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أو ًال /المقدمـــــــــــــة
أنشــئت اللجنــة مبوجــب القــرار الجمهــوري رقــم ( 1)140لســنة 2012م ،واملعــدل بالقــرار الجمهــوري
رقــم ( )13لســنة 2015م ، 2والقــرار الجمهــوري رقــم  66لســنة 2016م ، 3والقــرار الجمهــوري رقــم
( )97لســنة 2016م ، 4واســتنادا اىل املبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة ، 5وقــرار مجلــس حقــوق
اإلنســان 19/18لســنة 2011م  ،6ومــا تــاه مــن قــرارات ملجلــس حقــوق اإلنســان ذات الصلــة، 7
وقــرارات مجلــس األمــن الــدويل الداعيــة إىل تعزيــز حقــوق اإلنســان يف (اليمــن) مــن خــال إيجــاد
آليــة وطنيــة مســتقلة؛ للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان.
حرصــت اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف (اليمــن)
)2
عــى القيــام مبهامهــا يف عمليــة التحقيــق يف انتهــاكات حقــوق اإلنســان وفقــا لقــرارات إنشــاءها
املذكــورة أعــاه؛
ترحــب اللجنــة بقــرار مجلــس حقــوق اإلنســان األخــر  16/33لســنة 2016م ، 8الــذي اشــاد
)3
بالتقريــر األويل الــذي أصدرتــه اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان
يف الجمهوريــة اليمنيــة ،وبقــرار متديــد عمــل اللجنــة ملــدة عــام آخــر ،والــذي طلــب مــن مكتــب
املفــوض الســامي ( )OHCHRتقديــم املســاعدة التقنيــة واملشــورة الفنيــة للجنــة؛ لتمكينهــا مــن إمتــام
أعاملهــا الخاصــة بالتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،والتجــاوزات التــي ترتكبهــا
جميــع األطــراف يف (اليمــن) .كــا نــص عــى تخصيــص خــراء دوليــن إضافيــن ملكتــب املفوضيــة
بــــ (اليمــن) بهــدف مــؤازرة اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان.
يهــدف هــذا التقريــر إىل إطــاع الــرأي العــام الوطنــي والــدويل عــى آخــر تطــورات حالــة
)4
حقــوق اإلنســان والوضــع اإلنســاين يف اليمــن ،ويتضمــن عــرض لنــاذج عــدد مــن ادعــاءات
انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،التــي حققــت فيهــا اللجنــة ،ونتائــج التحقيقــات التــي توصلــت إليهــا،
خــال فــرة التقريــر.
يغطــي هــذا التقريــر موجــزا عــن أبــرز أعــال وأنشــطة اللجنــة للفــرة مــن  1أغســطس
)5
2016م وحتــى  31ينايــر 2017م ،ويســلط الضــوء عــى أعــال الرصــد والتوثيــق والتحقيــق امليــداين
التــي تجريهــا اللجنــة عــى امتــداد مســاحة اليمــن ،وأهــم التحديــات واملعوقــات التــي تواجههــا،
والتوصيــات ألطــراف النــزاع ،وللمجتمــع الــدويل واإلقليمــي بشــأن وضــع حقــوق اإلنســان والوضــع
اإلنســاين يف الجمهوريــة اليمنيــة.
كــا يعــد هــذا التقريــر مكمــا ومتصــا بالتقريــر األويل الــذي أصدرتــه اللجنــة يف أغســطس مــن
 -1القرار الجمهوري بشأن إنشاء وتشكيل لجنه للتحقيق يف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان
 -2قرار جمهوري بتعديل القرار  140وتسمية أعضاء اللجنة.
 -3قرار جمهوري بتعيني  4أعضاء يف اللجنة.
 -4قرار جمهوري بتمديد عمل اللجنة لسنة أخرى.
 -5اتفاقية االنتقال السلمي للسلطة التي تم التوقيع عليها بتاريخ  23نوفمرب 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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العــام املــايض ،وجزئــا ال يتجــزأ مــن التقريــر الشــامل الــذي ســتعده اللجنــة طبقــا لنــص قــرار
إنشــائها عنــد انتهــاء فــرة عملهــا؛ والــذي ســيتم تســليمه إىل القضــاء وإىل مجلــس النــواب وفقــا
للمرجعيــات الترشيعيــة للجنــة.

ثانيــًا /المنهجيـــــــــــــــــــــة
1.1تؤكــد اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف «اليمــن» التزامهــا
باملنهجيــة واملعايــر واملبــادئ املعمــول بهــا يف لجــان األمــم املتحــدة واللجــان املامثلــة ،ووفقــا ملــا
نــص عليــه قــرار إنشــائها رقــم ( 1)140ســنة 2012؛ وخصوصــا الفقــرة (ب) مــن املــادة  2منــه،
وكذلــك التعديــات امللحقــة بــه ،واملتمثلــة يف الحيــاد واالســتقاللية والرسيــة والدقــة والوضــوح
واملهنيــة ،كــا تؤكــد التزامهــا أيضــا يف مامرســتها لعملهــا بالــروط واملعايــر الدوليــة؛ وذلــك
إعــاال لنــص املــادة ( )2الفقــرة (ج) مــن قــرار إنشــاء اللجنــة الــذي يلزمهــا بــأداء مهامهــا وفقــا
للمعايــر الدوليــة والترشيعــات الوطنيــة والعهــود الدوليــة ذات الصلــة بنشــاطها التــي صادقــت
عليهــا الجمهوريــة اليمنيــة.
 2.2حرصــت اللجنــة يف هــذا التقريــر عــى بيــان االنتهــاكات التــي ارتكبــت مــن قبــل جميــع األطراف،
وتــم رصدهــا وتوثيقهــا مــن قبــل راصــدي اللجنــة املنترشيــن يف عمــوم محافظــات الجمهوريــة،
أو مــن قبــل منظــات املجتمــع املــدين ،أو مــن خــال البالغــات والشــكاوى املبــارشة ،وكــذا بيــان
مــا تــم التحقيــق فيــه مــن قبــل أعضــاء اللجنــة وفريــق التحقيــق املســاعد.
3.3إجــراء العديــد مــن املقابــات املبــارشة مــع الضحايــا وذويهــم وشــهود العيــان ،واالســتامع
إىل إفــادات املبلغــن ،كــا بــادرت اللجنــة إىل االســتعانة بخــرات وطنيــة يف مجــال األســلحة
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 ( )OHCHRمبوجــب قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان  16/33لســنة
2016م. 2
4.4أجــرت اللجنــة عــدد مــن الزيــارات امليدانيــة ،ســواء للمناطــق أو املواقــع التــي حدثــت فيهــا
االنتهــاكات عمومــا ،أو تلــك التــي مازالــت النزاعــات املســلحة مســتمرة فيهــا ،وتشــمل :محافظــة
عــدن ،و (تعــز) ،و (الضالــع) ،و (البيضــاء) ،و(مــأرب) ،و (الجــوف)؛ للتحقيــق يف عــدد مــن
ادعــاءات االنتهــاكات الخطــرة لحقــوق اإلنســان ،وأحيانــا الزيــارات الفوريــة ملواقــع االنتهــاكات
ألماكــن التفجــرات التــي حدثــت يف العاصمــة املؤقتــة (عــدن) وعــدد مــن املناطــق االخــرى؛
5.5ســعت اللجنــة وبوســائل مختلفــة للتواصــل مــع أطــراف النــزاع لتســهيل أعــال التحقيقــات
التــي تجريهــا ،وضــان الوصــول إىل مناطــق االنتهــاكات ،مبــا فيهــا املناطــق التــي تقــع خــارج
نطــاق ســيطرة الحكومــة الرشعيــة ،غــر أن عــدم تعــاون بعــض األطــراف مــع اللجنــة ظــل عائقــا
حقيقيــا أمــام اللجنــة يف إجــراء تحقيقــات يف هــذه املناطــق ،وللتغلــب عــى ذلــك حرصــت اللجنة
-1القرار الجمهوري بشأن إنشاء وتشكيل لجنه للتحقيق يف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان..
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عــى اتخــاذ خطــوات مختلفــة مبــا فيهــا التخاطــب املبــارش أو طلــب املســاعدة مــن قبــل مكتــب
املفــوض الســامي يف اليمــن.
6.6اســتطاعت اللجنــة عــر فريــق الرصــد امليــداين مــن جمــع معلومــات أوليــة ،ورصــد وتوثيــق
العديــد مــن االدعــاءات يف مختلــف املناطــق التــي تشــهد نــزاع مســلح و تأمــل مواصلــة إجــراء
تحقيقاتهــا خصوصــا إذا مــا تعاونــت األطــراف التــي تقــع بعــض هــذه املناطــق تحــت ســيطرتها،
أو بعــد توفــر وســائل األمــن والحاميــة للمحققــن للوصــول ملناطــق تشــهد انتهــاكات مســتمرة.
7.7الزيارات امليدانية:
واصلــت اللجنــة الوطنيــة تنفيــذ برنامجهــا الخــاص بالنــزول امليــداين للتحقيــق يف ادعــاءات انتهاكات
حقــوق اإلنســان؛ وذلــك بنــزول أعضــاء اللجنــة وفريــق التحقيــق املســاعد لهــا إىل بعــض مناطــق
وقــوع االنتهــاكات؛ وذلــك بغــرض معاينتهــا واســتكامل التحقيــق فيهــا.
وقــد تــم النــزول خــال الفــرة مــن  31يوليــو  2016إىل  31ينايــر  ،2017وهــي الفــرة التــي يغطيهــا
التقريــر ،إىل كل مــن محافظــة «البيضــاء» ،ومحافظــة «الضالــع» ،ومحافظــة «تعــز» ،وإىل عــدة
مناطــق يف العاصمــة املؤقتــة «عــدن» ،ومحافظــة «الجــوف» ومحافظــة «مــأرب».

ثالثــــــــــــــًا /السيـــــــاق

أ .التطورات السياسية املحلية:

شــهدت «اليمــن» خــال فــرة التقريــر ،العديــد مــن التطــورات السياســية واالجتامعيــة التــي أثــرت
دون شــك عــى حالــة حقــوق اإلنســان والوضــع اإلنســاين يف عمــوم محافظــات الجمهوريــة ،ومــن
أبرزهــا :ــ
1.1عــودة بعــض املرافــق الحيويــة ألداء أعاملهــا يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة الرشعيــة؛
ومــن ضمــن ذلــك انتظــام حركــة التنقــل مــن وإىل «اليمــن» عــر مطــار «عــدن» الــدويل ومطــار
«ســيئون» وذلــك لتســهيل تقديــم خدمــات الســفر للمــرىض والجرحــى وطــاب الجامعــات
واملغرتبــن والبعثــات الدبلوماســية اإلقليميــة والدوليــة.
2.2رغــم النــداءات التــي أطلقتهــا وكاالت األمــم املتحــدة واملنظــات العاملــة يف مجــال اإلغاثــة
واألعــال اإلنســانية ،إال أن مــا تــم تقدميــه مــن قبــل املانحــن مل يلبــي االحتياجــات األساســية
التــي طالبــت بهــا الــوكاالت ،ومــا وصــل إىل املترضريــن الفعليــن ظــل محــدودا ،وتالحــظ اللجنــة
أن املســاعدات ال يتــم توزيعهــا بشــكل عــادل عــى املحافظــات بحســب األولويــة ،ومل يتــم إيصــال
املســاعدات إىل كثــر مــن املناطــق املتــررة .
3.3فشــل مســاعي الحــل الســلمي للــراع القائــم يف اليمــن خــال فــرة التقريــر ،وســاهم التعــر
الــذي تواجهــه مهــام ومســاعي مبعــوث األمــن العــام لألمــم املتحــدة إىل اليمــن ،إىل حــد كبــر،
يف تدهــور الوضــع االقتصــادي للدولــة ،وفاقــم مــن األزمــة اإلنســانية،
4.4توقــف الخدمــات األساســية يف الكثــر مــن املجــاالت ،بشــكل كيل أو جــزيئ يف كثــر مــن
محافظــات الجمهوريــة ،ويشــمل ذلــك تراجــع مخــزون األغذيــة ،وانهيــار النظــام الصحــي،
وانعــدام الوقــود ،وخدمــات الكهربــاء ،وامليــاه ..الــخ ،والــذي أدى إىل نتائــج كارثيــة وانتشــار
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أمــراض وأوبئــة يف مناطــق مختلفــة.

ب .استمرار النزاع املسلح:

 1.1اســتمرار النــزاع املســلح يف كثــر مــن املناطــق اليمنيــة ،مــا تســبب يف ســقوط العديــد مــن
الضحايــا املدنيــن مــا بــن قتيــل وجريــح ونــازح ،ويشــكل األطفــال والنســاء والشــيوخ النســبة
األعــى مــن حيــث عــدد الضحايــا املدنيــن املســتهدفني باأللغــام والقصف مبختلــف أنواع األســلحة
الثقيلــة؛ باإلضافــة إىل تدمــر البنــى التحتيــة واملنشــآت التعليميــة والصحيــة.

ج .األثر االقتصادي للنزاع:

•يعــاين االقتصــاد يف «اليمــن» أساســا مــن اختــاالت هيكليــة مزمنــة ،وجــاء النــزاع املســلح الــذي
تــدور رحــاه يف الكثــر مــن املناطــق اليمنيــة ليزيــد مــن صعوبــة الوضــع االقتصــادي ،وإىل
حــدوث مشــاكل إنســانية كبــرة وأزمــات اقتصاديــة أكــر.
•وقــد الحظــت اللجنــة مــن خــال مــا رفــع إليهــا مــن راصديهــا يف املحافظــات اليمنيــة اســتمرار
تدهــور األوضــاع االقتصاديــة والخدميــة بشــكل مريــع ،وظهــرت حــاالت للمجاعــة يف بعــض
مديريــات «حجــة» و»الحديــدة» ،وارتفعــت معــدالت الفقــر يف كثــر 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؛
•اآلثــار االقتصاديــة للنــزاع شــملت جميــع القطاعــات االقتصاديــة يف «اليمــن»  ،حيــث توقفــت
قطاعــات اقتصاديــة بشــكل كيل ،وأخــرى تقلــص نشــاطها وأصبحــت إمكانيــة اســتمرارها صعبــة
للغايــة نتيجــة لتحملهــا أعبــاء إضافيــة ،األمــر الــذي أدى إىل فقــدان مئــات اآلالف مــن املدنيــن
لوظائفهــم ومصــادر دخلهــم ،كــا أن عجــز موازنــة الدولــة املزمــن والناتــج عــن انخفــاض
إيراداتهــا بســبب النــزاع ،واســتخدام أطــراف النــزاع ملــوارد الدولــة ،أدى إىل تدهــور االحتياطــي
النقــدي للدولــة؛ وانهيــار ســعر الريــال أمــام العمــات األجنبيــة ،والشــك أن مجمــل هــذه املعطيــات
واملــؤرشات االقتصاديــة قــد انعكســت آثارهــا بالــرورة عــى واقــع حقــوق اإلنســان يف «اليمــن»
بشــقيه االقتصــادي واالجتامعــي.

