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أواًل/ المقدمـــــــــــــة
أنشــئت اللجنــة مبوجــب القــرار الجمهــوري رقــم )140(1  لســنة 2012م، واملعــدل بالقــرار الجمهــوري 

ــم  ــوري رق ــرار الجمه ــنة 2016م3 ، والق ــم 66 لس ــوري رق ــرار الجمه ــنة 2015م2 ، والق ــم )13( لس رق

)97( لســنة 2016م4 ،  واســتنادا اىل املبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة5 ،  وقــرار مجلــس حقــوق 

ــة7 ،   ــان ذات الصل ــوق اإلنس ــس حق ــرارات ملجل ــن ق ــاله م ــا ت ــنة 2011م 6، وم ــان   19/18لس اإلنس

وقــرارات مجلــس األمــن الــدويل الداعيــة إىل تعزيــز حقــوق اإلنســان يف )اليمــن( مــن خــالل إيجــاد 

آليــة وطنيــة مســتقلة؛ للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان.

ــن(  ــان يف )اليم ــوق اإلنس ــاكات حق ــاءات انته ــق يف ادع ــة للتحقي ــة الوطني ــت اللجن حرص  )2

عــىل القيــام مبهامهــا  يف عمليــة التحقيــق يف انتهــاكات حقــوق اإلنســان وفقــا لقــرارات إنشــاءها 

ــاله؛  ــورة أع املذك

ترحــب اللجنــة بقــرار مجلــس حقــوق اإلنســان األخــري 16/33 لســنة 2016م8 ،  الــذي اشــاد   )3

بالتقريــر األويل الــذي أصدرتــه اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق  اإلنســان 

ــب  ــن مكت ــب م ــذي طل ــر، وال ــام آخ ــدة ع ــة مل ــل اللجن ــد عم ــرار متدي ــة، وبق ــة اليمني يف الجمهوري

املفــوض الســامي )OHCHR( تقديــم املســاعدة التقنيــة واملشــورة الفنيــة للجنــة؛ لتمكينهــا مــن إمتــام 

ــا  ــي ترتكبه ــاوزات الت ــان، والتج ــوق اإلنس ــاكات حق ــاءات انته ــق يف ادع ــة بالتحقي ــا الخاص أعامله

جميــع األطــراف يف )اليمــن(. كــام نــص عــىل تخصيــص خــراء دوليــني إضافيــني ملكتــب املفوضيــة 

بــــ )اليمــن( بهــدف مــؤازرة اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان.

ــة  ــورات حال ــر تط ــىل آخ ــدويل ع ــي وال ــام الوطن ــرأي الع ــالع ال ــر إىل إط ــذا التقري ــدف ه يه  )4

ــاءات  ــن ادع ــدد م ــامذج ع ــرض لن ــن ع ــن، ويتضم ــاين يف اليم ــع اإلنس ــان والوض ــوق اإلنس حق

انتهــاكات حقــوق اإلنســان، التــي حققــت فيهــا اللجنــة، ونتائــج التحقيقــات التــي توصلــت إليهــا، 

ــر. ــرتة التقري ــالل ف خ

ــطس  ــن 1 أغس ــرتة م ــة للف ــطة اللجن ــامل وأنش ــرز أع ــن أب ــزا ع ــر موج ــذا التقري ــي ه يغط  )5

2016م وحتــى 31 ينايــر 2017م، ويســلط الضــوء عــىل أعــامل الرصــد والتوثيــق والتحقيــق امليــداين 

ــا،  ــي تواجهه ــات الت ــات واملعوق ــم التحدي ــن، وأه ــاحة اليم ــداد مس ــىل امت ــة ع ــا اللجن ــي تجريه الت

والتوصيــات ألطــراف النــزاع، وللمجتمــع الــدويل واإلقليمــي بشــأن وضــع حقــوق اإلنســان والوضــع 

ــة. ــة اليمني ــاين يف الجمهوري اإلنس

كــام يعــد هــذا التقريــر مكمــال ومتصــال بالتقريــر األويل الــذي أصدرتــه اللجنــة يف أغســطس مــن 

1- القرار الجمهوري بشأن إنشاء وتشكيل لجنه للتحقيق يف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان  

2- قرار جمهوري بتعديل القرار 140 وتسمية أعضاء اللجنة.  

3-  قرار جمهوري بتعيني 4 أعضاء يف اللجنة.

4- قرار جمهوري بتمديد عمل اللجنة لسنة أخرى.  

5- اتفاقية االنتقال السلمي للسلطة التي تم التوقيع عليها بتاريخ 23 نوفمرب 2011م بعد اندالع االنتفاضة الشعبية للمطالبة بالتغيري.

6- A/HRC/RES/18/ 19   

7- HRC/RES/21/ 22, HRC/RES/27/ 29, HRC/RES/18/ 30   

8-  HRC/RES/33/ 16
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ــرار  ــص ق ــا لن ــة طبق ــتعده اللجن ــذي س ــامل ال ــر الش ــن التقري ــزأ م ــا ال يتج ــايض، وجزئ ــام امل الع

إنشــائها عنــد انتهــاء فــرتة عملهــا؛ والــذي ســيتم تســليمه إىل القضــاء وإىل مجلــس النــواب وفقــا 

ــة. ــة للجن ــات الترشيعي للمرجعي

ثانيــًا/ المنهجيـــــــــــــــــــــة
تؤكــد اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف »اليمــن« التزامهــا . 1

باملنهجيــة واملعايــري واملبــادئ املعمــول بهــا يف لجــان األمــم املتحــدة واللجــان املامثلــة، ووفقــا ملــا 

نــص عليــه قــرار إنشــائها رقــم )140(1  ســنة 2012؛ وخصوصــا الفقــرة )ب( مــن املــادة 2 منــه، 

وكذلــك التعديــالت امللحقــة بــه، واملتمثلــة يف الحيــاد واالســتقاللية والرسيــة والدقــة والوضــوح 

واملهنيــة، كــام تؤكــد التزامهــا أيضــا يف مامرســتها لعملهــا بالــرشوط واملعايــري الدوليــة؛ وذلــك 

إعــامال لنــص املــادة )2( الفقــرة )ج( مــن قــرار إنشــاء اللجنــة الــذي يلزمهــا بــأداء مهامهــا وفقــا 

للمعايــري الدوليــة والترشيعــات الوطنيــة والعهــود الدوليــة ذات الصلــة بنشــاطها التــي صادقــت 

عليهــا الجمهوريــة اليمنيــة. 

 حرصــت اللجنــة يف هــذا التقريــر عــىل بيــان االنتهــاكات التــي ارتكبــت مــن قبــل جميــع األطراف، . 2

وتــم رصدهــا وتوثيقهــا مــن قبــل راصــدي اللجنــة املنترشيــن يف عمــوم محافظــات الجمهوريــة، 

أو مــن قبــل منظــامت املجتمــع املــدين، أو مــن خــالل البالغــات والشــكاوى املبــارشة، وكــذا بيــان 

مــا تــم التحقيــق فيــه مــن قبــل أعضــاء اللجنــة وفريــق التحقيــق املســاعد. 

ــتامع . 3 ــان، واالس ــهود العي ــم وش ــا وذويه ــع الضحاي ــارشة م ــالت املب ــن املقاب ــد م ــراء العدي إج

ــلحة  ــال األس ــة يف مج ــرات وطني ــتعانة بخ ــة إىل االس ــادرت اللجن ــام ب ــني، ك ــادات املبلغ إىل إف

واألدلــة الجنائيــة والطــب الرشعــي، وفقــا ملــا هــو متــاح لهــا يف ظــل الظــروف التــي متــر بهــا 

اليمــن، واإلمكانيــات املحــدودة التــي لديهــا، وتتطلــع اللجنــة إىل الدعــم واملســاعدة التقنيــة مــن 

قبــل مكتــب املفــوض الســامي )OHCHR( مبوجــب قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان 16/33 لســنة 

2016م2  .

ــا . 4 ــت فيه ــي حدث ــع الت ــق أو املواق ــواء للمناط ــة، س ــارات امليداني ــن الزي ــدد م ــة ع ــرت اللجن أج

االنتهــاكات عمومــا، أو تلــك التــي مازالــت النزاعــات املســلحة مســتمرة فيهــا، وتشــمل: محافظــة 

ــن  ــدد م ــق يف ع ــوف(؛ للتحقي ــأرب(، و )الج ــاء(، و)م ــع(، و )البيض ــز(، و )الضال ــدن، و )تع ع

ادعــاءات االنتهــاكات الخطــرية لحقــوق اإلنســان، وأحيانــا الزيــارات الفوريــة ملواقــع االنتهــاكات 

ــرى؛  ــق االخ ــن املناط ــدد م ــدن( وع ــة )ع ــة املؤقت ــت يف العاصم ــي حدث ــريات الت ــن التفج ألماك

ــات . 5 ــامل التحقيق ــهيل أع ــزاع لتس ــراف الن ــع أط ــل م ــة للتواص ــائل مختلف ــة وبوس ــعت اللجن س

التــي تجريهــا، وضــامن الوصــول إىل مناطــق االنتهــاكات، مبــا فيهــا املناطــق التــي تقــع خــارج 

نطــاق ســيطرة الحكومــة الرشعيــة، غــري أن عــدم تعــاون بعــض األطــراف مــع اللجنــة ظــل عائقــا 

حقيقيــا أمــام اللجنــة يف إجــراء تحقيقــات يف هــذه املناطــق، وللتغلــب عــىل ذلــك حرصــت اللجنة 

1-القرار الجمهوري بشأن إنشاء وتشكيل لجنه للتحقيق يف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان..

2-  HRC/RES/33/ 16
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عــىل اتخــاذ خطــوات مختلفــة مبــا فيهــا التخاطــب املبــارش أو طلــب املســاعدة مــن قبــل مكتــب 

املفــوض الســامي يف اليمــن. 

ــق . 6 ــد وتوثي ــة، ورص ــات أولي ــع معلوم ــن جم ــداين م ــد املي ــق الرص ــر فري ــة ع ــتطاعت اللجن اس

ــة إجــراء  العديــد مــن االدعــاءات يف مختلــف املناطــق التــي تشــهد نــزاع مســلح و تأمــل مواصل

تحقيقاتهــا خصوصــا إذا مــا تعاونــت األطــراف التــي تقــع بعــض هــذه املناطــق تحــت ســيطرتها، 

أو بعــد توفــري وســائل األمــن والحاميــة للمحققــني للوصــول ملناطــق تشــهد انتهــاكات مســتمرة. 

الزيارات امليدانية: . 7

واصلــت اللجنــة الوطنيــة تنفيــذ برنامجهــا الخــاص بالنــزول امليــداين للتحقيــق يف ادعــاءات انتهاكات 

ــق املســاعد لهــا إىل بعــض مناطــق  ــق التحقي ــة وفري ــزول أعضــاء اللجن ــك بن حقــوق اإلنســان؛ وذل

وقــوع االنتهــاكات؛ وذلــك بغــرض معاينتهــا واســتكامل التحقيــق فيهــا. 

وقــد تــم النــزول خــالل الفــرتة مــن 31 يوليــو 2016 إىل 31 ينايــر 2017، وهــي الفــرتة التــي يغطيهــا 

ــدة  ــز«، وإىل ع ــة »تع ــع«، ومحافظ ــة »الضال ــاء«، ومحافظ ــة »البيض ــن محافظ ــر، إىل كل م التقري

مناطــق يف العاصمــة املؤقتــة »عــدن«، ومحافظــة »الجــوف« ومحافظــة »مــأرب«. 

ثالثــــــــــــــًا/ السيـــــــاق 
 أ. التطورات السياسية املحلية:    

  شــهدت »اليمــن« خــالل فــرتة التقريــر، العديــد مــن التطــورات السياســية واالجتامعيــة التــي أثــرت 

دون شــك عــىل حالــة حقــوق اإلنســان والوضــع اإلنســاين يف عمــوم محافظــات الجمهوريــة، ومــن 

أبرزهــا: ــ

عــودة بعــض املرافــق الحيويــة ألداء أعاملهــا يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة الرشعيــة؛ . 1

ومــن ضمــن ذلــك انتظــام حركــة التنقــل مــن وإىل »اليمــن« عــر مطــار »عــدن« الــدويل ومطــار 

ــات  ــالب الجامع ــى وط ــرىض والجرح ــفر للم ــات الس ــم خدم ــهيل تقدي ــك لتس ــيئون« وذل »س

ــة. ــة والدولي ــات الدبلوماســية اإلقليمي واملغرتبــني والبعث

ــة . 2 ــال اإلغاث ــة يف مج ــامت العامل ــدة واملنظ ــم املتح ــا وكاالت األم ــي أطلقته ــداءات الت ــم الن رغ

واألعــامل اإلنســانية، إال أن مــا تــم تقدميــه مــن قبــل املانحــني مل يلبــي االحتياجــات األساســية 

التــي طالبــت بهــا الــوكاالت، ومــا وصــل إىل املترضريــن الفعليــني ظــل محــدودا، وتالحــظ اللجنــة 

أن املســاعدات ال يتــم توزيعهــا بشــكل عــادل عــىل املحافظــات بحســب األولويــة، ومل يتــم إيصــال 

املســاعدات إىل كثــري مــن املناطــق املتــرضرة .

فشــل مســاعي الحــل الســلمي للــراع القائــم يف اليمــن خــالل فــرتة التقريــر، وســاهم التعــر . 3

الــذي تواجهــه مهــام ومســاعي مبعــوث األمــني العــام لألمــم املتحــدة إىل اليمــن، إىل حــد كبــري، 

يف تدهــور الوضــع االقتصــادي للدولــة، وفاقــم مــن األزمــة اإلنســانية، 

ــن . 4 ــري م ــزيئ يف كث ــكل كيل أو ج ــاالت، بش ــن املج ــري م ــية يف الكث ــات األساس ــف الخدم توق

ــي،  ــام الصح ــار النظ ــة، وانهي ــزون األغذي ــع مخ ــك تراج ــمل ذل ــة، ويش ــات الجمهوري محافظ

ــار  ــة وانتش ــج كارثي ــذي أدى إىل نتائ ــخ، وال ــاه.. ال ــاء، واملي ــات الكهرب ــود، وخدم ــدام الوق وانع
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ــة. ــق مختلف ــة يف مناط ــراض وأوبئ أم

 ب. استمرار النزاع املسلح:

 اســتمرار النــزاع املســلح يف كثــري مــن املناطــق اليمنيــة، مــام تســبب يف ســقوط العديــد مــن . 1

الضحايــا املدنيــني مــا بــني قتيــل وجريــح ونــازح، ويشــكل األطفــال والنســاء والشــيوخ النســبة 

األعــىل مــن حيــث عــدد الضحايــا املدنيــني املســتهدفني باأللغــام والقصف مبختلــف أنواع األســلحة 

الثقيلــة؛ باإلضافــة إىل تدمــري البنــى التحتيــة واملنشــآت التعليميــة والصحيــة.

 ج. األثر االقتصادي للنزاع:

يعــاين االقتصــاد يف »اليمــن« أساســا مــن اختــالالت هيكليــة مزمنــة، وجــاء النــزاع املســلح الــذي 	 

ــادي، وإىل  ــع االقتص ــة الوض ــن صعوب ــد م ــة ليزي ــق اليمني ــن املناط ــري م ــاه يف الكث ــدور رح ت

حــدوث مشــاكل إنســانية كبــرية وأزمــات اقتصاديــة أكــر. 

وقــد الحظــت اللجنــة مــن خــالل مــا رفــع إليهــا مــن راصديهــا يف املحافظــات اليمنيــة اســتمرار 	 

ــض  ــة يف بع ــاالت للمجاع ــرت ح ــع، وظه ــكل مري ــة بش ــة والخدمي ــاع االقتصادي ــور األوض تده

مديريــات »حجــة« و«الحديــدة«، وارتفعــت معــدالت الفقــر يف كثــري مــن املحافظــات، لكــن الوضع 

يــزداد ســوء يف مناطــق النزاعــات املســتمرة واملناطــق التــي تقــع خــارج ســيطرة الحكومــة؛

أدى تأخر رصف مرتبات املوظفني الحكوميني لعدة اشهر اىل تدهور الوضع اإلنساين؛	 

ــت 	  ــث توقف ــن« ، حي ــة يف »اليم ــات االقتصادي ــع القطاع ــملت جمي ــزاع ش ــة للن ــار االقتصادي اآلث

قطاعــات اقتصاديــة بشــكل كيل، وأخــرى تقلــص نشــاطها وأصبحــت إمكانيــة اســتمرارها صعبــة 

للغايــة نتيجــة لتحملهــا أعبــاء إضافيــة، األمــر الــذي أدى إىل فقــدان مئــات اآلالف مــن املدنيــني 

ــاض  ــن انخف ــج ع ــن والنات ــة املزم ــة الدول ــز موازن ــام أن عج ــم، ك ــادر دخله ــم ومص لوظائفه

ــي  ــور االحتياط ــة، أدى إىل تده ــوارد الدول ــزاع مل ــراف الن ــتخدام أط ــزاع، واس ــبب الن ــا بس إيراداته

النقــدي للدولــة؛ وانهيــار ســعر الريــال أمــام العمــالت األجنبيــة، والشــك أن مجمــل هــذه املعطيــات 

واملــؤرشات االقتصاديــة قــد انعكســت آثارهــا بالــرضورة عــىل واقــع حقــوق اإلنســان يف »اليمــن« 

بشــقيه االقتصــادي واالجتامعــي.

 د.  املساعي الدولية:

ــم 	  ــراع، وت ــراف ال ــع أط ــل م ــدة للتواص ــم املتح ــام لألم ــني الع ــاص لألم ــوث الخ ــعى املبع س

عقــد لقــاءات يف »عــدن« و«صنعــاء« و«الريــاض«، لتقريــب وجهــات النظــر، كــام تقــدم وزيــر 

الخارجيــة األمريــي الســابق / جــون كــريي مببــادرة للحــل يف اليمــن، مل تلقــى القبــول. ونتيجــة 

لعــدم التوصــل إىل حــل ســلمي حتــى اآلن فــإن حالــة حقــوق اإلنســان يف »اليمــن« التــزال تشــهد 

الكثــري مــن االنتهــاكات بشــكل مســتمر. وتأمــل اللجنــة أن تكلــل جهــود املبعــوث الــدويل بالنجاح؛ 

األمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إىل اســتقرار الوضــع الســيايس يف »اليمــن«، مــام ســينعكس 

- دون أدىن شــك وبشــكل إيجــايب - عــىل حالــة حقــوق اإلنســان، وسيســاعد عــىل رفــع املعانــاة 
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التــي ميــر بهــا الشــعب اليمنــي.

رابعًا/ التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق االنسان
ــع اللجنــة إىل تنفيــذ قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان رقــم )16/33( لســنة 2016م ، بشــأن 	  تتطل

تقديــم الدعــم واملســاعدة التقنيــة والفنيــة مــن قبــل مكتــب املفــوض الســامي )OHCHR( بشــكل 

عاجــل، يك تتمكــن اللجنــة مــن القيــام بأعاملهــا؛ 

ورغــم التواصــل فيــام بــني اللجنــة ومكتــب املفــوض باليمــن، منــذ نوفمــر املــايض، إال أنــه وحتى 	 

ــة  ــة والفني ــاعدة التقني ــم واملس ــواع الدع ــن أن ــوع م ــة أي ن ــى اللجن ــر مل تتلق ــذا التقري ــة ه كتاب

للجنــة التــي نــص عليهــا قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان )16/33( لســنة 2016م.

تحــرص اللجنــة عــىل العمــل رسيعــا والتعــاون مــع مكتــب املفــوض لتنفيــذ قــرار مجلــس حقــوق 	 

اإلنســان، وتأمــل أن يتــم اتخــاذ خطــوات عمليــة لتنفيــذه، وتأمــل أن يكــون مــن شــأن قــرار تعيني 

املمثــل الحــايل للمفــوض الســامي - مكتــب اليمــن تحســن التعــاون بــني املفوضيــة واللجنة،  

ــان )16/33( إىل 	  ــوق اإلنس ــس حق ــرار مجل ــدور ق ــد ص ــة األوىل بع ــذ الوهل ــة من ــادرت اللجن ب

ــرار،  ــا بالق ــن ترحيبه ــري ع ــن للتعب ــامي يف اليم ــوض الس ــب املف ــل مكت ــع ممث ــل م التواص

ــة،  ــرة الفني ــم والخ ــال الدع ــة يف مج ــا العاجل ــد احتياجاته ــاون، وتحدي ــتعدادها للتع واس

وحتــى اللحظــة مل تتلقــى اللجنــة أي تعليــق مــن قبــل املفوضيــة، حــول طلبــات اللجنــة، أو إقــرار 	 

خطــة التعــاون. وتأمــل مــن املفوضيــة رسعــة التحــرك لتنفيــذ القــرار، ال ســيام أنــه قــد مــر مــا 

يقــرب مــن نصــف العــام مــن حــني صــدور القــرار. 

خامسا: العالقة مع أطراف النزاع:
 أ. العالقة مع الحكومة اليمنية: 

واجهــت اللجنــة بعــض الصعوبــات يف التواصــل مــع الحكومــة الرشعيــة، مــن أجــل الــرد عــىل 	 

بعــض االستفســارات حــول بعــض وقائــع االنتهــاكات، وذلــك نظــرا لعــدم تواجــد الحكومــة يف 

ــر 2016م ــل نوفم ــا قب ــرتة م ــة للف ــة املؤقت العاصم

بعــد انتقــال الحكومــة اىل العاصمــة املؤقتــة،  عقــدت اللجنــة اجتامعــا مع رئيــس مجلس الــوزراء، 	 

وتــم االتفــاق عــىل الخطــوط العريضــة للتعــاون، ومناقشــة بقيــة التفاصيــل مــع ضابــط اتصــال 

تــم تعيينــه مــن قبــل الحكومــة.

تأمــل اللجنــة أن تكــون عــودة الحكومــة إىل العاصمــة املؤقتــة »عــدن« بشــكل دائــم، وأن ينعكــس 	 

ذلــك إيجابــا عــىل التعــاون مــع اللجنــة مبــا يحقــق املهــام املناطــة بهــا.

