)3:30وذلك من الساعة الل)  ( موظفا ،50متواجدين في غرفة واحدة؛ وعددهم )

م  بعد التزامه  هامهم باالرتباط بتنظيم القاعدة؛ ولم يتم اإلفراج عنهم إالاتو  ليال  والتحقيق معهم في مبنى الصحيفة؛

ر الصحفي التي تحوي تجهيزات كثرة ثم قاموا بعد ذلك بالدخول لصالة التحري  بعدم العودة للعمل مع الصحيفة،

ير  يبحثون عن رئيس تحراقتحامهم للمبنى كانوا    ب المطبعة وكافة ملحقاتها، وأثناءنه  تم نهبها بالكامل؛ إضافة إلى

المبنى، التي تقع في نفس  قاموا  والتي    الصحيفة سيف محمد محمد الحاضري، الذي لم يكن موجودا  في شقته 

تخرج بشنطة يدها فقط، وحتى ساعة كتابة التقرير    وسمحوا فقط لعاملة النظافة أن  باقتحامها ونهب كل ما فيها؛ 

وما تزال الصحيفة متوقفة من   يه من قبل مسلحي جماعة الحوثي،يزال مقر الصحيفة في صنعاء مسيطرا  عل  ال

 الصدور في صنعاء . 

وبحسب ما تحكيه مقاطع   مباشرة عمله الصحفي من محافظة عدن؛عدن و  كما أنه وبعد انتقال رئيس التحرير إلى

تم    الضحايا، وشهادات الشهود الذين وما ورد في إفادة    المراقبة التابعة للصحيفة؛الفيديو التي صورتها كاميرات  

(  3:00، الساعة )م1/3/2018سماعهم من قبل اللجنة، ومنهم: )ج. ل. م. أ.(، و )ر. ص. ن. أ.(، بأنه في تاريخ  

عسكرية تابعة لقوات التدخل السريع الذي يقوده في حينه   فجرا ، اقتحم جنود ملثمون قدموا على متن ثالثة أطقم

ة مقر مطابع مؤسسة الشموع في المنطقة الخضراء بمنطقة دار سعد بمحافظ  ،ميد منير اليافعي )أبو اليمامة(الع

ن جميع الموظفين بقوا خارج المبنى وطلبوا م  عدن، حيث دخل جزء من الجنود إلى داخل المبنى؛ والجزء اآلخر
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وبعد ذلك  عليهم بألفاظ عنصرية ومناطقية، الخروج من المطبعة وقاموا بتهديدهم والتلفظ ( موظفا ،12وعددهم )

، أي بعد عشرين يوما   م3/2018/ 21وفي تاريخ    ن،بصب البنزين على الطابعة وإحراقها؛ ومغادرة المكاقاموا  

ألمني في محافظة لحج باقتحام مبنى المؤسسة في  قامت  قوة عسكرية تابعة للحزام ا  من حادثة اإلحراق للمطابع،

واعتقال جميع الموظفين   ألشياء التي لم تتضرر نتيجة إحراق المطبعة،م قاموا بنهب بقية اث   المنطقة الخضراء؛

واستمرت هذه القوة متمركزة    ( موظفين، تعرض بعضهم  للتعذيب والتهديد،7نوا متواجدين وعددهم ) الذين كا

 . في مبنى المؤسسة لمدة أسبوع كامل

 النتيجة: 

أجرتها   التي  التحقيقات  شهاد من خالل  في  ورد  وما  القضية،اللجنة،  ملف  احتواه  وما  الشهود،  وثائق   ات  من 

 –االعتداء والنهب لمقر صحيفة أخبار اليوم  وتسجيالت فيديو، تبين للجنة مسؤولية جماعة الحوثي عن واقعة  

   عاصمة. ،  وذلك بعد سيطرة الجماعة عسكريا  على أمانة الم2015\2\7العاصمة بتاريخ    في أمانة  –حي األنصار  

وعناصر    ذي كان يقوده العميد منير اليافعي؛ كما ثبت لدى اللجنة مسئولية عناصر لواء قوات التدخل السريع ال

بقيادة العميد صالح السيد عن واقعتي االعتداء والنهب لمقر ومطبعة مؤسسة   قوات الحزام األمني في محافظة لحج؛

اليوم( أخبار  )صحيفة  وإحراقهاالشموع  المدن  ،  الخضفي  محافظة ية  وتاريخ  1/3/2018بتاريخ    عدن،  راء  م 

 م.21/3/2018

2-    ( عدد  وتعذيب  اعتقال  الستين    –( صحفيين     10واقعة  معين    –شارع  تاريخ    العاصمة  أمانة   – مديرية 

اللجنة، :م2015\6\9   ( فجرا ، 1:30أنه في تمام الساعة )  تتلخص الواقعة، وفقا  لما تضمنه ملف القضية لدى 

الكائن في شارع الستين   يين متواجدين في فندق بحر األحالم( صحف10م، وأثناء ما كان )2015\6\9بتاريخ  

اح الذي كان يتواجد فيه الصحفيون، وقاموا باقتحام الجن  ( مسلحا  20أمانة العاصمة، قام عدد )  – مديرية معين  

 الضحايا هم:  آخرها سجن األمن السياسي في صنعاء، والصحفيون سجون كان عدة باعتقالهم إلى

 االسم م

 هيثم عبدالرحمن 1

 توفيق المنصوري 2

 حارث صالح 3
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 عبدالخالق عمران 4

 أكرم الوليدي  5

 هشام اليوسفي 6

 عصام أمين 7

 حسين عبدهللا 8

 هشام طرموم  9

 صالح القاعدي 10

 

الخالق عبد وهم: هيثم    الستة اآلخرين   الوليدي ، وتبرئة   المنصوري، حارث صالح، أكرم ، توفيق  عمران  عبد 

 عبد هللا، هشام طرموم، وصالح القاعدي، حسين  الرحمن، هشام اليوسفي، عصام أمين،

تم سماعهم من قبل اللجنة، ومنهم: )ج. ل. م. أ.(، و    وبحسب ما ورد في إفادة الضحية؛ وشهادات الشهود الذين

يتواجدون  الصحفييناء ما كان م، وأثن2015\6\ 9بتاريخ  ( فجرا ،1:30بأنه في تمام الساعة )أ.(، )ر. ص. ن. 