د .املساعي الدولية:

•ســعى املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة للتواصــل مــع أطــراف الــراع ،وتــم
عقــد لقــاءات يف «عــدن» و»صنعــاء» و»الريــاض» ،لتقريــب وجهــات النظــر ،كــا تقــدم وزيــر
الخارجيــة األمريــي الســابق  /جــون كــري مببــادرة للحــل يف اليمــن ،مل تلقــى القبــول .ونتيجــة
لعــدم التوصــل إىل حــل ســلمي حتــى اآلن فــإن حالــة حقــوق اإلنســان يف «اليمــن» التــزال تشــهد
الكثــر مــن االنتهــاكات بشــكل مســتمر .وتأمــل اللجنــة أن تكلــل جهــود املبعــوث الــدويل بالنجاح؛
األمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إىل اســتقرار الوضــع الســيايس يف «اليمــن» ،مــا ســينعكس
 -دون أدىن شــك وبشــكل إيجــايب  -عــى حالــة حقــوق اإلنســان ،وسيســاعد عــى رفــع املعانــاة
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التــي ميــر بهــا الشــعب اليمنــي.

رابعًا /التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق االنسان
•تتطلــع اللجنــة إىل تنفيــذ قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان رقــم ( )16/33لســنة 2016م  ،بشــأن
تقديــم الدعــم واملســاعدة التقنيــة والفنيــة مــن قبــل مكتــب املفــوض الســامي ( )OHCHRبشــكل
عاجــل ،يك تتمكــن اللجنــة مــن القيــام بأعاملهــا؛
•ورغــم التواصــل فيــا بــن اللجنــة ومكتــب املفــوض باليمــن ،منــذ نوفمــر املــايض ،إال أنــه وحتى
كتابــة هــذا التقريــر مل تتلقــى اللجنــة أي نــوع مــن أنــواع الدعــم واملســاعدة التقنيــة والفنيــة
للجنــة التــي نــص عليهــا قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان ( )16/33لســنة 2016م.
•تحــرص اللجنــة عــى 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 بــن املفوضيــة واللجنة،
•بــادرت اللجنــة منــذ الوهلــة األوىل بعــد صــدور قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان ( )16/33إىل
التواصــل مــع ممثــل مكتــب املفــوض الســامي يف اليمــن للتعبــر عــن ترحيبهــا بالقــرار،
واســتعدادها للتعــاون ،وتحديــد احتياجاتهــا العاجلــة يف مجــال الدعــم والخــرة الفنيــة،
•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 حــن صــدور القــرار.

خامسا :العالقة مع أطراف النزاع:

أ .العالقة مع الحكومة اليمنية:

•واجهــت اللجنــة بعــض الصعوبــات يف التواصــل مــع الحكومــة الرشعيــة ،مــن أجــل الــرد عــى
بعــض االستفســارات حــول بعــض وقائــع االنتهــاكات ،وذلــك نظــرا لعــدم تواجــد الحكومــة يف
العاصمــة املؤقتــة للفــرة مــا قبــل نوفمــر 2016م
•بعــد انتقــال الحكومــة اىل العاصمــة املؤقتــة ،عقــدت اللجنــة اجتامعــا مع رئيــس مجلس الــوزراء،
وتــم االتفــاق عــى 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 عــى 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 ،كــا تــم تعيــن ضابــط اتصــال مــن قبــل وزارة الدفــاع
للتنســيق مــع اللجنــة.

ب .العالقة مع التحالف العريب لدعم الرشعية يف اليمن:

•تجــدر باإلشــارة إىل أن اللجنــة حرصــت عــى 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،
•وجهــت اللجنــة أكــر مــن خطــاب يشــمل طلــب التوضيــح والــردود عــى عــدد مــن الوقائــع
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 عــى كافــة
االستفســارات التــي طالبــت بهــا اللجنــة.
•بتاريــخ  15ينايــر 2017م عقــدت اللجنــة لقــاءا مطــوال مــع فريــق تقييــم الحــوادث التابــع
للتحالــف العــريب ،وتــم االتفــاق فيــه عــى آليــة لالتصــال والتعــاون يف القضايــا التــي تحقــق
فيهــا اللجنــة ،واســتمرار العالقــة املســتقبلية بينهــا،
•تأمــل اللجنــة أن األليــة املتفــق عليهــا يف منتصــف ينايــر املــايض مــع فريــق تقييــم الحــوادث
املشــرك ستســاهم يف تعزيــز التنســيق والتعــاون وتســهيل مهــام اللجنــة املناطــة بهــا.

ج.

عالقــــة اللجنة الوطنية مبليشيا الحويث وقوات صالح:

•منــذ تدشــن اللجنــة ألعاملهــا يف نهايــة العــام 2015م ،بــادرت اللجنــة بالتواصــل مــع قيــادة
املكتــب الســيايس للحوثيــن (جامعــة أنصــار اللــه) وحلفاءهــا لتحديــد ضابــط اتصــال ،والــرد
عــى 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 الحوثيــن ،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؛
•تدعــو اللجنــة مليشــيا الحــويث وقــوات صالــح إىل التعــاون مــع اللجنــة مــن خــال تحديــد
ضابــط اتصــال للــرد عــى استفســارات اللجنــة بشــأن االدعــاءات املزعــوم ارتكابهــا مــن قبلهــا
واملعروضــة أمــام اللجنــة.

سادسا :العالقة مع منظمات المجتمع المدني:

•عقــدت اللجنــة لقــاء تشــاوريا مــع ( )32منظمــة مــن منظــات املجتمــع املــدين القادمــة مــن
«عــدن» و»لحــج» و»أبــن» و»الضالــع» ،وغريهــا مــن املحافظــات مبقــر اللجنــة بالعاصمــة
املؤقتــة (عــدن) بتاريــخ  14ديســمرب 2016م ،وقــد تــم خــال هــذا اللقــاء تــدارس آفــاق التعــاون
يف مجــال رصــد وتوثيــق ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان بــن اللجنــة الوطنيــة ومنظــات
املجتمــع املــدين العاملــة يف «اليمــن».
•تتابــع اللجنــة عــن كثــب أنشــطة وإصــدارات منظــات 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 أعــال ونشــاطات اللجنــة ،ومــا تــم
رصــده وتوثيقــه والتحقيــق فيــه يف مجــال حقــوق اإلنســان ،واملهــام الوطنيــة املوكلــة إليهــا ،فضــا
عــن بعــض البيانــات التــي تصدرهــا بصــورة اســتثنائية ،اســتجابة لتطــورات األحــداث.

ثامنا :موجز ألبرز األعمال واألنشطة التي نفذتها اللجنة خالل فترة التقرير:

 1.1إنجاز التقرير األويل وتقدميه لرئيس الجمهورية اليمنية يف  14أغسطس 2016م.
2.2عقد مؤمتر صحفي مبناسبة إطالق التقرير األويل بتاريخ  15أغسطس 2016م.
3.3عقــد لقــاء تشــاوري بــن رئيــس وأعضــاء اللجنــة ومديــر مكتــب املفوضيــة الســامية لحقــوق
اإلنســان يف «الــرق األوســط وشــال أفريقيــا» بتاريــخ  28و 29أغســطس لعــام 2016م.
4.4عقــد لقــاء تشــاوري بــن رئيــس اللجنــة وأعضائهــا وســفراء الــدول الثــاين عــرة واالتحــاد
األورويب بتاريــخ  4ســبتمرب 2016م ،والــذي قــدم مــن خاللــه عــرض توضيحــي عــن أعــال
اللجنــة ومنهجيتهــا ،وواليتهــا ،واختصاصهــا ،وأســاليب عملهــا ،وصالحيتهــا وإنجازاتهــا خــال
الفــرة الســابقة؛ وكــذا الــرد عــى استفســارات الســفراء.
5.5عقــد عــدة لقــاءات مــع الحكومــة اليمنيــة؛ لبحــث ســبل تعزيــز واقــع حقــوق اإلنســان يف
«اليمــن» ،ورفــع معانــاة املواطنــن يف مختلــف املناطــق اليمنيــة.
6.6مشــاركة رئيــس اللجنــة وعــدد مــن أعضائهــا يف جانــب مــن جلســات الــدورة ( )33ملجلــس حقوق
اإلنســان يف ســبتمرب 2016م ،واللقــاء ببعــض ممثــي الــدول ،والبعثــات الدبلوماســية العاملــة يف
«جنيــف» ،وممثــي العديــد مــن املنظــات والهيئــات الدوليــة ،بهــدف تعزيــز آليــة عمــل اللجنــة
الوطنيــة للتحقيــق ،ومدهــا بــكل الخــرات واملعــارف واملعلومــات والقــدرات التــي مــن شــأنها
املســاعدة عــى أداء مهامهــا.

تاســعا :وقائــع االدعــاءات باالنتهــاكات المتعلقــة بالقانــون الدولــي اإلنســاني
والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان التــي تــم توثيقهــا ورصدهــا والتحقيــق فيهــا
خــال الفتــرة مــن  31يوليــو  2016إلــى  31ينايــر :2017

اســتمرت اللجنــة الوطنيــة يف أداء املهــام املوكلــة إليهــا رغــم الصعوبــات الناشــئة عــن اســتمرار
النــزاع املســلح يف املحافظــات اليمنيــة وتدهــور األوضــاع األمنيــة يف البــاد ،حيــث قــام فريــق الرصــد
التابــع للجنــة  -املتواجــد يف كافــة املحافظــات  -برصــد وتوثيــق العديــد مــن االنتهــاكات املتعلقــة
بالقانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،كــا حرصــت اللجنــة منــذ البدايــة
عــى وضــع تصنيــف لالنتهــاكات التــي تعمــل عــى رصدهــا والتحقيــق فيهــا ،وتــم صياغــة ورقــة
مرجعيــة للراصديــن واملحققــن لتحديــد أشــكال االنتهــاكات التــي تقــع عــادة تحــت كل قانــون منهام،
وذلــك اســتنادا للمواثيــق الدوليــة األساســية الخاصــة بقانــون حقــوق اإلنســان التــي صادقــت عليهــا
الجمهوريــة اليمنيــة ،واتفاقيــات جنيــف األربــع والربتوكــوالن املضافــان لهــا ،إضافــة إىل قواعــد
القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف ،وذلــك باالعتــاد عــى التكييــف املتفــق عليــه للنــزاع الدائــر
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حاليــا يف اليمــن ،والــذي يعــد نزاعــا مســلحا غــر دويل ،حيــث رأت اللجنــة انطبــاق قواعــد والتزامــات
الربتوكــول الثــاين املتعلــق بالحــرب املســلحة الغــر دوليــة واملــادة ( )3املشــركة باتفاقيــات جنيــف،
إضافــة إىل نصــوص وأحــكام االتفاقيــات املصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة ،مــع عــدم
املســاس باملبــادئ العامــة واألساســية لحقــوق اإلنســان وهــي الحــق يف الحيــاة والكرامــة ومنــع
االســتعباد.
كــا قــام أعضــاء اللجنــة بكتابــة وثيقــة مرجعيــة قانونيــة لتحديــد هويــة أطــراف النــزاع باالعتــاد
عــى 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 .
•وقــد اعتمــدت اللجنــة  -بشــكل رئيــي ومبــارش  -عــى عمليــة التوثيــق وجمــع املعلومــات
عــر آليتهــا الداخليــة املتمثلــة براصديهــا املنترشيــن يف عمــوم املحافظــات ،والذيــن يقومــون
برصــد وتوثيــق الكثــر مــن ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي يجرمهــا القانــون الــدويل
اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،وتشــيد اللجنــة بفريــق الراصديــن التابــع لهــا،
وقدرتهــم عــى العمــل يف امليــدان رغــم كل الظــروف واملعوقــات ،واســتطاعتهم الوصــول إىل
مناطــق االنتهــاكات ،الســيام املناطــق املتــررة بالنــزاع املســلح ،هــذا باإلضافــة إىل عــدد مــن
الوســائل األخــرى التــي اعتمــدت عليهــا اللجنــة يف مجــال الرصــد والتوثيــق والتحقيــق،
•وصــل عــدد االدعــاءات التــي تــم رصدهــا وتوثيقهــا خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر ()6.479
حالــة ادعــاء ،مــن بينهــا ( )3.015حالــة ادعــاء انتهــاك تــم رصدهــا وتوثيقهــا مــن قبــل راصــدي
اللجنــة ،و( )3.464حالــة ادعــاء تــم اســتالمها مــن قبــل منظــات املجتمــع املــدين.
•تــم االنتهــاء مــن التحقيــق يف ( )2.513حالــة ادعــاء انتهــاك مــن إجــايل مــا وصــل إىل اللجنــة
خــال الفــرة املذكــورة أعــاه،
•تــم إجــراء ( )6030مقابلــة مــع الضحايــا وذويهــم والشــهود واملبلغــن والخــراء تــم اثباتهــا
مبحــارض واســتامرات رســمية معتمــدة مــن اللجنــة ،ومتــت أرشــفتها الكرتونيــا يف قاعــدة
بيانــات اللجنــة كــا تــم حفظهــا ورقيــا يف أرشــيف اللجنــة الرســمي،
•تــم تقســيم وقائــع االدعــاءات التــي رصدتهــا وحققــت فيهــا اللجنــة وفقــا للقانــون إىل انتهــاكات
متعلقــة بالقانــون الــدويل اإلنســاين وانتهــاكات متعلقــة بالقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان
وعــى النحــو املبــن 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:
اســتهداف املدنيــن ،وتجنيــد األطفــال ،وزرع األلغــام ،واســتهداف الطواقــم الطبيــة واملنشــئات
الصحيــة ،إضافــة إىل اســتهداف األعيــان الثقافيــة وتفجــر املنــازل والتهجــر القــري للمدنيــن.
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1.1استهداف المدنيين:

أ) استهداف املدنيني (قتل):

وصــل عــدد حــاالت القتــل الناتجــة عــن اســتهداف املدنيــن التــي تــم رصدهــا وتوثيقهــا والتحقيــق
فيهــا مــن قبــل اللجنــة خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر عــدد ( )1.181حالــة ادعــاء ،ســقط فيهــا
( )860رجــل و( )100امــرأة و( )221طفــل.