تعاونــت هيئــة األركان العامــة للقــوات املســلحة اليمنيــة مــع طلــب اللجنــة منهــا تســهيل عمليــة 	 

التحقيــق يف واقعــة قصــف صالــة العــزاء، كــام تــم تعيــني ضابــط اتصــال مــن قبــل وزارة الدفــاع 

للتنســيق مــع اللجنــة.

 ب. العالقة مع التحالف العريب لدعم الرشعية يف اليمن: 

تجــدر باإلشــارة إىل أن اللجنــة حرصــت عــىل التواصــل مــع قيــادة التحالــف العــريب عــر ضابــط 	 
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االتصــال املكلــف مــن قبلهــم، وطلبــت عــددا مــن االستفســارات والتوضيحــات حــول عــدد مــن 

الوقائــع التــي تحقــق فيهــا اللجنــة، 

ــع 	  ــن الوقائ ــدد م ــىل ع ــردود ع ــح وال ــب التوضي ــمل طل ــاب يش ــن خط ــر م ــة أك ــت اللجن وجه

املنســوبة إىل قــوات التحالــف، ومــع ذلــك فــإن مــا تلقتــه اللجنــة مــن ردود وتوضيحــات مــن قبــل 

قيــادة التحالــف العــريب لدعــم الرشعيــة يف اليمنــي، كان محــدودا جــدا، ومل يتــم الــرد عــىل كافــة 

االستفســارات التــي طالبــت بهــا اللجنــة.

ــع 	  ــوادث التاب ــم الح ــق تقيي ــع فري ــوال م ــاءا مط ــة لق ــدت اللجن ــر 2017م عق ــخ 15 يناي بتاري

ــي تحقــق  ــا الت ــة لالتصــال والتعــاون يف القضاي ــه عــىل آلي ــم االتفــاق في ــف العــريب، وت للتحال

ــام، ــتقبلية بينه ــة املس ــتمرار العالق ــة، واس ــا اللجن فيه

ــوادث 	  ــم الح ــق تقيي ــع فري ــايض م ــر امل ــا يف منتصــف يناي ــة املتفــق عليه ــة أن األلي ــل اللجن تأم

ــا. ــة به ــة املناط ــام اللجن ــهيل مه ــاون وتس ــيق والتع ــز التنس ــاهم يف تعزي ــرتك ستس املش

عالقــــة اللجنة الوطنية مبليشيا الحويث وقوات صالح:  ج. 

ــادة 	  ــع قي ــل م ــة بالتواص ــادرت اللجن ــام 2015م، ب ــة الع ــا يف نهاي ــة ألعامله ــني اللجن ــذ تدش من

ــرد  ــه( وحلفاءهــا لتحديــد ضابــط اتصــال، وال املكتــب الســيايس للحوثيــني )جامعــة أنصــار الل

عــىل االستفســارات واالســتيضاحات حــول التحقيقــات يف االدعــاءات باالنتهــاكات التــي تجريهــا 

اللجنــة، يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة الجامعــة، أو املنســوبة لهــا؛ 

ورغــم الخطابــات املتكــررة التــي وجهتهــا اللجنــة لجامعــة الحوثيــني، والتــي كان آخرهــا طلــب 	 

تســهيل انتقــال فريــق تحقيــق مــن اللجنــة إىل موقــع اســتهداف صالــة العــزاء، إال ان اللجنــة مل 

تتلقــى أي رد أو تعليــق مــن قبــل قيــادة املجلــس الســيايس للجامعــة، حتــى لحظــة كتابــة هــذا 

التقريــر؛

ــد 	  ــالل تحدي ــن خ ــة م ــع اللجن ــاون م ــح إىل التع ــوات صال ــويث وق ــيا الح ــة مليش ــو اللجن تدع

ضابــط اتصــال للــرد عــىل استفســارات اللجنــة بشــأن االدعــاءات املزعــوم ارتكابهــا مــن قبلهــا 

ــة. ــام اللجن ــة أم واملعروض

سادسا: العالقة مع منظمات المجتمع المدني: 
عقــدت اللجنــة لقــاء تشــاوريا مــع )32( منظمــة مــن منظــامت املجتمــع املــدين القادمــة مــن 	 

ــة  ــة بالعاصم ــر اللجن ــات مبق ــن املحافظ ــا م ــع«، وغريه ــني« و«الضال ــج« و«أب ــدن« و«لح »ع

املؤقتــة )عــدن( بتاريــخ 14 ديســمر 2016م، وقــد تــم خــالل هــذا اللقــاء تــدارس آفــاق التعــاون 

يف مجــال رصــد وتوثيــق ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان بــني اللجنــة الوطنيــة ومنظــامت 

ــة يف »اليمــن«. املجتمــع املــدين العامل

تتابــع اللجنــة عــن كثــب أنشــطة وإصــدارات منظــامت حقــوق اإلنســان بشــكل عــام حــول حالــة 	 

حقــوق اإلنســان والوضــع اإلنســاين يف اليمــن.  
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سابعا: العالقة مع اإلعالم: 
      واصلــت اللجنــة إصــدار بيانهــا الشــهري الــذي يتضمــن معظــم أعــامل ونشــاطات اللجنــة، ومــا تــم 

رصــده وتوثيقــه والتحقيــق فيــه يف مجــال حقــوق اإلنســان، واملهــام الوطنيــة املوكلــة إليهــا، فضــال 

عــن بعــض البيانــات التــي تصدرهــا بصــورة اســتثنائية، اســتجابة لتطــورات األحــداث.

ثامنا: موجز ألبرز األعمال واألنشطة التي نفذتها اللجنة خالل فترة التقرير: 
 إنجاز التقرير األويل وتقدميه لرئيس الجمهورية اليمنية يف 14 أغسطس 2016م.. 1

عقد مؤمتر صحفي مبناسبة إطالق التقرير األويل بتاريخ 15 أغسطس 2016م.. 2

عقــد لقــاء تشــاوري بــني رئيــس وأعضــاء اللجنــة ومديــر مكتــب املفوضيــة الســامية لحقــوق . 3

ــام 2016م. ــطس لع ــخ 28 و29 أغس ــا« بتاري ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــان يف »ال اإلنس

عقــد لقــاء تشــاوري بــني رئيــس اللجنــة وأعضائهــا وســفراء الــدول الثــامين عــرشة واالتحــاد . 4

ــامل  ــن أع ــي ع ــرض توضيح ــه ع ــن خالل ــدم م ــذي ق ــبتمر 2016م، وال ــخ 4 س األورويب بتاري

اللجنــة ومنهجيتهــا، وواليتهــا، واختصاصهــا، وأســاليب عملهــا، وصالحيتهــا وإنجازاتهــا خــالل 

ــفراء. ــارات الس ــىل استفس ــرد ع ــذا ال ــابقة؛ وك ــرتة الس الف

ــان يف . 5 ــوق اإلنس ــع حق ــز واق ــبل تعزي ــث س ــة؛ لبح ــة اليمني ــع الحكوم ــاءات م ــدة لق ــد ع عق

ــة. ــق اليمني ــف املناط ــني يف مختل ــاة املواطن ــع معان ــن«، ورف »اليم

مشــاركة رئيــس اللجنــة وعــدد مــن أعضائهــا يف جانــب مــن جلســات الــدورة )33( ملجلــس حقوق . 6

اإلنســان يف ســبتمر 2016م، واللقــاء ببعــض ممثــيل الــدول، والبعثــات الدبلوماســية العاملــة يف 

»جنيــف«، وممثــيل العديــد مــن املنظــامت والهيئــات الدوليــة، بهــدف تعزيــز آليــة عمــل اللجنــة 

ــأنها  ــن ش ــي م ــدرات الت ــات والق ــارف واملعلوم ــرات واملع ــكل الخ ــا ب ــق، ومده ــة للتحقي الوطني

املســاعدة عــىل أداء مهامهــا.

اإلنســاني  الدولــي  بالقانــون  المتعلقــة  باالنتهــاكات  االدعــاءات  وقائــع  تاســعا: 
والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان التــي تــم توثيقهــا ورصدهــا والتحقيــق فيهــا 

خــالل الفتــرة مــن 31 يوليــو 2016 إلــى 31 ينايــر 2017:
ــتمرار  ــن اس ــئة ع ــات الناش ــم الصعوب ــا رغ ــة إليه ــام املوكل ــة يف أداء امله ــة الوطني ــتمرت اللجن اس

النــزاع املســلح يف املحافظــات اليمنيــة وتدهــور األوضــاع األمنيــة يف البــالد، حيــث قــام فريــق الرصــد 

ــة  ــاكات املتعلق ــن االنته ــد م ــق العدي ــد وتوثي ــات - برص ــة املحافظ ــد يف كاف ــة - املتواج ــع للجن التاب

بالقانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، كــام حرصــت اللجنــة منــذ البدايــة 

عــىل وضــع تصنيــف لالنتهــاكات التــي تعمــل عــىل رصدهــا والتحقيــق فيهــا، وتــم صياغــة ورقــة 

مرجعيــة للراصديــن واملحققــني لتحديــد أشــكال االنتهــاكات التــي تقــع عــادة تحــت كل قانــون منهام، 

وذلــك اســتنادا للمواثيــق الدوليــة األساســية الخاصــة بقانــون حقــوق اإلنســان التــي صادقــت عليهــا 

ــد  ــة إىل قواع ــام، إضاف ــان له ــوالن املضاف ــع والرتوك ــف األرب ــات جني ــة، واتفاقي ــة اليمني الجمهوري

ــر  ــزاع الدائ ــه للن ــق علي ــف املتف ــىل التكيي ــامد ع ــك باالعت ــريف، وذل ــاين  الع ــدويل اإلنس ــون ال القان
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حاليــا يف اليمــن، والــذي يعــد نزاعــا مســلحا غــري دويل، حيــث رأت اللجنــة انطبــاق قواعــد والتزامــات 

الرتوكــول الثــاين املتعلــق بالحــرب املســلحة الغــري دوليــة واملــادة )3( املشــرتكة باتفاقيــات جنيــف، 

إضافــة إىل نصــوص وأحــكام االتفاقيــات املصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة، مــع عــدم 

ــع  ــة ومن ــاة والكرام ــق يف الحي ــي الح ــان وه ــوق اإلنس ــية لحق ــة واألساس ــادئ العام ــاس باملب املس

االســتعباد.   

كــام قــام أعضــاء اللجنــة بكتابــة وثيقــة مرجعيــة قانونيــة لتحديــد هويــة أطــراف النــزاع باالعتــامد 

عــىل توصيــف الــراع يف اليمــن عــر قــرارات مجلــس األمــن، وقــراءة املجتمــع الــدويل، وذلــك لربــط 

نتائــج التحقيــق بالجهــات واألطــراف املتســببة وفقــا ملــا يصــل للجنــة مــن أدلــة واســتامع للضحايــا 

والشــهود والخــرة وتفحــص الوثائــق وردود األطــراف املعنيــة .

ــات 	  ــع املعلوم ــق وجم ــة التوثي ــىل عملي ــارش - ع ــي ومب ــكل رئي ــة - بش ــدت اللجن ــد اعتم وق

ــون  ــن يقوم ــات، والذي ــوم املحافظ ــن يف عم ــا املنترشي ــة براصديه ــة املتمثل ــا الداخلي ــر آليته ع

برصــد وتوثيــق الكثــري مــن ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي يجرمهــا القانــون الــدويل 

ــا،  ــع له ــن التاب ــق الراصدي ــة بفري ــيد اللجن ــان، وتش ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــاين والقان اإلنس

ــول إىل  ــتطاعتهم الوص ــات، واس ــروف واملعوق ــم كل الظ ــدان رغ ــل يف املي ــىل العم ــم ع وقدرته

ــن  ــدد م ــة إىل ع ــذا باإلضاف ــلح، ه ــزاع املس ــرضرة بالن ــق املت ــيام املناط ــاكات، الس ــق االنته مناط

ــق، ــق والتحقي ــد والتوثي ــال الرص ــة يف مج ــا اللجن ــدت عليه ــي اعتم ــرى الت ــائل األخ الوس

وصــل عــدد االدعــاءات التــي تــم رصدهــا وتوثيقهــا خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر  )6.479( 	 

حالــة ادعــاء، مــن بينهــا )3.015( حالــة ادعــاء انتهــاك تــم رصدهــا وتوثيقهــا مــن قبــل راصــدي 

اللجنــة، و)3.464( حالــة ادعــاء تــم اســتالمها مــن قبــل منظــامت املجتمــع املــدين.

تــم االنتهــاء مــن التحقيــق يف )2.513( حالــة ادعــاء انتهــاك مــن إجــاميل مــا وصــل إىل اللجنــة 	 

خــالل الفــرتة املذكــورة أعــاله،

ــا 	  ــم اثباته ــراء ت ــني والخ ــهود واملبلغ ــم والش ــا وذويه ــع الضحاي ــة م ــراء )6030( مقابل ــم إج ت

ــدة  ــا يف قاع ــفتها الكرتوني ــت أرش ــة، ومت ــن اللجن ــدة م ــمية معتم ــتامرات رس ــارض واس مبح

ــمي،  ــة الرس ــيف اللجن ــا يف أرش ــا ورقي ــم حفظه ــام ت ــة ك ــات اللجن بيان

تــم تقســيم وقائــع االدعــاءات التــي رصدتهــا وحققــت فيهــا اللجنــة وفقــا للقانــون إىل انتهــاكات 	 

ــان  ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــة بالقان ــاكات متعلق ــاين وانته ــدويل اإلنس ــون ال ــة بالقان متعلق

وعــىل النحــو املبــني ضمــن هــذا التقريــر.

أوال: االنتهاكات املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين: 

نتيجــة الســتمرار النــزاع املســلح يف اليمــن وانتشــاره يف العديــد املناطــق، رصــدت اللجنــة وقامــت 

بالتحقيــق يف العديــد مــن أنــواع االنتهــاكات املصنفــة وفقــا للقانــون الــدويل اإلنســاين ومــن أهمهــا:

ــئات  ــة واملنش ــم الطبي ــتهداف الطواق ــام، واس ــال، وزرع األلغ ــد األطف ــني، وتجني ــتهداف املدني اس

ــني. ــرسي للمدني ــري الق ــازل والتهج ــري املن ــة وتفج ــان الثقافي ــتهداف األعي ــة إىل اس ــة، إضاف الصحي
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استهداف المدنيين:. 1
أ ( استهداف املدنيني )قتل(:   

 وصــل عــدد حــاالت القتــل الناتجــة عــن اســتهداف املدنيــني التــي تــم رصدهــا وتوثيقهــا والتحقيــق 

فيهــا مــن قبــل اللجنــة خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر عــدد )1.181( حالــة ادعــاء، ســقط فيهــا 

)860( رجــل و)100( امــرأة و)221( طفــل.

ب ( استهداف مدنيني )إصابات(: 

ــن  ــا م ــات بضحاي ــوع إصاب ــاء بوق ــة ادع ــدد )2.697( حال ــق يف ع ــت بالتحقي ــة وقام ــت اللجن وثق

املدنيــني جــراء اســتهدافهم يف مناطــق ســكنية بعــدد مــن املحافظــات، مــن بينهــم )2.227( رجــل 

و)170( امــرأة و)300(( طفــل، وتوزعــت اإلصابــات مــا بــني جســيمة وبســيطة. وال شــك أن ضخامــة 

ــز  ــني، والتميي ــة املدني ــط حامي ــن بضواب ــزاع يف اليم ــراف الن ــزام أط ــدم الت ــس ع ــام تعك ــذه األرق ه

ــن  ــم م ــة كونه ــة املضاعف ــمولني بالحامي ــال املش ــاء واألطف ــيام النس ــني، الس ــني املقاتل ــم وب بينه

ــن.  ــالح يف اليم ــل الس ــي مل تحم ــات الت الفئ

نماذج للتحقيق في ادعاءات استهداف المدنيين 
أ ( مناذج للتحقيق يف ادعاءات استهداف املدنيني املرتكبة من قبل ميليشيات الحويث    

    وقوات صالح:

1. حادثة املنصورة – عدن-  بلوك 4، 5 وعامئر الجيش: 

تتلخــص الواقعــة - وفقــا للوثائــق التــي حصلــت عليهــا اللجنــة وإفــادة الشــهود وأقــوال أرس الضحايا 

والجرحــى وســكان الحــي الذيــن تــم االســتامع لهــم مــن قبــل املحققــني والراصديــن – أنــه بتاريــخ 

ــارع  ــة ش ــش يف نهاي ــر الجي ــويك )4، 5( وعامئ ــني بل ــا ب ــف كاتيوش ــقطت قذائ 2015/6/30م س

الســجن املركــزي باملنصــورة وبالقــرب مــن محــل بــن موتــه للكهربائيــات بتاريــخ 2015/6/30م مــم 

أدى لســقوط )11( قتيــل و)15( جريــح، حيــث نقــل املصابــني ملستشــفيات أطبــاء بــال حــدود والنقيب 

و22 مايــو. 

ــم  ــا ت ــف الكاتيوش ــن قذائ ــددا م ــإن ع ــهود )ح.ع.ع.أ( و )أ.أ.ج.ع( و )م.ع. م( ف ــوال الش ــب أق وبحس

إطالقهــا مــن اتجــاه منطقــه املشــاريع العســكرية )البســاتني(، والتــي كانــت تقــع تحــت ســيطرة 

ميليشــيات الحــويث وقــوات صالــح وحلفائهــم، هــذا يف حــني أن الثابــت مــن خــالل معاينــة اللجنــة 

ــي،  ــكان الح ــن س ــهود م ــادة الش ــب إف ــكني. وبحس ــي س ــو ح ــع ه ــف أن املوق ــوع القذائ ــكان وق مل

ــا  ــايل الضحاي ــه أه ــد وج ــة. وق ــات للمقاوم ــكرية وثكن ــداف عس ــة أه ــي أي ــد يف الح ــن توج مل تك

واملصابــني االتهــام مليليشــيات الحــويث وقــوات صالــح، كــام أكــدت األدلــة التــي توصلــت إليهــا اللجنة 

- ومنهــا بقايــا املقذوفــات ورأي الخبــري العســكري والعديــد مــن األدلــة األخــرى املحفوظــة يف ملــف 

القضيــة لــدى اللجنــة - صحــة هــذا االتهــام ومســؤولية جامعــة الحــويث وقــوات صالــح عــام نتــج 

عنــه.

2.  استهداف أحياء سكنية يف وادي املدام )تعز(:

تتلخــص الواقعــه يف انــه بتاريــخ 2016/6/22 شــهد حــي وادي املــدام مبديريــة القاهــرة مبحافظــة 
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تعــز ســقوط عــدد مــن القذائــف عــىل الحــي مــام أدى إىل ســقوط )11( مــدين مــن بينهــم )5( قتــىل 

)4( منهــم نســاء، باإلضافــة إىل )6( جرحــى، وتــرضر عــدد مــن املحــالت الخاصــة باملواطنــني وإتــالف 

ســيارة صالــون كانــت يف نفــس املــكان.

وبحســب مضمــون شــهادة كل مــن )ن.ا.س.ع( و)ا.م.ع.ي( و)ا.ع.ن،( أنــه يف حــوايل الســاعة 

)12:30( مــن يــوم 2016/6/22م ســقطت قذيفــة يف الشــارع فــوق الســائلة بجــوار منــزل )أ.ق.م(، 

أثنــاء عــودة النــاس مــن الســوق، كــام هــو الحــال يف شــهر رمضــان. وصــادف وجــود مــاره مــن 

النســاء. ونتــج عــن ذلــك مقتــل )4( نســاء وشــخص آخــر مــن أهــايل الحــارة و)6( جرحــى. وجــاء 

ــلحني  ــز مس ــيطر ويتمرك ــث يس ــني، حي ــارع الخمس ــاه ش ــن اتج ــت م ــة كان ــم أن القذيف يف أقواله

ميليشــيات الحــويث وقــوات صالــح. ويعــد الحــي مــن األحيــاء املكتظــة بالســكان الــذي وليــس فيــه 

ــة. ــكرية للمقاوم ــة عس ــكري أو أي ثكن ــود عس أي وج

ومــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، وبحســب مــا تضمنتــه نتائــج التحقيــق املحفوظــة يف 

ــة  ــة املرتكب ــة أن الجه ــدى اللجن ــت ل ــهود، ثب ــهادة الش ــا ورد يف ش ــة، وم ــدى اللجن ــة ل ــف القضي مل

لالنتهــاك هــي ميليشــيات الحــويث وقــوات صالــح. 

3.  واقعة استهداف حارة القرية يف عصيفرة - محافظة تعز

ــارة  ــىل ح ــا ع ــاروخ كاتيوش ــقوط ص ــة بس ــدى اللجن ــت ل ــو ثاب ــا ه ــب م ــة بحس ــص الواقع  تتلخ

القريــة منطقــة »عصيفــرة« تاريــخ 2015/8/20 نتــج عنهــا )10( قتــىل بينهــم )9( أطفــال،  . وتعتــر 

حــارة القريــة يف مدينــة تعــز مــن األحيــاء املكتظــة بالســكان والتــي يقطنهــا مدنيــني مــن الفئــات 

الفقــرية جــدا، ويحــد هــذه الحــارة رشقــا مقــرة الســعيد املالصــق ملســجد وكليــة الســعيد مبنطقــه 

ــارع املغرتبــني. وكان وقــت  ــا ش »عصيفــرة«، وشــامال شــارع وادي القــايض حــارة املســبح، وجنوب

ــن  ــادة م ــال ع ــه األطف ــرج في ــذي يخ ــت ال ــو الوق ــرا(، وه ــاعة )5 ع ــاروخ يف الس ــقوط الص س

مدارســهم املســائية مــام تســبب يف ســقوط معظــم الضحايــا مــن األطفــال، كــام نتــج عــن ســقوط 

الصــاروخ تدمــري أجــزاء مــن منــازل )ص.م.م( و)م. م(، وهــي مــن املنــازل البســيطة وإتــالف بــاص 

ــن )ع.م.غ(. ــاص املواط ــن )ع.غ(، وب املواط

ــوايل  ــه يف ح ــهود )أ.م.س(، )خ. م.غ(، )ع.ع.ع( و )ع.ح.ق.م(، أن ــهادة الش ــون ش ــب مضم وبحس

الســاعة الخامســة عــرا مــن يــوم 2015/8/20م، ســقط صــاروخ كاتيوشــا أثنــاء مــا كان أطفــال 

ــف أمــام دكان  ــث شــوهد دخــان كثي ــة، حي ــة العــال األهلي ــون كــرة القــدم أمــام مدرس الحــارة يلعب

الخضمــي، والــذي تــرضرت كافــة البضاعــة املوجــودة فيــه، وعنــد حضورهــم شــاهدوا أشــالء ممزقــه 

وجثــث مبعــره للضحايــا األطفــال. 