  ( مسلحا  20اقتحم عدد )  اصمة صنعاء، الكائن في شارع الستين مديرية معين أمانة الع  في فندق بحر األحالم، 

عة للصحفيين  والهواتف التاب  لمحمولةالكمبيوتر اوقاموا بمصادرة أجهزة    ناح الذي كان يتواجد فيه الصحفيون،الج

تجازهم مدة يومين  واستمر اح  آلخر في قسم األحمر،بعضهم في قسم الحصبة والبعض اووضع    ثم قاموا باعتقالهم،

كما تعرض بعضهم أثناء التحقيق    معصوبة،  وأعينهمتم التحقيق معهم  وهناك    ثم تم نقلهم إلى سجن البحث الجنائي؛

إضافة إلى ترهيبهم  بإشهار  ،  على كرسي كهربائي باأليدي والصعق بالجلوسللتعذيب والضرب بالعصى واللكم  

ك قضى الضحايا فترة  ثمانية وهنا  عد حوالي شهر تم نقل الصحفيين إلى سجن احتياطي الثورة،وب  األسلحة عليهم،

  طول فترة  الطعام بسببحيث قام الضحايا بتنفيذ إضراب عن   احتياطي هبرة، سجن ومن ثم تم نقلهم إلى أشهر،

جهاز    الى مقربشهرين تم نقل الضحايا    ذلك  للنيابة، ثم بعد وعدم تحويلهم    احتجازهم دون توجيه أي تهم إليهم،

م ، وخالل هذه الفترة 20/3/2020وحتى تاريخ    ،م16/5/2016واإلبقاء عليهم هناك من تاريخ    السياسي،  األمن

، إضافة إلى  زوجاتهم  باختطاف    كما تعرضوا للتهديد التعذيب  بشعه من  ألنواع  ين  الضحايا المحتجز   تعرض كافة  

شمس مدة خمسة أشهر، التعرض ألشعة الوحرمانهم من     منع العالج عنهم، وإجبارهم على تناول غذاء سيئ؛

بنقلهم إلى    الى  إصابة معظمهم  وهو األمر الذي أدى   بتقرحات وجروح وتقيح جروح أجسادهم دون السماح 
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محمد البخيتي   السياسي قام بزيارتهم القيادي في جماعة الحوثي    المستشفى للعالج، وأثناء فترة احتجازهم في األمن

تهمة عليهم، ولكن لم يتم الوفاء بوعده، وتفاجأ الصحفيون بتحويلهم    الذي وعدهم باإلفراج نظرا  لعدم وجود أي

على أربعة صحفيين  الحكم باإلعدام    ا جاء فيه  تي، والم4/2020/ 11عليهم بتاريخ    وإصدار أحكام  ،المحكمةإلى  

: اآلخرين  عبدالخالق عمران،  هم  الستة  وتبرئة  الوليدي،  أكرم  حارث صالح،  المنصوري،  هيثم    توفيق  وهم: 

حسين عبدهللا، هشام طرموم، صالح القاعدي،  واالكتفاء بالفترة التي    ،الرحمن، هشام اليوسفي، عصام أمينعبد 

عنهم  بصفقة   اإلفراج، حتى تم  وبرغم ذلك استمر الضحايا السته المذكورين في السجنفي السجن،  قد قضوها  

فيما للصليب األحمر،   التي كانت برعاية  اللجنة الدولية    ين جماعة الحوثي والحكومة الشرعية،التبادل التي تمت ب

 . حتى االنالمحكوم عليهم باإلعدام معتقلين لدى جماعة الحوثي  ون األربعةالصحفي اليزال

 النتيجة: 

ورد في شهادات الشهود، وما احتواه التقرير، تبين للجنة أن الجهة من خالل التحقيقات التي أجرتها اللجنة، وما  

رئيس ما يسمى جهاز االمن بقيادة المدعو عبد الحكيم الخيواني    عن هذا االنتهاك هي جماعة الحوثي  المسؤولة

وجه أربعة صحفيين دون    بإعدامقضائية    ية استغالل القضاء في إصدار أحكامكما تتحمل الجماعة مسئول  السياسي

 .حق

مديرية المدينة، محافظة مأرب،   –واقعة اعتقال وسوء المعاملة للضحية حافظ محسن علي علي مطير  -3

 :م20/8/2019بتاريخ 

الواقعة: وبتاريخ    تتلخلص  الساعة  20/8/2019بأنله  وتحديدا   الجنلود   عصرا ،  5.0م،  ملن  مجموعلة  قاملت 

التابعيلن لقلوات األمن الخاص فلي محافظلة مأرب بمداهمة منزل الضحيلة واعتقاله واقتيلاده إللى معسكر قوات 

 األمن الخاصة )األمن المركزي سابقا( بصورة مخالفة للقانون.

الذيلن اسلتمعت    الضحية، وشلهادة الشهود،نلة، وملا ورد فلي إفلادة  وبحسلب ملا تضمنله مللف القضيلة للدى اللج

قامت مجموعة مسللحة ملن   ،م2019  /20/8  ، فإنه وبتاريخ) ر. م. م (، وإليهم اللجنة ومنهم: ) م. م. ع. أ (

واقتيلاده   ل الضحيلة حافظ محسن علي علي مطير،جنلود قوات األمن الخاصة فلي محافظلة مأرب بمداهملة منلز

ن الخاصة م/ مأرب بطريقة مخالفة للقانون، حيث فوجئ الضحية وذويه بمجموعة من إللى معسكر قوات األم

يقتحمون ديوان منزل الضحية بشكل مستفز وتعسفي     العسكري الخاص بقوات األمن الخاصةالجنود يلبسون الزي  

تفتيش منزل   وبدون ابراز أمر قضائي من النيابة أو حتى اإلفصاح عن األسباب التي دعتهم للمداهمة. كما تم 
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الضحية وتكسير الدواليب واألبواب للبحث عن التلفونات وجهاز الكمبيوتر والمقتنيات الخاصة بالضحية بطريقة 

 . اثارت الهلع والرعب في نفوس النساء واألطفال الموجودين في المنزل

 النتيجة: 

وملا جلاء فلي شلهادة الشلهود،   الضحية،تهلا اللجنلة، وملا ورد فلي إفادة والد  ملن خلالل التحقيقلات التلي أجر

علن ارتكاب هلذا االنتهلاك هلي قلوات األمن الخاصة فلي محافظلة مأرب التابعة    تبيلن للجنلة أن الجهلة المسئولة

 شعالن. للحكومة الشرعية ممثلة بقائده العقيد عبدالغني

قناة  -4 اقتحام  ومصادرة  واقعة  ونهب  عليها  واالستيالء  اليوم  بوس    -ممتلكاتها    اليمن  أمانة -بيت   جنوب 

 م.2/12/2017بتاريخ  -العاصمة صنعاء 

مساء  من يوم السبت    8.00بأنه في تمام الساعة    ما ورد في ملف القضية لدي اللجنة،  تتلخص الواقعة: بحسب 

قناة اليمن اليوم الكائن   ة تابعة لها بمهاجمة مبنىقامت جماعة الحوثي عبر مجاميع مسلح   ،م2/12/2017بتاريخ  

ومصادرة   موظفا ، من طاقم القناة؛  40وحجز واعتقال  واالستيالء عليه    في أمانة العاصمة صنعاء بيت بوس،

 . ء على بثها التلفزيونيمتلكاتها واالستيالالقناة وكافة م

 ، وشهادة الشهود الذين استمعت إليهموبحسب الصور والتقارير المرفقة ومقاطع الفيديو وإفادة المبلغ )ف.ع.م.ر(  