ب) استهداف مدنيني (إصابات):

وثقــت اللجنــة وقامــت بالتحقيــق يف عــدد ( )2.697حالــة ادعــاء بوقــوع إصابــات بضحايــا مــن
املدنيــن جــراء اســتهدافهم يف مناطــق ســكنية بعــدد مــن املحافظــات ،مــن بينهــم ( )2.227رجــل
و( )170امــرأة و( ))300طفــل ،وتوزعــت اإلصابــات مــا بــن جســيمة وبســيطة .وال شــك أن ضخامــة
هــذه األرقــام تعكــس عــدم التــزام أطــراف النــزاع يف اليمــن بضوابــط حاميــة املدنيــن ،والتمييــز
بينهــم وبــن املقاتلــن ،الســيام النســاء واألطفــال املشــمولني بالحاميــة املضاعفــة كونهــم مــن
الفئــات التــي مل تحمــل الســاح يف اليمــن.

نماذج للتحقيق في ادعاءات استهداف المدنيين
أ) مناذج للتحقيق يف ادعاءات استهداف املدنيني املرتكبة من قبل ميليشيات الحويث
وقوات صالح:

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

تتلخــص الواقعــة  -وفقــا للوثائــق التــي حصلــت عليهــا اللجنــة وإفــادة الشــهود وأقــوال أرس الضحايا
والجرحــى وســكان الحــي الذيــن تــم االســتامع لهــم مــن قبــل املحققــن والراصديــن – أنــه بتاريــخ
2015/6/30م ســقطت قذائــف كاتيوشــا بــن بلــويك ( )5 ،4وعامئــر الجيــش يف نهايــة شــارع
الســجن املركــزي باملنصــورة وبالقــرب مــن محــل بــن موتــه للكهربائيــات بتاريــخ 2015/6/30م مــم
أدى لســقوط ( )11قتيــل و( )15جريــح ،حيــث نقــل املصابــن ملستشــفيات أطبــاء بــا حــدود والنقيب
و 22مايــو.
وبحســب أقــوال الشــهود (ح.ع.ع.أ) و (أ.أ.ج.ع) و (م.ع .م) فــإن عــددا مــن قذائــف الكاتيوشــا تــم
إطالقهــا مــن اتجــاه منطقــه املشــاريع العســكرية (البســاتني) ،والتــي كانــت تقــع تحــت ســيطرة
ميليشــيات الحــويث وقــوات صالــح وحلفائهــم ،هــذا يف حــن أن الثابــت مــن خــال معاينــة اللجنــة
ملــكان وقــوع القذائــف أن املوقــع هــو حــي ســكني .وبحســب إفــادة الشــهود مــن ســكان الحــي،
مل تكــن توجــد يف الحــي أيــة أهــداف عســكرية وثكنــات للمقاومــة .وقــد وجــه أهــايل الضحايــا
واملصابــن االتهــام مليليشــيات الحــويث وقــوات صالــح ،كــا أكــدت األدلــة التــي توصلــت إليهــا اللجنة
 ومنهــا بقايــا املقذوفــات ورأي الخبــر العســكري والعديــد مــن األدلــة األخــرى املحفوظــة يف ملــفالقضيــة لــدى اللجنــة  -صحــة هــذا االتهــام ومســؤولية جامعــة الحــويث وقــوات صالــح عــا نتــج
عنــه.

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

تتلخــص الواقعــه يف انــه بتاريــخ  2016/6/22شــهد حــي وادي املــدام مبديريــة القاهــرة مبحافظــة
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تعــز ســقوط عــدد مــن القذائــف عــى الحــي مــا أدى إىل ســقوط ( )11مــدين مــن بينهــم ( )5قتــى
( )4منهــم نســاء ،باإلضافــة إىل ( )6جرحــى ،وتــرر عــدد مــن املحــات الخاصــة باملواطنــن وإتــاف
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
( )12:30مــن يــوم 2016/6/22م ســقطت قذيفــة يف الشــارع فــوق الســائلة بجــوار منــزل (أ.ق.م)،
أثنــاء عــودة النــاس مــن الســوق ،كــا هــو الحــال يف شــهر رمضــان .وصــادف وجــود مــاره مــن
النســاء .ونتــج عــن ذلــك مقتــل ( )4نســاء وشــخص آخــر مــن أهــايل الحــارة و( )6جرحــى .وجــاء
يف أقوالهــم أن القذيفــة كانــت مــن اتجــاه شــارع الخمســن ،حيــث يســيطر ويتمركــز مســلحني
ميليشــيات الحــويث وقــوات صالــح .ويعــد الحــي مــن األحيــاء املكتظــة بالســكان الــذي وليــس فيــه
أي وجــود عســكري أو أي ثكنــة عســكرية للمقاومــة.
ومــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،وبحســب مــا تضمنتــه نتائــج التحقيــق املحفوظــة يف
ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،ثبــت لــدى اللجنــة أن الجهــة املرتكبــة
لالنتهــاك هــي ميليشــيات الحــويث وقــوات صالــح.

 .3واقعة استهداف حارة القرية يف عصيفرة  -محافظة تعز

تتلخــص الواقعــة بحســب مــا هــو ثابــت لــدى اللجنــة بســقوط صــاروخ كاتيوشــا عــى حــارة
القريــة منطقــة «عصيفــرة» تاريــخ  2015/8/20نتــج عنهــا ( )10قتــى بينهــم ( )9أطفــال . ،وتعتــر
حــارة القريــة يف مدينــة تعــز مــن األحيــاء املكتظــة بالســكان والتــي يقطنهــا مدنيــن مــن الفئــات
الفقــرة جــدا ،ويحــد هــذه الحــارة رشقــا مقــرة الســعيد املالصــق ملســجد وكليــة الســعيد مبنطقــه
«عصيفــرة» ،وشــاال شــارع وادي القــايض حــارة املســبح ،وجنوبــا شــارع املغرتبــن .وكان وقــت
ســقوط الصــاروخ يف الســاعة ( 5عــرا) ،وهــو الوقــت الــذي يخــرج فيــه األطفــال عــادة مــن
مدارســهم املســائية مــا تســبب يف ســقوط معظــم الضحايــا مــن األطفــال ،كــا نتــج عــن ســقوط
الصــاروخ تدمــر أجــزاء مــن منــازل (ص.م.م) و(م .م) ،وهــي مــن املنــازل البســيطة وإتــاف بــاص
املواطــن (ع.غ) ،وبــاص املواطــن (ع.م.غ).
وبحســب مضمــون شــهادة الشــهود (أ.م.س)( ،خ .م.غ)( ،ع.ع.ع) و (ع.ح.ق.م) ،أنــه يف حــوايل
الســاعة الخامســة عــرا مــن يــوم 2015/8/20م ،ســقط صــاروخ كاتيوشــا أثنــاء مــا كان أطفــال
الحــارة يلعبــون كــرة القــدم أمــام مدرســة العــا األهليــة ،حيــث شــوهد دخــان كثيــف أمــام دكان
الخضمــي ،والــذي تــررت كافــة البضاعــة املوجــودة فيــه ،وعنــد حضورهــم شــاهدوا أشــاء 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 عــى املنطقــة ،كــا
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 خــال 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 ( 30كــم) ،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 خــال 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».

 .4واقعــة اســتهداف مدنيــن يف حــي شــعب الدبــا جــوار «مســجد الســام» مديريــة
«صالــة» محافظــة تعــز:

تتلخــص وقائــع الحادثــة انــه يف حــوايل الســاعة ( )6:30مســاءا بتاريــخ 2016/4/8م ،ســقطت
قذيفــة هــاون أثنــاء خــروج املصلــن مــن صــاة املغــرب ،وتطايــرت شــظايا القذيفــة يف مــكان
وقوعهــا ،مــا أدى إلصابــة املتواجديــن يف الشــارع ،ونتــج عــن ذلــك ســقوط ( )14ضحيــة مــن
بينهــم ( )2قتــى و( )12جريحــا.
وبحســب مضمــون أقــوال الشــهود( :م.ا.س)( ،ي.ن.م)( ،ا.ع.ن) و(ق.ع.م) ،أكــدوا أنــه حــوايل الســاعة
السادســة والنصــف بعــد صــاة املغــرب بتاريــخ 2016/4/8م ســقطت قذيفــة هــاون أثنــاء خــروج
املصلــن مــن املســجد ،ونتــج عنهــا إصابــة املواطنــن املتواجديــن يف نفــس املــكان وبعــض األطفــال
الذيــن كانــوا يلعبــون ،وأن إطــاق الصــاروخ تــم مــن أماكــن متركــز وســيطرة مليشــيات الحــويث
وقــوات صالــح يف القــر الجمهــوري ،وأن الحــي يتــم اســتهدافه بشــكل مســتمر.
ومــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وأقــوال الضحايــا ورأي
الخبــر العســكري التابــع للجنــه ،تبــن أن الجهــة املتســببة لالنتهــاك هــي مليشــيات الحــويث وقــوات
صالــح املتمركــزة يف «القــر الجمهــوري» و»تبــة الســال».

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

مــكان حصــول الواقعــة هــو عــدد مــن املســاكن يف أحيــاء وشــوارع «دار ســعد» اآلهلــة بالســكان،
وذات الكثافــة ســكانية عاليــة ،وبالتحديــد يف أحيــاء «دار ســعد الرشقيــة» و»شــارع امليــدان»
وشــوارع بجانــب «مســجد شــيخان» .وتخلــص الواقعــة يف ســقوط ضحايــا مــن جــراء قصــف
بقذائــف الكاتيوشــا والهــاون عــى تلــك الشــوارع بشــكل متكــرر عــى منطقــة «دار ســعد» بالتواريــخ
( )1،4،6،7،11،18،19،20.21،22،24مــن شــهر (2015 )7م يف األوقــات مــن الفجــر والصبــاح
والظهــرة ومنتصــف الليــل ،ونتــج عــن تلــك القذائــف ســقوط ( )56قتيــا منهــم ( )15طفــا و()8
نســاء ،إضافــة إىل ( )89جريحــا ،منهــم ( )16طفــا و( )17امــرأة.
وقــد جــاء بأقــوال الشــاهد (ح.م .غ .أ) ،والــذي يســكن بــدار ســعد شــارع امليــدان ،بأنــه بتاريــخ
2015/7/19م (ثالــث أيــام العيــد) الســاعة الثامنــة صباحــا ،أنــه تفاجــأ بســقوط قذيفــة هــاون
انفجــرت بجانــب بقالــة صالــح الحرضمــي ،واشــتعلت ســيارة املواطــن (م.م) ،وأحدثــت إصابــات
 -1إحدى مديريات محافظة عدن محادة ملحافظة لحج
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باملواطــن (م.أ) ،و(و.أ) ،وآخريــن .وأثنــاء مــا كان املواطنــن منشــغلني مبــا حــدث ،وبعــد نصــف
ســاعة تقريبــا ،ســقطت قذيفــة أخــرى بالقــرب مــن التجمــع نتــج عنهــا ســقوط ( )10قتــى وعــدد
مــن الجرحــى ،وتــم إســعاف املصابــن إىل مستشــفيات أطبــاء بــا حــدود والنقيــب ،إال أن القذائــف
توالــت تباعــا عــى املنطقــة وأحدثــت قتــى وجرحــى بشــارع امليــدان والتوبــة وبالرشقيــة.
وجــاء بأقــوال الشــاهد (م .أ .م.أ) ،يســكن بشــارع امليــدان ،بأنــه بتاريــخ 2015/7/19م كان بجانــب
منزلــة الــذي يبعــد عــن مــكان الحادثــة ( )20مــرا ،وعــى صــوت وقــوع القذائــف وصيــاح النــاس،
توجــه إىل موقــع الحــادث ،وشــاهد النــاس يحملــون جثــت ومصابــن 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 بإطــاق عــدة قذائــف متتاليــة  -وبشــكل
مكتــف  -عــى أحيــاء «بــدار ســعد» منهــا «شــارع امليــدان» وشــوارع بجانــب «مســجد شــيخان»
وبالرشقيــة ،وأحدثــت القذائــف العديــد مــن القتــى والجرحــى بــن املدنيــن .وأفــادوا أن هــذه املناطــق
هــي مناطــق مدنيــة مأهولــة بالســكان وبعيــدة عــن أي أعــال عســكرية وبعيــدة عــن أي مقاومــة،
وكان إطــاق تلــك القذائــف بشــكل عشــوايئ دون متييــز ،ومــن الجهــات التــي تتواجــد فيها ميليشــيات
الحــويث وقــوات صالــح.
تبــن للجنــة مــن خــال ســاع أقــوال الضحايــا وذوي الضحايــا واملبلغــن والشــهود ،ومــن خــال
النظــرة الفاحصــة آلثــار بعــض القذائــف يف األماكــن التــي تــم قصفهــا كموقــع بقالــه الحرضمــي،
واألثــار التــي وجــدت عــى الســيارة التــي تواجــدت بجانــب البقالــة ،وانتشــار الشــظايا عــى 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،
كــا 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 شــال
رشق دار ســعد وشــال غــرب أحــواش درهــم وجولــة الكــراع مــرورا مبنــازل املغرتبــن واملــزارع حتــى
منطقــة اللحــوم – بقصــف املنطقــة بقذائــف الهــاون والكاتيوشــا بصــورة متتاليــة ولعــدة أيــام.
وقــد خلصــت اللجنــة مــن خــال التحقيقــات التــي قامــت بهــا يف الواقعــة إىل مســؤولية ميليشــيات
الحــويث وقــوات صالــح عــن ارتــكاب تلــك االنتهــاكات الــذي نتــج عنهــا العديــد مــن القتــى والجرحــى
يف منطقــة دار ســعد.