وعنــد معاينــة اللجنــة ملــكان ســقوط القذيفــة، وجــدت أن املــكان هو حــي ســكني، ومل يكــن يوجد يف 

املنطقــة أي تواجــد عســكري أو آليــات عســكرية تابعــة للمقاومــة التــي تســيطر عــىل املنطقــة، كــام 

ال ميكــن أن تكــون هنــاك اشــتباكات قريبــة مــن املــكان كونــه بعيــد جــدا عــن مواقــع االشــتباكات 

التــي تــدور يف محيــط املدينــة. وقــد أكــدت شــهادات الشــهود أن الصــاروخ أطلــق مــن اتجــاه منطقــه 

»الجنديــة بالحوبــان«، وهــي املنطقــة التــي يســيطر عليهــا جامعــة الحــويث وحلفائهــم. وأكــد الخبري 

العســكري التابــع للجنــة يف محافظــة تعــز )أ.ع.ب(، أنــه مــن خــالل املعاينــة لبقايــا املقــذوف واألثــار 
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التــي خلفهــا، أن املقــذوف مــن نــوع صــاروخ »كاتيوشــا«، وهــي تطلــق عــادة مــن عربــة تحمــل )40( 

صاروخــا، واقــل مســافة لهــا )30 كــم(، وأن الصــاروخ تــم إطالقــه مــن اتجــاه »الجنــد« أو »الســتني«، 

وهــي مناطــق تســيطر عليهــا ميليشــيات الحــويث وقــوات صالــح، وأن هــذا النــوع مــن الصواريــخ 

يحــدث عنــد ســقوطه حــروق يف الضحايــا، وأنهــا تنفجــر إىل شــظايا.

ومــن خــالل التحقيقــات التــي متــت يف هــذه القضيــة ومــا تــم التوصــل إليــه مــن أدلــه ثبــت لــدى 

اللجنــة أن الجهــة املتســببة لالنتهــاك هــي ميليشــيات الحــويث وقــوات صالــح املتمركــزة يف مناطــق 

»الجنديــة« و«الحوبــان«. 

ــة  ــالم« مديري ــجد الس ــوار »مس ــا ج ــعب الدب ــي ش ــني يف ح ــتهداف مدني ــة اس 4. واقع

ــز: ــة تع ــة« محافظ »صال

ــقطت  ــخ 2016/4/8م، س ــاءا بتاري ــاعة )6:30( مس ــوايل الس ــه يف ح ــة ان ــع الحادث ــص وقائ تتلخ

ــكان  ــة يف م ــظايا القذيف ــرت ش ــرب، وتطاي ــالة املغ ــن ص ــني م ــروج املصل ــاء خ ــاون أثن ــة ه قذيف

ــن  ــة م ــقوط )14( ضحي ــك س ــن ذل ــج ع ــارع، ونت ــن يف الش ــة املتواجدي ــام أدى إلصاب ــا، م وقوعه

ــا. ــىل و)12( جريح ــم )2( قت بينه

وبحســب مضمــون أقــوال الشــهود: )م.ا.س(، )ي.ن.م(، )ا.ع.ن( و)ق.ع.م(، أكــدوا أنــه حــوايل الســاعة 

ــاء خــروج  السادســة والنصــف بعــد صــالة املغــرب بتاريــخ 2016/4/8م ســقطت قذيفــة هــاون أثن

املصلــني مــن املســجد، ونتــج عنهــا إصابــة املواطنــني املتواجديــن يف نفــس املــكان وبعــض األطفــال 

ــويث  ــيات الح ــيطرة مليش ــز وس ــن مترك ــن أماك ــم م ــاروخ ت ــالق الص ــون، وأن إط ــوا يلعب ــن كان الذي

وقــوات صالــح يف القــر الجمهــوري، وأن الحــي يتــم اســتهدافه بشــكل مســتمر.

ومــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وأقــوال الضحايــا ورأي 

الخبــري العســكري التابــع للجنــه، تبــني أن الجهــة املتســببة لالنتهــاك هــي مليشــيات الحــويث وقــوات 

صالــح املتمركــزة يف »القــر الجمهــوري« و«تبــة الســالل«.

5. استهداف مناطق مدنية يف »دار سعد« مبحافظة »عدن«1: 

مــكان حصــول الواقعــة هــو عــدد مــن املســاكن يف أحيــاء وشــوارع »دار ســعد«  اآلهلــة بالســكان، 

ــدان«  ــارع املي ــة« و«ش ــعد الرشقي ــاء »دار س ــد يف أحي ــة، وبالتحدي ــكانية عالي ــة س وذات الكثاف

ــف  ــراء قص ــن ج ــا م ــقوط ضحاي ــة يف س ــص الواقع ــيخان«. وتخل ــجد ش ــب »مس ــوارع بجان وش

بقذائــف الكاتيوشــا والهــاون عــىل تلــك الشــوارع بشــكل متكــرر عــىل منطقــة »دار ســعد« بالتواريــخ 

)1،4،6،7،11،18،19،20.21،22،24( مــن شــهر )7( 2015م يف األوقــات مــن الفجــر والصبــاح 

والظهــرية ومنتصــف الليــل، ونتــج عــن تلــك القذائــف ســقوط )56( قتيــال منهــم )15( طفــال و)8( 

ــرأة. ــال و)17( ام ــم )16( طف ــا، منه ــة إىل )89( جريح ــاء، إضاف نس

ــخ  ــه بتاري ــدان، بأن ــارع املي ــعد ش ــدار س ــكن ب ــذي يس ــاهد )ح.م. غ. أ(، وال ــوال الش ــاء بأق ــد ج وق

ــاون  ــة ه ــقوط قذيف ــأ بس ــه تفاج ــا، أن ــة صباح ــاعة الثامن ــد( الس ــام العي ــث أي 2015/7/19م )ثال

ــات  ــت إصاب ــن )م.م(، وأحدث ــيارة املواط ــتعلت س ــي، واش ــح الحرضم ــة صال ــب بقال ــرت بجان انفج

1-  إحدى مديريات محافظة عدن محادة ملحافظة لحج
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ــف  ــد نص ــدث، وبع ــا ح ــغلني مب ــني منش ــا كان املواطن ــاء م ــن. وأثن ــن )م.أ(، و)و.أ(، وآخري باملواط

ســاعة تقريبــا، ســقطت قذيفــة أخــرى بالقــرب مــن التجمــع نتــج عنهــا ســقوط )10( قتــىل وعــدد 

مــن الجرحــى، وتــم إســعاف املصابــني إىل مستشــفيات أطبــاء بــال حــدود والنقيــب، إال أن القذائــف 

ــة. ــة وبالرشقي ــدان والتوب ــارع املي ــى بش ــىل وجرح ــت قت ــة وأحدث ــىل املنطق ــا ع ــت تباع توال

وجــاء بأقــوال الشــاهد )م. أ. م.أ(، يســكن بشــارع امليــدان، بأنــه بتاريــخ 2015/7/19م كان بجانــب 

منزلــة الــذي يبعــد عــن مــكان الحادثــة )20( مــرتا، وعــىل صــوت وقــوع القذائــف وصيــاح النــاس، 

توجــه إىل موقــع الحــادث، وشــاهد النــاس يحملــون جثــت ومصابــني بســبب ســقوط قذائــف الهاون 

وكاتيوشــا. وأفــاد أن ذلــك القصــف أىت مــن األماكــن التــي تتمركــز فيهــا ميليشــيات الحــويث وقــات 

صالــح.

وجــاء بأقــوال الشــهود )م. س. ن( و )م. ع. ح( )م. س. ق. ه(، وهــم مــن ســكان املناطــق التــي ســقطت 

فيهــا القذائــف، بــأن ميليشــيا الحــويث وقــوات صالــح قامــوا بإطــالق عــدة قذائــف متتاليــة - وبشــكل 

ــيخان«  ــجد ش ــب »مس ــوارع بجان ــدان« وش ــارع املي ــا »ش ــعد« منه ــدار س ــاء »ب ــىل أحي ــف - ع مكت

وبالرشقيــة، وأحدثــت القذائــف العديــد مــن القتــىل والجرحــى بــني املدنيــني. وأفــادوا أن هــذه املناطــق 

هــي مناطــق مدنيــة مأهولــة بالســكان وبعيــدة عــن أي أعــامل عســكرية وبعيــدة عــن أي مقاومــة، 

وكان إطــالق تلــك القذائــف بشــكل عشــوايئ دون متييــز، ومــن الجهــات التــي تتواجــد فيها ميليشــيات 

الحــويث وقــوات صالــح.

ــا واملبلغــني والشــهود، ومــن خــالل  ــا وذوي الضحاي ــة مــن خــالل ســامع أقــوال الضحاي تبــني للجن

النظــرة الفاحصــة آلثــار بعــض القذائــف يف األماكــن التــي تــم قصفهــا كموقــع بقالــه الحرضمــي، 

واألثــار التــي وجــدت عــىل الســيارة التــي تواجــدت بجانــب البقالــة، وانتشــار الشــظايا عــىل جــدران 

وأبــواب املنــازل الحديديــة، أن القذيفــة أطلقــت مــن اتجــاه »رشق غــرب«، وهــي اتجــاه جولــة الكــراع 

وحتــى الهناجــر، وهــي أماكــن كانــت تحــت ســيطرة ميليشــيات الحــويث وقــوات صالــح وحلفائهــم، 

كــام أوضحتهــا الصــور الفوتوغرافيــة وبقايــا تلــك القذائــف التــي تــم تحليلهــا مــن قبــل اللجنــة.  وقد 

تضمــن االدعــاء قيــام مليشــيات الحــويث وقــوات صالــح - مــن مواقع كانــوا يســيطرون عليها شــامل 

رشق دار ســعد وشــامل غــرب أحــواش درهــم وجولــة الكــراع مــرورا مبنــازل املغرتبــني واملــزارع حتــى 

منطقــة اللحــوم – بقصــف املنطقــة بقذائــف الهــاون والكاتيوشــا بصــورة متتاليــة ولعــدة أيــام.

 وقــد خلصــت اللجنــة مــن خــالل التحقيقــات التــي قامــت بهــا يف الواقعــة إىل مســؤولية ميليشــيات 

الحــويث وقــوات صالــح عــن ارتــكاب تلــك االنتهــاكات الــذي نتــج عنهــا العديــد مــن القتــىل والجرحــى 

يف منطقــة دار ســعد.  

6. اســتهداف مركــز فــرح مــول التجــاري يف حــارة املســبح »مديريــة القاهــرة« مبحافظة 

تعز

تتلخــص الواقعــة يف انــه وبتاريــخ 2015/5/19م ســقطت عــدة قذائــف وســط حي املســبح الســكني، 

ــقوط  ــك س ــن ذل ــج ع ــاون، ونت ــفى التع ــق ملستش ــاري املالص ــول التج ــرح م ــز ف ــد يف مرك وبالتحدي

)12( ضحيــة منهــم )5( قتــىل بينهــم امرأتــني و)7( جرحــى. 

ــوايل  ــه يف ح ــهود: )ه.م.م( ، )م.ع.س( ، )خ.م.س( و )ا.ع.م.م( ، أن ــادة  الش ــون إف ــدت مضم ــد أك وق
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)6:30( مســاء بتاريــخ 2015/9/19م ســقطت قذيفــة عــىل مركــز فــرح مــول التجــاري أثنــاء مــا كان 

املواطنــني مــن النســاء وأربــاب األرس يشــرتون احتياجاتهــم داخــل املركــز اســتعدادا لالحتفــال بعيــد 

األضحــى، حيــث ســقطت القذيفــة األوىل بجــوار املركــز وعندمــا تجمــع النــاس إلســعاف الضحايــا  

ــث  ــة ، حيــث شــوهدت جث ــك ســقوط 12 ضحي ــف ذل ــة بنفــس املــكان وخل ســقطت القذيفــة الثاني

النســاء واألشــالء متناثــرة عــىل األرض، والدمــاء تســيل ومتــال املــكان، وآثــار دمــار كبــري يف املحــل 

وإحــدى املنــازل املجــاورة التــي كان يقــف أمامهــا بعــض مــن هبــوا لإلســعاف .

ومــن خــالل إجــراء التحقيــق امليــداين التــي قامــت بهــا اللجنــة، وبحســب مــا ورد يف أقــوال الشــهود 

وذوي الضحايــا واملبلغــني، ونظــرا لكــون منطقــة ســقوط القذائــف هــي مــن املناطــق التــي تســيطر 

ــق  ــل فري ــن قب ــكان م ــة امل ــب معاين ــا وبحس ــح، ولكونه ــوات صال ــويث وق ــيات الح ــا ميليش عليه

التحقيــق التابــع للجنــه منطقــه مدنيــه بعيــده عــن مناطــق االشــتباكات وال يقــع ضمنهــا أي هــدف 

ــدة يف  ــح املتواج ــوات صال ــويث وق ــيات الح ــي مليش ــاك ه ــببة باالنته ــة املتس ــإن الجه ــكري، ف عس

منطقــة الحوبــان1 . 

ب ( ادعاءات االنتهاكات املرتكبه من قبل التحالف العريب )قصف الطريان(:  

1( اســتهداف طــريان التحالــف حــي األحمــدي مبدينــة خــور مكــرس بتاريــخ 30 مــارس 

2015م: 

ــة  ــن جه ــة م ــني املقاوم ــا ب ــارك م ــاء املع ــخ 2015/3/30م، وأثن ــه بتاري ــة يف أن ــص الواقع تتلخ

وميلشــيات الحــويث وقــوات صالــح مــن جهــة أخــرى، وخــالل املعــارك الدائــرة بحــي األحمــدي بخــور 

مكــرس، قــام طــريان التحالــف بتوجيــه عــدة رضبــات جويــة لعــدد مــن املواقــع التابعــة ملليشــيات 

ــن  ــاعة )8( م ــش. ويف الس ــة العري ــى جول ــدن وحت ــار ع ــدة يف مط ــح املتواج ــوات صال ــويث وق الح

مســاء نفــس اليــوم ســقط صــاروخ يف ركــن عــامرة الكوشــاب عــىل الخــط الرئيــي الرابــط بــني 

ــىل. ــقوط )10( قت ــي وأدى لس ــباب الح ــادة ش ــع ع ــث كان يتجم ــار، حي ــث املط ــرية ومثل ص

ــا وأقربائهــم والشــهود وهــم ) س. ق .أ(  ــة إىل أقــوال ذوي الضحاي اســتمع املحققــني التابعــني للجن

ــرة،  ــاهدوا الطائ ــم  ش ــادوا بأنه ــن أف و)م.ع.ا( و)ن.ع.م.س( و)ا.ح.ن( و)ا.م(  و)م.ا ( و)م.ع(، والذي

وهــي تقصــف املوقــع الــذي تجّمــع فيــه الشــباب، وأكــدوا يف أقوالهــم أن املوقــع الــذي تــم فيــه قصف 

الطــريان هــو موقــع ســكني وال توجــد فيــه أي أعــامل عســكريه ، وبالرغــم مــن توجيــه الجنــة طلــب 

ــف  ــوات التحال ــل ق ــن قب ــى أي رد م ــا مل تتلق ــف، إال إنه ــوات التحال ــة  إىل ق ــول الواقع ــتيضاح  ح اس

ــف  ــوات التحال ــة إىل ق ــذه الواقع ــؤولية ه ــناد مس ــة إس ــن اللجن ــتدعى م ــا اس ــو م ــى اآلن، وه حت

العــريب وذلــك بحســب مــا تضمنتــه األدلــة والتحقيقــات حتــى يــرد مــن التحالــف العــريب أو فريــق 

تقييــم الحــوادث املشــرتك تقريرهــم عــن مالبســات هــذه الواقعــة وفقــا لآلليــة التــي تــم اعتامدهــا 

بــني اللجنــة والفريــق. 

ــوايف  ــزل فكــري محمــد عــيل عاصــم مبنطقــة تبيشــعه2  بــالد ال 2( واقعــة قصــف من

1- أحد مناطق محافظة تعز، تقع تحت سيطرة مليشيات الحويث وقوات صالح.

2-قرية تتبع مديرية جبل حبيش  
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ــل الحبــي1  محافظــة تعــز:  ــة جب مديري

تتلخــص الواقعــة أنــه يف الســاعة الســابعة مــن مســاء يــوم الجمعــة املوافــق 2016/3/25م ســقط 

صــاروخ طــريان عــىل منــزل )ف.م.ع(، وأدى إىل مقتــل )10( أشــخاص وتدمــري املنــزل املكــون مــن 

دوريــن. 

وبحســب إفــادة الشــهود :) ر.م.م(، )ج.ع.م(، )ع.ع.س( و )ع.ج.ع(، فإنــه يف يــوم الجمعــة الســاعة 

الســابعة إىل ربــع كان هنــاك تحليــق للطــريان اســتمر ملــدة ربــع ســاعة فــوق منطقــة »قرية تبيشــعه 

بــالد الــوايف« بتعــز، وبعدهــا أطلــق صــاروخ مــن الطائــرة ســقط عــىل منــزل الضحيــة، مــام أدى إىل 

ــتباك، وال  ــه اش ــس منطق ــف لي ــه القص ــم في ــذي ت ــكان ال ــه، وأن امل ــن في ــل م ــل وقت ــريه بالكام تدم

يوجــد فيــه أي متركــز ألي مســلحني أو معــدات عســكرية.

وتبــني مــن خــالل التحقيــق التــي قامــت بهــا اللجنــة أن االدعــاء باالنتهــاك ناتــج عــن قصــف طــريان، 

وأن الجهــة املســؤولة عــن ذلــك هــي قــوات التحالــف العــريب كــون الطــريان الوحيــد املســيطر عــىل 

أجــواء املنطقــة محــل االســتهداف هــو طــريان التحالــف. وقــد تــم التخاطــب مــن قبــل اللجنــة مــع 

قيــادة التحالــف العــريب لإلفــادة عــن الواقعــة إال أنــه مل يصــل اللجنــة رد حتــى اآلن. وبانتظــار مــا يــرد 

مــن فريــق تقييــم الحــوادث املشــرتك عــن مالبســات هــذه الواقعــة وفقــا لآلليــة التــي تــم اعتامدهــا 

بــني اللجنــة والفريــق. 

3( واقعة قصف منطقة طهرور مديرية تنب – محافظة لحج: 

ــاء اشــتداد املعــارك مــا بــني املقاومــة الشــعبية مــن جهــة وميلشــيات  ــه وأثن تتلخــص الواقعــة بأن

ــة إىل  ــة الحوط ــن مدين ــة م ــن األرس النازح ــدد م ــأ ع ــج، لج ــة لح ــح مبحافظ ــوات صال ــويث وق الح

مدرســة عمــر بــن عبدالعزيــز املعروفــة باســم »طهــرور« يف مديريــة »تــنب« وبتاريــخ 2015/7/9م، 

ــقوط )22(  ــبب يف س ــام تس ــة م ــف املدرس ــف بقص ــوات التحال ــة لق ــرات التابع ــد الطائ ــت أح قام

شــخص بــني قتيــل وجريــح.

وبحســب ما ورد يف شــهادة الشــهود )أ.س.س(، و)ع.م.ص.ع(، و)م.ص.م(، و)ف.ع.س(، و)ص.ن.ع(، 

و)س.ت.ع(، وجميعهــم مــن شــهود الواقعــة وضحاياهــا الجرحــى، أنــه بتاريــخ 2015/7/9م، قامــت 

أحــد الطيــارات التابعــة لطــريان التحالــف بقصــف املدرســة عــن طريق إطــالق صــاروخ وقــع يف مبنى 

املدرســة، وأنــه مل يكــن يف املدرســة أو بجانبهــا أي ثكنــة عســكرية، كــام أنــه، وبحســب مــا ورد يف 

تقريــر الخبــري العســكري التابــع للجنــة الــذي قــام باالطــالع عــىل شــظايا الصــاروخ املتبقيــة والــذي 

ــل الطــريان العســكري، وحيــث أن قــوات  ــم إطالقهــا مــن قب ــي ت ــه مــن نــوع الصواريــخ الت أكــد أن

ــدم  ــرا لع ــرتة، ونظ ــك الف ــالل تل ــة خ ــواء اليمني ــىل األج ــيطرة ع ــدة املس ــوة الوحي ــي الق ــف ه التحال

اســتالم اللجنــة أي رد مــن قبــل قــوات التحالــف فقــد رأت اللجنــة إســناد مســئولية الواقعــة إىل الطريان 

التابــع لقــوات التحالــف العــريب حتــى يــرد مــن التحالــف العــريب أو فريــق تقييــم الحــوادث املشــرتك 

تقريهــم عــن مالبســات هــذه الواقعــة وفقــا لآلليــة التــي تــم اعتامدهــا بــني اللجنــة والفريــق. 

4(  واقعة قصف حي الجليلة يف مدينة اب – محافظة اب 

ــاعة الرابعــة عــرا، كان طــريان  ــه بتاريــخ 2015/4/12م ويف حــوايل الس ــة يف أن ــص الواقع تتلخ

   1- أحد مديريات محافظة تعز 
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التحالــف يقصــف الصالــة املغلقــة التــي يف مدينــة »اب«، والتــي تــم اســتخدامها مــن قبــل مليشــيات 

الحــويث وقــوات صالــح كثكنــه عســكرية ومخــزن لألســلحة، وأثنــاء القصــف ســقط عــدة صواريــخ 

عــىل منــزل الضحيــة محمــد عبــده البعــي القريــب مــن الصالــة املغلقــة، ونتــج عــن ذلــك انهيــار 

منــزل الضحيــة مــام أدى إىل مقتــل )9( وإصابــة )1(.