قامت مجاميع مسلحة تابعة لجماعة الحوثي    ،م2/12/2017بتاريخ    ، بأنهو)س.أ.ق(  ، اللجنة وهم: )ص.م.ج( 

هللا   الرئيس السابق علي عبد   الشعبي العام، الذي كان يرأسهليمن اليوم التابعة لحزب المؤتمر  ا  بمهاجمة مقر قناة

على إثر تصاعد   -وثي  تحالفه مع جماعه الح  علي عبد هللا صالح تضمنت فض شراكة  صالح عقب بثها لكلمة ألقاها

القناة بثها   ة صنعاء، فبعد أن أنهت ن في العاصمبين قوات الطرفي  بينهما، والتي أعقبها اشتباكات مسلحةالخالف  

من القناة   الحوثي والمتمركزة في مبان  قريبة،   المجاميع المسلحة التابعة لجماعة  بدأت  كلمة علي عبدهللا صلح،ل

وبعد أن تمكن ثم انه    بمهاجمتها باألسلحة الخفيفة والمتوسطة، بما فيها القصف بقذائف اآلر بي جي على المبني،  

الح  مسلحو بمحاصرةجماعه  قامت  للقناة،  التابع  المبنى  دخول  من  كانوا الطاقم    وثي  والذين  القناة  في  العامل 

اداريين حيث تم  من صحفيين وفنيين وموظفين    موظفا    40روم المبنى، والبالغ عددهم حوالي  في بد   متواجدين

جهول خارج العاصمة صنعاء،  مكان م  لىثم قامت بعدها بنقلهم إ  اخل مبنى القناة لمدة أربعة أيام،بد   احتجازهم

بعدم مغادره اليمن، وعدم   سراحهم بعد أن أخذوا منهم تعهدا  والتزاما  مكتوبا    تم اطالقأن    بقوا هناك الىحيث  

 مهدور.  به فإن دمه خالف ما تعهد انتقاد أو التحريض ضد الحوثيين ومن 
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ممتلكاتها وكافة األجهزة   كما ان عناصر جماعة الحوثي وبعد ان قامت بالسيطرة على القناة تم نهبها ومصادرة 

كما قامت قيادة الجماعة بتحويل القناة إلى قناه التلفزيوني    البثالبث والتحكم في    بما في ذلك أجهزة  التابعة لها

 عبرها. برامجها ببث  حتى االن تقوم، حيث الزالت  اعالميه تابعه لها

 النتيجة:  

عترافات  والصور ومقاطع الفيديو والوثائق واال  واألدلة  من خالل التحقيقات التي أجرتها اللجنة في هذه الواقعة،

أقوال بالملف، وما جاء في  المرفقة  االنتهاك هي  المبلغ والشهود    والبيانات  المسئولة عن  الجهة  أن  للجنة  تبين 

 جماعة الحوثي.

 القسم الثالث: االنتهاكات المتعلقة بالنساء  

 تمهيد:

لتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان،  القانوني الذي تعمل من خالله با  للجنة في تقاريرها السابقة اإلطار أوضحت ا

المواثيق  أتي من ضمنها التشريعات الوطنية، باإلضافة إلى  والتي ي  ومنها ما هو متعلق بحقوق النساء وحمايتهن،

المرأة والتي صادقت عليها التمييز ضد    ية الدولية للقضاء على كافة أشكالبما في ذلك االتفاق   واالتفاقيات الدولية،

أثناء    والقرارات الالحقة به الخاص بحماية حقوق النساء،    1325رقم    اليمن، إضافة إلى قرار مجلس األمن

في ظل ضعف    ،لخطورة الوضع الذي تعيشه النساء   ونظرا    النزاع المسلح، خصوصا  أشكال العنف الجنساني،

اليمنية  سلطة انتهاكا  ،الدولة واشتعال الحرب في كثير من المناطق  ت طالت كافة فئات  وما صاحب ذلك من 

 ،ونتيجة لتوسع ظاهرة االعتداء على النساء  ،وفي مقدمتها النساء  الفئات األكثر ضعفا    المجتمع اليمني، خصوصا  

  فقد أولت اللجنة هذا الجانب كثيرا  من االهتمام،،  د االنتهاكات المرتكبة بحقهن في كثير من المحافظاتوزيادة عد 

بمناسبة الثامن   ، م7/3/2021بتاريخ    ندوة نقاشية في    الذي أطلقته  الصحفي السنوي،  بيانها وقد أوضحت ذلك في  

في مجال مناهضة العنف ضد   عاملةدني،  ( منظمة مجتمع م27ك فيه عدد ) شار، للمرأةمن مارس اليوم العالمي  

اليمنيات من    المرأة، النساء  له  الكثير من واقع ما تعرضت  البيان توضيح    انتهاكات حقوق اإلنسان، وتضمن 

اللجنة من   وفق ما توصلت إليه  ،  مختلفة مست حقوقهن المدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية  وأضرارا  

اة وسالمة والسياسات التي كانت موجهة ضد حي  إضافة لتحديد المنهجيات واألنماط  ، اوقائع انتهت من التحقيق فيه

النساء وبيئاتهن، انتهاك  وأمن  الدولي اإلنساني،ونتج عنه  للقانون  لقانون حقوق وان   ات جسيمة  تهاكات خطيرة 

 م.2020م وحتى نهاية العام 2015خالل الفترة من بداية العام  اإلنسان
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ضد النساء ضمن أنواع االنتهاكات األخرى   ناول موضوع انتهاكات حقوق اإلنسانت  وتأكيدا لذلك وباإلضافة إلى

تقاريرها،   اللجنة في  التي تعرضها  يلي عرضا  موجزا    تفرد المختلفة  فيما  النما  اللجنة  أهم  المتعلق لبعض  ة ذج 

ضد النساء لتوضيح مستوى وأشكال االنتهاكات التي تمارس ضدهن في كافة المناطق   بانتهاكات حقوق اإلنسان

 األطراف. ومن جميع 

 

 : م2018\4\10العاصمة بتاريخ  أمانة –حي حدة  –ي عبدهللا عبيد( واقعة االعتقال الضحية )هدى عل -1

الواقعة،   اللجنة،  تتلخص  لدى  التحقيق  ملف  تضمنه  لما  الساعة)وفقا   تمام  في  ظهرا ،1:00أنه  بتاريخ    ( 

م، قامت مجموعة مسلحة على متن سيارة وطقم عسكري وبينهم امرأة باقتحام منزل الضحية هدى 2018\4\10

  مبنى يتبع مقر   إلى ( وتقييدها مغمضة العينين واقتيادها  20في شارع هائل )  ( سنة الكائن35علي عبد هللا عبيد )

 القومي. األمن

وبحسب ما ورد في إفادة الضحي ة وشهادات الشهود الذي استمعت لهم اللجنة، ومنهم: )ج. ل. م. أ.(، و )ر. ص.  