 .6اســتهداف 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،
وبالتحديــد يف مركــز فــرح مــول التجــاري املالصــق ملستشــفى التعــاون ،ونتــج عــن ذلــك ســقوط
( )12ضحيــة منهــم ( )5قتــى بينهــم امرأتــن و( )7جرحــى.
وقــد أكــدت مضمــون إفــادة الشــهود( :ه.م.م) ( ،م.ع.س) ( ،خ.م.س) و (ا.ع.م.م)  ،أنــه يف حــوايل
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( )6:30مســاء بتاريــخ 2015/9/19م ســقطت قذيفــة عــى مركــز فــرح مــول التجــاري أثنــاء مــا كان
املواطنــن مــن النســاء وأربــاب األرس يشــرون احتياجاتهــم داخــل املركــز اســتعدادا لالحتفــال بعيــد
األضحــى ،حيــث ســقطت القذيفــة األوىل بجــوار املركــز وعندمــا تجمــع النــاس إلســعاف الضحايــا
ســقطت القذيفــة الثانيــة بنفــس املــكان وخلــف ذلــك ســقوط  12ضحيــة  ،حيــث شــوهدت جثــث
النســاء واألشــاء متناثــرة عــى األرض ،والدمــاء تســيل ومتــا املــكان ،وآثــار دمــار كبــر يف املحــل
وإحــدى املنــازل املجــاورة التــي كان يقــف أمامهــا بعــض مــن هبــوا لإلســعاف .
ومــن خــال إجــراء التحقيــق امليــداين التــي قامــت بهــا اللجنــة ،وبحســب مــا ورد يف أقــوال الشــهود
وذوي الضحايــا واملبلغــن ،ونظــرا لكــون منطقــة ســقوط القذائــف هــي مــن املناطــق التــي تســيطر
عليهــا ميليشــيات الحــويث وقــوات صالــح ،ولكونهــا وبحســب معاينــة املــكان مــن قبــل فريــق
التحقيــق التابــع للجنــه منطقــه مدنيــه بعيــده عــن مناطــق االشــتباكات وال يقــع ضمنهــا أي هــدف
عســكري ،فــإن الجهــة املتســببة باالنتهــاك هــي مليشــيات الحــويث وقــوات صالــح املتواجــدة يف
منطقــة الحوبــان. 1
ب) ادعاءات االنتهاكات املرتكبه من قبل التحالف العريب (قصف الطريان):

 )1اســتهداف طــران التحالــف حــي األحمــدي مبدينــة خــور مكــر بتاريــخ  30مــارس
2015م:

تتلخــص الواقعــة يف أنــه بتاريــخ 2015/3/30م ،وأثنــاء املعــارك مــا بــن املقاومــة مــن جهــة
وميلشــيات الحــويث وقــوات صالــح مــن جهــة أخــرى ،وخــال املعــارك الدائــرة بحــي األحمــدي بخــور
مكــر ،قــام طــران التحالــف بتوجيــه عــدة رضبــات جويــة لعــدد مــن املواقــع التابعــة ملليشــيات
الحــويث وقــوات صالــح املتواجــدة يف مطــار عــدن وحتــى جولــة العريــش .ويف الســاعة ( )8مــن
مســاء نفــس اليــوم ســقط صــاروخ يف ركــن عــارة الكوشــاب عــى الخــط الرئيــي الرابــط بــن
صــرة ومثلــث املطــار ،حيــث كان يتجمــع عــادة شــباب الحــي وأدى لســقوط ( )10قتــى.
اســتمع املحققــن التابعــن للجنــة إىل أقــوال ذوي الضحايــا وأقربائهــم والشــهود وهــم ( س .ق .أ)
و(م.ع.ا) و(ن.ع.م.س) و(ا.ح.ن) و(ا.م) و(م.ا ) و(م.ع) ،والذيــن أفــادوا بأنهــم شــاهدوا الطائــرة،
وهــي تقصــف املوقــع الــذي تج ّمــع فيــه الشــباب ،وأكــدوا يف أقوالهــم أن املوقــع الــذي تــم فيــه قصف
الطــران هــو موقــع ســكني وال توجــد فيــه أي أعــال عســكريه  ،وبالرغــم مــن توجيــه الجنــة طلــب
اســتيضاح حــول الواقعــة إىل قــوات التحالــف ،إال إنهــا مل تتلقــى أي رد مــن قبــل قــوات التحالــف
حتــى اآلن ،وهــو مــا اســتدعى مــن اللجنــة إســناد مســؤولية هــذه الواقعــة إىل قــوات التحالــف
العــريب وذلــك بحســب مــا تضمنتــه األدلــة والتحقيقــات حتــى يــرد مــن التحالــف العــريب أو فريــق
تقييــم الحــوادث املشــرك تقريرهــم عــن مالبســات هــذه الواقعــة وفقــا لآلليــة التــي تــم اعتامدهــا
بــن اللجنــة والفريــق.

 )2واقعــة قصــف منــزل فكــري محمــد عــي عاصــم مبنطقــة تبيشــعه 2بــاد الــوايف

 -1أحد مناطق محافظة تعز ،تقع تحت سيطرة مليشيات الحويث وقوات صالح.
-2قرية تتبع مديرية جبل حبيش
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مديريــة جبــل الحبــي 1محافظــة تعــز:

تتلخــص الواقعــة أنــه يف الســاعة الســابعة مــن مســاء يــوم الجمعــة املوافــق 2016/3/25م ســقط
صــاروخ طــران عــى منــزل (ف.م.ع) ،وأدى إىل مقتــل ( )10أشــخاص وتدمــر 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 للطــران اســتمر ملــدة ربــع ســاعة فــوق منطقــة «قرية تبيشــعه
بــاد الــوايف» بتعــز ،وبعدهــا أطلــق صــاروخ مــن الطائــرة ســقط عــى منــزل الضحيــة ،مــا أدى إىل
تدمــره بالكامــل وقتــل مــن فيــه ،وأن املــكان الــذي تــم فيــه القصــف ليــس منطقــه اشــتباك ،وال
يوجــد فيــه أي متركــز ألي مســلحني أو معــدات عســكرية.
وتبــن مــن خــال التحقيــق التــي قامــت بهــا اللجنــة أن االدعــاء باالنتهــاك ناتــج عــن قصــف طــران،
وأن الجهــة املســؤولة عــن ذلــك هــي قــوات التحالــف العــريب كــون الطــران الوحيــد املســيطر عــى
أجــواء املنطقــة محــل االســتهداف هــو طــران 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 املشــرك عــن مالبســات هــذه الواقعــة وفقــا لآلليــة التــي تــم اعتامدهــا
بــن اللجنــة والفريــق.

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

تتلخــص الواقعــة بأنــه وأثنــاء اشــتداد املعــارك مــا بــن املقاومــة الشــعبية مــن جهــة وميلشــيات
الحــويث وقــوات صالــح مبحافظــة لحــج ،لجــأ عــدد مــن األرس النازحــة مــن مدينــة الحوطــة إىل
مدرســة عمــر بــن عبدالعزيــز املعروفــة باســم «طهــرور» يف مديريــة «تــن» وبتاريــخ 2015/7/9م،
قامــت أحــد الطائــرات التابعــة لقــوات التحالــف بقصــف املدرســة مــا تســبب يف ســقوط ()22
شــخص بــن 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 لطــران التحالــف بقصــف املدرســة عــن طريق إطــاق صــاروخ وقــع يف مبنى
املدرســة ،وأنــه مل يكــن يف املدرســة أو بجانبهــا أي ثكنــة عســكرية ،كــا أنــه ،وبحســب مــا ورد يف
تقريــر الخبــر العســكري التابــع للجنــة الــذي قــام باالطــاع عــى شــظايا الصــاروخ املتبقيــة والــذي
أكــد أنــه مــن نــوع الصواريــخ التــي تــم إطالقهــا مــن قبــل الطــران العســكري ،وحيــث أن قــوات
التحالــف هــي القــوة الوحيــدة املســيطرة عــى األجــواء اليمنيــة خــال تلــك الفــرة ،ونظــرا لعــدم
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 املشــرك
تقريهــم عــن مالبســات هــذه الواقعــة وفقــا لآلليــة التــي تــم اعتامدهــا بــن اللجنــة والفريــق.

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

تتلخــص الواقعــة يف أنــه بتاريــخ 2015/4/12م ويف حــوايل الســاعة الرابعــة عــرا ،كان طــران
 -1أحد 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
عــى منــزل الضحيــة محمــد عبــده البعــي القريــب مــن الصالــة املغلقــة ،ونتــج عــن ذلــك انهيــار
منــزل الضحيــة مــا أدى إىل مقتــل ( )9وإصابــة (.)1
وبحســب شــهادة الشــهود( :أ.أ.ج.ع) و (س.ع.أ) ،أنــه يف يــوم األحــد املوافــق 2015/4/12م ســمع
الشــهود تحليــق طــران التحالــف العــريب يف أجــواء محافظــة «اب» :وبعــد ذلــك فوجئــوا بالطــران
يقصــف مرتــن األوىل اســتهدفت الصالــة الرياضيــة املغلقــة املتواجــد فيهــا مليشــيات الحــويث
وقــوات صالــح ،والثانيــة اســتهدفت منــزل الضحيــة عبــد عــي 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 عــي محمــد
حــزام ،عبــد الرحمــن عبــده عــي ،ريــم عبــده علــب محمــد ،حمــزة محمــد عبــده البعــي ،افتــكار
عبــده محمــد حــزام ،ســليم يحــي احمــد عبــد اللــه ،ملــوك محمــد عــي عبــد اللــه ،عنــر عبــده عــي
محمــد وأفنــان يحــي احمــد .وقــد تــم نقلهــم إىل هيئــه مستشــفى العــام الثــورة – اب .وقــد أوضحــت

املستشــفى أن دخــول الجثــث كان بتاريــخ 2015/4/13م وتاريــخ الوفــاة 2015/4/12م بتوقيــع
الطبيــب املختــص ومديــر اإلحصــاء والتخطيــط مبستشــفى الثــورة – اب.
ومــن خــال إجــراءات التحقيــق التــي قامــت بهــا اللجنــة تبــن أن االدعــاء باالنتهــاك ناتــج عــن
قصــف الطــران ،بســبب اســتهداف التحالــف للصالــة الرياضيــة املغلقــة نتيجــة اســتخدام ميليشــيات
الحــويث وقــوات صالــح للصالــة  -التــي تقــع بجانــب منــازل املدنيــن  -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 املشــرك عــن مالبســات هــذه الواقعــة
وفقــا لآلليــة التــي تــم اعتامدهــا بــن اللجنــة والفريــق.

 )5واقعة صالة العزاء «صنعاء»:

وتتلخــص الواقعــة أنــه يف يــوم الســبت 2016/10/8م يف صنعــاء يف منطقــة بيــت بــوس شــارع
الخمســن ،وتحديــدا يف «الصالــة الكــرى» ،ومبناســبة تقديــم واجــب العــزاء يف وفــاة والــد اللــواء /
جــال عــي الرويشــان .ويف حــوايل الســاعة ( )3عــرا ،تــم قصــف صالــة العــزاء بصاروخــن مــا
أدى إىل ســقوط ( )140قتيــا و( )525جريحــا.
وبحســب شــهادة شــهود الواقعــة وهــم الشــاهد (س.أ.م.ح) ،أفــاد بأنــه كان مرافقــا ألحــد القــادة
العســكريني الذيــن تواجــدوا يف القاعــة مبناســبة العــزاء ،وأنــه ســمع صــوت طائــرة ،ثــم ســمع
صــوت االنفجــار ،ومل يشــعر بعدهــا بــيء ،وأفــاق عــى دخــان وحريــق وجثــث متناثــرة .كــم أفــاد
الشــاهد (م.ع.ح) ،ويعمــل حــارس لعــارة مجــاورة للصالــة ،أنــه ســمع صــوت انفجــار قــوي اهتــز
لــه املــكان ،وتناثــر زجــاج العــارة ،وخــرج لــرى مــا حــدث ،فشــاهد القاعــة (الصالــة) تحــرق ،ثــم
ســمع صــوت طائــرة تحلــق وشــاهد بعــد ذلــك االنفجــار الثــاين .فيــا أفــاد الشــاهد (ج.م) ،وهــو
أحــد طــاب الجامعــة اللبنانيــة املجــاورة للصالــة ،أنــه خــرج مــن الجامعــة الســاعة ( )3:10عــرا،
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 قتــى،
وتفتحــت النوافــذ ،وتحطمــت الزجــاج ،وقفــز هــو مــن أحــد النوافــذ ناجيــا بنفســه قبــل حصــول
الغــارة الثانيــة.
وقــد ســارعت اللجنــة منــذ اللحظــة األوىل لحصــول الواقعــة بتكليــف راصديهــا يف أمانــة العاصمــة
للنــزول ومعاينــة املــكان واالســتامع للضحايــا والشــهود ،وكذلــك االنتقــال إىل املستشــفيات التــي
اســتقبلت القتــى والجرحــى الســتالم كشــوفات رســمية بالضحايــا ،موضحــة أنــواع اإلصابــات
وحجمهــا ،تــا ذلــك مخاطبــة اللجنــة للمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان مكتــب (اليمــن) بطلــب
التعــاون مــع اللجنــة ،ومدهــا بخــراء متخصصــن يف مجــال املتفجــرات ،وتســهيل نــزول أعضــاء
اللجنــة للتحقيــق امليــداين ،إضافــة إىل مخاطبــة التحالــف العــريب ملوافاتهــا بكافــة املعلومــات املتعلقة
بالحادثــة ،كــا 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 عــى
ردود مــن قبلهــم حتــى اآلن.
وقــد اســتمرت اللجنــة بالتحقيــق يف الواقعــة برغــم الصعوبــات التــي واجهتهــا ،وتــم االســتامع إىل
إفــادات العديــد مــن الشــهود والضحايــا ،كــا تــم االطــاع عــى البيــان الصــادر مــن قبــل فريــق
تقييــم الحــوادث التابــع لقــوات التحالــف العــريب ،واملســلم إىل اللجنــة يف االجتــاع املنعقــد بــن
الطرفــن بتاريــخ 2017/1/15م ،والــذي تضمــن النــص عــى أن جهــة تابعــة لرئاســة هيئــة األركان
العامــة اليمنيــة قدمــت معلومــات إىل مركــز توجيــه العمليــات الجويــة يف الجمهوريــة اليمنيــة -
تبــن الحقــا أنهــا مغلوطــة  -عــن وجــود قيــادات حوثيــة مســلحة يف موقــع محــدد مبدينــة صنعــاء،
وبــإرصار منهــا عــى اســتهداف املوقــع بشــكل فــوري باعتبــاره هدفــا عســكريا مرشوعــا ،قــام مركــز
العمليــات الجويــة بالجمهوريــة اليمنيــة بالســاح بتنفيــذ عمليــة االســتهداف بــدون الحصــول عــى
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 ،كــا اطلعــت اللجنــة عــى البيــان الصــادر مــن قبــل
قيــادة القــوات املســلحة اليمنيــة ،والــذي تضمــن النــص عــى أن وزارة الدفــاع وهيئــة رئاســة األركان
اليمنيــة اطلعــت عــى وثائــق التحقيــق التــي أعلنهــا فريــق تقييــم الحــوادث املشــرك ،وأعــرب عــن
تقديــره للجهــد الــذي بذلــة أعضــاء التحقيــق ،ويؤكــدون عــى حرصهــم عــى الكشــف عــن مالبســات
الحــادث ،وعــن إكــال 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 خــال املذكــرة املؤرخــة بتاريــخ 2016/10/18م ،والــذي تــم الــرد عليهــا شــفاهة
مــن قبــل رئاســة هيئــة األركان ،بــأن هنــاك تحقيــق داخــي تجريــة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة
األركان ،ومبجــرد االنتهــاء منــه ســيتم موافــاة اللجنــة بنتيجــة التحقيقــات ،وبتاريــخ 2017/2/13م
تــم االجتــاع بــن فريــق اللجنــة املكلــف بالنــزول للتحقيــق بالواقعــة إىل محافظــة مــأرب واملعنيــن
يف رئاســة هيئــة األركان ،والذيــن أفــادوا اللجنــة عــر محــر تــم توقيعــه مــن قبلهــم مــؤرخ يف
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2017/2/13م بأنــه ومبجــرد حصــول واقعــة اســتهداف الصالــة الكــرى يف صنعــاء ،تــم تكليــف
لجنــة مــن قبــل رئاســة الجمهوريــة للتحقيــق فيهــا ،وأن اللجنــة املكلفــة بالتحقيــق قامــت بإجــراء
التحقيــق الداخــي مــع جميــع املعنيــن يف القــوات املســلحة وهيئــة رئاســة األركان ،ونتــج عــن ذلــك
توقيــف عــدد مــن املشــتبه بهــم عــى ذمــة القضيــة ،وتــم إحالتهــم مــع كافــة الوثائــق إىل القضــاء
العســكري باعتبــاره الجهــة املختصــة للنظــر يف القضيــة والتحقيــق فيهــا.
مــن خــال إجــراءات التحقيــق التــي قامــت بهــا اللجنــة تبــن أن املتســبب يف هــذه الواقعــة هــي
قــوات الطــران التابعــة للتحالــف العــريب ووزارة الدفــاع وهيئــة األركان اليمنيــة التــي أمــدت طــران
التحالــف باإلحداثيــات عــن املوقــع محــل القصــف.
وترحــب اللجنــة باإلجــراءات التــي قامــت بهــا هيئــة األركان ووزارة الدفــاع وكــذا فريــق تقييــم
الحــوادث املشــرك ،إال أنهــا تــرى رضورة اســتكامل التحقيقــات مــع املشــتبه بهــم يف القضيــة،
وإحالــة املتهمــن بالتســبب يف رفــع اإلحداثيــات إىل املحاكمــة مــع رضورة املبــادرة إىل تعويــض
الضحايــا ،وعــاج الجرحــى مــن قبــل قــوات التحالــف والحكومــة اليمنيــة ،كــا تؤكــد اللجنــة عــى
رضورة االلتــزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين ،واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة ملنــع تكــرار مثــل
هــذه الوقائــع املؤســفة.