ــمع  ــق 2015/4/12م س ــد املواف ــوم األح ــه يف ي ــهود: )أ.أ.ج.ع( و )س.ع.أ(، أن ــهادة الش ــب ش وبحس

الشــهود تحليــق طــريان التحالــف العــريب يف أجــواء محافظــة »اب«: وبعــد ذلــك فوجئــوا بالطــريان 

ــويث  ــيات الح ــا مليش ــد فيه ــة املتواج ــة املغلق ــة الرياضي ــتهدفت الصال ــني األوىل اس ــف مرت يقص

وقــوات صالــح، والثانيــة اســتهدفت منــزل الضحيــة عبــد عــيل البعــي، وشــاهدوا ســقوط وتهــدم 

املنــزل فــوق ســاكنيه، وتــم إســعاف )ح.ع.ع.أ(، وكان مصــاب بالظهــر، وتــم إخــراج فتاتــان مــن تحــت 

األنقــاض مــن العائلــة. ويف اليــوم الثــاين تــم انتشــال جثــث بقيــة األرسة وهــم: عبــده عــيل محمــد 

حــزام، عبــد الرحمــن عبــده عــيل، ريــم عبــده علــب محمــد، حمــزة محمــد عبــده البعــي، افتــكار 

عبــده محمــد حــزام، ســليم يحــي احمــد عبــد اللــه، ملــوك محمــد عــيل عبــد اللــه، عنــر عبــده عــيل 

محمــد وأفنــان يحــي احمــد. وقــد تــم نقلهــم إىل هيئــه مستشــفى العــام الثــورة – اب. وقــد أوضحــت 

ــع  ــاة 2015/4/12م بتوقي ــخ الوف ــخ 2015/4/13م وتاري ــث كان بتاري ــول الجث ــفى أن دخ املستش

الطبيــب املختــص ومديــر اإلحصــاء والتخطيــط مبستشــفى الثــورة – اب.

ــن  ــج ع ــاك نات ــاء باالنته ــني أن االدع ــة تب ــا اللجن ــت به ــي قام ــق الت ــراءات التحقي ــالل إج ــن خ وم

قصــف الطــريان، بســبب اســتهداف التحالــف للصالــة الرياضيــة املغلقــة نتيجــة اســتخدام ميليشــيات 

الحــويث وقــوات صالــح للصالــة - التــي تقــع بجانــب منــازل املدنيــني - كثكنــة عســكرية. وقــد تــم 

مخاطبــة قيــادة قــوات التحالــف العــريب حــول هــذه الواقعــة لإلفــادة، ومل يصلنــا الــرد حــول ذلــك 

حتــى تاريخــه، وبانتظــار مــا يــرد مــن فريــق تقييــم الحــوادث املشــرتك عــن مالبســات هــذه الواقعــة 

وفقــا لآلليــة التــي تــم اعتامدهــا بــني اللجنــة والفريــق.

5( واقعة صالة العزاء »صنعاء«:

وتتلخــص الواقعــة أنــه يف يــوم الســبت 2016/10/8م يف صنعــاء يف منطقــة بيــت بــوس شــارع 

الخمســني، وتحديــدا يف »الصالــة الكــرى«، ومبناســبة تقديــم واجــب العــزاء يف وفــاة والــد اللــواء / 

جــالل عــيل الرويشــان. ويف حــوايل الســاعة )3( عــرا، تــم قصــف صالــة العــزاء بصاروخــني مــام 

أدى إىل ســقوط )140( قتيــال و)525( جريحــا.

 وبحســب شــهادة شــهود الواقعــة وهــم الشــاهد )س.أ.م.ح(، أفــاد بأنــه كان مرافقــا ألحــد القــادة 

ــمع  ــم س ــرة، ث ــوت طائ ــمع ص ــه س ــزاء، وأن ــبة الع ــة مبناس ــدوا يف القاع ــن تواج ــكريني الذي العس

صــوت االنفجــار، ومل يشــعر بعدهــا بــيء، وأفــاق عــىل دخــان وحريــق وجثــث متناثــرة. كــم أفــاد 

الشــاهد )م.ع.ح(، ويعمــل حــارس لعــامرة مجــاورة للصالــة، أنــه ســمع صــوت انفجــار قــوي اهتــز 

لــه املــكان، وتناثــر زجــاج العــامرة، وخــرج لــريى مــا حــدث، فشــاهد القاعــة )الصالــة( تحــرتق، ثــم 

ســمع صــوت طائــرة تحلــق وشــاهد بعــد ذلــك االنفجــار الثــاين. فيــام أفــاد الشــاهد )ج.م(، وهــو 

أحــد طــالب الجامعــة اللبنانيــة املجــاورة للصالــة، أنــه خــرج مــن الجامعــة الســاعة )3:10( عــرا، 

وســمع صــوت صــاروخ وانفجــار، ثــم ســمع صــوت طائــره وانفجــار ثــاين. وقــد أفــاد الشــاهد الرابع 
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)ع.أ(، ويعمــل عقيــدا يف القــوات الجويــة، بأنــه أثنــاء ســقوط الصــاروخ األول ســقط ضحايــا قتــىل، 

ــول  ــل حص ــه قب ــا بنفس ــذ ناجي ــد النواف ــن أح ــو م ــز ه ــاج، وقف ــت الزج ــذ، وتحطم ــت النواف وتفتح

الغــارة الثانيــة.

وقــد ســارعت اللجنــة منــذ اللحظــة األوىل لحصــول الواقعــة بتكليــف راصديهــا يف أمانــة العاصمــة 

ــي  ــفيات الت ــال إىل املستش ــك االنتق ــهود، وكذل ــا والش ــتامع للضحاي ــكان واالس ــة امل ــزول ومعاين للن

ــات  ــواع اإلصاب ــة أن ــا، موضح ــمية بالضحاي ــوفات رس ــتالم كش ــى  الس ــىل والجرح ــتقبلت القت اس

وحجمهــا، تــال ذلــك مخاطبــة اللجنــة للمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان مكتــب )اليمــن( بطلــب 

ــاء  ــزول أعض ــهيل ن ــرات، وتس ــال املتفج ــني يف مج ــراء متخصص ــا بخ ــة، ومده ــع اللجن ــاون م التع

اللجنــة للتحقيــق امليــداين، إضافــة إىل مخاطبــة التحالــف العــريب ملوافاتهــا بكافــة املعلومــات املتعلقة 

بالحادثــة، كــام تــم التخاطــب مــع قيــادة مليشــيات الحــويث وقــوات صالــح يف العاصمــة »صنعــا« 

لطلــب التعــاون مــع راصــدي اللجنــة وتســهيل إجــراءات التحقيــق فيهــا، إال أن اللجنــة مل تحصــل عــىل 

ردود مــن قبلهــم حتــى اآلن. 

وقــد اســتمرت اللجنــة بالتحقيــق يف الواقعــة برغــم الصعوبــات التــي واجهتهــا، وتــم االســتامع إىل 

ــق  ــل فري ــن قب ــادر م ــان الص ــىل البي ــالع ع ــم االط ــام ت ــا، ك ــهود والضحاي ــن الش ــد م ــادات العدي إف

ــني  ــد ب ــامع املنعق ــة يف االجت ــلم إىل اللجن ــريب، واملس ــف الع ــوات التحال ــع لق ــوادث التاب ــم الح تقيي

الطرفــني بتاريــخ 2017/1/15م، والــذي تضمــن النــص عــىل أن جهــة تابعــة لرئاســة هيئــة األركان 

ــة -  ــة اليمني ــة يف الجمهوري ــات الجوي ــه العملي ــز توجي ــات إىل مرك ــت معلوم ــة قدم ــة اليمني العام

تبــني الحقــا أنهــا مغلوطــة - عــن وجــود قيــادات حوثيــة مســلحة يف موقــع محــدد مبدينــة صنعــاء، 

وبــإرصار منهــا عــىل اســتهداف املوقــع بشــكل فــوري باعتبــاره هدفــا عســكريا مرشوعــا، قــام مركــز 

العمليــات الجويــة بالجمهوريــة اليمنيــة بالســامح بتنفيــذ عمليــة االســتهداف بــدون الحصــول عــىل 

توجيــه مــن الجهــة املعنيــة يف قيــادة قــوات التحالــف لدعــم الرشعيــة، ومــن دون اتبــاع اإلجــراءات 

االحرتازيــة املعتمــدة مــن قيــادة قــوات التحالــف، والتأكــد مــن عــدم وجــود املوقــع ضمــن املواقــع 

املدنيــة محظــورة االســتهداف، ووجــه مركــز توجيــه العمليــات الجويــة يف الجمهوريــة اليمنيــة أحــد 

الطائــرات املوجــودة باملنطقــة لتنفيــذ املهمــة، كــام اطلعــت اللجنــة عــىل البيــان الصــادر مــن قبــل 

قيــادة القــوات املســلحة اليمنيــة، والــذي تضمــن النــص عــىل أن وزارة الدفــاع وهيئــة رئاســة األركان 

اليمنيــة اطلعــت عــىل وثائــق التحقيــق التــي أعلنهــا فريــق تقييــم الحــوادث املشــرتك، وأعــرب عــن 

تقديــره للجهــد الــذي بذلــة أعضــاء التحقيــق، ويؤكــدون عــىل حرصهــم عــىل الكشــف عــن مالبســات 

الحــادث، وعــن إكــامل التحقيقــات الداخليــة التــي ســتجريها وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان، كام 

قامــت اللجنــة بالتواصــل مــع رئاســة هيئــة األركان اليمنيــة، وطلبــت االســتيضاح حــول مالبســات 

الواقعــة، وذلــك مــن خــالل املذكــرة املؤرخــة بتاريــخ 2016/10/18م، والــذي تــم الــرد عليهــا شــفاهة 

ــة  ــة هيئ ــاع ورئاس ــة وزارة الدف ــيل تجري ــق داخ ــاك تحقي ــأن هن ــة األركان، ب ــة هيئ ــل رئاس ــن قب م

األركان، ومبجــرد االنتهــاء منــه ســيتم موافــاة اللجنــة بنتيجــة التحقيقــات، وبتاريــخ 2017/2/13م 

تــم االجتــامع بــني فريــق اللجنــة املكلــف بالنــزول للتحقيــق بالواقعــة إىل محافظــة مــأرب واملعنيــني 

ــم توقيعــه مــن قبلهــم مــؤرخ يف  ــة عــر محــرض ت ــة األركان، والذيــن أفــادوا اللجن يف رئاســة هيئ
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ــف  ــم تكلي ــاء، ت ــرى يف صنع ــة الك ــتهداف الصال ــة اس ــول واقع ــرد حص ــه ومبج 2017/2/13م بأن

لجنــة مــن قبــل رئاســة الجمهوريــة للتحقيــق فيهــا، وأن اللجنــة املكلفــة بالتحقيــق قامــت بإجــراء 

التحقيــق الداخــيل مــع جميــع املعنيــني يف القــوات املســلحة وهيئــة رئاســة األركان، ونتــج عــن ذلــك 

توقيــف عــدد مــن املشــتبه بهــم عــىل ذمــة القضيــة، وتــم إحالتهــم مــع كافــة الوثائــق إىل القضــاء 

العســكري باعتبــاره الجهــة املختصــة للنظــر يف القضيــة والتحقيــق فيهــا.

  مــن خــالل إجــراءات التحقيــق التــي قامــت بهــا اللجنــة تبــني أن املتســبب يف هــذه الواقعــة هــي 

قــوات الطــريان التابعــة للتحالــف العــريب ووزارة الدفــاع وهيئــة األركان اليمنيــة التــي أمــدت طــريان 

التحالــف باإلحداثيــات عــن املوقــع محــل القصــف.

ــم  ــق تقيي ــذا فري ــاع وك ــة األركان ووزارة الدف ــا هيئ ــت به ــي قام ــراءات الت ــة باإلج ــب اللجن  وترح

ــة،  ــم يف القضي ــتبه به ــع املش ــات  م ــتكامل التحقيق ــرى رضورة اس ــا ت ــرتك، إال أنه ــوادث املش الح

ــض  ــادرة إىل تعوي ــع رضورة املب ــة م ــات إىل املحاكم ــع اإلحداثي ــبب يف رف ــني بالتس ــة املتهم وإحال

الضحايــا، وعــالج الجرحــى مــن قبــل قــوات التحالــف والحكومــة اليمنيــة، كــام تؤكــد اللجنــة عــىل 

ــل  ــرار مث ــع تك ــة ملن ــراءات الالزم ــاذ اإلج ــاين، واتخ ــدويل اإلنس ــون ال ــد القان ــزام بقواع رضورة االلت

ــفة. ــع املؤس ــذه الوقائ ه

6( وقائــع أخــرى أقــر فريــق تقييــم الحــوادث باســتهدافها مــن قبــل طــريان التحالــف 

عــن طريــق الخطــأ:

 تجــدر اإلشــارة هنــا أيضــا إىل أنــه وبحســب البيانــات املســلمة إىل اللجنــة مــن قبــل الفريــق املشــرتك 

لتقييــم الحــوادث التابــع لقيــادة التحالــف يف االجتــامع املنعقــد بــني الطرفــني بتاريــخ 2017/1/15م، 

ــك البيانــات مــا يفيــد توصــل الفريــق املشــرتك لتقييــم الحــوادث إىل أن هنــاك )8(  فقــد تضمنــت تل

وقائــع عــىل األقــل تــم اســتهدافها مــن قبــل طــريان التحالــف عــن طريــق الخطــأ وهــذه الوقائــع 

تشــمل: االدعــاء بقصــف مرفــق شــعاره الطبــي مبحافظــة صعــدة، وواقعــة قصــف مستشــفى عبــس 

ــع  ــتهداف مصن ــة اس ــدة، وواقع ــة صع ــي مبدين ــارع الرئي ــف الش ــة قص ــة، وواقع ــة حج مبحافظ

تعبئــة ميــاه الشــام مبحافظــة حجــة، وواقعــة قصــف بــري يف قريــة بيــت ســعدان محافظــة صنعــاء، 

وتــرضر جامعــة ســبأ نتيجــة القصــف عــىل مبنــى مجلــس النــواب الجديــد، وواقعــة قصــف منزلــني 

ــع  ــف املجم ــة قص ــدة، وواقع ــة صع ــي مبحافظ ــاة الطب ــز الحي ــاء، ومرك ــبعني يف صنع ــي الس بح

الســكني باملخــا محافظــة تعــز، كــام تضمنــت البيانــات اإلشــارة إىل اســتعداد قيــادة التحالــف تقديــم 

التعويضــات املناســبة لــذوي الضحايــا واملترضريــن مــن خــالل التقــدم بطلباتهــم الرســمية إىل لجنــة 

جــر الــرضر املعنيــة مبثــل هــذه الحــاالت، ومــن جانبهــا تعتــر اللجنــة أن مــا ورد يف هــذه البيانــات 

ــع املذكــورة،  ــا يف الوقائ ــر مــن قبلهــا، وتــرى رضورة اســتكامل التحقيقــات مــن جانبه محــل تقدي

وذلــك حرصــا منهــا عــىل حاميــة حقــوق الضحايــا وتحديــد ظــروف ومالبســات كل واقعــة.
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2( تجنيـــــــــــــد األطـــــــفال:

يعــد تجنيــد األطفــال مــن االنتهاكات الجســيمة  التــي تحظرهــا الترشيعــات الوطنيــة واملواثيــق الدولية 

املعنيــة بحاميــة األطفــال، وعــىل وجــه الخصــوص »قانــون حقــوق الطفــل اليمنــي«، وكــذا »اتفاقيــة 

حقــوق الطفــل« املصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة، باإلضافــة إىل »الرتوكــول االختيــاري 

امللحــق باالتفاقيــة« والــذي يحظــر اســتخدام األطفــال يف النزاعــات املســلحة وتجنيدهــم واملصــادق 

عليــه مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة، ولهــذا فقــد اهتمــت اللجنــة بهــذا النــوع مــن االنتهاكات الســيام 

مــع توافــر الكثــري مــن صــور اســتخدام األطفــال أثنــاء النــزاع ســواء مــن خــالل املشــاركة املبــارشة 

ــذا  ــر. ويف ه ــال للخط ــض األطف ــبب يف تعري ــام تس ــني، م ــون للمقاتل ــم الع ــال أو يف تقدي يف القت

الجانــب فقــد رصــدت اللجنــة خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر عــدد )25( حالــة ادعــاء، بتجنيــد 

األطفــال والــزج بهــم يف جبهــات القتــال ومواطــن النــزاع املســلح.

نماذج باالدعاء بتجنيد األطفال والزج بهم في جبهات القتال:
شــملت االدعــاءات باالنتهــاكات بتجنيــد األطفــال والــزج بهــم بجبهــات القتــال يف محافظــة »مــأرب« 

ــث  ــالن«، حي ــن غي ــل ب ــة نقي ــوف« و« منطق ــان« و«الج ــاس« و«الجدع و«رصواح« و«األرشاف« و«م

تــم تجنيــد أعــداد كثــرية مــن األطفــال تــرتاوح أعامرهــم بــني العــارشة والسادســة عــرش مــن قبــل 

ــد  ــل. وق ــال للقت ــؤالء األطف ــرض ه ــث يتع ــال، حي ــات القت ــم يف جبه ــزج به ــويث، وال ــة الح جامع

ــة  ــة« و«أمان ــات »حج ــن محافظ ــال م ــد )17( طف ــة تجني ــق يف واقع ــة بالتحقي ــي اللجن ــام محقق ق

ــامع  ــة بس ــت اللجن ــد قام ــار«. وق ــده« و«ذم ــوف« و«صع ــران« و«الج ــاء« و«عم ــة« و«صنع العاصم

أقــوال هــؤالء األطفــال الذيــن تــم تجنيدهــم مــن قبــل جامعــة الحــويث وقــوات صالــح، وتــم تصويــر 

جلســات االســتامع إليهــم وحفظهــا يف األرشــيف، كــام اســتمعت اللجنــة إىل شــهود واقعــة مقتــل 

ــم،  ــال معه ــح للقت ــوات صال ــويث وق ــيات الح ــل ميلش ــن قب ــده م ــم تجني ــذي ت ــل )أ. م. ر(، وال الطف

حيــث جــاء يف أقــوال الشــهود )ع. م. ص( و )ص. ب. ه( مــن ســكان حجــة بأنهــم كانــوا حارضيــن 

عنــد اســتالم ذوي الطفــل )ا. م. ر( لجثتــه مــن قبــل ميلشــيات الحــويث وقــوات صالــح بعــد أن تــم 

الــزج بــه مــن قبلهــم للقتــال يف الجبهــات مــام أدى إىل مقتلــة، وقــد أكــد الشــاهدين أن ميليشــيات 

الحــويث يف محافظــة حجــة تقــوم بشــكل دائــم بأخــذ األطفــال مــن أرسهــم واســتغالل فقرهــم مــن 

أجــل تجنيدهــم والــزج بهــم يف جبهــات القتــال يف جميــع املناطــق. 

 واقعة االدعاء بتجنيد الطفلني )ح. م. ي. ن( و)ع. أ. ي. ن(: 

جــاء بشــهادة املبلــغ )س.ع.أ(: أن ميليشــيا الحــويث قامــت باســتدراج الطفلــني )ح. م. ي. ن(، 

ــة الفقــر للطفلــني واســتدرجوهام إىل  و)ع.أ.ي. ن( بحجــة أخذهــم إىل دوره صيفيــة، واســتغلوا حال

أحــد املعســكرات التابعــة للجامعــة بحجــة إقامــة مخيــم صيفــي يف مديريــة جبــل الــرشق محافظــة 

ذمــار. وقــد تعــرف عليهــام أحــد أفــراد أرستــه الــذي لفــت انتباهــه صغــر ســنهام وأىت بهــام إىل منزله 

بذمــار. ثــم تواصــل مــع والديهــام الذيــن أتــوا ألخذهــام مــن عنــده، وكانــت حالتهــم النفســية بالغــة 

الصعوبــة نظــرا الختفــاء الطفلــني، علــامً بــأن أعامرهــام: األول )14( عامــا، والثــاين )9( أعــوام.

 كــام أفــاد الشــاهد )أ. ي. س. ن( وهــو مــن أقــارب الطفلــني:  بأنــه قبــل عــدة أيــام افتقــدوا طفلــني 
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هــام )ح .م.ي.ن( و )ع.أ.ي.ن( ، وبعــد فــرته مــن الزمــن علمــوا أن أحــد قيــادات جامعــة الحــويث قــد 

ــا تركوهــام  ــة ، وبعــد التواصــل واملتابعــات مــن قبلن أخذهــام عــىل مــن ســيارته إىل جهــة مجهول

يف منطقــة رصابــة بالقــرب مــن مدينــة ذمــار، ولحــق بهــام والديهــام إلرجاعهــام ، وأضــاف أن مــن 

ضمــن مــن أخذوهــم للتجنيــد الطفــل )ن.ع.ح (، وهــو يف الصــف الســادس االبتــدايئ، وأن أغلــب مــن 

تــم تجنيدهــم قتلــوا يف جبهــات القتــال: وأن معظــم األطفــال الــذي يتــم تجنيدهــم تــرتاوح أعامرهــم 

مــا بــني ) 12( إىل )16( عامــا. 

ــري  ــة غ ــام إىل جه ــم أخذه ــل )ع.أ.ي.ن( ت ــل )ح.م.ي.ن( والطف ــاهد )ح.ع.ع.أ(، أن الطف ــاد الش وأف

ــة.  ــان دورات ثقافي معلومــة، وبالســؤال عنهــام قــال أحــد املنتمــني لجامعــة الحــويث بأنهــام يتلقي

ــويث ومل  ــة الح ــة لجامع ــامت التابع ــذه املخي ــوا إىل ه ــال ذهب ــن األطف ــريا م ــاهد أن كث ــاف الش وأض

ــدة.  ــاً هام ــم إال جثث ــودوا إىل أهله يع

هــذا وقــد خلصــت اللجنــة مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا يف الواقعتــني أعــاله، ويف غريهــام 

مــن الوقائــع املتعلقــة بتجنيــد األطفــال، إىل اســتمرار ميليشــيات الحــويث يف انتهــاك حقــوق األطفــال 

وتجنيدهــم، وعــدم التزامهــا مبــا توجبــه الترشيعــات الوطنيــة واملواثيــق الدوليــة، وهــو مــا يســتدعي 

ــة  ــل حامي ــي تكف ــري الت ــة التداب ــاذ كاف ــاك، واتخ ــذا االنته ــي ه ــام مرتكب ــزم أم ــوف بح رضورة الوق

الطفولــة، والحــد مــن االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا األطفــال، الســيام يف النزاعــات املســلحة.