أ.(،   ) ن.  الساعة  تمام  في  لجماعة 2018\ 4\10بتاريخ    ( ظهرا ، 1:00بأنه  تابعة  قامت مجموعة مسلحة  م، 

(  35ية هدى علي عبدهللا عبيد )ومن بينهم امرأة باقتحام منزل الضحالحوثي على متن سيارة وطقم عسكري  

القومي واإلبقاء عليها في المبنى     األمن   مبنى مجاور لمقر  غماض عينيها واقتيادها بسيارتهم إلىثم قاموا بإ   سنة،

تعمل    أنها   ةوذلك بذريع  ة وتعريضها للتهديد والضغط النفسي، ( أيام، قاموا خاللها بالتحقيق مع الضحي3مدة )

اتهامها بالعمالة وخيانة الوطن، كما تم تهديدها   ، وأن هذا المركز يقوم بالتبشير؛ إضافة إلىفي )المركز السويدي(

مقر مبنى السجن   بعد ذلك تم نقلها إلى  ثم أنهلم تقم بالتعاون مع المحققين،    باختطاف أخواتها إذا  أكثر من مرة 

السماح    حتى   الجراف، ووضعها هناك في زنزانة انفرادية، ومنع أسرتها من زيارتها أو  المركزي الواقع في حي 

عانت    ( أشهر، 5نفرادية لمدة ) اال  الزنزانةفي  وضعها    احتجازها، واستمر  إبالغهم بسبب  أو  لها باالتصال بهم؛

ال  الجسدية  العديد من اآلالمخاللها   فيها، وبسبب   الزنزانةنفسية بسبب ضيق  والضغوط  الذي  الخانق  والظالم 

الذي كان يتردد على الضحية    الجنائي،تعرضها لالبتزاز من قبل المعين من قبل جماعة الحوثي مدير البحث  

تعمل معها،   الضحية  معلومات تساعده في  ابتزاز المنظمات التي  كانت   الحصول على أي  وهي بالسجن لغرض

ثم بعد ذلك تم نقل    قيد االعتقال بعد أن تبين عدم  وجود أي أدلة تدينها،  إلبقائها و المبرر الوحيد  وكان هذا ه

وهناك تم البدء بالسماح ألسرتها بزيارتها، واستمر اعتقالها    بر النساء في نفس السجن المركزي، عن  إلى  الضحية

م ، حيث تم اإلفراج عنها  2019/ 4/6تاريخ  قضائي حتى    وبدون أي أمروتقييد حريتها في السجن المركزي  
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قيام لجنة  مبرر لبقائها في السجن، و  أوأي اتهام ضدها    بعد أن قدمت الضحية أكثر من تظلم للنيابة، بأنه ال يوجد 

لإلطالع على ملف الضحية التي طالت فترة اعتقالها دون   لسجن المركزي قسم النساءا  من النيابة بالنزول إلى

 تم اإلفراج عنها بضمانة تجارية.م بعد ذلك عرضها على النيابة، ث 

 النتيجة: 

من خالل التحقيقات التي أجرتها اللجنة، وما ورد في شهادات الشهود، تبين للجنة أن الجهة المسؤولة عن هذا 

جهاز   االنتهاك هي جماعة الحوثي وبالتحديد المدعو عبد الحكيم الخيواني المعين من قبل جماعة الحوثي كرئيس

 .اصمةمدير البحث الجنائي بأمانة الع باإلضافة إلى األمن القومي،

 

ز    -وزميلتها )ي.ا(    انتصار عبد الرحمن مهيوب الحمادي  واقعة اعتقال الضحية  -2  -شمالن    -مديرية معي 

ي تاري    خ  أمانة
ز
 : م2021  2/ 20العاصمة صنعاء ف

تاريخ   في  بأنه  الواقعة:  مجموعة20/2/2021تتلخص  قامت  لجماعة    مسلحة  م،  تابعة  مدنية  مالبس  ترتدي 

ة انتصار عبدالرحمن باعتقال الضحي العاصمة صنعاء  في حي شمالن بأمانة  تفتيش مستحدثةالحوثي في نقطة  

لذي كان يقلهما على متن سيارته، ومن ثم اقتيادهما إلى قسم شرطة  والسائق ا  ،وزميلتها )ي.ا(  مهيوب الحمادي،

وهناك   عاء الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي،إدارة البحث الجنائي بمحافظه صن  ىومن القسم تم نقلهما إل  شمالن،

 للتعذيب.  كما تم تعريض الضحيتين عشرة أيام دون إبالغ ذويهما إخفائهن لمدةتم 

وال المبلغ  إفادة  في  ما ورد  إليهم  شهود وبحسب  استمعت  تاريخ    الذين  في  بأنه  لديها،  بأسمائهم  اللجنة وتحتفظ 

، ذاهبتان إلى  انتصار عبد الرحمن مهيوب الحمادي وزميلتها ) ي. ا(  ، أثناء ما كانت الضحيتانم20/2/2021

صار  حيث تعمل الضحية انت  ألحد المحالت،  عاصمة لعمل جلسات تصوير عرض أزياء ال  منطقة األصبحي بأمانة 

دتهن في  ويعمل على مساع  يرافقهن  نوات، وكان معهما سائق السيارة وشخص آخرعارضة أزياء منذ عدة س

ن بأمانة العاصمة صنعاء استوقفهما مجموعة من مسلحي جماعة الحوثي في  شمال  العمل، وعند وصولهن منطقة

مستحدثة، أمنية  بتفتيش    نقطة  ومصادرة  السيارةوقامت  وهي    واعتقالهما  انتصار،  الضحية    حقيبتهامقتنيات 

لحي نقطة التفتيش تم القبض على الضحايا من قبل مس   وبعد أن وتلفونها،  متعلقاتها الشخصيةالخاصة وبداخلها  

حيث    دارة البحث الجنائي بمحافظة صنعاء،إ  هناك تم نقلهما إلى ومن    قاموا باقتيادهما إلى قسم شرطة شمالن،

الجسدي، والنفسي، وحرمان    كالتعذيب   للعديد من االنتهاكات:   فيها  دة عشرة أيام تعرضتابقيت الضحيتان هناك لم

تعاطي الحشيش وتناول المواد  ب  تم تلفيق االتهام لهماكما    الضحيتين من التواصل مع أسرتيهما واالستعانة بمحام، 
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بالتهم    محاضر تتضمن اعترافات لهمايم على  هعلى التب  أي دليل، وأ جبرندون  من  المخدرة وممارسة الدعارة  

  قامتفيما بعد وبعد مرور عشرة أيام من االعتقال والتعذيب  ثم     تحت التعذيب،وهن    أ خذت منهما   الموجهة لهما،

الحوثي  عناصر صنعاء   جماعة  محافظة  في  البحث  إدارة  عن  و  المسؤولة  انتصار  الضحية  بقية معها  بنقل 

زائية المتخصصة النيابة الج  ن ما ي سمىعليها اللجنة أ  ب المعلومات التي حصلتالعامة، وبحسالنيابة    إلى الضحايا

ليتم بعد ذلك إحالة الضحايا إلى نيابة غرب    صحة وجدية التهمة الموجهة إليهما،  لعدم  رفضت قبول الضحايا،