 )6وقائــع أخــرى أقــر فريــق تقييــم الحــوادث باســتهدافها مــن قبــل طــران التحالــف
عــن طريــق الخطــأ:

تجــدر اإلشــارة هنــا أيضــا إىل أنــه وبحســب البيانــات املســلمة إىل اللجنــة مــن قبــل الفريــق املشــرك
لتقييــم الحــوادث التابــع لقيــادة التحالــف يف االجتــاع املنعقــد بــن الطرفــن بتاريــخ 2017/1/15م،
فقــد تضمنــت تلــك البيانــات مــا يفيــد توصــل الفريــق املشــرك لتقييــم الحــوادث إىل أن هنــاك ()8
وقائــع عــى األقــل تــم اســتهدافها مــن قبــل طــران التحالــف عــن طريــق الخطــأ وهــذه الوقائــع
تشــمل :االدعــاء بقصــف مرفــق شــعاره الطبــي مبحافظــة صعــدة ،وواقعــة قصــف مستشــفى عبــس
مبحافظــة حجــة ،وواقعــة قصــف الشــارع الرئيــي مبدينــة صعــدة ،وواقعــة اســتهداف مصنــع
تعبئــة ميــاه الشــام مبحافظــة حجــة ،وواقعــة قصــف بــر يف قريــة بيــت ســعدان محافظــة صنعــاء،
وتــرر جامعــة ســبأ نتيجــة القصــف عــى مبنــى مجلــس النــواب الجديــد ،وواقعــة قصــف منزلــن
بحــي الســبعني يف صنعــاء ،ومركــز الحيــاة الطبــي مبحافظــة صعــدة ،وواقعــة قصــف املجمــع
الســكني باملخــا محافظــة تعــز ،كــا تضمنــت البيانــات اإلشــارة إىل اســتعداد قيــادة التحالــف تقديــم
التعويضــات املناســبة لــذوي الضحايــا واملترضريــن مــن خــال التقــدم بطلباتهــم الرســمية إىل لجنــة
جــر الــرر املعنيــة مبثــل هــذه الحــاالت ،ومــن جانبهــا تعتــر اللجنــة أن مــا ورد يف هــذه البيانــات
محــل تقديــر مــن قبلهــا ،وتــرى رضورة اســتكامل التحقيقــات مــن جانبهــا يف الوقائــع املذكــورة،
وذلــك حرصــا منهــا عــى حاميــة حقــوق الضحايــا وتحديــد ظــروف ومالبســات كل واقعــة.
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 )2تجنيـــــــــــــد األطـــــــفال:
يعــد تجنيــد األطفــال مــن االنتهاكات الجســيمة التــي تحظرهــا الترشيعــات الوطنيــة واملواثيــق الدولية
املعنيــة بحاميــة األطفــال ،وعــى وجــه الخصــوص «قانــون حقــوق الطفــل اليمنــي» ،وكــذا «اتفاقيــة
حقــوق الطفــل» املصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة ،باإلضافــة إىل «الربتوكــول 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 الكثــر مــن صــور اســتخدام األطفــال أثنــاء النــزاع ســواء مــن خــال املشــاركة املبــارشة
يف القتــال أو يف تقديــم العــون للمقاتلــن ،مــا تســبب يف تعريــض األطفــال للخطــر .ويف هــذا
الجانــب فقــد رصــدت اللجنــة خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر عــدد ( )25حالــة 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»
و»رصواح» و»األرشاف» و»مــاس» و»الجدعــان» و»الجــوف» و» منطقــة نقيــل بــن غيــان» ،حيــث
تــم تجنيــد أعــداد كثــرة مــن األطفــال تــراوح أعامرهــم بــن العــارشة والسادســة عــر مــن قبــل
جامعــة الحــويث ،والــزج بهــم يف جبهــات القتــال ،حيــث يتعــرض هــؤالء األطفــال للقتــل .وقــد
قــام محققــي اللجنــة بالتحقيــق يف واقعــة تجنيــد ( )17طفــا مــن محافظــات «حجــة» و»أمانــة
العاصمــة» و»صنعــاء» و»عمــران» و»الجــوف» و»صعــده» و»ذمــار» .وقــد قامــت اللجنــة بســاع
أقــوال هــؤالء األطفــال الذيــن تــم تجنيدهــم مــن قبــل جامعــة الحــويث وقــوات صالــح ،وتــم تصويــر
جلســات االســتامع إليهــم وحفظهــا يف األرشــيف ،كــا اســتمعت اللجنــة إىل شــهود واقعــة مقتــل
الطفــل (أ .م .ر) ،والــذي تــم تجنيــده مــن قبــل ميلشــيات الحــويث وقــوات صالــح للقتــال معهــم،
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 مــا 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 الطفلــن (ح .م .ي .ن)،
و(ع.أ.ي .ن) بحجــة أخذهــم إىل دوره صيفيــة ،واســتغلوا حالــة الفقــر للطفلــن واســتدرجوهام إىل
أحــد املعســكرات التابعــة للجامعــة بحجــة إقامــة مخيــم صيفــي يف مديريــة جبــل الــرق محافظــة
ذمــار .وقــد تعــرف عليهــا أحــد أفــراد أرستــه الــذي لفــت انتباهــه صغــر ســنهام وأىت بهــا إىل منزله
بذمــار .ثــم تواصــل مــع والديهــا الذيــن أتــوا ألخذهــا مــن عنــده ،وكانــت حالتهــم النفســية بالغــة
الصعوبــة نظــرا الختفــاء الطفلــن ،عل ـاً بــأن أعامرهــا :األول ( )14عامــا ،والثــاين ( )9أعــوام.
كــا أفــاد الشــاهد (أ .ي .س .ن) وهــو مــن أقــارب الطفلــن :بأنــه قبــل عــدة أيــام افتقــدوا طفلــن
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هــا (ح .م.ي.ن) و (ع.أ.ي.ن)  ،وبعــد فــره مــن الزمــن علمــوا أن أحــد قيــادات جامعــة الحــويث قــد
أخذهــا عــى مــن ســيارته إىل جهــة مجهولــة  ،وبعــد التواصــل واملتابعــات مــن قبلنــا تركوهــا
يف منطقــة رصابــة بالقــرب مــن مدينــة ذمــار ،ولحــق بهــا والديهــا إلرجاعهــا  ،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 تــراوح أعامرهــم
مــا بــن (  )12إىل ( )16عامــا.
وأفــاد الشــاهد (ح.ع.ع.أ) ،أن الطفــل (ح.م.ي.ن) والطفــل (ع.أ.ي.ن) تــم أخذهــا إىل جهــة غــر
معلومــة ،وبالســؤال عنهــا قــال أحــد املنتمــن لجامعــة الحــويث بأنهــا يتلقيــان دورات ثقافيــة.
وأضــاف الشــاهد أن كثــرا مــن األطفــال ذهبــوا إىل هــذه املخيــات التابعــة لجامعــة الحــويث ومل
يعــودوا إىل أهلهــم إال جثثــاً هامــدة.
هــذا وقــد خلصــت اللجنــة مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا يف الواقعتــن أعــاه ،ويف غريهــا
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

رضورة الوقــوف بحــزم أمــام مرتكبــي هــذا االنتهــاك ،واتخــاذ كافــة التدابــر التــي تكفــل حاميــة
الطفولــة ،والحــد مــن االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا األطفــال ،الســيام يف النزاعــات املســلحة.
 )3ضحايا األلغام:
تعــد جرميــة زرع األلغــام مــن االنتهــاكات املجرمــة يف القانــون الــدويل اإلنســاين واملواثيــق املرتبطــة
بهــا ،ومنهــا «اتفاقيــة أوتــاوا لحظــر اســتعامل وتخزيــن وإنتــاج ونقــل األلغــام املضــادة لألفــراد»،
واملصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة يف العــام 1998م .وقــد أدرجــت اللجنــة جرميــة زرع
األلغــام ضمــن قوائــم االنتهــاكات التــي تعمــل عــى رصدهــا والتحقيــق فيهــا ،حيــث رصــدت اللجنــة،
وقامــت بالتحقيــق يف عــدد ( )169حالــة زرع لغــم خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر ،نتــج عنهــا
ســقوط ( )76قتيــا ،بينهــم ( )65رجــا و( )3نســاء و( ) 8أطفــال إضافــة إىل ســقوط ( )93مصابــا
مــن بينهــم ( )64رجــا و( )7نســاء و( )22طفــا.

نماذج من ادعاءات ضحايا األلغام:

انفجــار لغــم بالضحيــة جميلــة قاســم مهيــوب أحمــد لطــف يف منطقــة الجراجــر –
مديريــة املظفــر – تعــز

إفــادة الضحيــة عنــد الجلــوس معهــا مــن قبــل محققــي اللجنــة يف منزلهــا :أنهــا كانــت بعــد عــر
يــوم 2016/5/4م ترعــى الغنــم بتبــه الجراجــر ،ومشــت يف التلــة التــي كان يســبقها فيهــا الغنــم،
ومل يحــدث لألغنــام يشء ،وأرادت إعادتهــم مــن الجبــل للبيــت ،ألن الوقــت أصبــح قريــب املغــرب،
وكان بــرأس التلــة ممــر ضيــق لســر املشــاة  ،ومــرت بــن حجرتــن مــن نفــس الجبــل ودهســت
عــى األرض ،وانفجــر اللغــم ومل تشــاهد شــكله ومل تــدري إال وســاقها تطــر يف الجــو (قطعــت
الســاقني مــن تحــت الركبــة بحســب املعاينــة) ،وقــذف بهــا االنفجــار للجــو وبعدهــا ســقطت إىل
األرض وانتــرت شــظايا اللغــم عــى بقيــة جســمها كامــا ،وأغمــي عليهــا وتــم نقلهــا للمستشــفى.
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وحــول ســؤالها عمــن كان يســيطر عــى 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 غــر متوقعــن أن هنــاك ألغــام.
الشــاهد (و .ق .م)  34ســنة ،أفــاد بأنــه كان عــى ســطح منزلهــم القريــب مــن مــكان االنفجــار،
وشــاهد جميلــة بعــد الســاعة ( )5مــن عــر يــوم 2016/5/4م يف بدايــة شــعبان يف جبــل الجراجــر
القريــب مــن البيــت ترعــي ،ويف ذلــك الوقــت بالضبــط قــررت العــودة وإرجــاع الغنــم للبيــت ،وبينــا
هــي يف طريــق العــودة مــع األغنــام ،دهســت عــى 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 لغـاً آخــر إضافــة إىل لغم يف
نفــس املنطقــة التــي انفجــر فيهــا اللغــم الســابق ،كــا أفــاد بأنــه مل يكــن يتوقــع أن الحوثيــن بعــد
خروجهــم ســيضعون ألغامـاً مبراعــي وشــعاب وبوســط األحجــار واملمــرات الصغــرة ،وأن الحوثيــن
كانــوا فــوق الجبــل ،وكان لديهــم معــدل ،وقنــاص ،ومدفــع يب .10
الشــاهد ي ع م  20ســنة ،وأفــاد أنــه يف عــر يــوم 2016/5/4م ،ســمع انفجــاراً قريبـاً ،فذهــب إىل
النافــذة وشــاهد جميلــة عــى األرض والدخــان يتصاعــد مــن جوارهــا ،وخرجــت مبــارشة وحالتهــا