3( ضحايا األلغام: 

تعــد جرميــة زرع األلغــام مــن االنتهــاكات املجرمــة يف القانــون الــدويل اإلنســاين واملواثيــق املرتبطــة 

ــاج ونقــل األلغــام املضــادة لألفــراد«،   ــة أوتــاوا لحظــر اســتعامل وتخزيــن وإنت بهــا، ومنهــا »اتفاقي

واملصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة يف العــام 1998م. وقــد أدرجــت اللجنــة جرميــة زرع 

األلغــام ضمــن قوائــم االنتهــاكات التــي تعمــل عــىل رصدهــا والتحقيــق فيهــا، حيــث رصــدت اللجنــة، 

وقامــت بالتحقيــق يف عــدد  )169( حالــة زرع لغــم خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر، نتــج عنهــا 

ســقوط )76( قتيــال، بينهــم )65( رجــال و)3( نســاء و)8 ( أطفــال إضافــة إىل ســقوط )93( مصابــا 

مــن  بينهــم )64( رجــال و)7( نســاء و)22( طفــال. 

نماذج من ادعاءات ضحايا األلغام:
ــر –  ــة الجراج ــف يف منطق ــد لط ــوب أحم ــم مهي ــة قاس ــة جميل ــم بالضحي ــار لغ انفج

ــز ــر – تع ــة املظف مديري

إفــادة الضحيــة عنــد الجلــوس معهــا مــن قبــل محققــي اللجنــة يف منزلهــا: أنهــا كانــت بعــد عــر 

ــة التــي كان يســبقها فيهــا الغنــم،  يــوم 2016/5/4م ترعــى الغنــم بتبــه الجراجــر، ومشــت يف التل

ــرب،  ــب املغ ــح قري ــت أصب ــت، ألن الوق ــل للبي ــن الجب ــم م ــام  يشء، وأرادت إعادته ــدث لألغن ومل يح

ــة  ممــر ضيــق لســري  املشــاة ، ومــرت بــني حجرتــني مــن نفــس الجبــل ودهســت  وكان بــرأس التل

ــت  ــو )قطع ــري يف الج ــاقها تط ــدري إال وس ــكله ومل ت ــاهد ش ــم ومل تش ــر اللغ ــىل األرض، وانفج ع

ــقطت إىل  ــا س ــو وبعده ــار للج ــا االنفج ــذف به ــة(، وق ــب املعاين ــة بحس ــت الركب ــن تح ــاقني  م الس

األرض وانتــرشت شــظايا اللغــم عــىل بقيــة جســمها كامــال، وأغمــي عليهــا وتــم نقلهــا للمستشــفى. 
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وحــول ســؤالها عمــن كان يســيطر عــىل التلــة: أفــادت أنــه كان موقعــا لجامعــة الحــويث وخرجــوا 

منــه نصــف مــارس2016م، مل تتوقــع أنهــم خلفــوا ألغــام يف املراعــي يف قمــة التلــة، ولهــذا كانــوا 

يرعــون بأمــان غــري متوقعــني أن هنــاك ألغــام.

ــار،  ــكان االنفج ــن م ــب م ــم القري ــطح منزله ــىل س ــه كان ع ــاد بأن ــنة، أف ــاهد )و. ق. م( 34 س الش

وشــاهد  جميلــة بعــد الســاعة )5( مــن عــر يــوم 2016/5/4م يف بدايــة شــعبان يف جبــل الجراجــر 

القريــب مــن البيــت ترعــي، ويف ذلــك الوقــت بالضبــط قــررت العــودة وإرجــاع الغنــم للبيــت، وبينــام 

هــي يف طريــق العــودة مــع األغنــام،  دهســت عــىل لغــم وهــي ال تعلــم، وكان بجوارهــا شــباب مارين، 

فانفجــر اللغــم مبــارشة، ومل  ينفجــر لغــم آخــر، بــل صــدر منــه نــار، وبعــد الحادثــة بأربــع أيــام تــم 

متشــيط املنطقــة مــن فريــق نــزع األلغــام، واخرجــوا مــن جــوار بيتهــم لغــامً آخــر إضافــة إىل لغم يف 

نفــس املنطقــة التــي انفجــر فيهــا اللغــم الســابق، كــام أفــاد بأنــه مل يكــن يتوقــع أن الحوثيــني بعــد 

خروجهــم ســيضعون ألغامــاً مبراعــي وشــعاب وبوســط األحجــار واملمــرات الصغــرية، وأن الحوثيــني 

كانــوا فــوق الجبــل، وكان لديهــم معــدل، وقنــاص، ومدفــع يب 10.

الشــاهد ي ع م 20 ســنة، وأفــاد أنــه يف عــر يــوم 2016/5/4م، ســمع انفجــاراً قريبــاً، فذهــب إىل 

ــة عــىل األرض والدخــان يتصاعــد مــن جوارهــا، وخرجــت مبــارشة وحالتهــا  النافــذة وشــاهد جميل

صعبــة، وأفــاد بــأن أحــد أرجلهــا انقطعــت وطــارت للبعيــد ألن اللغــم دفــع بهــا للجــو، والثانيــة ظلــت 

معلقــة بالســاق بعــد أن انكــرست وبقــي الجلــد، وأن جميلــة كانــت تصيــح بصــوت عــايل. وبعــد )15( 

دقيقــة وصــل طقــم تابــع للمقاومــة، وقــام بإســعافها ملستشــفى الثــورة بتعــز، وذهــب هــو بعــد 

أذان العشــاء للمستشــفى للتــرع بالــدم للضحيــة / جميلــة قاســم مهيــوب أحمــد لطــايف التــي بــرتت 

ســاقها اليمنــى متامــا، مــن فــوق الركبــة، وهــي ترعــى بتبــه الجراجــر بســبب لغــم وضعــوه جامعــة 

الحــويث قبــل انســحابهم مــن التلــة بتاريــخ 2016/3/11م.

إفادة الخبري العسكري التابع للجنة:

أفــاد الخبــري العســكري أنــه مــن خــالل معاينــة شــظايا اللغــم املتفجــر بالضحيــة جميلــة، ومــا تــم 

ــن  ــارة ع ــة عب ــا يف التل ــم زراعته ــي ت ــام الت ــد أن األلغ ــار، وج ــكان االنفج ــام يف م ــن ألغ ــور م العث

 ،)TNT( ــادة ــي م ــتخدمة ه ــرة املس ــادة املتفج ــو، وامل ــا )6( كيل ــر وزنه ــن الفي ــة م ــوات مصنوع عب

ــكرية  ــات العس ــرة الصناع ــة لدائ ــورش التابع ــد يف ال ــا، وبالتحدي ــه محلي ــام مصنوع ــذه األلغ وأن ه

التــي يســيطر عليهــا ميليشــيات الحــويث وقــوات صالــح، وكانــت تتبــع وزارة الدفــاع، وأن ميلشــيات 

ــلل  ــا أو التس ــن اقتحامه ــا م ــيطر عليه ــي تس ــع الت ــة املواق ــام لحامي ــة األلغ ــأ إىل زراع ــويث تلج الح

إليهــا، وال يقومــون بنــزع األلغــام أو تســليم خرائــط بعــد انســحابهم أو إشــعار املواطنــني بــأن املناطق 

ملغومــة، مــع أن هــذه املناطــق تقــع بالقــرب مــن املناطــق الســكنية املكتظــة باملدنيــني.

ــر الخبــري  ــة، وإفــادات الشــهود، ومــا ورد يف تقري ومــن خــالل التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجن

ــت  ــي كان ــح الت ــوات صال ــويث وق ــيات الح ــو ميليش ــاك ه ــذا االنته ــبب يف ه ــإن املتس ــكري ف العس

مســيطرة عــىل املنطقــة، وأنهــا متــارس هــذا النــوع مــن االنتهــاك املتعلــق بزراعــة األلغــام بشــكل 

منهجــي يف معظــم املناطــق التــي تســيطر عليهــا، وهــذا النــوع مــن األلغــام يتــم صناعتــه محليــا، 

ويف ورش تابعــة مليليشــيات الحــويث وقــوات صالــح، ومــن قبــل خــراء مختصــني تــم تدريبهــم عــىل 
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ذلــك.

واقعــة/ إصابــة األطفــال: حســني وأحمــد محمــود احمــد حســني عــواد ومحمــد نــارص الحميقــاين 

مديريــة الزاهــر – محافظــة البيضــاء 

أفــاد الضحيــة /حســني محمــود احمــد حســني  عــوادي )9( ســنوات – الصــف الثالــث – ويســكن قرية 

الغــول  مديريــة الزاهــر عنــد مقابلتــه مــن قبــل اللجنــة يف منزلــه بأنــه خــرج هــو وأخيــه أحمــد )6( 

ــة« لرعــي  ــة »مثل ــه محمــد نــارص الحميقــاين )16( ســنة مــن قريتهــم إىل قري ســنوات وابــن عمت

الغنــم يــوم الجمعــة 2016/4/22م،  وقــت صــالة الظهــر، ووصلــوا إىل أحــد الجبــال، وأنــه رأى  جســامً 

مغروســاً يف األرض، واعتقــدت أنــه لعبــة،  فأخــذه هــو وأخــوه، ثــم جــاء ابــن عمتــه محمــد نــارص،  

وضغــط عليهــا فانفجــر بشــكل قــوي فوقهــم وقتــل مبــارشة ابــن عمتــه محمــد نــارص الحميقــاين 

ــه  ــو يف كتف ــب ه ــه، وأصي ــوه وجه ــرسى وتش ــة الي ــت عين ــه ومتزق ــه أخي ــرق وج ــنة، وح )16( س

وبطنــه ووجهــه وظهــره،  وأســعفوه إىل مستشــفى طيبــة بيافــع ثــم  إىل عــدن. وعــن شــكل اللغــم 

ومــن وضعــه أفــاد الطفــل أنــه اعتقــد أن اللغــم لعبــة وأن جامعــة الحــويث هــم اللذيــن وضعــوه قبــل 

انســحابهم مــن وادي مثلــه، وأنهــم يذهبــون لرعــي الغنــم دامئــا يف هــذا املــكان.

وقــد أفــاد شــهود الواقعــة: الشــاهد )م.ح.ع( والشــاهد )ا. ع. ا( – مــن أبنــاء املنطقــة، أنــه يف يــوم 

ــكنون  ــاكنني يس ــال س ــوا أص ــم كان ــوادي، وه ــي يف ال ــال للرع ــب األطف ــة 2016/4/22م ذه الجمع

بالقــرب  منــه، ووجــدوا لغــم فــردي عــىل شــكل ثالجــة1  اعتقــدوا أنهــا لعبــة وأخذوهــا إىل جــوار 

ــل: الطفــل محــد  ــارشة،  وادى االنفجــار إىل مقت ــازل وضغطــوا عليهــا بأيدهــم فانفجــر مب احــد املن

نــارص النشــمي الحميقــاين، وإصابــة الطفــل أحمــد محمــود احمــد حســني عــواد )6( ســنوات الــذي 

فقــد عينــة وتشــوه فكــه ووجهــه بحــروق انفجــار اللغــم، كــام أصيــب أخــوه حســني محمــود احمــد 

ــأن اللغــم زرعــة جامعــة الحــويث،  عــواد وعمــره )9( ســنوات وتــم إســعافهم إىل عــدن. وأضــاف ب

ألنهــم هــم مــن ميلــك األلغــام، وهــم مبنطقــة مطلــة عــىل الــوادي، ويبــدوا أن األمطــار جرفــت األلغام 

للــوادي مــن موقــع الحوثيــني يف تبــه ضحــوة رشق قريــة »مثلــه«، وقــد حصلنــا بعــد الحادثــة عــىل 

ألغــام أخــرى الحمــد للــه أنهــا مل تنفجــر.

ومــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة - أثنــاء النــزول إىل مديريــة الزاهــر 

محافظــة البيضــاء وغريهــا مــن الوقائــع املتعلقــة بزراعــة األلغــام - تبــني للجنــة أن املتســبب يف هــذا 

االنتهــاك هــي ميليشــيات الحــويث وقــوات صالــح التــي تنفــرد مبامرســة هــذا االنتهــاك عــن باقــي 

األطــراف األخــرى املشــرتكة يف النــزاع املســلح باليمــن، ومتارســه مبنهجيــة يف كافــة املناطــق التــي 

تســيطر عليهــا.

4( ادعاءات االعتداء على األعيان الثقافية: 

ــز«،  ــات »تع ــة يف محافظ ــان الثقافي ــىل األعي ــداء ع ــاالت اعت ــدد )6( ح ــق لع ــد والتحقي ــم الرص ت

و«املحويــت«، و«البيضــاء«، و«مــأرب«، و«أمانــة العاصمــة«. وكنمــوذج لحــاالت االنتهــاك التــي قامــت 

ــايل:  ــورد الت ــا ن ــق فيه ــا والتحقي ــة برصده اللجن

1- أحد مديريات محافظة تعز
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واقعة تفجري قبة عبد الهادي السودي مبديرية املظفر محافظة تعز

نبذه عن قبة ومسجد عبد الهادي السودي: 

تقــع القبــة واملســجد ضمــن مديريــة املظفــر )مدينــة تعــز القدميــة(، وهــو الحــي الــذي يحوي أشــهر 

معــامل دولــة الطاهريــة والرســولية، وتعــد قبــة الشــيخ عبدالهــادي الســودي مــن أبــرز املعــامل األثرية 

اإلســالمية الصوفيــة يف تعــز واليمــن. وهــي أكــر قبــة يف اليمــن وإحــدى أجمــل املعــامل الدينيــة يف 

تعــز القدميــة.

ويعــود تاريــخ القبــة - بحســب كتــب عــدة ومــن بينهــا  »تعــز غصــن نظــري يف دوحــة التاريــخ » 

للكاتــب محمــد املجاهــد -  إىل حقبــة الدولــة الطاهريــة، أي قرابــة )500( ســنة.  وحســب رأي إمــام 

املســجد الســابق الحــاج أحمــد محمــد العداهــي أن الشــيخ عبدالهــادي تــويف بعــد دخــول املامليــك إىل 

اليمــن، ودفــن يف املنطقــة التــي أقيــم فيهــا املســجد وتســمى »أكمــة النهــد« شــامل جبــل الرساجيــة 

مــن مدينــة تعــز، وهــو موقــع املســجد القائــم اآلن والــذي ال يبعــد كثــرياً عــن مدرســة املعتبيــة التــي 

بنيــت قبــل القبــة بقرنــني.

ومــن خــالل النــزول امليــداين لفريــق اللجنــة املكلــف بالتحقيــق يف الواقعــة، ومــن خــالل معاينتهــم 

ملــكان االنتهــاك وبقايــا آثــار التفجــري، وبحســب مــا هــو موثــق يف األوراق والصــور املحفوظــة لــدى 

اللجنــة اســتمع فريــق التحقيــق إىل عــدد مــن اإلفــادات وشــهود الواقعــة والــذي أفــادوا بالتــايل:

ــب  ــزاز أغل ــاد باهت ــث أف ــودي، حي ــادي الس ــي عبداله ــكان ح ــن س ــنة م ــاهد) ش.أ( 32 س 1- الش

البيــوت املالصقــة ملســجد وقبــة عبدالهــادي الســودي، واغلبهــا منــازل قدميــة لســكان تعــز القدميــة، 

ــد  ــك بع ــة، وذل ــرة التاريخي ــة القاه ــرشق قلع ــة وت ــل علي ــذي تط ــهر ال ــعبي األش ــي الش ــو الح وه

وقــوع التفجــري مــن قبــل ملثمــني  يف متــام الســاعة التاســعة مســاءا مــن يــوم الجمعــة املوافــق  

2016/7/29م، ســمع صوتــه يف أغلــب أحيــاء مدنيــة تعــز، واعتقــد البعــض أنــه ســقط صــاروخ عىل 

الحــي ، وأدى التفجــري إىل تدمــري مبنــى القبــة كامــال، وتشــقق املســجد وتطايــر األحجــار والغبــار إىل 

الشــوارع واملنــازل املحيطــة، كــام أدى ملقتــل الحــاج عــيل أبــو أصبــع، )80( ســنة،  بســب إصابتــه يف 

الــراس بأحجــار القبــة املتطايــرة، كــام أدى إىل إصابــة بعــض امللثمــني.

الشــاهد )أ.م.م( 45 ســنة ،يســكن جــوار مســجد عبدالهــادي الســودي، وأفــاد بــأن الحــاج عــىل أبــو 

اصبــع كان يســكن داخــل املســجد منــذ أكــر مــن عــرش ســنوات، وعنــد تنفيــذ التفجــري مــن قبــل 

ــراس،  ــع بال ــو اصب ــيل أب ــاج ع ــب الح ــة 2016/7/29م، أصي ــوم الجمع ــاء ي ــعة مس ــني التاس ملثم

وتــويف عــىل إثرهــا، وأضــاف أنــه تــم تفجــري القبــة مــن قبــل متشــددين يقولــون بأنهــا رشكيــات، 

ــد احمــد عبدالقــادر )50( ســنة،  ــده عــيل مقبــل)60( ســنة، وخال كــام أصيــب بنفــس االنفجــار عب

ــد  ــد محم ــت احم ــم بي ــة منه ــاورة للقب ــدة مج ــازل ع ــرضرت من ــنة، وت ــويف )30( س ــم الص وإبراهي

ــو الــرسور وعــدد مــن الســيارات. مصطفــى واحمــد صدقــي واألســتاذة ســمية أب

الشــاهد/ )أ. ص. ع( 43 ســنة، يســكن حــارة عبــد الهــادي الســودي، وأفــاد أنــه كان يف بيتــه وقــت 

االنفجــار، وأنــه ســبق أىت ملثمــني يهــددون بالتفجــري بدعــوى وجــود خرافــات متــارس باســم الديــن 

يف املســجد. وأفــاد أنــه بعــد االنفجــار رأى أضــواء، وال يــدري إال مبطــر مــن األحجــار تتســاقط فــوق 
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املــكان، وزوجتــه تــرخ وانغمــر ابنــه بالــرتاب، وأنــه لــوال لطــف اللــه لــكان يف عــداد املــوىت، وأنــه 

ــن  ــدا م ــني ج ــم قريب ــكان كونه ــالء امل ــم إخ ــد ليت ــعرهم أح ــري، ومل يش ــيتم التفج ــه س ــع أن مل يتوق

املســجد، وانهــم حزنــوا عــىل املبنــى الــذي يعــد أقــدم قبــة وأشــهرها يف تعــز.

وقــد تــم االســتامع مــن قبــل اللجنــة لعــدد  مــن الشــهود الذيــن تحتفــظ اللجنــة  بأســامئهم وتفاصيل 

شــهاداتهم  للحفــاظ عــىل ســالمتهم والــذي أفــادوا: أنــه تــم اســتخدام عبــوات ناســفة يعتقــد أنهــا 

أكــر مــن )40( عبــوة ناســفة، وأنــه قبــل ذلــك بفــرتة جــاء مســلحني وقامــوا بتكســري القبــور التــي 

ــة  ــر القب ــون بتصوي ــرى ويقوم ــرتة وأخ ــني ف ــودون ب ــوا يع ــم كان ــاألرض، ث ــويتها ب ــجد وتس باملس

واملســجد، وكان أبــو العبــاس قائــد املقاومــة باملنطقــة يعمــل عــىل إيقــاف التفجــري ومنــع املســلحني 

مــن املســاس باملســجد، ويف مســاء الجمعــة 2016/7/29م جــاء عــدد مــن املســلحني امللثمــني، وحاول 

ــخاص  ــل أش ــن قب ــة، وم ــول املقاوم ــل وص ــم قب ــري ت ــة، إال أن التفج ــالغ املقاوم ــايل إب ــض األه بع

متشــددين ينتمــون للمقاومــة التــي تســيطر عــىل مــكان الواقعــة.

ــة  ــىل املقاوم ــوبني ع ــلحني محس ــني أن مس ــة، تب ــا اللجن ــت به ــي قام ــات الت ــالل التحقيق ــن خ وم

قامــوا بتفجــري قبــة عبــد الهــادي الســودي، وتدمريهــا تدمــري كليــاً، وهــي تعــد أحــد املعــامل األثريــة 

ــة »تعــز«، وهــذا انتهــاك يعتــر جرميــة وفقــا لقانــون العقوبــات اليمنــي،  التــي تشــتهر بهــا مدين

ــارش  ــي رقــم )21( لســنة 1994م، والتــي حظــرت اإلتــالف املب ــار اليمن واملــادة )11( مــن قانــون اآلث

والغــري مبــارش لآلثــار الثابتــة واملنقولــة أو تشــويهها أو إلحــاق أي رضر بهــا ســواء بتغيــري معاملهــا أو 

فصــل جــزء منهــا، كــام يعتــر مخالفــة للــامدة )14( مــن اتفاقيــة حاميــة األعيــان - اتفاقيــة الهــاي 

لحاميــة املمتلــكات الثقافيــة يف حالــة نــزاع مســلح بتاريــخ 14 مايــو 1954م، والتــي أكــدت أنــه يف 

ــدة،  ــامية املتعاق ــراف الس ــد األط ــىل أرايض أح ــب ع ــع دويل ينش ــه طاب ــس ل ــلح لي ــزاع مس ــة ن حال

يصبــح عــىل كل طــرف يف النــزاع أن يطبــق األحــكام الخاصــة باحــرتام املمتلــكات الثقافيــة الــواردة. 

ثانيــــــــا: وقائع انتهاكات القانون الدويل لحقوق اإلنسان 

1(  القتل خارج نطاق القانون:

ــون، راح  ــاق القان ــارج نط ــل خ ــة قت ــدد )964( حال ــة يف ع ــل اللجن ــن قب ــق م ــد والتحقي ــم الرص ت

ضحيتهــا )880( رجــال و)37( امــرأة و)47( طفــال وكنــامذج عــىل حــاالت االدعــاء باالنتهــاك التــي تــم 

التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة واملتعلقــة بهــذا النــوع نــورد مــا يــيل:

واقعة قتل مشائخ آل عمر مبديرية ذي ناعم1  محافظة البيضاء:

تتلخــص الواقعــة يف قيــام مليشــيا الحــويث وقــوات صالــح املتواجــدة يف مديريــة ذي ناعــم محافظــة 

البيضــاء باعتقــال أربعــة مــن مشــائخ مديريــة ذي ناعــم، وهــم الشــيخ احمــد صالــح العمــري، وولده 

الشــيخ صالــح احمــد صالــح العمــري، والشــيخ احمــد محمــد احمــد العمــري، والشــيخ صالــح ســامل 

بنــه. وبعــد ثالثــة أيــام مــن اعتقالهــم وجــدوا الضحايــا مقتولــني وملقــى بجثثهــم يف أحــد الوديــان 

التابعــة ملديريــة املالجــم املجــاورة.