، في  انتصار وزميلتها )ي.ا(  إيداع الضحيتين  من هذه النيابة تم   وبأمر   ة الجماعة،الواقعة تحت سيطر  األمانة

 ول مواد مخدرة وممارسة الدعارة.وتنا تعاطي الحشيش؛ بتهمة السجن المركزي بصنعاء 

نيابة غرب األمانة منها عدم كفالة حق وزميلتها للعديد من االنتهاكات أمام  وقد تعرضت الضحيتان انتصار   

صورة من الحصول على    الع على ملف القضية، وعدم تمكينهمامحامي الضحايا من اإلط   تمكين  وعدم الدفاع

نع  كما التهم الموجهة لهما،منه لتفنيد مزعوم  وبالرغم من كل   جلسات التحقيقفي الحضور  من  محامي الدفاع م 

غرب أمانة العاصمة، والذي بدأت أول    محكمة  بتقديم الضحيتين إلىاألمانة    قامت نيابة غرب   هذه المخالفات

زالت اللجنة تتابع حيازة مخدرات وفعل فاضح غير جسيم، والم، بتهمة  ٢٠٢١/   ٦/٦بتاريخ  جلسات محاكمتهما

ضحايا آخرين تدعي    عن  واألدلةانتصار الحمادي وزميلتها )ي.ا(، وكذلك جمع المعلومات    قضية الضحيتين

 ي منزل السائق الذي كان مع الضحيتين انتصار وزميلتها عقب اعتقالهما.م فالقبض عليه  جماعة الحوثي أنها ألقت

 النتيجة: ً

  نة، وما حصلت عليه من أدلة في الواقعة، وما ورد في إفادة المبلغ، من خالل التحقيقات التي قد أجرتها اللج

 عن هذا االنتهاك هي قيادة جماعة الحوثي   المسئولة  وأن الجهة د يتأكد لدي للجنة بوقوع االنتهاك،وشهادة الشاه

صنعاء،   محافظة  شمالن،وبالتحديد  في  شرطة  قسم  ومسئولي  التفتيش  نقطة  الجنائي وإدارة    مسلحي  البحث 

 والمدعو عادل الضاعني عضو النيابة. بمحافظة صنعاء، ووكيل نيابة غرب األمانة المدعو ياسر الزنداني،

 

 . م5/3/2018 -الحديدة  –حيس   –االختفاء القسري للضحية مريم إبراهيم صالح رزه  واقعة -3

وذوي الضحية   نللة؛ وملا ورد فلي إفادات الشهود،بحسب مللا تضمنلله ملللف القضيللة لللدى اللج   تتلخص الواقعة:

م إبراهيم صالح  قامت مجموعة مسلحة باقتحام منزل الضحية مري   ، م2018/  5/3في يوم الخميس بتاريخ    أنه

 واعتقالها واقتيادها إلى جهة مجهولة. زره في مدينة حيس محافظة الحديدة، زره في حي بني
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)ن،ع،ه،    -وبحسب ما ورد في إفادة عدد من ذوي الضحية وشهادات الشهود الذي استمعت لهم اللجنة، ومنهم :

، قامت مجموعة  م5/3/2018بتاريخ    مساء  وم االثنين الساعة الخامسة  )ح،م،ط،م(، أنه في ي، وو)ف،ع،ه،م(  ،م(

( سنة في حي بني زره  58دعاك التابع للواء األول عمالقة باقتحام منزل الضحية مريم صالح )  مسلحة بقيادة أكرم

ليه تقدر بخمسة مليون لاير يمني، وبصائر ثم قاموا بنهب محتويات المنزل من ذهب ومبالغ ما  مديرية حيس، 

مكان مجهول ولم تتم معرفته حتى لحظة كتابة   حية مريم صالح واقتيادها معهم إلىل الضثم قاموا باعتقا  وعقود،

حيس   أمن  دعاك يشغل منذ فترة منصب قائم بأعمال مدير  فاد عدد من الشهود أن المدعو أكرمالتقرير، كما أ

 بتكليف من قائد اللواء األول عمالقة العميد رائد الجبهي.  

  النتيجة: 

امت اللجنة من وما ق  ورد في إفادات ذوي الضحية، وشهادات الشهود، وما تضمنه ملف القضية،من خالل ما  

تبين للجنة   ئد الجبهي، أن الجهة المسؤولة عن هذا االنتهاك هي اللواء األول عمالقة بقيادة العميد را  تحقيقات، 

 .اللواء ومجموعته المسلحة أفراد  أحد والمدعو أكرم دعاك 

 

 :  إب العشاري مديرية العدين محافظة عبد الكريمختام علي  الضحية:واقعة قتل  -4

وفقا   الواقعة،  )تتخلص  الساعة  حوالي  في  أنه  اللجنة،  لدى  القضية  ملف  تضمنه  لم  فجرا  5:00  بتاريخ    ( 

ومن ثم االعتداء   ن محمد مقبل العشاري في حي العرضي،باقتحام منزل المواط  م، قام مسلحون22/12/2020

( سنوات،  9( سنة، بدر )13نبيل )  و تهديد أبنائه  عبدالكريم العشاري بالضرب المبرح  علي زوجته ختام علي

وفي اليوم الثالث توفيت الضحية في المستشفى متأثرة بآثار الضرب    ونصف،هاجر سنيتن    سنة،(  12معتز )

 والخنق واالعتداء باألسلحة.  

اللجنة، ومنهم: )ف. م. س. أ.(، و)س. غ.  ح. ة، وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم  وبحسب إفادات ذوي الضحي

مديرية العدين    ، اقتحم مسلحون يتبعون إدارة أمن 22/12/2020بتاريخ    ( فجرا ، 5:00ع.(، أنه حوالي الساعة )

بذر العرضي  حي  في  العشاري  مقبل  محمد  المنزل،منزل  زوجها صاحب  البحث عن  ذل  يعة  قاموا وخالل  ك 

بالبنادق والهراوات ومحاولة الخنق، وتهديد باالعتداء علي زوجته ختام علي عبدالكريم العشاري بالضرب الشديد  

حالة الخوف والفزع    ( أعوام، وإثارة2( سنة، وهاجر )  12( سنوات، معتز )9( سنة ، بدر ) 13نبيل )  أبنائها
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قتحام منزلهم بتلك الصورة المفزعة، وعلى أصوات من نومهم با   هم إيقاظشديد في كل أفراد األسرة، بعد أن تم  ال

أمام أعينهم، ثم بعد ذلك غادر المسلحون المنزل، فيما تم   األسلحة وإشهارها في وجوههم، واالعتداء على والدتهم

الثاني صباحا ، وهي تعاني من اآلالم في الرقبة   يوممستوصف الدكتور أنور الهناهي في ال  إلىإسعاف الضحية  

وتوفيت داخل   اليوم الثالث بدأت رقبتها بالتورم؛ وتم إعادتها إلى المستوصف للمتابعة،وفي    والظهر،  والرأس