صعبــة ،وأفــاد بــأن أحــد أرجلهــا انقطعــت وطــارت للبعيــد ألن اللغــم دفــع بهــا للجــو ،والثانيــة ظلــت
معلقــة بالســاق بعــد أن انكــرت 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 بــرت
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 الخبــر العســكري أنــه مــن خــال معاينــة شــظايا اللغــم املتفجــر بالضحيــة جميلــة ،ومــا تــم
العثــور مــن ألغــام يف مــكان االنفجــار ،وجــد أن األلغــام التــي تــم زراعتهــا يف التلــة عبــارة عــن
عبــوات مصنوعــة مــن الفيــر وزنهــا ( )6كيلــو ،واملــادة املتفجــرة املســتخدمة هــي مــادة (،)TNT
وأن هــذه األلغــام مصنوعــه محليــا ،وبالتحديــد يف الــورش التابعــة لدائــرة الصناعــات العســكرية
التــي يســيطر عليهــا ميليشــيات الحــويث وقــوات صالــح ،وكانــت تتبــع وزارة الدفــاع ،وأن ميلشــيات
الحــويث تلجــأ إىل زراعــة األلغــام لحاميــة املواقــع التــي تســيطر عليهــا مــن اقتحامهــا أو التســلل
إليهــا ،وال يقومــون بنــزع األلغــام أو تســليم خرائــط بعــد انســحابهم أو إشــعار املواطنــن بــأن املناطق
ملغومــة ،مــع أن هــذه املناطــق تقــع بالقــرب مــن املناطــق الســكنية املكتظــة باملدنيــن.
ومــن خــال التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة ،وإفــادات الشــهود ،ومــا ورد يف تقريــر الخبــر
العســكري فــإن املتســبب يف هــذا االنتهــاك هــو ميليشــيات الحــويث وقــوات صالــح التــي كانــت
مســيطرة عــى 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 مختصــن تــم تدريبهــم عــى
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ذلــك.
واقعــة /إصابــة األطفــال :حســن وأحمــد محمــود احمــد حســن عــواد ومحمــد نــارص الحميقــاين
مديريــة الزاهــر – محافظــة البيضــاء
أفــاد الضحيــة /حســن محمــود احمــد حســن عــوادي ( )9ســنوات – الصــف الثالــث – ويســكن قرية
الغــول مديريــة الزاهــر عنــد مقابلتــه مــن قبــل اللجنــة يف منزلــه بأنــه خــرج هــو وأخيــه أحمــد ()6
ســنوات وابــن عمتــه محمــد نــارص الحميقــاين ( )16ســنة مــن قريتهــم إىل قريــة «مثلــة» لرعــي
الغنــم يــوم الجمعــة 2016/4/22م ،وقــت صــاة الظهــر ،ووصلــوا إىل أحــد الجبــال ،وأنــه رأى جسـاً
مغروسـاً 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
( )16ســنة ،وحــرق وجــه أخيــه ومتزقــت عينــة اليــرى وتشــوه وجهــه ،وأصيــب هــو يف كتفــه
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
الجمعــة 2016/4/22م ذهــب األطفــال للرعــي يف الــوادي ،وهــم كانــوا أصــا ســاكنني يســكنون
بالقــرب منــه ،ووجــدوا لغــم فــردي عــى شــكل ثالجــة 1اعتقــدوا أنهــا لعبــة وأخذوهــا إىل جــوار

احــد املنــازل وضغطــوا عليهــا بأيدهــم فانفجــر مبــارشة ،وادى االنفجــار إىل مقتــل :الطفــل محــد
نــارص النشــمي الحميقــاين ،وإصابــة الطفــل أحمــد محمــود احمــد حســن عــواد ( )6ســنوات الــذي
فقــد عينــة وتشــوه فكــه ووجهــه بحــروق انفجــار اللغــم ،كــا أصيــب أخــوه حســن محمــود احمــد
عــواد وعمــره ( )9ســنوات وتــم إســعافهم إىل عــدن .وأضــاف بــأن اللغــم زرعــة جامعــة الحــويث،
ألنهــم هــم مــن ميلــك األلغــام ،وهــم مبنطقــة مطلــة عــى الــوادي ،ويبــدوا أن األمطــار جرفــت األلغام
للــوادي مــن موقــع الحوثيــن يف تبــه ضحــوة رشق قريــة «مثلــه» ،وقــد حصلنــا بعــد الحادثــة عــى
ألغــام أخــرى الحمــد للــه أنهــا مل تنفجــر.
ومــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة  -أثنــاء النــزول إىل مديريــة الزاهــر
محافظــة البيضــاء وغريهــا مــن الوقائــع املتعلقــة بزراعــة األلغــام  -تبــن للجنــة أن املتســبب يف هــذا
االنتهــاك هــي ميليشــيات الحــويث وقــوات صالــح التــي تنفــرد مبامرســة هــذا االنتهــاك عــن باقــي
األطــراف األخــرى املشــركة يف النــزاع املســلح باليمــن ،ومتارســه مبنهجيــة يف كافــة املناطــق التــي
تســيطر عليهــا.
 )4ادعاءات االعتداء على األعيان الثقافية:
تــم الرصــد والتحقيــق لعــدد ( )6حــاالت اعتــداء عــى األعيــان الثقافيــة يف محافظــات «تعــز»،
و»املحويــت» ،و»البيضــاء» ،و»مــأرب» ،و»أمانــة العاصمــة» .وكنمــوذج لحــاالت االنتهــاك التــي قامــت
اللجنــة برصدهــا والتحقيــق فيهــا نــورد التــايل:
 -1أحد 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
اإلســامية 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 نظــر يف دوحــة التاريــخ «
للكاتــب محمــد املجاهــد  -إىل حقبــة الدولــة الطاهريــة ،أي قرابــة ( )500ســنة .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» شــال جبــل الرساجيــة
مــن مدينــة تعــز ،وهــو موقــع املســجد القائــم اآلن والــذي ال يبعــد كثــراً عــن مدرســة املعتبيــة التــي
بنيــت قبــل القبــة بقرنــن.
ومــن خــال النــزول امليــداين لفريــق اللجنــة املكلــف بالتحقيــق يف الواقعــة ،ومــن خــال معاينتهــم
ملــكان االنتهــاك وبقايــا آثــار التفجــر ،وبحســب مــا هــو موثــق يف األوراق والصــور املحفوظــة لــدى
اللجنــة اســتمع فريــق التحقيــق إىل عــدد مــن اإلفــادات وشــهود الواقعــة والــذي أفــادوا بالتــايل:
 -1الشــاهد( ش.أ)  32ســنة مــن ســكان حــي عبدالهــادي الســودي ،حيــث أفــاد باهتــزاز أغلــب
البيــوت املالصقــة ملســجد وقبــة عبدالهــادي الســودي ،واغلبهــا منــازل قدميــة لســكان تعــز القدميــة،
وهــو الحــي الشــعبي األشــهر الــذي تطــل عليــة وتــرق قلعــة القاهــرة التاريخيــة ،وذلــك بعــد
وقــوع التفجــر مــن قبــل ملثمــن 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 التفجــر إىل تدمــر مبنــى القبــة كامــا ،وتشــقق املســجد وتطايــر األحجــار والغبــار إىل
الشــوارع واملنــازل املحيطــة ،كــا أدى ملقتــل الحــاج عــي أبــو أصبــع )80( ،ســنة ،بســب إصابتــه يف
الــراس بأحجــار القبــة املتطايــرة ،كــا أدى إىل إصابــة بعــض امللثمــن.
الشــاهد (أ.م.م)  45ســنة ،يســكن جــوار مســجد عبدالهــادي الســودي ،وأفــاد بــأن الحــاج عــى أبــو
اصبــع كان يســكن داخــل املســجد منــذ أكــر مــن عــر ســنوات ،وعنــد تنفيــذ التفجــر مــن قبــل
ملثمــن التاســعة مســاء يــوم الجمعــة 2016/7/29م ،أصيــب الحــاج عــي أبــو اصبــع بالــراس،
وتــويف عــى إثرهــا ،وأضــاف أنــه تــم تفجــر القبــة مــن قبــل متشــددين يقولــون بأنهــا رشكيــات،
كــا أصيــب بنفــس االنفجــار عبــده عــي مقبــل( )60ســنة ،وخالــد احمــد عبدالقــادر ( )50ســنة،
وإبراهيــم الصــويف ( )30ســنة ،وتــررت منــازل عــدة مجــاورة للقبــة منهــم بيــت احمــد محمــد
مصطفــى واحمــد صدقــي واألســتاذة ســمية أبــو الــرور وعــدد مــن الســيارات.
الشــاهد( /أ .ص .ع)  43ســنة ،يســكن حــارة عبــد الهــادي الســودي ،وأفــاد أنــه كان يف بيتــه وقــت
االنفجــار ،وأنــه ســبق أىت ملثمــن يهــددون بالتفجــر 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 بالــراب ،وأنــه لــوال لطــف اللــه لــكان يف عــداد املــوىت ،وأنــه
مل يتوقــع أنــه ســيتم التفجــر ،ومل يشــعرهم أحــد ليتــم إخــاء املــكان كونهــم قريبــن جــدا مــن
املســجد ،وانهــم حزنــوا عــى املبنــى الــذي يعــد أقــدم قبــة وأشــهرها يف تعــز.
وقــد تــم االســتامع مــن قبــل اللجنــة لعــدد مــن الشــهود الذيــن تحتفــظ اللجنــة بأســائهم وتفاصيل
شــهاداتهم للحفــاظ عــى ســامتهم والــذي أفــادوا :أنــه تــم اســتخدام عبــوات ناســفة يعتقــد أنهــا
أكــر مــن ( )40عبــوة ناســفة ،وأنــه قبــل ذلــك بفــرة جــاء مســلحني وقامــوا بتكســر القبــور التــي
باملســجد وتســويتها بــاألرض ،ثــم كانــوا يعــودون بــن فــرة وأخــرى ويقومــون بتصويــر القبــة
واملســجد ،وكان أبــو العبــاس قائــد املقاومــة باملنطقــة يعمــل عــى إيقــاف التفجــر ومنــع املســلحني
مــن املســاس باملســجد ،ويف مســاء الجمعــة 2016/7/29م جــاء عــدد مــن املســلحني امللثمــن ،وحاول
بعــض األهــايل إبــاغ املقاومــة ،إال أن التفجــر تــم قبــل وصــول املقاومــة ،ومــن قبــل أشــخاص
متشــددين ينتمــون للمقاومــة التــي تســيطر عــى مــكان الواقعــة.
ومــن خــال التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة ،تبــن أن مســلحني محســوبني عــى املقاومــة
قامــوا بتفجــر قبــة عبــد الهــادي الســودي ،وتدمريهــا تدمــر كليـاً ،وهــي تعــد أحــد املعــامل األثريــة
التــي تشــتهر بهــا مدينــة «تعــز» ،وهــذا انتهــاك يعتــر جرميــة وفقــا لقانــون العقوبــات اليمنــي،
واملــادة ( )11مــن قانــون اآلثــار اليمنــي رقــم ( )21لســنة 1994م ،والتــي حظــرت اإلتــاف املبــارش
والغــر مبــارش لآلثــار الثابتــة واملنقولــة أو تشــويهها أو إلحــاق أي رضر بهــا ســواء بتغيــر معاملهــا أو
فصــل جــزء منهــا ،كــا يعتــر مخالفــة للــادة ( )14مــن اتفاقيــة حاميــة األعيــان  -اتفاقيــة الهــاي
لحاميــة املمتلــكات الثقافيــة يف حالــة نــزاع مســلح بتاريــخ  14مايــو 1954م ،والتــي أكــدت أنــه يف
حالــة نــزاع مســلح ليــس لــه طابــع دويل ينشــب عــى أرايض أحــد األطــراف الســامية املتعاقــدة،
يصبــح عــى كل طــرف يف النــزاع أن يطبــق األحــكام الخاصــة باحــرام املمتلــكات الثقافيــة الــواردة.

ثانيــــــــا :وقائع انتهاكات القانون الدويل لحقوق اإلنسان

 )1القتل خارج نطاق القانون:
تــم الرصــد والتحقيــق مــن قبــل اللجنــة يف عــدد ( )964حالــة قتــل خــارج نطــاق القانــون ،راح
ضحيتهــا ( )880رجــا و( )37امــرأة و( )47طفــا وكنــاذج عــى حــاالت االدعــاء باالنتهــاك التــي تــم
التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة واملتعلقــة بهــذا النــوع نــورد مــا يــي:

واقعة قتل مشائخ آل عمر مبديرية ذي ناعم 1محافظة 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 مقتولــن وملقــى بجثثهــم يف أحــد الوديــان
التابعــة ملديريــة املالجــم املجــاورة.
وعنــد نــزول فريــق التحقيــق املكلــف بالواقعــة إىل محافظــة البيضــاء مديريــة ذي ناعــم اســتمع إىل
 -1مديرية من مديريات محافظة البيضاء جنوب
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إفــادة عــدد مــن أهــايل الضحايــا وشــهود الواقعــة والــذي أفــادوا مبــا يــي:
الشــيخ عــي احمــد صالــح العمــري ( )29ســنة يســكن ذي ناعــم – محافظــة البيضــاء وهــو ابــن
املقتــول احمــد صالــح العمــري واخ صالــح احمــد صالــح العمــري (قتــل يف وقــت الحــق) .وقــد
أفــاد بأنــه يف يــوم األحــد املوافــق 2016/7/31م ظهــرا أيت مجموعــة مســلحة مــن الحوثــن،
وهــم يرتــدون اللبــس العســكري إىل البيــت واخــذوا والــده الشــيخ احمــد صالــح وأخيــه صالــح
احمــد العمــري ،ومشــوا قليــا إىل أمــام منــزل الشــيخ احمــد محمــد العمــري وأخــذوا ابنــة الشــيخ
احمــد محمــد العمــري ،وتحركــوا باتجــاه نقطــة الدقيــق ،ولحــق بهــم أبنائهــم وهــم عبداللــه احمــد
العمــري وحســن محمــد العمــري وعبداملجيــد محمــد صالــح العمــري ومحمــد عبداللــه العمــري،
وعندمــا وصلــوا إليهــم ســألوهم إىل أيــن ســتأخذونهم قالــوا ملقابلــة اللجنــة الثوريــة يف الســوادية،
وعــادوا مرافقيهــم إىل القريــة  ،وكان عــدد األفــراد الذيــن حــروا وأخــذوا املشــائخ ثالثــة عــر.
وعنــد وصولهــم إىل نقطــة الدقيــق أخــذوا صالــح ســامل بنــه معهــم ،ثــم وتقطعــت أخبارهــم منــذ
ذلــك الوقــت .وقــد أفــاد الشــاهد بأنــه وعنــد مراجعــة مــرف املديريــة التابــع للحوثيــن واســمة
ابورضــوان ،وكان مــرف الحملــة اســمة أبــو عنــر  ،أجــاب أبــو رضــوان الحــويث بأنهــم بأمــان اللــه،
وقالــوا أنهــم بصنعــاء ملقابلــة اللجنــة الثوريــة بصنعــاء ،وبعــد ثالثــة أيــام مــن تاريــخ أخذهــم أي
بتاريــخ 2016/8/3م فوجئــوا بصــور نزلــت لقتــى أربعــه قالــوا انهــم وجدوهــم يف الســيلة التــي
بــن املالجــم 1و بيحــان 2محافظــة شــبوة ،وهــم قتــى 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 عــى أســاء القتلــة
مــن جهــة الحوثيــن ،وأنهــم ســتة مــن األفــراد التابعــن لهــم ،واملشــاركني ( )13وجميعهــم وهاربــن
يف عمــران ،وأنــه ســيتم القبــض عــى عــدد منهــم نتيجــة ضغــط املشــائخ ،وأن القضيــة أصبحــت
قضيــة رأي عــام .وأفــاد بأنهــم طالبــوا باتهــام جميــع األفــراد الذيــن حضــورا ومــرف املديريــة
التابــع للحوثيــن ،وكل مــن شــارك يف القبــض عليهــم أو ســاهم بالتغطيــة بالقبــض عليهــم ،وأنهــم
طالبــوا تحكيــم رشع اللــه والقانــون يف القتلــة ،ورفضــت جامعــة الحــويث تســليم جميــع املتهمــن
وقامــوا بتســليم عــدد مــن األشــخاص يف صنعــاء إلجــراء محاكمــة صوريــة.
الشــهود( :س س ب) و(أ.ص .ب) و(ف.م.أ) و(ع.ع.م) و (ح م ع) أفــادوا عنــد ســاع أقوالهــم مــن
قبــل أعضــاء اللجنــة بأنــه :يف يــوم األحــد 2106/7/31م قبــل الظهــر ،كانــوا يف الســوق وشــاهدوا
الحوثيــن 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 الحوثيــن كل يــوم ،أنهــم
ســيطلقون رساحهــم غــدا.
ومــن خــال التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة ،وســاع إفــادات الشــهود ،وذوي الضحايــا،
 -1مديرية ومنطقة محاذية ملديرية بيحان التابعة ملحافظة شبوة
 -2احدى مديريات محافظة شبوة
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والتقاريــر الطبيــة املقدمــة إىل اللجنــة ،وعــدد مــن لوثائــق األخــرى تبــن للجنــة أن قيــادة ميليشــيات
الحــويث املتواجــدة يف مديريــة ذي ناعــم ،وبالتحديــد املــرف يف املنطقــة املســمى ايــو رضــوان ،وعدد
مــن معاونيــه ،هــم املســؤولون عــن ارتــكاب هــذه الجرميــة ،والقيــام بإعــدام مشــايخ املذكوريــن
وتصفيتهــم خــارج إطــار القانــون.