وعنــد نــزول فريــق التحقيــق املكلــف بالواقعــة إىل محافظــة البيضــاء مديريــة ذي ناعــم اســتمع إىل 

1- مديرية من مديريات محافظة البيضاء جنوب



تقرير موضوعي بشأن التحقيقات في ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان في الجمهورية اليمنية 

28

إفــادة عــدد مــن أهــايل الضحايــا وشــهود الواقعــة والــذي أفــادوا مبــا يــيل:

ــن  ــم – محافظــة البيضــاء وهــو اب ــح العمــري )29( ســنة يســكن ذي ناع الشــيخ عــيل احمــد صال

ــد  ــق(. وق ــت الح ــل يف وق ــري )قت ــح العم ــد صال ــح احم ــري واخ صال ــح العم ــد صال ــول احم املقت

ــني،  ــن الحوث ــلحة م ــة مس ــرا أيت مجموع ــق 2016/7/31م ظه ــد املواف ــوم األح ــه  يف ي ــاد بأن أف

ــح  ــه صال ــح وأخي ــد صال ــيخ احم ــده  الش ــذوا وال ــت واخ ــكري إىل البي ــس العس ــدون اللب ــم يرت وه

احمــد العمــري،  ومشــوا قليــال إىل أمــام منــزل الشــيخ احمــد محمــد العمــري وأخــذوا ابنــة الشــيخ 

احمــد محمــد العمــري، وتحركــوا باتجــاه نقطــة الدقيــق، ولحــق بهــم أبنائهــم وهــم عبداللــه احمــد 

ــري،  ــه العم ــد عبدالل ــري ومحم ــح العم ــد صال ــد محم ــري وعبداملجي ــد العم ــني محم ــري وحس العم

وعندمــا وصلــوا إليهــم ســألوهم إىل أيــن ســتأخذونهم قالــوا ملقابلــة اللجنــة الثوريــة يف الســوادية، 

ــرش.  ــة ع ــائخ ثالث ــذوا املش ــرضوا وأخ ــن ح ــراد الذي ــدد األف ــة ، وكان ع ــم إىل القري ــادوا مرافقيه وع

وعنــد وصولهــم إىل نقطــة الدقيــق أخــذوا صالــح ســامل بنــه معهــم، ثــم وتقطعــت أخبارهــم منــذ 

ــمة  ــني واس ــع للحوثي ــة التاب ــرشف املديري ــة م ــد مراجع ــه وعن ــاهد بأن ــاد الش ــد أف ــت. وق ــك الوق ذل

ابورضــوان، وكان مــرشف الحملــة اســمة أبــو عنــرت ، أجــاب أبــو رضــوان الحــويث بأنهــم بأمــان اللــه، 

ــة الثوريــة بصنعــاء، وبعــد ثالثــة أيــام مــن تاريــخ أخذهــم أي  ــة اللجن ــوا أنهــم بصنعــاء ملقابل وقال

ــوا انهــم وجدوهــم يف الســيلة التــي  ــت لقتــىل أربعــه قال ــوا بصــور نزل بتاريــخ 2016/8/3م فوجئ

بــني املالجــم1  و بيحــان2  محافظــة شــبوة، وهــم قتــىل وعندمــا شــاهد الصــور تعــرف عليهــم بأنهــم 

والــده وأخــوه وعمــه وصالــح ســامل بنــه، وقــام بإخبــار أصحابــه املتواجديــن يف املســجد بــأن الصــور 

املنشــورة لهــم. وقــد تــم إشــعارنا بــان الجثــث يف ثالجــة البيضــاء، وتــم التعــرف عــىل أســامء القتلــة 

مــن جهــة الحوثيــني، وأنهــم ســتة مــن األفــراد التابعــني لهــم، واملشــاركني )13( وجميعهــم وهاربــني 

ــة أصبحــت  يف عمــران، وأنــه ســيتم القبــض عــىل عــدد منهــم نتيجــة ضغــط املشــائخ، وأن القضي

ــة  ــرشف املديري ــورا وم ــن حض ــراد الذي ــع األف ــام جمي ــوا باته ــم طالب ــاد بأنه ــام. وأف ــة رأي ع قضي

التابــع للحوثيــني، وكل مــن شــارك يف القبــض عليهــم أو ســاهم بالتغطيــة بالقبــض عليهــم، وأنهــم 

طالبــوا تحكيــم رشع اللــه والقانــون يف القتلــة، ورفضــت جامعــة الحــويث تســليم جميــع املتهمــني 

وقامــوا بتســليم عــدد مــن األشــخاص يف صنعــاء إلجــراء محاكمــة صوريــة.

ــن  ــم م ــامع أقواله ــد س ــادوا عن ــهود: )س س ب( و)أ.ص .ب( و)ف.م.أ( و)ع.ع.م( و )ح م ع( أف الش

قبــل أعضــاء اللجنــة بأنــه: يف يــوم األحــد 2106/7/31م قبــل الظهــر، كانــوا يف الســوق وشــاهدوا 

الحوثيــني وهــم يتوجهــون إىل منــزل الشــيخ احمــد محمــد العمــري، وقامــوا بأخــذ الشــيخ محمــد 

احمــد العمــري مــن منــزل والــده بعــد أن أخــذوا الشــيخ احمــد صالــح العمــري وصالــح احمــد العمــري 

مــن منزلهــم، ثــم تحــرك الطقــم التابــع مليليشــيا الحــويث إىل جهــة النقطــة العســكرية يف الدقيــق، 

وأخــذوا الشــيخ  صالــح ســامل بنــه مــن ملــف طيــاب جــوار نقطــة الدقيــق، وبعــد ثالثــة أيــام مــن 

ذلــك علمــوا مبقتلهــم، وكان هنــاك متابعــة مــن أهاليهــم وكان يقــول لهــم الحوثيــني كل يــوم، أنهــم 

ســيطلقون رساحهــم غــدا.

ــا،  ــهود، وذوي الضحاي ــادات الش ــامع إف ــة، وس ــا اللجن ــت به ــي قام ــات الت ــالل التحقيق ــن خ وم

1- مديرية ومنطقة محاذية ملديرية بيحان التابعة ملحافظة شبوة

   2-  احدى مديريات محافظة شبوة 
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والتقاريــر الطبيــة املقدمــة إىل اللجنــة، وعــدد مــن لوثائــق األخــرى تبــني للجنــة أن قيــادة ميليشــيات 

الحــويث املتواجــدة يف مديريــة ذي ناعــم، وبالتحديــد املــرشف يف املنطقــة املســمى ايــو رضــوان، وعدد 

ــن  ــايخ املذكوري ــدام مش ــام بإع ــة، والقي ــذه الجرمي ــكاب ه ــن ارت ــؤولون ع ــم املس ــه، ه ــن معاوني م

وتصفيتهــم خــارج إطــار القانــون.

ــارس  ــنة وف ــزي )17( س ــعطي الخب ــد الش ــد احم ــني محم ــل الطفل ــاء بقت ــة االدع واقع

ــنة   ــزي )16( س ــعطي الخب ــد الش ــد احم محم

تتلخص وقائع االدعاء بحسب إفادة أحد أقارب الضحيتني: 

بأنــه وبتاريــخ 5/17 /2015م   توجــه الطفلــني محمــد احمــد الشــعطي الخبــزي  )17( ســنة وفــارس 

ــاء إىل  ــة البيض ــزوب  مبحافظ ــة ال ــام قري ــن قريته ــنة م ــزي )16( س ــعطي الخب ــد الش ــد احم محم

ــلحة  ــارص مس ــيهام، وأن عن ــعر رأس ــة ش ــة وحالق ــراض املنزلي ــض األغ ــدف رشاء بع ــة رداع به مدين

ــام  ــم قتله ــن ث ــول، وم ــكان مجه ــام إىل م ــام واقتياده ــت باختطافه ــويث، قام ــة الح ــة لجامع تابع

ــة رداع. ــة مــن مدين ورمــي جثتيهــام يف أحــد الشــعاب القريب

وأكــد عــدد مــن الشــهود الــذي اســتمعت اللجنــة إىل إفادتهــم بشــأن الواقعــة وهــم الشــاهد )م.م.ا( 

ــاء )قريــة الــزوب(، وهــي نفــس القريــة التــي ينتمــي إليهــا  و)ن.ح.ا( و)م.ع.م( وجميعهــم مــن أبن

ــة  ــهود متطابق ــة الش ــادة الثالث ــاءت إف ــث ج ــني، حي ــب الضحيت ــوال قري ــا ورد يف أق ــني، م الضحيت

وتضمنــت مــا يــأيت:

أن الطفلــني محمــد احمــد الشــعطي الخبــزي )17( ســنة وفــارس محمــد احمد الشــعطي الخبــزي )16( 

ســنة خرجــا مــن قريتهــام قريــة »الــزوب« مبحافظــة البيضــاء إىل مدينــة رداع بتاريــخ 2015/5/17م 

بهــدف رشاء بعــض األغــراض املنزليــة ألرستيهــام وحالقــة شــعر رأســيهام. وأن عنــارص مســلحة تابعة 

لجامعــة الحــويث، يقودهــا املدعــو حســني بــن حســني النيــب وولــد الرشيــف - وهــام مــن  القيــادات 

ــوارع  ــد الش ــن أح ــوم م ــك الي ــر ذل ــني  يف ظه ــاف الطفل ــت باختط ــة رداع - قام ــني يف مدين الحوثي

العامــة مبدينــة رداع واقتادتهــم إىل مــكان غــري معــروف، وأنــه - وحينــام تأخــر عــودة الطفلــني إىل 

القريــة - خــرج بعــض أقاربهــم للبحــث عنهــم يف مدينــة رداع فعلمــوا مــن شــهود عيــان - تحفــظ 

الشــهود عــىل ذكــر أســامئهم حســب رغبتهــم - أن الطفلــني مختطفــني لــدى جامعــة الحوثيــني يف 

مبنــى القيــادة جــوار القلعــة، وأن أقاربهــم أبلغــوا عقــال ووجاهــة القريــة باملوضــوع، فقــرر عقــال 

القريــة  أن يتوجهــوا ومجموعــة مــن الوجهــات ومــن أقــارب الضحايــا إىل مــرشف جامعــة الحــويث 

يف مدينــة رداع املدعــو ابوليــث الحمــزي. وأنهــم توجهــوا بالفعــل يف مســاء نفــس اليــوم إىل مبنــى 

ــه يف  ــوا مع ــزي، فتكلم ــث الحم ــني ابولي ــرشف الحوثي ــد م ــث يتواج ــة رداع، حي ــوار قلع ــادة ج القي

املوضــوع، وأخــروه أنهــم جــاءوا للبحــث عــن أوالدهــم. فــرد عليهــم أن الطفلــني موجوديــن لديهــم 

وقــال ال تخافــوا عليهــم هــم يف مــكان آمــن ولــن يحــدث لهــم يشء. وقــال إنهــم ســيحققون معهــم 

مجــرد تحقيــق وســيتم إطــالق رساحهــم فــورا، وأن األمــر مجــرد إجــراءات أمنيــة فقــط. وطلــب منهم 

العــودة إىل القريــة وأنــه ســيتوىل مســألة اإلفــراج عنهــام. فقامــوا بالعــودة إىل القريــة بنــاء عــىل 

طلبــه، بعــد أن قطــع لهــم الوعــد باإلفــراج عــن الطفلــني. إال انهــم ويف الســاعة الثانيــة عــرش بعــد 



تقرير موضوعي بشأن التحقيقات في ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان في الجمهورية اليمنية 

30

منتصــف الليــل تقريبــا تفاجــأوا باتصــال مــن أحــد ضبــاط إدارة البحــث الجنــايئ مبدينــة رداع يبلغهــم 

أنــه تــم العثــور عــىل جثتــي لطفلــني يف وادي يســمى شــعب التــنب خــارج مدينــة رداع عــىل طريــق 

منطقــة رجــام، وطلــب مــن أقاربهم الحضــور للتعــرف عــىل الجثتــني، فتوجهــوا إىل املدينة مــرة أخرى 

للتعــرف عــىل الجثتــني وبالفعــل وجــدوا أنهــا للطفلــني محمــد وفــارس، وأنــه تــم تصفيتهــام وهــام 

معصــويب اليديــن إىل الخلــف وعليهــام أثــار التعذيــب يف عــدة أماكــن مــن أجســامهام. بعدهــا تواصل 

أقــارب الضحيتــني مــع مــرشف جامعــة الحــويث الــذي وعــد بأطــالق رساحهــام لكنــه رفــض الــرد 

عــىل أقــارب الضحيتــني أو مقابلتهــم مــام اضطرهــم إىل نقــل الجثتــني إىل ثالجــة املــوىت باملستشــفى 

العــام مبدينــة ذمــار، حيــث بقيــت الجثتــني هنــاك لفــرتة وبعدهــا تــم دفنهــام يف القريــة.

ومــن خــالل التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة ومــا ورد يف إفــادة ذوي الضحايــا وشــهادة الشــهود 

ــني  ــن حس ــني ب ــو حس ــا املدع ــويث يقوده ــيات الح ــة مليليش ــلحة تابع ــارص مس ــة أن عن ــني للجن تب

النيــب وولــد الرشيــف، وهــام مــن القيــادات الحوثيــني يف مدينــة رداع، قامــت باختطــاف الطفلــني 

يف ظهــر ذلــك اليــوم مــن أحــد الشــوارع العامــة مبدينــة رداع، وتــم إعدامهــم خــارج إطــار القانــون 

مــام يعنــي مســئولية ميليشــيات الحــويث عــن هــذه الجرميــة. 

2(  التعذيب وسوء المعاملة:

خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر قامــت اللجنــة بالرصــد والتحقيــق يف عــدد )50( حالــة ادعــاء 

تعذيــب مــن بينهــم )39( ضحيــة مــن الرجــال و)7( خاصــة بالنســاء و)4( مــن األطفــال، ومــن منــاذج 

االدعــاءات بالتحقيــق التــي قامــت اللجنــة برصدهــا والتحقيــق فيهــا نــورد مــا يــأيت: 

أ ( واقعة تعذيب الضحية )ع. ط. ع( 

تتلخــص الواقعــة يف تعــرض الضحيــة )ع.ط.ع( لالعتقــال مــن قبــل طقــم مســلح تابــع مليليشــيات 

ــرية  ــاركته يف مس ــاء مش ــاء أثن ــريي بصنع ــارع الزب ــس 2015/2/12م، يف ش ــوم الخمي ــويث ي الح

ــه تعــرض للتعذيــب. ــاء فــرتة اعتقال مبناســبة ذكــرى فرايــر، وأثن

ــد  الســاعة الرابعــة عــرا يــوم  ــة  )ع. ط .ع( أنــه عن ــة إىل اللجن وجــاء يف مضمــون إفــادة الضحي

الخميــس املوافــق 2015/2/12م، وأثنــاء مشــاركته باملســرية لذكــرى ثــورة فرايــر تــم اختطافــه مــن 

ــدروم يف  ــاده إىل ب ــم اقتي ــويث، وت ــيات الح ــع مليليش ــكري تاب ــم عس ــل طق ــن قب ــريي م ــارع الزب ش

مــكان مجهــول  ملــدة ثالثــة أيــام، ويف اليــوم الرابــع تــم أخــذة إىل غرفــة مجــاورة وهــو معصــوب 

العينــني ومكبــل اليديــن والرجلــني، وتــم رضبــة بآلــة حــادة عــىل مؤخرتــه وتعذيبــه  ملــدة ســاعتني 

ــة  ــم رمي ــرا، وت ــة فج ــاعة الثالث ــد الس ــريي عن ــارع الزب ــذة إىل ش ــوا بأخ ــا قام ــني، وبعده متواصلت

بالشــارع وهــو بحالــة حرجــة من جــراء التعذيــب الجســدي ، كــام أفــاد الشــاهدين )ع. ح. م. ص( و )م 

.م. ح. ن.( بأنــه يف يــوم الخميــس 2015/2/12م كانــوا برفقــة الضحيــة هــم وآخــرون يشــاركون يف 

مســرية جامهرييــة مبناســبة ذكــرى فرايــر، وأثنــاء مرورهــم بشــارع الزبــريي تــم اعرتاضهــم بطقــم 

مســلح يتبــع ميليشــيات الحــويث وخطفهــم وأخذهــم إىل بــدروم يف شــارع الزبــريي، وتــم إبقائهــم 

ــام  ، وكانــوا يتعرضــوا حينهــا للتعذيــب النفــي والجســدي، ويف اليــوم الرابــع  ــه ملــدة ثالثــة أي في

ــه  ــىل مؤخرت ــة ع ــوا برضب ــاورة وقام ــة مج ــة )ع. ف( إىل غرف ــتدعاء الضحي ــوا باس ــاف قام لالختط

وبأســفل الظهــر، ومــع الســاعة الثالثــة فجــرا قامــوا برميــة بشــارع الزبــريي وهــو يف حالــة ســيئة 
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مــن شــدة التعذيــب. 

ومــن خــالل إجــراءات التحقيــق التــي قامــت بهــا اللجنــة يف الواقعــة، ومــا ورد يف إفــادة الضحيــة 

ــذا  ــن ه ــؤول ع ــأن املس ــني ب ــة تب ــة الواقع ــد صح ــي تؤك ــة الت ــر الطبي ــهود والتقاري ــهادة الش وش

ــة.  ــة العاصم ــويث يف أمان ــيات الح ــي ميليش ــاك ه االنته

ب ( واقعــة االدعــاء باختطــاف وتعذيــب الضحيــة )ع.ي. ن. أ( مــن محافظــة حجــة- وادي 

رشس 

أفــاد الضحيــة يف أقوالــه: أنــه يف يــوم الثالثــاء املوافــق 2016/8/23م، ويف متــام الســاعة التاســعة 

صباحــاً، وبينــام كان متوجــه لزيــارة والــده ووالدتــه كونــه مســافر ألداء فريضــة الحــج، تــم التعــرض 

لــه بالطريــق واختطافــه وإيداعــه الســجن مــن قبــل ميلشــيات الحــويث وقــوات صالــح، وتــم االعتــداء 

عليــه بالــرضب والتعذيــب أثنــاء التحقيــق وهــو معصــوب العينــني ومكبــل اليديــن، ومتــت اإلســاءة 

لــه بألفــاظ ســيئة واســتمر تعذيبــه حتــى أغمــي عليــه.

ــاء  ــخ 2016/8/23م، وأثن ــه بتاري ــاهدين )ض. ا. م. ا. ش( و )ع. ا.ع. ع. ط( بأن ــوال الش ــاء بأق  وج

ــج،  ــة الح ــفر ألداء فريض ــه للس ــدة ووالدت ــع وال ــارة وتودي ــة لزي ــو )ع. ي. ن. ا( متوج ــا كان املدع م

ــن  ــه م ــم متابعت ــا ت ــة، وبعده ــجن حج ــه بس ــم إيداع ــوه وت ــويث واختطف ــيات الح ــه ميليش اعرتضت

قبــل أهلــه وبعــد فــرتة مــن االعتقــال، تــم اإلفــراج عنــه وعنــد خروجــه شــاهدنا عليــة آثــار التعذيــب 

ــع أجــزاء جســده. والحــروق يف جمي

ومــن خــالل إجــراءات التحقيــق التــي قامــت بهــا اللجنــة تبــني مســئولية ميليشــيات الحــويث وقــوات 

صالــح املتواجــدة يف محافظــة حجــة - وادي رشس عــن ارتــكاب االنتهــاك وتعذيــب واعتقــال الضحيــة 

)ع.ي.ن.أ(.

3( االعتقال التعسفي واالختفاء القسري:

خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التحقيــق قامــت اللجنــة بالرصــد والتحقيــق يف عــدد )256( حالــة ادعــاء 

منهــا )242( ضحيــة مــن الرجــال و)2( مــن النســاء و)12( مــن األطفــال. ومــن أهــم وقائــع االعتقــال 

التعســفي واالختفــاء القــرسي التــي تــم التحقيــق فيهــا نســتعرض مــا يــأيت:

ــة –  ــكان الواقع ــي. م ــيف الصالح ــاهر س ــوب ش ــن أي ــرسي للمواط ــاء ق ــة اختف أ ( واقع

ــخ 2016/6/12م:  ــز بتاري ــرة – تع ــة القاه ــني( مديري ــفل )املغرتب ــر األس ــارع التحري ش

أفــاد شــهود الواقعــة  )أ.ط.ق( و)ع.ط.ع( أن الضحيــة شــوهد آخــر مــرة  الســاعة  الخامســة عــرا 

يف يــوم 2016/6/12م، قبــل املغــرب، وهــو يســوق بــاص صغــري خــاص بــه، حيــث حرض إىل الشــاهد 

)أ.ط.ق( الســاعة الخامســة يف ذلــك اليــوم، وتــرك عنــده القــات الخــاص بــه قائــال لــه ســوف أعمــل 

مشــوار وأرجــع إليــك وســوف نتعــى  ســوى، إال أنــه ذهــب ومنــذ ذلــك الحــني اختفــى الضحيــة ومل 

ــاص  ــاب الخ ــاهد الدب ــخ 2016/7/29م ش ــه بتاري ــاهد )ع.ط.ع( أن ــاد الش ــام أف ــكان، ك ــه م ــم ل يعل

بالضحيــة يف شــارع التحريــر األســفل، وكان يســوقه شــخص غريــب، وأنــه تتبــع الدبــاب حتــى دخــل 

مدرســة النهضــة التــي يتخذهــا املقاومــة ســجنا خاصــا للمحتجزيــن.

ومــن خــالل إجــراءات التحقيــق التــي قامــت بهــا اللجنــة، ومــا ورد يف أقــوال ذوي الضحيــة وشــهادة 

الشــهود تبــني أن االختفــاء كان يف املربــع الخاضــع لســيطرة املقاومــة مام يرجــح مســؤولية املقاومة 
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عــن هــذا االنتهــاك، ومــازال التحقيــق يف القضيــة مــن قبــل اللجنــة حتــى اآلن.