 منزلها من مسلحين يتبعون مدير أمن المستوصف متأثرة باإلصابات التي تعرضت لها جراء االعتداء عليها في  

 الشبيبي.  أمينالعددين شاكر 

 النتيجة: 

عن هذا االنتهاك هي    من خالل التحقيقات التي أجرتها اللجنة، وما ورد في شهادات الشهود، فإن الجهة المسؤولة

عين من قبل جماعة الحوثي مدير الشبيبي الم  وبالتحديد إدارة أمن مديرية العدين بقيادة شاكر أمين  جماعة الحوثي،

 المديرية. أمن

 : محافظة صنعاء  -جرب األميرة لؤلؤة  –مديرية بني مطر  –)ر.ب.س.ل(  عتداء على :واقعة اال -5

لم   وفقا   الواقعة،  )تتخلص  الساعة  تمام  في  أنه  اللجنة  لدى  التحقيق  ملف  صباحا ، 11:00تضمنه  بتاريخ   ( 

) األشد   إلى الفئة المهمشة،الضحية )ر.ب.س.ل( التي تنتمي    قامت مجموعة مسلحة باالعتداء على  ،م5/2/2021

 أثناء تواجدها  جوار نقطة الصباحة مديرية بني مطر محافظة صنعاء.  (فقرا   

هم: )ف. م. س. أ.(، و )س. غ.  منوبحسب إفادات ذوي الضحية، وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم اللجنة، و

الضحية )ر.ب.س.ل( كانت    ، وأثناء مام2021/ 5/2بتاريخ    ( صباحا ،11:00ه وفي تمام الساعة ) ح. ع.(، فإن

لقيادي في  ا  مرت بجوار سيارة  ابنتها الصغيرة جوار نقطة الصباحة،تتسول هي و    -المهمشة  تنتمي للفئةالتي    –

الصدقة بطلب  طفلة الضحية  حيث قامت    ومعه مجموعة من المسلحين،  بشار علي سوار،  المدعو    جماعة الحوثي

هؤالء    من  والدتها توقفي عن طلب الصدقةقالت لها    ،  الطفلة تلح عليه  استمرتعندما  و  فرفض،  مذكورال  من

 الحوثي كالم األم،  قياديلل  المرافقون التابعونسمع    اموعند   إلى السيارة،  صوتها سيسمع  لم تكن تعرف أنوالناس،  

ابنتها بشكل مبرح    وضرب   وضربها  بخنق األم  وذلك    على المرأة وابنتها،قاموا باالعتداء  نزلوا من السيارة و

بعد  و كما أنه وإيقافهم،لهذا السلوك والتعذيب من سيارته ولم يقم بمنعهم  المذكور مشاهدة القيادي ووحشي؛ وأمام

  اولت الضحية التوجه بالشكوى إليهم؛ لم يقوموا بأيحآخرون من نقطة الصباحة إلى المكان،  أن وصل  جنود  

  إلى الطقم وتحركوا    متن  علىد الجنود  صعو  وابنتها من أنفسهم؛عن ضرب الضحية    توقف المسلحون  شي حتى
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هما إلى أحد المستشفيات، ودفع المارة بإسعاف  قام أحد   إلى أنوابنتها،    ضحيةال  دون حتى محاولة إسعافالنقطة من  

 تخضع للعالجو  الماآلتعاني  االعتداء    تكاليف عالجهما؛ ومن ثم إعادتهما إلى منزلهما، وظلت الضحية من إثر

 . من المنزل ال تستطيع الخروجوهي  لمدة ثالث أشهر،

 النتيجة: 

من خالل التحقيقات التي أجرتها اللجنة، وما ورد في شهادات الشهود، فإن الجهة المسؤولة عن هذا االنتهاك هي  

العتداء على المرأة وابنتها جماعة الحوثي بالتحديد القيادي في الجماعة بشار علي سوار ومرافقيه الذين قاموا با

بمحافظة صنعاء الصباحة  نقطة  العام جوار  الشارع  في    في  ومكانتهم  لحمايتهم من   الجماعةمستغلين سلطتهم 

 .للمساءلةالخضوع 

 القسم الرابع: وقائع قصف الطائرات األمريكية بدون طيار )الدرونز( 

بانتهاك تتعلق بقيام ما يسمى بالطائرات األمريكية  واحده  ادعاء واقعة خالل الفترة التي يغطيها التقرير، تم رصد 

بدون طيار، باستهداف مدنيين، تم توثيقها وجمع المعلومات بشأنها، والتحقيق فيها من قبل اللجنة، حيث تشير  

 مقتل طفل واحد.اإلحصاءات إلى 

  :م2018/ 5/ 25بتاريخ   -محافظة شبوة –مديرية مرخة واقعة قصف طفل في  -1

له ملللف القضيللة لللدى اللجنة، بأنلله في يوم الجمعة وتحديدا  في تمام الساعة تتلخللص الواقعللة وبحسللب مللا تضمنل

 18بالغ من العمرمد الحاج ال، كان الطفل الضحية  محضار حسين محم  2018/  5/  25بتاريخ    عصرا ،  5.00

 واقع في مديريلة مرخة، بمحافظة شبوة، في سوق الخورة ال  لب في الصف األول الثانوي، متواجدا  وهو طا  عاما ،

دراجته النارية أطلقللت   م، وأثناء عودته إلى منزله مستقال  لشراء إفطار لعائلته الصائمة في شهر رمضان المعظ

 للا  عللى دراجته النارية، مملا أدى إلى تفحم جثته ووفاته على الفور. طائللرة بللدون طيللار أمريكيللة صاروخ

باالنتقللا الواقعللة  المكلللف برصللد  اللجنللة  فريللق  قللام  بمديريلة مرخة في محافظة وقللد  الخورة  إلللى سوق  ل 

واللذي    ،ح. م. أ. س(  )  ،  و. أ (وشلهادة الشلهود ومنهلم:  )ص. م  واالسلتماع إللى إفلادات ذوي الضحية  شبوة،

، وشاهدوا في األجواء    ، م2018/  5/  25أكلدوا للجنلة بأنله فلي بتاريخ   طائرة بدون سلمعوا صلوت انفجلار  كبيلر 

و بعلد أن وصللوا إللى الملكان عثروا   للك توجهلوا إللى ملكان االنفجار؛ذ   طيار تقصف منطقة خورة، وعللى إثر

 الضحية. ر األهاللي بنقله من المكان ودفنعلى جثة الضحية متفحمة ومتناثلرة فلي الملكان، وعللى الفلور باشل
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 : النتيجة

من خالل ما قامت به اللجنة من اعمال تحقيق في الواقعة، خلصت اللجنة الى مسئولية القوات االمريكية، بالشراكة مع   

لحكومة اليمنية التي سمحت بمثل هذه التدخالت، عن ارتكاب هذا النوع الخطير من االنتهاكات. وتأكيدا لما ضمنته  ا

اللجنة في تقاريرها السابقة بهذا الشأن، فان اللجنة الوطنية تحذر من مغبة استمرار مثل هذه الضربات، ومواصلة قتل  

د اللجنة على ضرورة التزام الحكومة اليمنية بنصوص الدستور والقوانين  واستهداف المواطنين المدنيين اآلمنين، كما تؤك 

الوطنية، والتي تؤكد وجوب حماية المواطنين من كل اعتداء. وتوجب تقديم المتهمين باي اتهامات الى القضاء، وترى  

ووضع حد للتجاوزات    اللجنة انه على الحكومة المبادرة الى دفع التعويضات العادلة للمتضررين من تلك االنتهاكات

 التي ترتكبها الطائرات االمريكية بدون طيار في اليمن وبأسرع وقت. 