واقعــة االدعــاء بقتــل الطفلــن محمــد احمــد الشــعطي الخبــزي ( )17ســنة وفــارس
محمــد احمــد الشــعطي الخبــزي ( )16ســنة

تتلخص وقائع االدعاء بحسب إفادة أحد أقارب الضحيتني:
بأنــه وبتاريــخ 2015/ 5/17م توجــه الطفلــن محمــد احمــد الشــعطي الخبــزي ( )17ســنة وفــارس
محمــد احمــد الشــعطي الخبــزي ( )16ســنة مــن قريتهــا قريــة الــزوب مبحافظــة البيضــاء إىل
مدينــة رداع بهــدف رشاء بعــض األغــراض املنزليــة وحالقــة شــعر رأســيهام ،وأن عنــارص مســلحة
تابعــة لجامعــة الحــويث ،قامــت باختطافهــا واقتيادهــا إىل مــكان مجهــول ،ومــن ثــم قتلهــا
ورمــي جثتيهــا يف أحــد الشــعاب القريبــة مــن مدينــة رداع.
وأكــد عــدد مــن الشــهود الــذي اســتمعت اللجنــة إىل إفادتهــم بشــأن الواقعــة وهــم الشــاهد (م.م.ا)
و(ن.ح.ا) و(م.ع.م) وجميعهــم مــن أبنــاء (قريــة الــزوب) ،وهــي نفــس القريــة التــي ينتمــي إليهــا
الضحيتــن ،مــا ورد يف أقــوال قريــب الضحيتــن ،حيــث جــاءت إفــادة الثالثــة الشــهود متطابقــة
وتضمنــت مــا يــأيت:
أن الطفلــن محمــد احمــد الشــعطي الخبــزي ( )17ســنة وفــارس محمــد احمد الشــعطي الخبــزي ()16
ســنة خرجــا مــن قريتهــا قريــة «الــزوب» مبحافظــة البيضــاء إىل مدينــة رداع بتاريــخ 2015/5/17م
بهــدف رشاء بعــض األغــراض املنزليــة ألرستيهــا وحالقــة شــعر رأســيهام .وأن عنــارص مســلحة تابعة
لجامعــة الحــويث ،يقودهــا املدعــو حســن بــن حســن النيــب وولــد الرشيــف  -وهــا مــن القيــادات
الحوثيــن يف مدينــة رداع  -قامــت باختطــاف الطفلــن يف ظهــر ذلــك اليــوم مــن أحــد الشــوارع
العامــة مبدينــة رداع واقتادتهــم إىل مــكان غــر معــروف ،وأنــه  -وحينــا تأخــر عــودة الطفلــن إىل
القريــة  -خــرج بعــض أقاربهــم للبحــث عنهــم يف مدينــة رداع فعلمــوا مــن شــهود عيــان  -تحفــظ
الشــهود عــى ذكــر أســائهم حســب رغبتهــم  -أن الطفلــن مختطفــن لــدى جامعــة الحوثيــن يف
مبنــى القيــادة جــوار القلعــة ،وأن أقاربهــم أبلغــوا عقــال ووجاهــة القريــة باملوضــوع ،فقــرر عقــال
القريــة أن يتوجهــوا ومجموعــة مــن الوجهــات ومــن أقــارب الضحايــا إىل مــرف جامعــة الحــويث
يف مدينــة رداع املدعــو ابوليــث الحمــزي .وأنهــم توجهــوا بالفعــل يف مســاء نفــس اليــوم إىل مبنــى
القيــادة جــوار قلعــة رداع ،حيــث يتواجــد مــرف الحوثيــن ابوليــث الحمــزي ،فتكلمــوا معــه يف
املوضــوع ،وأخــروه أنهــم جــاءوا للبحــث عــن أوالدهــم .فــرد عليهــم أن الطفلــن موجوديــن لديهــم
وقــال ال تخافــوا عليهــم هــم يف مــكان آمــن ولــن يحــدث لهــم يشء .وقــال إنهــم ســيحققون معهــم
مجــرد تحقيــق وســيتم إطــاق رساحهــم فــورا ،وأن األمــر مجــرد إجــراءات أمنيــة فقــط .وطلــب منهم
العــودة إىل القريــة وأنــه ســيتوىل مســألة اإلفــراج عنهــا .فقامــوا بالعــودة إىل القريــة بنــاء عــى
طلبــه ،بعــد أن قطــع لهــم الوعــد باإلفــراج عــن الطفلــن .إال انهــم ويف الســاعة الثانيــة عــر بعــد
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منتصــف الليــل تقريبــا تفاجــأوا باتصــال مــن أحــد ضبــاط إدارة البحــث الجنــايئ مبدينــة رداع يبلغهــم
أنــه تــم العثــور عــى جثتــي لطفلــن يف وادي يســمى شــعب التــن خــارج مدينــة رداع عــى طريــق
منطقــة رجــام ،وطلــب مــن أقاربهم الحضــور للتعــرف عــى الجثتــن ،فتوجهــوا إىل املدينة مــرة أخرى
للتعــرف عــى الجثتــن وبالفعــل وجــدوا أنهــا للطفلــن محمــد وفــارس ،وأنــه تــم تصفيتهــا وهــا
معصــويب اليديــن إىل الخلــف وعليهــا أثــار التعذيــب يف عــدة أماكــن مــن أجســامهام .بعدهــا تواصل
أقــارب الضحيتــن مــع مــرف جامعــة الحــويث الــذي وعــد بأطــاق رساحهــا لكنــه رفــض الــرد
عــى أقــارب الضحيتــن أو مقابلتهــم مــا اضطرهــم إىل نقــل الجثتــن إىل ثالجــة املــوىت باملستشــفى
العــام مبدينــة ذمــار ،حيــث بقيــت الجثتــن هنــاك لفــرة وبعدهــا تــم دفنهــا يف القريــة.
ومــن خــال التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة ومــا ورد يف إفــادة ذوي الضحايــا وشــهادة الشــهود
تبــن للجنــة أن عنــارص مســلحة تابعــة مليليشــيات الحــويث يقودهــا املدعــو حســن بــن حســن
النيــب وولــد الرشيــف ،وهــا مــن القيــادات الحوثيــن يف مدينــة رداع ،قامــت باختطــاف الطفلــن
يف ظهــر ذلــك اليــوم مــن أحــد الشــوارع العامــة مبدينــة رداع ،وتــم إعدامهــم خــارج إطــار القانــون
مــا يعنــي مســئولية ميليشــيات الحــويث عــن هــذه الجرميــة.
 )2التعذيب وسوء المعاملة:
خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر قامــت اللجنــة بالرصــد والتحقيــق يف عــدد ( )50حالــة ادعــاء
تعذيــب مــن بينهــم ( )39ضحيــة مــن الرجــال و( )7خاصــة بالنســاء و( )4مــن 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
الحــويث يــوم الخميــس 2015/2/12م ،يف شــارع الزبــري بصنعــاء أثنــاء مشــاركته يف مســرة
مبناســبة ذكــرى فربايــر ،وأثنــاء فــرة اعتقالــه تعــرض للتعذيــب.
وجــاء يف مضمــون إفــادة الضحيــة إىل اللجنــة (ع .ط .ع) أنــه عنــد الســاعة الرابعــة عــرا يــوم
الخميــس املوافــق 2015/2/12م ،وأثنــاء مشــاركته باملســرة لذكــرى ثــورة فربايــر تــم اختطافــه مــن
شــارع الزبــري مــن قبــل طقــم عســكري تابــع مليليشــيات الحــويث ،وتــم اقتيــاده إىل بــدروم يف
مــكان مجهــول ملــدة ثالثــة أيــام ،ويف اليــوم الرابــع تــم أخــذة إىل غرفــة مجــاورة وهــو معصــوب
العينــن ومكبــل اليديــن والرجلــن ،وتــم رضبــة بآلــة حــادة عــى مؤخرتــه وتعذيبــه ملــدة ســاعتني
متواصلتــن ،وبعدهــا قامــوا بأخــذة إىل شــارع الزبــري عنــد الســاعة الثالثــة فجــرا ،وتــم رميــة
بالشــارع وهــو بحالــة حرجــة من جــراء التعذيــب الجســدي  ،كــا 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
مســرة جامهرييــة مبناســبة ذكــرى فربايــر ،وأثنــاء مرورهــم بشــارع الزبــري تــم اعرتاضهــم بطقــم
مســلح يتبــع ميليشــيات الحــويث وخطفهــم وأخذهــم إىل بــدروم يف شــارع الزبــري ،وتــم إبقائهــم
فيــه ملــدة ثالثــة أيــام  ،وكانــوا يتعرضــوا حينهــا للتعذيــب النفــي والجســدي ،ويف اليــوم الرابــع
لالختطــاف قامــوا باســتدعاء الضحيــة (ع .ف) إىل غرفــة مجــاورة وقامــوا برضبــة عــى مؤخرتــه
وبأســفل الظهــر ،ومــع الســاعة الثالثــة فجــرا قامــوا برميــة بشــارع الزبــري وهــو يف حالــة ســيئة
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مــن شــدة التعذيــب.
ومــن خــال إجــراءات التحقيــق التــي قامــت بهــا اللجنــة يف الواقعــة ،ومــا ورد يف إفــادة الضحيــة
وشــهادة الشــهود والتقاريــر الطبيــة التــي تؤكــد صحــة الواقعــة تبــن بــأن املســؤول عــن هــذا
االنتهــاك هــي ميليشــيات الحــويث يف أمانــة العاصمــة.

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
صباحـاً ،وبينــا 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 بالــرب والتعذيــب أثنــاء التحقيــق وهــو معصــوب العينــن ومكبــل اليديــن ،ومتــت اإلســاءة
لــه بألفــاظ ســيئة واســتمر تعذيبــه حتــى أغمــي عليــه.
وجــاء بأقــوال الشــاهدين (ض .ا .م .ا .ش) و (ع .ا.ع .ع .ط) بأنــه بتاريــخ 2016/8/23م ،وأثنــاء
مــا كان املدعــو (ع .ي .ن .ا) متوجــة لزيــارة وتوديــع والــدة ووالدتــه للســفر ألداء فريضــة الحــج،
اعرتضتــه ميليشــيات الحــويث واختطفــوه وتــم إيداعــه بســجن حجــة ،وبعدهــا تــم متابعتــه مــن
قبــل أهلــه وبعــد فــرة مــن االعتقــال ،تــم اإلفــراج عنــه وعنــد خروجــه شــاهدنا عليــة آثــار التعذيــب
والحــروق يف جميــع أجــزاء جســده.
ومــن خــال إجــراءات التحقيــق التــي قامــت بهــا اللجنــة تبــن مســئولية ميليشــيات الحــويث وقــوات

صالــح املتواجــدة يف محافظــة حجــة  -وادي رشس عــن ارتــكاب االنتهــاك وتعذيــب واعتقــال الضحيــة
(ع.ي.ن.أ).
 )3االعتقال التعسفي واالختفاء القسري:
خــال الفــرة التــي يغطيهــا التحقيــق قامــت اللجنــة بالرصــد والتحقيــق يف عــدد ( )256حالــة ادعــاء
منهــا ( )242ضحيــة مــن الرجــال و( )2مــن النســاء و( )12مــن األطفــال .ومــن أهــم وقائــع االعتقــال
التعســفي واالختفــاء القــري التــي تــم التحقيــق فيهــا نســتعرض مــا يــأيت:

أ) واقعــة اختفــاء قــري للمواطــن أيــوب شــاهر ســيف الصالحــي .مــكان الواقعــة –
شــارع التحريــر األســفل (املغرتبــن) مديريــة القاهــرة – تعــز بتاريــخ 2016/6/12م:

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 صغــر خــاص بــه ،حيــث حرض إىل الشــاهد
(أ.ط.ق) الســاعة الخامســة يف ذلــك اليــوم ،وتــرك عنــده القــات الخــاص بــه قائــا لــه ســوف أعمــل
مشــوار وأرجــع إليــك وســوف نتعــى ســوى ،إال أنــه ذهــب ومنــذ ذلــك الحــن اختفــى الضحيــة ومل
يعلــم لــه مــكان ،كــا أفــاد الشــاهد (ع.ط.ع) أنــه بتاريــخ 2016/7/29م شــاهد الدبــاب الخــاص
بالضحيــة يف شــارع التحريــر األســفل ،وكان يســوقه شــخص غريــب ،وأنــه تتبــع الدبــاب حتــى دخــل
مدرســة النهضــة التــي يتخذهــا املقاومــة ســجنا خاصــا للمحتجزيــن.
ومــن خــال إجــراءات التحقيــق التــي قامــت بهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف أقــوال ذوي الضحيــة وشــهادة
الشــهود تبــن 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  38عاما –