ب ( اعتقال وتعذيب الضحية: عبد الرب احمد الحميقاين 38 عاما – 

ــه يف  ــارة والدت ــوم 2015/8/23م لزي ــافرا ي ــه كان مس ــاد بأن ــة أف ــل اللجن ــن قب ــه م ــد مقابلت عن

ــه إىل نقطــة  ــد وصول محافظــة البيضــاء، وغــادر صنعــاء عــىل مــن إحــدى ســيارات األجــرة، وعن

ــه  ــري عبدالل ــويث املؤمت ــادي الح ــت القي ــة لبي ــي املقابل ــم الريام ــا أبوهاش ــي قائده ــس( الت )ادري

إدريــس مبدينــة رداع، تــم توقيــف الســيارة وطلبــوا إبــراز الهويــات، فأخــرج لهــم بطاقتــه الشــخصية، 

فتأملهــا أحدهــم قائــال: أنــت عبــد الــرب الحميقــاين؟ فأجابــه بنعــم، فــرد انــزل مــن الســيارة، وعندمــا 

نــزل أمــر ســيارة األجــرة باملغــادرة بدونــه، ثــم قامــوا بأخــذه إىل غرفــة قائدهــم الــذي قــام بتفتيشــه 

وتفتيــش هاتفــه فحــاول إقناعهــم أنــه موظــف قــادم مــن صنعــاء ومل يدخــل البيضــاء منــذ أكــر 

مــن ســنة، وأبــرز لــه هويتــه إلثبــات أنــه موظــف وال زال يف عمــيل، فقــال لــه »أنتــم مــن املرتزقــة يف 

صنعــاء وعندنــا بــالغ مــن جهــة عملــك يؤكــد ذلــك«. أفــاد الضحيــة بأنــه أنكــر وطلــب منهــم االتصال 

بأرستــه لتطمينهــم فرفضــوا، وبعــد ذلــك اخــذوا مقتنياتــه وقيــدوا يــداه وغطــوا عينيــه وأخــذوه إىل 

أحــد طقومهــم العســكرية إىل معتقــل علــم فيــام بعــد أنــه ســجن القيــادة بجــوار قلعــة رداع. وأفــاد 

بأنــه ويف ذلــك املعتقــل الرهيــب أدخلــوه إحــدى الغــرف مــع الكثــري مــن املعتقلــني مــن أبنــاء تعــز 

واب والضالــع الذيــن تــم اختطافهــم مــن نفــس النقطــة ســيئة الصيــت. ويف متــام الســاعة العــارشة 

مســاءا تــم اســتدعاؤه إىل إحــدى الصــاالت، وقامــوا بتقييــد يــداه، وغطــوا عينــاه، وأدخلــوه إحــدى 

غــرف التحقيــق، وأجلســوه  عــىل كــريس حديــدي، وبعــد ربــع ســاعة مــن الصمــت املطبــق ســألوه 

عــن اســمه وعــن وظيفتــه وعملــه فأجابهم...الــخ، ثــم طلــب منــه أن يجيبــه بصــدق ورصاحــة عــن 

بقيــة األســئلة فوافــق، فســأله  كــم عــدد األفــراد الذيــن جندهــم لقــوى العــدوان، وأيــن أماكن ســكنهم 

بصنعــاء، فأجــاب  بــأن طبيعــة عملــه مدنيــة لخدمــة النــاس، وليــس لــه أي عالقــة مبــا يقــول، فــرد 

عليــه بأنــه كــذاب، وأشــار لصاحبــه الواقــف بجــواره، فصــب مــاءاً متجمــداً عــىل مالبــس واطــراف 

ــر إىل  ــده أك ــام بتقيي ــه فق ــار إىل زميل ــن أش ــن الزم ــة م ــد بره ــوف، وبع ــره بالوق ــم أم ــة ث الضحي

يشء ثابــت أحســس الضحيــة اين ال اســتطيع الحــراك ثــم قــام بتثبيــت أســالك كهربائيــة إىل اطرافــه، 

ــة(،  ــادة الضحي ــب إف ــده )حس ــا جس ــة يف خالي ــه كل خلي ــزت ب ــا، اهت ــارا كهربائي ــه تي ــلط علي وس

وكان يتلــوى مــن األمل، وظــل املحقــق مســتمرا يف طــرح األســئلة عليــه، ومل يــدري كــم مــى مــن 

الوقــت لكنــه كان مجهــداً ومنهــكاً إىل حــد ال يتصــور، وشــعر بعطــش شــديد، وطلبــت منهــم كوبــا 

مــن املــاء فرفضــوا بشــدة، ثــم ســمع أقــدام احدهــم تغــادر املــكان، واعتقــد أنــه املحقــق، وبعــد وقــت 

قصــري قــام البقيــة مبعــاودة صعقــه بالكهربــاء حتــى فقــد الوعــي ودخــل يف غيبوبــة مل يــدري كــم 

اســتمرت، ومل يشــعر إال وجســده ملقــاً وســط الصالــة وثيابــه مبتلــة بالكامــل باملــاء البــارد، إذ يبــدو 

أنهــم حلــو قيــوده وقامــوا بصــب املــاء عليــه إلنعاشــه وكان يرتعــد مــن شــدة الــرد والصعــق جائعــا 

وعطشــانا. 

ويتابــع الضحيــة مفيــدا بــأن أحدهــم صــاح »هــل ســتبصم عــىل املحــرض أمامــك أو نعيــد الــدرس«؟ 

وأفــاد الضحيــة أنــه كان حينهــا يســمع صــوت املــؤذن لصــالة الفجــر ميــأل اآلفــاق، وبالــكاد اجــاب 

»دعنــي أرى مــا فيــه حتــى ابصــم لــك« .... فــرد عليــه املحقــق »فعــال أنــت مــا تســتاهل االحــرتام، 
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ــة  ــعر بفوه ــأة ش ــه، وفج ــىل رجلي ــام ع ــكاد ق ــاه، وبال ــب عين ــداه، وتعصي ــط ي ــادة رب ــام بإع وق

ــىل  ــار ع ــالق الن ــك إط ــىل وش ــه ع ــزاء، وكأن ــحب األج ــم يس ــمع أحده ــه، وس ــس رأس ــة تالم بندقي

راســه. يقــول الضحيــة: »فعــال متنيــت الخــالص مــن هــذا الوضــع املأســاوي، كانــت لحظــات مريعــة، 

نطقــت الشــهادتني، وتهيــأت للقــادم املجهــول«، وأخــريا ضغــط الزنــاد ومل تنطلــق الرصاصــة وصــاح 

»يالالســف مخــزن الذخــرية فــايض، حظــك يــا داعــي إيــش رأيــك تبصــم عــىل املحــرض وال نقتلــك«. 

يقــول الضحيــة »أدركــت أنــه ال منــاص مــن البصمــة، فبصمــت، وال أدرى عــىل مــاذا الضحيــة اخــذوا 

ــري دون  ــي الس ــوا من ــر وطلب ــكان اخ ــذوين اىل م ــني واخ ــوب العين ــا معص ــامت وان ــدة بص ــي ع من

االســتعانة بهــم فقلــت ال أســتطيع فــردوا وهــم يتضاحكــون تابــع لألمــام وفجــأة ســقطت مــن اعــىل 

ــي  ــن فم ــرج م ــاء تخ ــت بالدم ــرس واحسس ــري انك ــود الفق ــان العم ــعرت ب ــفله وش ــلم اىل اس الس

وانفــي.

وبعــد فــرتة مــن اعتقــايل عرفــت أن األشــخاص الذيــن قامــوا باعتقــايل وتعذيبــي انــا والعديــد مــن 

ــه عــيل ادريــس  ــم اختطافهــم مــن نقطــة ادريــس يف رداع هــم: عبدالل ــن ت املختطفــني غــريي الذي

ــوش  ــرى الطاه ــو ذك ــمه أب ــاين اس ــخص ث ــه وش ــبة الي ــة نس ــميت النقط ــذي س ــخص ال ــو الش وه

ــت  ــويث وتح ــة الح ــة لجامع ــارص التابع ــن العن ــم م ــح وجميعه ــار وابوصال ــو مخت ــال وأب ــو نض وأب

ــن  ــر م ــه إىل أك ــيل نقل ــم نق ــل يف رداع ت ــرتة يف املعتق ــت ف ــس. وامضي ــيل ادري ــه ع ــادة عبدالل قي

معتقــل، وبعدهــا تــم نقلــه إىل معتقــل أخــر يف محافظــة ذمــار، وكان هــذا املعتقــل مأســاويا بــكل 

ــة، وكان محاطــا  مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى، حيــث كان عبــارة عــن أحــد املبــاين األمنيــة الرسيّ

بســور مرتفــع يف أحــد األحيــاء الســكنية الناشــئة، وال يعلــم النــاس مــا طبيعــة هــذا املبنــى، والــذي 

ــاحتها  ــاوز مس ــرية ال تتج ــة صغ ــه يف غرف ــم وضع ــه ت ــابه، وأن ــا ش ــة، أو م ــه مدرس ــراه يظن ي

4×3مــرت مــع )22( معتقــال مــن محافظــات عــدة، وكانــوا يف هــذا املــكان يف عــداد األمــوات ملــدة 

)6( أشــهر متواصلــة منعــوا فيهــا عنهــم كل يشء: االتصــال والزيــارات، وقامــوا مبصــادرة األمــوال 

الخاصــة بالســجناء، ورصفهــا بالطريقــة التــي يريدونهــا ال بالطريقــة التــي يريدهــا الســجني، وكانــوا 

يعيشــون كل أوقاتهــم - خصوصــا يف املســاء - يف الظــالم الدامــس، فاملصابيــح ممنوعــة، والشــمع 

كذلــك، والصابــون ممنــوع، والشــامبو ممنــوع، وكل مــا يــرف لنــا أربــع حبــات جــنب مثلــث مــن 

ــجينا.  ــدد )23( س ــح، ولع ــة الصب ــز كوجب ــن الخب ــال م ــة، وقلي ــو طحيني ــع كيل ــرديء، ورب ــوع ال الن

ــة  ــول الضحي ــاج، يق ــة دج ــع حب ــة رز ورب ــن إدام، وثالث ــن نفري ــون م ــاء تتك ــة العش ــت وجب وكان

»اقســم باللــه ربــع حبــة دجــاج لنفــس العــدد )23( مختطــف ومخفــي قرسيــا«، أمــا ميــاه الــرشب 

فملوثــة، ونحصــل عليهــا مــن حــامم الزنزانــة، وكثــريا مــن األحيــان مــام يختلــط مبيــاه املجــاري. 

يقــول الضحيــة: كان هــذا الوضــع الــكاريث ســببا يف انتشــار األمــراض املعديــة خصوصــا الجــدري، 

والجــرب، وانتــرشت الحــرشات، مثــل القمــل، والكــن، يف أجســاد الســجناء، وكان تعريضهــم للشــمس 

ــئ  ــد امتل ــذي ق ــى ال ــوش املبن ــاعة يف ح ــع س ــدة رب ــهرين ومل ــرة يف الش ــوى م ــات س ــن املمنوع م

بالقبــور املحفــورة، ثــم يهددنــا مــرشف املعتقــل، ويدعــى أبــو نضــال أن مقابرهــم جاهــزة إذا مــا تــم 

رضبهــم بالطــريان أو مــات أحدهــم مــن جــور التعذيــب. ويقــول االهــد »ولألمانــة كان املــوت خيــارا 

ــا نعيشــها يف معتقــالت املليشــيات«. ــة التــي كن ــك الحال مستحســنا عــىل تل
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ويف احــدى الليــايل اســتهدف طــريان التحالــف موقعــا عســكريا بجــوار املعتقــل فهــرب الحوثيــون، 

بعــد أن أوصــدوا األبــواب وبعــد انتهــاء الرضبــة أىت مرشفهــم ونــادى مــن نافــذة الزنزانــة »هــل مــا 

زلتــوا أحيــاء يــا مالعــني؟ أمنيتــي يف الحيــاة أن أراكــم أشــالء مشــوية«. يقــول الضحيــة أنهــم كانــوا 

يتعمــدون وضعهــم يف أماكــن اســتهداف الطــريان لــرضب عصفوريــن بحجــر: األول التخلــص منهــم، 

والثــاين اســتغالل الحــدث أمــام العــامل لتشــويه التحالــف.

وقــد تولــت اللجنــة التحقيــق يف هــذه الواقعــة التــي تضمنــت باإلضافــة إىل واقعــة االدعــاء باالعتقــال 

التعســفي واقعــة ادعــاء أخــرى تتعلــق باالدعــاء بالتعذيــب، ومــن خــالل شــهادة عــدد مــن املعتقلــني 

ــة  ــتمعت اللجن ــن اس ــار، والذي ــة ذم ــة رداع أو يف مدين ــل مبدين ــة يف معتق ــع الضحي ــوا م ــن كان الذي

ــامع  ــد س ــاد عن ــذي أف ــاء، وال ــة البيض ــن رداع محافظ ــنة، م ــم )ع.م.ع( 36 س ــم، ومنه إىل إفاداته

أقوالــه مــن قبــل اللجنــة بأنــه كان معتقــل لــدى جامعــة الحــويث يف مبنــى األمــن املركــزي يف رداع، 

وأخرونــا الجنــود الذيــن كانــوا يتولــون مهــام الحراســة عــىل املعتقــل بأنــه تــم اعتقــال عبــد الــرب 

الحميقــاين الــذي يعمــل يف الجــوازات يف صنعــاء، وأنــه تعــرض للتعذيــب مــن قبــل املحققــني الذيــن 

قامــوا  بالتحقيــق معــه لنــزع اعرتافــات منــه.

كــام اســتمعت اللجنــة ألقــوال الشــاهد )ع.ق.أ(، 39 ســنة الــذي أفــاد أنــه كان مختطــف لــدى جامعــة 

الحــويث، ومــودع يف مبنــى األمــن املركــزي يف مدينــة رداع، وأن الحــراس الذيــن كانــوا بنقطــة عبدالله 

ــل يف  ــذي يعم ــاين ال ــرب الحميق ــد ال ــط عب ــال الضاب ــم اعتق ــه ت ــروه بأن ــة رداع أخ ــس مبدين ادري

مصلحــة الجــوازات يف صنعــاء شــهد، وأنــه تــم تســليمه للمرشفــني عــىل النقطــة للتحقيــق معــه.

 مــن خــالل التحقيــق يف هــذه الواقعــة، باإلضافــة إىل عــدد مــن وقائــع االدعــاء بالتعــرض لالعتقــال 

التعســفي والتعذيــب التــي حدثــت يف نقطــة التفتيــش التــي أشــار إليهــا الضحيــة، واملســامة نقطــة 

إدريــس، تبــني للجنــة أن ميليشــيات الحــويث وقــوات صالــح املتواجــدة يف مدينــة رداع، وبقيــادة املدعو 

عبداللــه إدريــس، هــي املســؤولة  عــن ارتــكاب هــذا االنتهــاك ضــد الضحيــة عبــد الــرب الحميقــاين، 

باإلضافــة إىل عــدد مــن الضحايــا اآلخريــن املنظــورة قضاياهــم أمــام اللجنــة، وهــو األمــر الــذي يعــد 

جرميــة يعاقــب عليهــا وفقــا للترشيعــات الوطنيــة ولالتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة املصــادق عليهــا 

مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة. 

4( تفجير المنازل:

ــري  ــة تفج ــدد )86( حال ــق لع ــد والتحقي ــة بالرص ــت اللجن ــر قام ــا التقري ــي يغطيه ــرتة الت ــالل الف خ

ــا  ــا وتوثيقه ــة برصده ــت اللجن ــي قام ــازل الت ــري املن ــة بتفج ــع املتعلق ــم الوقائ ــن أه ــازل، وم من

ــة: ــامذج اآلتي ــورد الن ــا ن ــق فيه والتحقي

ــة  ــب محافظ ــة أرح ــاكر مديري ــة ش ــة - عزل ــة الجنادب ــني يف قري ــازل 6 مواطن ــري من ــة تفج واقع

ــاء: صنع

وتتلخــص وقائــع هــذا االنتهــاك يف قيــام مجموعــة مســلحة باقتحــام قريــة الجنادبــة بعزلــة شــاكر 

ــد  ــة 2015/8/14م. وعن ــوم الجمع ــك يف ي ــام وذل ــة أي ــدة ثالث ــا مل ــد محارصته ــب بع ــة أرح مديري

اقتحامهــا قامــت بتفجــري عــدد مــن املنــازل لعــدد مــن املواطنــني بعبــوات ناســفة ومــن بينهــم: 
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حسني محمد محمد الدبا.  )1

سمري يحيى احمد لقامن  )2

خالد محمد مصلح الجندي.  )3

صالح مهدي فرج الجندي  )4

إبراهيم عيل صالح الجندي.  )5

حمود السيد عبدالله.  )6

وقد جاء يف أقوال شهود الواقعة: 

أ- الشاهد )ي.ف.ع( والشاهد )ع.ص.ع(:

ــب  ــويث، عق ــة الح ــة لجامع ــلحة تابع ــة مس ــت مجموع ــة 2015/8/14م قام ــوم الجمع ــه يف ي أن

ــامن. ــى لق ــمري يحي ــزل س ــري من ــب وتفج ــة، بنه ــة الجنادب ــىل قري ــا ع هجومه

ب- الشاهد )ه. م.ص.ع( والشاهد )س.ي.أ.ل(:

بأنــه يف تاريــخ 2015/8/14م، بعــد اقتحــام قريــة الجنادبــة عزلــة شــاكر مديريــة أرحــب مــن قبــل 

ــوري  ــرس الجمه ــن الح ــة م ــلحة ثقيل ــة بأس ــويث، ومدعوم ــة الح ــة لجامع ــلحة تابع ــة مس مجموع

ــد  ــزل/ خال ــا من ــن بينه ــازل م ــن املن ــدد م ــري ع ــة بتفج ــذه الجامع ــت ه ــات، قام ــات والدباب باملدرع

محســن مصلــح الجنــدي، كــام تــم نهــب ســيارته.

ج- الشاهد )ه.م.ص.ع( والشاهد )س.ي.أ.ب(:

ــويث  ــة الح ــة لجامع ــلحة تابع ــة مس ــل مجموع ــن قب ــة م ــة الجنادب ــام قري ــاء اقتح ــه أثن ــادا أن أف

املدعومــة بقــوات مــن الحــرس الجمهــوري تــم تفجــري عــدد مــن املنــازل مــن ضمنهــا منــزل/ صالــح 

مهــدي الجنــدي.

د- الشاهد )م.ص.ه( والشاهد )ن.ح.ع.ش(:

ــة  ــة لجامع ــلحة تابع ــة مس ــت مجموع ــق 2015/8/14م، قام ــة املواف ــوم الجمع ــه يف ي ــهدا بأن ش

الحوثيــني معــززة باألســلحة الثقيلــة بالهجــوم عــىل قريــة الجنادبــة مــن جميــع الجهــات واقتحامهــا 

ومــن ثــم تفجــري مثانيــة عــرش منــزال مــن بينهــا منــزل/ إبراهيــم عــيل صالــح الجنــدي، املكــون مــن 

دوريــن.

ه- الشاهد )ي.ف.ع( والشاهد )ع.ص.ع(:

شــهدا بأنــه يف يــوم الخميــس املوافــق 2015/8/13م، قامــت مجموعــة مســلحة تابعــة للحوثيــني 

بعــد هجومهــا عــىل قريــة الجنادبــة بإحــراق منــزل حمــود الســيد عبــده عبداللــه.

ــادات  ــهود وإف ــهادة الش ــا ورد يف ش ــة وم ــا اللجن ــت به ــي قام ــق الت ــراءات التحقي ــالل إج ــن خ وم

الضحايــا، فــإن الثابــت لــدى للجنــة أن ميليشــيات الحــويث هــي املســؤولة عــن ارتــكاب هــذا االنتهــاك 

بحــق املواطنــني املشــار إليهــم يف الواقعــة. وتؤكــد اللجنــة عــىل أن هذا النــوع مــن االنتهــاكات املتعلق 

بتفجــري منــازل الخصــوم هــو انتهــاك تنفــرد بــه ميليشــيات الحــويث، ومتارســه بشــكل ممنهــج مــع 

كافــة الخصــوم الذيــن تختلــف معهــم أو تحصــل مواجهــات أو اشــتباكات بينهــم أو حتــى أقاربهــم 

وبــني عنارصهــا يف جميــع املناطــق اليمنيــة.
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5( التهجير القسري: 

خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر تــم الرصــد والتحقيــق يف العديــد مــن حــاالت االدعــاء بالتهجــري 

القــرسي، ومــن أهــم الوقائــع التــي قامــت اللجنــة برصدهــا والتحقيــق فيهــا: 

واقعة تهجري )50( أرسة يف قرية الصريتني مديرية الصلو – محافظة تعز 

تتلخــص الواقعــة بقيــام ميليشــيات الحــويث وقــوات صالــح بتهجــري )50( أرسة مــن قريــة الصريتــني 

يف الصلــو، وإجبــار املواطنــني عــىل مغــادرة منازلهــم والتمركــز فيهــا وتحويلهــا ثكنــات عســكرية 

أثنــاء املواجهــة بــني ميليشــيات الحــويث وقــوات صالــح وبــني املقاومــة والجيــش الوطنــي يف ينايــر 

2016م.

وقــد ورد يف إفــادة الضحيــة: )ر. ع. غ( والضحيــة )ع.م.ع( والضحيــة )ر.ع.غ(، أنــه ويف بدايــة شــهر 

ينايــر2016م،  أثنــاء مــا كانــوا يف منازلهــم، دخــل مســلحني تابعــني مليلشــيات الحــويث وقــوات صالح 

إىل قريتهــم، وأخروهــم أن هــذه املنطقــة منطقــة عســكرية، وأن هنــاك اشــتباكات بــني ميليشــيات 

الحــويث وقــوات صالــح مــن جهــة وبــني املقاومــة والجيــش الوطنــي مــن جهــة أخــرى، وأجروهــم 

ــام  ــا في ــز فيه ــم بالتمرك ــوا ه ــا، وقام ــم ومغادرته ــن منازله ــل م ــىل الرحي ــالح ع ــد الس ــت تهدي تح

اضطــر الضحايــا والبالــغ عددهــم )50( أرسة مــن ســكان القريــة إىل الخــروج مــن منازلهــم  والرحيــل 

إىل القــرى املجــاورة. وبحســب إفــادة بعــض الضحايــا فــإن مليشــيا الحــويث وقــوات صالــح أجــرت 

املواطنــني عــىل الخــروج مــن منازلهــم مبالبســهم فقــط، ومل يســمح لهــم بحمــل أي امتعــه أخــرى 

ومــا زال أفــراد هــذه األرس مهجريــن حتــى اآلن، ومتنعهــم ميليشــيات الحــويث وقــوات صالــح مــن 

العــودة إىل منازلهــم.