 التحديات والصعوبات  : سابعا 

وكذلك   عاملة في مجال حماية حقوق اإلنسان؛ والوصول إلى الضحايا،واجه عمل اللجنة كغيرها من الجهات ال

اإلنساني واإلغاثيا المجال  في  الصعوبات والتحديات، بعض    لعمل  التحديات من  عدد من  بسبب    هذه  مستمرة 

بسبب مستجدات األرض التي حدثت خالل   حديثة  وبعضها  ،م2014الوضع األمني والعسكري منذ نهاية العام  

التق حائال   فترة  التحديات  تلك  تقف  ولم  بمهامهارير،  اللجنة  قيام  عليها  دون  الجمهوري    المنصوص  القرار  في 

ومن خالل هذا   المرتكبة من كافة األطراف،  يق في كافة انتهاكات حقوق اإلنسانالتحق  ئ للجنة، وصوال  إلىالمنش

التقرير تشير اللجنة إلى بعض التحديات العامة التي تواجهها في عملها، والتي تراها مؤثرة على وضع حقوق 

تحتاج إلى تكثيف الجهود من قبل الجميع من أجل تخط يها، والتغلب عليها، وتحسين بيئة واإلنسان بشكل عام،  

 العمل، ووضع حقوق اإلنسان في اليمن، وتتمثل أهم هذه التحديات فيما يأتي:  

اتساع دائرتها في الفترة األخيرة، وما نجم  سبع سنوات وقرابة  استمرار الحرب المندلعة في اليمن منذ   .1

 المختلفة. عدد االنتهاكات في وزيادة  عسكرية  أعمالعنها من 

الخاصة اللتزاماتهم الدولية المتعلقة بتطبيق مبادئ القانون الدولي اإلنساني  أطراف النزاع    امتثالعدم   .2

 المحمية.  هاكات خطيرة بحق األشخاص واألعيانارتكابها النتالتناسب أثناء تنفيذ الهجمات العسكرية، ووبالتمييز،  
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للتحقيق،اون بعض أطراف  عدم تع .3 اللجنة الوطنية  على    اللجنة باالعتماد مما أدى الكتفاء    النزاع مع 

وكذلك تأخر بعض األطراف في الرد على االستفسارات الموجهة من   باحثين الميدانيين التابعين لها، الراصدين وال

   اءات باالنتهاكات المنسوبة إليها.اللجنة بشأن االدع

و .4 والجنائية  الطبية  والمحررات  الوثائق  بعض  على  الحصول  الخاصة صعوبة  الرسمية  الكشوفات 

 النزاع المسلح.    بسبب توقف عمل الكثير من المؤسسات الرسمية وخاصة في مناطق بالضحايا،

التحقي .5 عملية  تتطلبه  التي  المضاعف  االجتماعي،  الجهد  النوع  أساس  على  القائمة  االنتهاكات  في  ق 

صعوبة رصد   ، إضافة إلىوإحجام الكثير من الضحايا عن التبليغ عنها  خصوصا  العنف الجنسي ضد اإلناث، 

التغذية،االنتهاكات   باألمراض، وسوء  لعدم   19كوفيد   واألوبئة ومنها  المتعلقة  أو  المعلومة،  لقلة مصادر  إما   ،

 القدرة على الوصول إلى بعض المناطق لتحديد األضرار. 

نزوح الكثير من الضحايا وأسرهم وانتقال الشهود بسبب استمرار الحرب، األمر الذي يؤدي إلى عدم   .6

 التمكن من استكمال ملفات بعض الوقائع. 

وتردي خدمات االتصاالت والكهرباء     المزروعة باأللغام، ة التنقل في المناطق الخطرة خصوصا  صعوب .7

 المعلومات من قبلهم.  لذي أعاق تواصل الباحثين وإرسالا

 :
ً
 التوصيات ثامنا

في أحكام  الواردة    تزاماتها تجاه إعمال حقوق اإلنسانالوفاء بال  للجنة على تنبيه أطراف النزاع إلىمن ا  حرصا  

وتحميل األطراف والجهات    في القانون الدولي لحقوق اإلنسان،  المنصوص عليها  اإلنساني، أوالقانون الدولي  

  على تقديم عدد من التوصيات إلى كافة أطراف النزاع والجهات، عملت اللجنة    مسئوليتها في حماية حقوق اإلنسان،

 وذلك في كافة تقاريرها الدورية الثامنة السابقة وفي بياناتها الصحفية والمناسباتية.
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 :
ا
اع أول ز   توصيات عامة لجميع أطراف النز

 توصي اللجنة أطراف النزاع باآلتي: 

للمدنيين  المناطق السكنية  و  المدنية عامة،   الموجهة ضد المدنيين واألعيانعن الهجمات العشوائية    توقفال -1

، وااللتزام بمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين لتجنب إلحاق األضرار بالسكان والممتلكات، خاصة  والنازحين

 والبنى التحتية والمنشآت التعليمية.

والعالج   -2 والماء  الغذاء  من  األساسية  الضروريات  على  الحصول  بضرورة  المدنيين  حق  احترام 

المسا باعتبار ذلك يمثل حقا  أساسيا  عدات اإلنسانية والطبية إلى جميوالخدمات، وتسهيل وصول  المحافظات    ع 

 للمواطنين. 

االعتقال غير القانوني واإلخفاء القسري، وسرعة اإلفراج  و  القتل خارج نطاق القانون؛أعمال    وقف جميع -3

 ى جميع المعتقلين والمخفيين قسرا . الفوري وغير المشروط عل

المحتجزين -4 كرامة  كريمة،    احترام  إنسانية  معاملة  ومعاملتهم  حريتهم،  من  والمحرومين  والموقوفين 

والحفاظ على حياتهم وحقوقهم الشخصية، ومعتقداتهم الدينية والسياسية، وضمان تواصلهم مع ذويهم لمعرفة  

 أخبارهم.  

الحريات    عدم التذرع بالظروف األمنية واالستثنائية وظروف الحرب للقيام بأعمال المداهمات وتقييد  -5

القسري،و والتنقل،  التهجير  الحركة  النشطاء    ومنع  واإلعالميات،شطات  اوالنومضايقة    واإلعالميين 

 في كافة المناطق التي تشهد هذه األشكال من االنتهاكات. ومؤسسات المجتمع المدني 

ق المساعد وإتاحة الفرصة لوصول أعضائها وفريق التحقي  تسهيل أعمالها،التعاون مع اللجنة الوطنية و -6

 وتزويدها بكافة المعلومات المطلوبة. جميع األماكن واألشخاص والجهات،والراصدين إلى  

 :
ً
:  توصي  ثانيا ي

ي باآلنر
 اللجنة جماعة الحون 

عن   -1 السكنيةالكف  األحياء  بالمدنيين؛  والمخيمات  استهداف  مأرب    واألضرار  محافظات  في  خاصة 

 والحديدة وتعز.
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للمواطنين  -2 القسري  واإلخفاء  التعسفي،  االعتقال  عمليات  كافة    إيقاف  سراح  وإطالق  والمواطنات، 

المعارضين   الرأي والتعبير، السيما ضد  المقيدة لحرية  المحتجزين والمحتجزات، والحد من اإلجراءات 

 .  السياسيين والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني

والقائم على النوع االجتماعي عامة؛ وضد    توقف الفوري عن ممارسة كافة أشكال العنف الجنسي،ال -3

 في أماكن االحتجاز المختلفة.االنتهاكات  بما في ذلك  النساء خاصة؛

أشكالإيقاف   -4 األطفال    كافة  الحربتجنيد  في  وأنشطةواستغاللهم  المدارس ب  التحريض  ،  في  العنف 

 المناهج بما يضر في قيم التعايش والسالم.والتعديل في 

الضرر العمدي بالمدنيين،   دة لألفراد، والتي تسببت في إلحاقالتوقف عن صناعة وزراعة األلغام المضا -5

 وعرضت حياتهم للخطر، وتدمير مخزون األلغام التي تحت سيطرتهم. 

 كام قضائية ضد الخصوم.التوقف عن التدخل في أعمال القضاء، خاصة من خالل التوجيه بإصدار أح -6

 وتوفير المعلومات المطلوبة بصورة عاجلة. الرد على مراسالت اللجنة الوطنية؛ -7

 :
ً
:  ثالثا ي

ي باآلنر  توصي اللجنة قيادة التحالف العرنر

بما في ذلك التعليم زاماتها في توفير الخدمات العامة،  مساعدة مؤسسات الدولة في اليمن على الوفاء بالت -1

 والصحة.  

قصفها   -2 يمنع  التي  التحتية  والبنى  والثقافية  المدنية  واألعيان  الطبية  المرافق  لقائمة  المستمر  التحديث 

المساعدات  تقديم  في  العاملة  والمنظمات  الهيئات  وإشراك  اإلنساني،  الدولي  القانون  بموجب  واستهدافها 

 اإلنسانية في تحديث تلك القوائم. 

الرد على مذكرات اللجنة الوطنية المتعلقة باالستفسارات حول بعض وقائع قصف الطيران التي سرعة   -3

 يتم التحقيق فيها من قبل اللجنة. 

التق -4 في  الواردة  اللجنة  توصيات  السابقة؛تنفيذ  الدورية  شامل   منها  المتعلقالسيما    ارير  تقييم  بإجراء 

الطيران،  قصف  وقائع  عن  الناتجة  واإلصابات   مقديوت  لألضرار  الوفيات  عن  لحقت    التعويضات  التي 

 بالمدنيين بشكل غير مشروع. 
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ومواصلة مناقشة كافة الوقائع لتقييم الحوادث    استمرار اللقاءات بين اللجنة الوطنية والفريق المشترك -5

 . واالدعاءات المنسوبة لطيران التحالف.

 :
ً
: توصي اللجنة الوطنية للتحقيق الحكومة اليمنية باآل رابعا ي

ًنر

لاال .1 العسكرية،  متثال  العمليات  أثناء  اإلنساني  الدولي  القانون  في  ولقواعد  الواردة  صوص ن اللتزامات 

المتعلقة بكفالة وحماية الحقوق المدنية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية    القانون الدولي لحقوق اإلنسان

مبادئ اإلنسانية  احترام مجال تطبيق ومنتسبي القوات المسلحة واألجهزة األمنية برفع قدرات ووالسياسية، 

 والتمييز والحماية.

الحق .2 مستوى  خصوصا  تحسين  للمواطنين،  والخدمات  االجتماعية  قطاعات    وق  والمياه في  الكهرباء 

الم ودفع  والتعليم واألمن،  المحافظات،والنظافة  كافة  في  للموظفين  الن  رتبات  المشتقات  توفير  فطية  وكذا 

 بسعر مناسب لقدرات المواطنين.

  حفيين والمدافعين عن حقوق اإلنساناالعتقال التعسفي والتعذيب ومضايقة الص عن كافة أشكالالتوقف  .3

  حرية الرأي والتعبير.سبب ممارستهم لحقهم في ب

والتجا .4 للتحقيق،  الوطنية  اللجنة  مع  التعاون  مستوى  التقرير  ورفع  هذا  في  الواردة  توصياتها  مع  ب 

سرعة التفاعل مع مراسالت اللجنة، وتوفير المعلومات والمعطيات المطلوبة في أجل  والتقارير السابقة، و

 معقول. 

إنهاء  .5 تدابير تضمن  العق  إتباع مصفوفة  من  اإلنسان،اإلفالت  انتهاكات حقوق  لمرتكبي  ويض  وتع  اب 

   ضحايا االنتهاكات من  الجنسين، وإعادة تأهيلهم ماديا  ونفسيا  واقتصاديا .

وفي مقدمتها الغذاء والصحة    وصولهم لكافة الخدمات األساسية،وضمان    توفير الدعم الالئق لألطفال؛ .6

 والتعليم والدعم النفسي. 

 مناطق الحرب.   والنازحات منمن العنف الناجيات  الحماية والرعاية للنساء؛ خصوصا   ير خدمات توف .7
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 : المجتمع الدولي  اللجنة صي تو  -

ق النار؛ تمهيدا  إلحالل سالم دائم في اليمن،  تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف شامل إلطال -1

  وتحقيق اإلنصاف  والمشاركة الكاملة للنساء  اإلنسان؛حقوق  احترام  يتأسس إطار السالم على    شريطة أن

 وجبر الضرر للضحايا. 

يق في مجاالت الدعم الفني  للجنة الوطنية للتحق  لدعم المقدم من مجلس حقوق اإلنسانزيادة مستوى ا -2

أكمل وجه  والتقني، بمهامها على  قيامها  بما يضمن  القدرات  الالزم   والمشورة ورفع  التمويل  وتوفير 

 .لمفوضية في اليمن لتعزيز حقوق اإلنسانلمكتب ا

لتحقيق معونة إنسانية كافية تسهم    والمنح المقدمة للدولة بكافة أشكالها،  التمويل للمشاريعرفع مستوى   -3

 وتحقيق العيش الكريم للمواطنين والمواطنات. حقوق اإلنسان؛ تعزيز في 

 والحد من االنتهاكات.   وق اإلنسانلتزام بضمانات حماية حقالضغط على أطراف النزاع في اليمن لال -4
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