ومــن خــالل التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة ومــا ورد يف إفــادة الضحايــا وشــهادة الشــهود، 

تبــني للجنــة أن املســئول عــن ارتــكاب هــذه الواقعــة هــي ميليشــيات الحــويث وقــوات صالــح املتواجدة 

يف مديريــة الصلــو محافظــة تعــز. 

واقعة التهجري القرسي لعدد )175( أرسة من قرية الدبح مديرية التعزية محافظة تعز:

 تتلخــص الواقعــة أنــه يف متــام الســاعة التاســعة مــن صبــاح اليــوم 2016/11/1م قامــت ميليشــيات 

الحــويث وقــوات صالــح املســيطرة عــىل قريــة الدبــح، بطــرد جميــع األرس وعددهــا )175( أرسه أي 

قرابــة )1050( نســمة )يقــدر نســبة النســاء فيهــم بنســبة 65 % واألطفــال 20 %( تحــت تهديد الســالح. 

ــة  ــاورة لقري ــة املج ــاء القري ــن أبن ــم م ــم )ه.م.ع ( و)ف.أ.ع(،  وه ــهود ومنه ــهادة الش ــب ش وبحس

ــد  ــط والتهدي ــامل الضغ ــت بأع ــح  قام ــوات صال ــويث وق ــيات الح ــأن ميليش ــادوا ب ــن أف ــح والذي الدب

واالعتقــال للرجــال يف قريــة الدبــح  خــالل العــرش األيــام الســابقة عــىل التهجــري، وأنــه يف بدايــة 

شــهر نوفمــر2016م، قــدم إىل قريتهــم أعــداد مــن املهجريــن مــن قريــة الدبــح،  ورأوا أنــاس آخريــن 

ــم،  ــم يف منازله ــتضافوا بعضه ــم اس ــام، وأنه ــاب وأغن ــش وثي ــم عف ــة ولديه ــن القري ــني م خارج

وســألوا عــن ســبب خروجهــم مــن القريــة فــكان ردهــم أن  الحوثيــني أجروهــم عــىل الخــروج مــن 

منازلهــم، وأنهــم أبلغوهــم أن  أي شــخص يرفــض الخــروج مــن منزلــه ســيقومون بإطــالق الرصــاص 

عليــه وأكــدوا لنــا انــه تــم إطــالق الرصــاص عــىل منــازل العديــد مــن أبنــاء القريــة،  وتــم اعتقــال 

أكــر مــن )7( أشــخاص مــن أبنــاء القريــة، وكان عــدد الذيــن خرجــوا إىل قريتنــا حــوايل  )40( أرسة، 
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وســكان القريــة يزيــد عــن )800( شــخص. وقــد قامــوا الحوثيــون بتهجريهــم جميعــاً، ومل يســمح 

ألحــد بإدخــال ســيارات النقــل ألرسهــم، فالجميــع خرجــوا ســرياً عــىل األقــدام. وقــد أفــاد الشــهود 

بأنهــم شــاهدوا أكــر مــن )30( مســلحاً تابعــني ملليشــيات الحــويث وقــوات صالــح يقومــون مبداهمة 

ــاً  ــة خوف ــري القري ــبب يف تهج ــة. وكان الس ــادرة القري ــل ومغ ــىل الرحي ــكان ع ــراه الس ــوت وإك البي

مــن انضــامم أبنــاء القريــة إىل املقاومــة التــي اقرتبــت مــن املنطقــة والتمركــز يف منــازل املواطنــني 

واتخاذهــا ثكنــات عســكرية.

- إفادات الضحايا املهجرين:

ــم،  ــة ضايقته ــدة يف القري ــح املتواج ــوات صال ــويث وق ــة الح ــاد أن جامع ــة: )ف.ح.س( أف الضحي

ومارســت عليهــم وعــىل ســكان القريــة ضغوطــا عــن طريــق التفتيــش املســتمر لألطفــال والنســاء 

ــال )4(  ــازل، واعتق ــول إىل املن ــوا بالدخ ــري قام ــن التهج ــام م ــل )10( أي ــالح، وقب ــم بالس وهددوه

مــن األرس مــن الرجــال ســواء اآلبــاء أو األبنــاء أو أي رجــل آخــر، وتعرضــوا للمعامــالت الســيئة، وتــم 

اعتقالهــم والذهــاب بهــم إىل معتقــالت يف الوازعيــة  تابعــة ملليشــيات الحــويث وقــوات صالــح، وأنــه 

كان أحــد املعتقلــني، وقــد بلــغ عــدد املهجريــن مــن القريــة  حتــى يــوم اعتقالــه )200( شــخصاً ، ويف 

2016/11/1م، تــم تهجــري مــا تبقــى مــن أبنــاء القريــة جميعــا، كــام تــم تحويــل العديــد مــن املنــازل 

إىل ثكنــات عســكريه وإدخــال الســالح إليهــا. 

وافــاد الضحيــة املهّجــر )ع.م.س( أن ميليشــيا الحــويث وقــوات صالــح ســيطروا عــىل القريــة وقامــوا 

ــف  ــذ الهوات ــروج وأخ ــول والخ ــع الدخ ــش ومن ــال والتفتي ــد واالعتق ــراد األرس بالتهدي ــه أف مبضايق

وتفتيشــها، ثــم قامــوا بإجبارهــم عــىل الرحيــل مــع أرسهــم، وقامــوا بإدخــال الســالح إىل القريــة، 

وطلبــوا منهــم الرحيــل وإال ســيتم اعتقالهــم، ويف يــوم 2016/11/1م تــم إعطائهــم املهلــة األخــرية 

بالخــروج وتهديدهــم بــأن مــن ســيتبقى ســيتم إطــالق النــار عليــة.

وقــد أفــاد الضحيــة املهجــر )ع.أ.غ.م(، بنفــس مــا أفــاد بــه باقــي الضحايــا والشــهود الذيــن قامــت 

اللجنــة بســامع وتوثيــق إفاداتهــم. 

ومــن خــالل إجــراءات التحقيــق التــي قامــت بهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة تبني مســؤولية ميليشــيات 

الحــويث وقــوات صالــح املتواجــدة بقريــة الدبــح مبديريــة التعزيــة مبحافظــة تعز عــن تهجــري )175( 

ــت  ــاء تح ــال والنس ــن واألطف ــار الس ــال وكب ــن الرج ــاملني م ــني املس ــة املزارع ــاء املنطق ــن أبن أرسه م

تهديــد الســالح بهــدف العقــاب الجامعــي يف صبــاح يــوم الثالثــاء بتاريــخ 2016/11/1م، ومنعهــم 

مــن إدخــال الســيارات وإجبارهــم عــىل الســري مشــياً عــىل األقــدام يف الطــرق الوعــرة والغــري آمنــه. 

ــرك  ــل وت ــني بالرحي ــىل املدني ــط ع ــف والضغ ــد والتخوي ــت التهدي ــري كان تح ــذا التهج ــث أن ه وحي

منازلهــم ومزارعهــم واعتقــال بعــض األشــخاص منهــم والدخــول إىل منازلهــم مــام أجروهــم عــىل 

ــايف  ــول اإلض ــاين والروتوك ــدويل اإلنس ــون ال ــا للقان ــاكا رصيح ــد انته ــه يع ــم، فإن ــرة قريته هج

الثــاين امللحــق التفاقيــة جنيــف املعقــودة يف 12 أغســطس 1949م املتعلــق بحاميــة ضحايــا املنازعــات 

والتهجــري القــرسي )الفقــرة 2 مــن املــادة 13 للروتوكــول املذكــور(.
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قصف الطائرات بدون طيار:
خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر قامــت اللجنــة بالرصــد والتحقيــق لعــدد 6 وقائــع ادعــاء بقصــف 

ــار ملدنيــني يف محافظــات »البيضــاء« و«أبــني« و«شــبوة«، ومــن أهــم  ــة بــدون طي طائــرات أمريكي

الوقائــع التــي حققــت فيهــا اللجنــة نــورد مــا يــأيت: 

1(\ واقعــة االدعــاء باســتهداف الطائــرات األمريكيــة )DRONES( لعــدد مــن املدنيــني يف 

مديــرة الصومعــة محافظــة البيضــاء بتاريــخ 19ابريــل2014م: 

ــة آل عــزان التــي ينتمــي  وتتلخــص وقائــع االدعــاء بهــذه الحالــة - كــام يرويهــا أحــد مشــايخ قبيل

إليهــا الضحايــا وهــو الشــيخ )ح.ع.أ( - الــذي أفــاد عنــد مقابلتــه مــن قبــل اللجنــة، بــأن عــرشة مــن 

األشــخاص مــن أبنــاء أرسة واحــدة مــن األرس التي تنتمــي إىل قبيلتــه - وتســكن يف مديريــة الصومعة 

ــني إىل  ــروزر( متوجه ــد ك ــاص- الن ــوع )ش ــيارة ن ــن س ــىل م ــوا ع ــم( - كان ــي أرسة )آل الخش وه

عملهــم يف مجــال البنــاء.

ــاح يــوم الســبت املوافــق 2014/4/19م، تفاجــأوا -  يف متــام الســاعة السادســة والنصــف مــن صب

وهــم يف منطقــة الحازميــة التــي تبعــد حــوايل 10)10( كيلــو مــرتات عــن مدنيــة البيضــاء عاصمــة 

ــار بإطــالق صــاروخ عــىل ســيارتهم مــام أدى إىل  ــرة مــن دون طي ــام طائ محافظــة البيضــاء - بقي

ــم:  ــىل ه ــه والقت ــروح بليغ ــن بج ــة )6( آخري ــة وإصاب ــس اللحظ ــوا يف نف ــخاص قتل ــل )4( أش مقت

يــارس عــيل عبدربــه مســود، وســند حســني الخشــم، واحمــد وصالــح بوبــك الخشــم والجرحــى هــم: 

عبــد اللــه نــارص الخشــم، وعبــد الرحمــن حســني الخشــم، وســامل نــارص الخشــم، ونــارص محمــد 

الخشــم.

كــام أفــاد احــد أعيــان املنطقــة - عنــد مقابلتــه مــن اللجنــة - بأنــه يف يــوم وقــوع الحادثــة، وبعــد 

معرفتــه بســقوط القتــىل والجرحــى، مــن آل الخشــم وال مســود، أنهــم مــن األبريــاء املدنيــني اللذيــن 

ــاح  ــن صب ــم م ــني لعمله ــوا ذاهب ــل كان ــامت، ب ــن التنظي ــا م ــدة وغريه ــاط بالقاع ــم ارتب ــس له لي

ــا،  ــادة محافظــة البيضــاء تلفوني يــوم الســبت املوافــق 2014/4/19م، وانــه قــام بالتواصــل مــع قي

وإبالغهــم بالواقعــة، وأنــه طلــب مــن املحافــظ رضورة تحكيــم قبيلتهــم عــىل هــذه الحادثــة وعــىل 

مــا تعــرض لــه أبناؤهــا، كــون هــذه الحادثــة قــد القــت اســتياء كبــري مــن قبــل أبنــاء القبيلــة وأبنــاء 

املحافظــة والقبائــل املجــاورة ، وأن املحافــظ أبلغــه  أنــه متواجــد يف صنعــاء، وانــه ســيوصل املعلومات 

إىل قيــادة وزارة الدفــاع وقيــادة املنطقــة العســكرية وســيبلغه بردهــم عــىل طلبــه.

ــىل  ــة ع ــاع موافق ــه أن وزارة الدف ــظ وابلغ ــه املحاف ــل ب ــة تواص ــوم الحادث ــاء ي ــه يف مس ــاد ان وأف

ــاء إىل  ــن يف صنع ــة املتواجدي ــان القبيل ــن أعي ــة م ــب مجموع ــا ذه ــا، وبعده ــم أرسة الضحاي تحكي

منــزل املحافــظ، وبحضــور قائــد املنطقــة تــم تســليمهم عــدد مــن األســلحة، ومبلــغ مــايل كإثبــات 

عــىل موافقــة الدولــة عــىل التحكيــم، كــام تــم صياغــة وثيقــة تحكيــم وقــع عليهــا املحافــظ وقائــد 

ــذ مــا يحكــم فيــه أهــل أرسة الضحايــا.  ــة بتنفي ــة، وتضمنــت التــزام الدول املنطقــة نيابــة عــن الدول

وبعــد تلــك الفــرتة حكمــت أرسة الضحايــا عــىل الدولــة مببلــغ )207.000000 ريــال مينــي( وهــو مــا 

ــخ 2014/6/13 م. ــم بتاري ــا، وكان الحك ــون دوالر تقريب ــادل ملي يع

ــر  ــة إىل وزي ــاء موجه ــة البيض ــن محافظ ــر أم ــن مدي ــادرة م ــق ص ــىل وثائ ــة ع ــت اللجن ــد حصل وق
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الدفــاع، وكــذا عــىل وثائــق أخــرى صــادرة مــن قيــادة الســلطة املحليــة باملحافظــة موجهــة لرئيــس 

الجمهوريــة، تتضمــن شــكوى أرسة الضحايــا مــن عــدم قيــام الدولــة بتنفيــذ مــا يتضمنــه الحكــم، 

ــم.   ــه وثيقــة التحكي ــذي تضمنت ــزام ال ــذ وفقــا لاللت ومطالبتهــم بالتنفي

ــة  ــود أي صل ــدم وج ــىل ع ــم ع ــوا جميعه ــخص، واتفق ــن ش ــر م ــادة أك ــة إلف ــتمعت اللجن ــد اس وق

لألشــخاص املســتهدفني يف الحادثــة مبــا يســمى تنظيــم القاعــدة، وأن الضحايــا كانــوا مــن املدنيــني 

العاملــني يف البنــاء تــم اســتهدافهم أثنــاء توجههــم لعملهــم.

2( الغــارة الجويــة لطائــرات الدرونــز األمريكيــة )بــدون طيــار( عــىل موكــب الزفــاف يف 

قيفــة رداع مبحافظــة البيضــاء 

وتتلخــص وقائــع االدعــاء يف هــذه الحالــة، بحســب إفــادة ثالثــة مــن الناجــني أحدهــم الشــيخ عبــد 

اللــه الخشــل التيــي أحــد مشــايخ قبيلــة التيــوس التــي ينتمــي إليهــا الضحايــا، باإلضافــة إىل اثنــني 

أخريــن تحتفــظ اللجنــة بأســامئهم بحســب رغبتهــم، عــىل النحــو اآليت:

يف الســاعة الرابعــة والنصــف مــن مســاء يــوم الخميــس املوافــق 2013/12/12م. كانــوا يف طريقهــم 

إىل يــكال يف موكــب زفــاف يتكــون مــن )14( ســيارة، وبعــد حــوايل )50( كيلــو مرتاً مــن مدينــة رداع، 

وبالتحديــد يف عقبــة تســمى عقبــة زعــج، تفاجــؤوا بتحليــق عــدد مــن الطائــرات بــدون طيــار فــوق 

املوكــب )حــوايل أربــع أو ثــالث طائــرات(، ومــا أن انتبهــوا لوجودهــا بارشتهم أحدهــام أو اثنتــني منها 

بإطــالق صواريخهــا عــىل عــدد مــن الســيارات التــي كانــت تقلنــا مــام أدى إىل احــرتاق وتدمــري أربــع 

ســيارات، وقتــل )12( شــخصا كانــوا بداخلهــا، وإصابــة )13( شــخصاً بجــروح متفاوتــة ، وجميعهــم 

مدنيــني، ومــن أقاربهــم، ومــن أهــايل منطقــة يــكال، وينتمــون إىل قبيلتــي التيــوس وال عامــر التــي 

ينتمــي إليهــا العروســني، ومل يكــن ضمــن القتــىل أو الجرحــى أي شــخص ينتمــي إىل تنظيــم القاعــدة.

العمرالنوعاالسمم

30 سنةذكرعارف أحمد محمد حسني التيي         1

35 سنةذكرعيل عبدالله احمد التيي2

20 سنةذكرشايف عبدالله صالح مبخوت العامري 3

30ذكرمسعد ضيف الله حسني صالح العامري4

38ذكرمطلق حمود محمد التيي5

60ذكرحسني محمد صالح العامري6

35ذكرصالح مسعد عبدالله العامري7

20ذكرمحمد عيل مسعد عبدالله العامري8

40ذكرزيدان محمد صالح العامري9

43ذكرسامل محسن عيل حسني التيي10

65ذكرحسني محمد ضيف الله التيي11

25ذكرصالح مبخوت عبدالله العامري 12
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ــل  ــة مح ــق يف الواقع ــالل التحقي ــة، خ ــت اللجن ــهود، حصل ــوال الش ــا ورد يف أق ــة إىل م وباإلضاف

ــد  ــاء وقائ ــة البيض ــظ محافظ ــة مبحاف ــة ممثل ــة اليمني ــام الحكوم ــت قي ــق تثب ــىل وثائ ــاء، ع االدع

ــي  ــي ينتم ــني الت ــي القبيلت ــر، وه ــوس وآل عام ــة التي ــم قبيل ــه بتحكي ــكرية يف حين ــة العس املنطق

إليهــام الضحايــا بســبب اســتهداف الطائــرات األمريكيــة للموكــب الــذي كان جميــع الضحايــا فيــه من 

املدنيــني األبريــاء، وقيــام الحكومــة بدفــع مبلــغ اثنــني مليــون ريــال لــكل ضحيــة ســواء كان مصــاب 

ــه اذا كان قتيــل، وذلــك يف اليــوم الثــاين للحادثــة أي مــا يعــادل )10( آالف دوالر أمريــي يف  أو ألهل

حينــه ، ثــم قيــام الدولــة بدفــع مبلــغ )16( مليــون ريــال مينــي لورثــة كل ضحيــة مــن القتــىل أي مــا 

يعــادل )80( الــف دوالر أمريــي.

ومــن خــالل مــا قامــت بــه اللجنــة مــن أعــامل التحقيــق يف حــاالت االدعــاء املشــار إليهــا أعــاله، ومع 

تأكيــد اللجنــة عــىل أنهــا ســتقوم بتقديــم نتائــج تحقيقاتهــا الكاملــة يف جميــع االدعــاءات باالنتهــاك 

التــي تتــوىل التحقيــق فيهــا ضمــن تقريرهــا النهــايئ، إال أن اللجنــة تــرى أنــه مــن املفيــد اإلشــارة 

ــام  ــة، ك ــني الوطني ــتور والقوان ــوص الدس ــة بنص ــة اليمني ــزام  الحكوم ــا إىل رضورة الت ــه هن والتنبي

تــرى أنــه  يتعــني عــىل الحكومــة املبــادرة وبشــكل رسيــع إىل  دفــع التعويضــات العادلــة لضحايــا 

ــل الطائــرات  ــم مــن قب هــذا النــوع مــن االنتهــاكات، والعمــل عــىل وضــع حــد للتجــاوزات التــي تت

األمريكيــة، وتفعيــل دور القضــاء، والقيــام بــكل مــا مــن شــانه أن يكفــل متابعــة املتهمــني واملطلوبني 

أمنيــا، وتقدميهــم إىل القضــاء ملحاكمتهــم بشــكل عــادل .

عاشرا: التوصيات: 
      ميكــن اإلشــارة إىل جملــة مــن التوصيــات التــي تراهــا اللجنــة مــن واقــع منظــور هــذا التقريــر، 

ــة مبناســبة صــدور تقريرهــا هــذا،  ــة اليمني ومــا تنشــده يف مجــال حقــوق اإلنســان يف الجمهوري

وذلــك عــىل النحــو اآليت:

 أ.  التوصيـــــات المشتركة بين أطراف النزاع:
ــتخدامها يف . 1 ــدم اس ــلح، وع ــزاع املس ــار الن ــكانية آث ــات الس ــة والتجمع ــآت املدني ــب املنش تجني

ــراف ؛ ــة األط ــل كاف ــن قب ــكرية م ــراض العس األغ

وقــف اســتهداف املدنيــني يف جميــع املناطــق التــي تشــهد نزاعــاً مســلحاً، والحــرص عــىل التمييــز . 2

ــبة  ــري املتناس ــوائية وغ ــامت العش ــف الهج ــة، ووق ــداف املدني ــكرية واأله ــداف العس ــني األه ب

ــاين؛ ــدويل اإلنس ــون ال ــد القان ــة لقواع واملخالف

وقف استهداف املنشآت والطواقم الطبية؛. 3

وقف استهداف البنى التحتية واملنشآت التعليمية وعدم استخدامها لألعامل العسكرية؛. 4

اإلفراج الفوري غري املرشوط عىل جميع املعتقلني واملخفيني قرساً.. 5

 ضــامن وصــول املســاعدات إىل محافظــات »اليمــن« كافــة دون عوائــق باعتبــار ذلــك ميثــل حقــاً . 6

أساســياُ يف الحصــول عــىل مقومــات  الحيــاة.

 تســهيل عمــل اللجنــة والتعــاون معهــا مــن قبــل جميــع األطــراف، ومتكــني أعضائهــا والعاملــني . 7

فيهــا مــن الوصــول إىل جميــع الضحايــا وكافــة املناطــق دون اســتثناء. 
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التوصيات الخاصة بالحكومة الشرعية والتحالف العربي:  ب. 
 الحرص عىل عدم اإلرضار باملواقع املدنية والبني التحتية. 1

ــة . 2 ــات األمني ــذ العملي ــاء تنفي ــاين أثن ــدويل اإلنس ــون ال ــادئ القان ــد ومب ــد بقواع رضورة  التقي

ــكرية والعس

 استكامل تأهيل منظومة إنفاذ القانون.. 3

ج. التوصيات الخاصة بجماعة أنصار هللا )الحوثيين( وقوات صالح:
 وقف االستهداف املبارش للمدنيني.. 1

 وقف تجنيد األطفال وضامن حقوق الطفل.. 1

 منع التعذيب بأشكاله كافة ووقف املالحقات واإلفراج عن املعتقلني.. 1

وقف زراعة األلغام املضادة لألفراد وتدمري مخزونهم من األلغام.. 1

اللجنة الوطنية للتحقيق يف ادعاءات انتهاكات حقوق االنسان 

الجمهورية اليمنية -  عدن 
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