عنــد مقابلتــه مــن قبــل اللجنــة أفــاد بأنــه كان مســافرا يــوم 2015/8/23م لزيــارة والدتــه يف
محافظــة البيضــاء ،وغــادر صنعــاء عــى مــن إحــدى ســيارات األجــرة ،وعنــد وصولــه إىل نقطــة
(ادريــس) التــي قائدهــا أبوهاشــم الريامــي املقابلــة لبيــت القيــادي الحــويث املؤمتــري عبداللــه
إدريــس مبدينــة رداع ،تــم توقيــف الســيارة وطلبــوا إبــراز الهويــات ،فأخــرج لهــم بطاقتــه الشــخصية،
فتأملهــا أحدهــم قائــا :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 عمــي ،فقــال لــه «أنتــم مــن املرتزقــة يف
صنعــاء وعندنــا بــاغ 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 فيــا بعــد أنــه ســجن القيــادة بجــوار قلعــة رداع .وأفــاد
بأنــه ويف ذلــك املعتقــل الرهيــب أدخلــوه إحــدى الغــرف مــع الكثــر مــن املعتقلــن 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 عــى 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 عــى مالبــس واطــراف
الضحيــة ثــم أمــره بالوقــوف ،وبعــد برهــة مــن الزمــن أشــار إىل زميلــه فقــام بتقييــده أكــر إىل
يشء ثابــت أحســس الضحيــة اين ال اســتطيع الحــراك ثــم قــام بتثبيــت أســاك كهربائيــة إىل اطرافــه،
وســلط عليــه تيــارا كهربائيــا ،اهتــزت بــه كل خليــة يف خاليــا جســده (حســب إفــادة الضحيــة)،
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
قصــر قــام البقيــة مبعــاودة صعقــه بالكهربــاء حتــى فقــد الوعــي ودخــل يف غيبوبــة مل يــدري كــم
اســتمرت ،ومل يشــعر إال وجســده ملقـاً 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 عــى املحــر أمامــك أو نعيــد الــدرس»؟
وأفــاد الضحيــة أنــه كان حينهــا يســمع صــوت املــؤذن لصــاة الفجــر ميــأ اآلفــاق ،وبالــكاد اجــاب
«دعنــي أرى مــا فيــه حتــى ابصــم لــك»  ....فــرد عليــه املحقــق «فعــا أنــت مــا تســتاهل االحــرام،
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وقــام بإعــادة ربــط يــداه ،وتعصيــب عينــاه ،وبالــكاد قــام عــى رجليــه ،وفجــأة شــعر بفوهــة
بندقيــة تالمــس رأســه ،وســمع أحدهــم يســحب األجــزاء ،وكأنــه عــى وشــك إطــاق النــار عــى
راســه .يقــول الضحيــة« :فعــا متنيــت الخــاص مــن هــذا الوضــع املأســاوي ،كانــت لحظــات مريعــة،
نطقــت الشــهادتني ،وتهيــأت للقــادم املجهــول» ،وأخــرا ضغــط الزنــاد ومل تنطلــق الرصاصــة وصــاح
«يالالســف مخــزن الذخــرة فــايض ،حظــك يــا داعــي إيــش رأيــك تبصــم عــى املحــر وال نقتلــك».
يقــول الضحيــة «أدركــت أنــه ال منــاص مــن البصمــة ،فبصمــت ،وال أدرى عــى مــاذا الضحيــة اخــذوا
منــي عــدة بصــات وانــا معصــوب العينــن واخــذوين اىل مــكان اخــر وطلبــوا منــي الســر دون
االســتعانة بهــم فقلــت ال أســتطيع فــردوا وهــم يتضاحكــون تابــع لألمــام وفجــأة ســقطت مــن اعــى
الســلم اىل اســفله وشــعرت بــان العمــود الفقــري انكــر واحسســت بالدمــاء تخــرج مــن فمــي
وانفــي.
وبعــد فــرة مــن اعتقــايل عرفــت أن األشــخاص الذيــن قامــوا باعتقــايل وتعذيبــي انــا والعديــد مــن
املختطفــن غــري الذيــن تــم اختطافهــم مــن نقطــة ادريــس يف رداع هــم :عبداللــه عــي ادريــس
وهــو الشــخص الــذي ســميت النقطــة نســبة اليــه وشــخص ثــاين اســمه أبــو ذكــرى الطاهــوش
وأبــو نضــال وأبــو مختــار وابوصالــح وجميعهــم مــن العنــارص التابعــة لجامعــة الحــويث وتحــت
قيــادة عبداللــه عــي ادريــس .وامضيــت فــرة يف املعتقــل يف رداع تــم نقــي نقلــه إىل أكــر مــن
معتقــل ،وبعدهــا تــم نقلــه إىل معتقــل أخــر يف محافظــة ذمــار ،وكان هــذا املعتقــل مأســاويا بــكل
مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى ،حيــث كان عبــارة عــن أحــد املبــاين األمنيــة الرس ّيــة ،وكان محاطــا

بســور مرتفــع يف أحــد األحيــاء الســكنية الناشــئة ،وال يعلــم النــاس مــا طبيعــة هــذا املبنــى ،والــذي
يــراه يظنــه مدرســة ،أو مــا شــابه ،وأنــه تــم وضعــه يف غرفــة صغــرة ال تتجــاوز مســاحتها
3×4مــر مــع ( )22معتقــا مــن محافظــات عــدة ،وكانــوا يف هــذا املــكان يف عــداد األمــوات ملــدة
( )6أشــهر 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 الظــام الدامــس ،فاملصابيــح ممنوعــة ،والشــمع
كذلــك ،والصابــون ممنــوع ،والشــامبو ممنــوع ،وكل مــا يــرف لنــا أربــع حبــات جــن مثلــث مــن
النــوع الــرديء ،وربــع كيلــو طحينيــة ،وقليــا مــن الخبــز كوجبــة الصبــح ،ولعــدد ( )23ســجينا.
وكانــت وجبــة العشــاء تتكــون مــن نفريــن إدام ،وثالثــة رز وربــع حبــة دجــاج ،يقــول الضحيــة
«اقســم باللــه ربــع حبــة دجــاج لنفــس العــدد ( )23مختطــف ومخفــي قرسيــا» ،أمــا ميــاه الــرب
فملوثــة ،ونحصــل عليهــا مــن حــام الزنزانــة ،وكثــرا مــن األحيــان مــا يختلــط مبيــاه املجــاري.
يقــول الضحيــة :كان هــذا الوضــع الــكاريث ســببا يف انتشــار األمــراض املعديــة خصوصــا الجــدري،
والجــرب ،وانتــرت الحــرات ،مثــل القمــل ،والكــن ،يف أجســاد الســجناء ،وكان تعريضهــم للشــمس
مــن املمنوعــات ســوى مــرة يف الشــهرين وملــدة ربــع ســاعة يف حــوش املبنــى الــذي قــد امتلــئ
بالقبــور املحفــورة ،ثــم يهددنــا مــرف املعتقــل ،ويدعــى أبــو نضــال أن مقابرهــم جاهــزة إذا مــا تــم
رضبهــم بالطــران أو مــات أحدهــم مــن جــور التعذيــب .ويقــول االهــد «ولألمانــة كان املــوت خيــارا
مستحســنا عــى تلــك الحالــة التــي كنــا نعيشــها يف معتقــات املليشــيات».
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ويف احــدى الليــايل اســتهدف طــران 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 مالعــن؟ أمنيتــي يف الحيــاة أن أراكــم أشــاء مشــوية» .يقــول الضحيــة أنهــم كانــوا
يتعمــدون وضعهــم يف أماكــن اســتهداف الطــران لــرب 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 خــال شــهادة عــدد مــن املعتقلــن
الذيــن كانــوا مــع الضحيــة يف معتقــل مبدينــة رداع أو يف مدينــة ذمــار ،والذيــن اســتمعت اللجنــة
إىل إفاداتهــم ،ومنهــم (ع.م.ع)  36ســنة ،مــن رداع محافظــة البيضــاء ،والــذي أفــاد عنــد ســاع
أقوالــه مــن قبــل اللجنــة بأنــه كان معتقــل لــدى جامعــة الحــويث يف مبنــى األمــن املركــزي يف رداع،
وأخربونــا الجنــود الذيــن كانــوا يتولــون مهــام الحراســة عــى املعتقــل بأنــه تــم اعتقــال عبــد الــرب
الحميقــاين الــذي يعمــل يف الجــوازات يف صنعــاء ،وأنــه تعــرض للتعذيــب مــن قبــل املحققــن الذيــن
قامــوا بالتحقيــق معــه لنــزع اعرتافــات منــه.
كــا 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
ادريــس مبدينــة رداع أخــروه بأنــه تــم اعتقــال الضابــط عبــد الــرب الحميقــاين الــذي يعمــل يف
مصلحــة الجــوازات يف صنعــاء شــهد ،وأنــه تــم تســليمه للمرشفــن عــى النقطــة للتحقيــق معــه.
مــن خــال التحقيــق يف هــذه الواقعــة ،باإلضافــة إىل عــدد مــن وقائــع االدعــاء بالتعــرض لالعتقــال
التعســفي والتعذيــب التــي حدثــت يف نقطــة التفتيــش التــي أشــار إليهــا الضحيــة ،واملســاة نقطــة
إدريــس ،تبــن 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.
 )4تفجير المنازل:
خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر قامــت اللجنــة بالرصــد والتحقيــق لعــدد ( )86حالــة تفجــر
منــازل ،ومــن أهــم الوقائــع املتعلقــة بتفجــر املنــازل التــي قامــت اللجنــة برصدهــا وتوثيقهــا
والتحقيــق فيهــا نــورد النــاذج اآلتيــة:
واقعــة تفجــر منــازل  6مواطنــن يف قريــة الجنادبــة  -عزلــة شــاكر مديريــة أرحــب محافظــة
صنعــاء:
وتتلخــص وقائــع هــذا االنتهــاك يف قيــام مجموعــة مســلحة باقتحــام قريــة الجنادبــة بعزلــة شــاكر
مديريــة أرحــب بعــد محارصتهــا ملــدة ثالثــة أيــام وذلــك يف يــوم الجمعــة 2015/8/14م .وعنــد
اقتحامهــا قامــت بتفجــر عــدد مــن املنــازل لعــدد مــن املواطنــن 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):
أنــه يف يــوم الجمعــة 2015/8/14م قامــت مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث ،عقــب
هجومهــا عــى قريــة الجنادبــة ،بنهــب وتفجــر منــزل ســمري يحيــى لقــان.
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
مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث ،ومدعومــة بأســلحة ثقيلــة مــن الحــرس الجمهــوري
باملدرعــات والدبابــات ،قامــت هــذه الجامعــة بتفجــر عــدد مــن املنــازل مــن بينهــا منــزل /خالــد
محســن مصلــح الجنــدي ،كــا تــم نهــب ســيارته.
ج -الشاهد (ه.م.ص.ع) والشاهد (س.ي.أ.ب):
أفــادا أنــه أثنــاء اقتحــام قريــة الجنادبــة مــن قبــل مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث
املدعومــة بقــوات مــن الحــرس الجمهــوري تــم تفجــر عــدد مــن املنــازل مــن ضمنهــا منــزل /صالــح
مهــدي الجنــدي.
د -الشاهد (م.ص.ه) والشاهد (ن.ح.ع.ش):
شــهدا بأنــه يف يــوم الجمعــة املوافــق 2015/8/14م ،قامــت مجموعــة مســلحة تابعــة لجامعــة
الحوثيــن معــززة باألســلحة الثقيلــة بالهجــوم عــى قريــة الجنادبــة مــن جميــع الجهــات واقتحامهــا
ومــن ثــم تفجــر مثانيــة عــر منــزال مــن بينهــا منــزل /إبراهيــم عــي 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 للحوثيــن
بعــد هجومهــا عــى قريــة الجنادبــة بإحــراق منــزل حمــود الســيد عبــده عبداللــه.
ومــن خــال إجــراءات التحقيــق التــي قامــت بهــا اللجنــة ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وإفــادات
الضحايــا ،فــإن الثابــت لــدى للجنــة أن ميليشــيات الحــويث هــي املســؤولة عــن ارتــكاب هــذا االنتهــاك
بحــق املواطنــن املشــار إليهــم يف الواقعــة .وتؤكــد اللجنــة عــى أن هذا النــوع مــن االنتهــاكات املتعلق
بتفجــر 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
وبــن عنارصهــا يف جميــع املناطــق اليمنيــة.
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 )5التهجير القسري:
خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر تــم الرصــد والتحقيــق يف العديــد مــن حــاالت االدعــاء بالتهجــر
القــري ،ومــن أهــم الوقائــع التــي قامــت اللجنــة برصدهــا والتحقيــق فيهــا:
واقعة تهجري ( )50أرسة يف قرية الصريتني مديرية الصلو – محافظة تعز
تتلخــص الواقعــة بقيــام ميليشــيات الحــويث وقــوات صالــح بتهجــر ( )50أرسة مــن قريــة الصريتــن
يف الصلــو ،وإجبــار املواطنــن عــى مغــادرة منازلهــم والتمركــز فيهــا وتحويلهــا ثكنــات عســكرية
أثنــاء املواجهــة بــن ميليشــيات الحــويث وقــوات صالــح وبــن 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 تابعــن مليلشــيات الحــويث وقــوات صالح
إىل قريتهــم ،وأخربوهــم أن هــذه املنطقــة منطقــة عســكرية ،وأن هنــاك اشــتباكات بــن ميليشــيات
الحــويث وقــوات صالــح مــن جهــة وبــن املقاومــة والجيــش الوطنــي مــن جهــة أخــرى ،وأجربوهــم
تحــت تهديــد الســاح عــى الرحيــل مــن منازلهــم ومغادرتهــا ،وقامــوا هــم بالتمركــز فيهــا فيــا
اضطــر الضحايــا والبالــغ عددهــم ( )50أرسة مــن ســكان القريــة إىل الخــروج مــن منازلهــم والرحيــل

إىل القــرى املجــاورة .وبحســب إفــادة بعــض الضحايــا فــإن مليشــيا الحــويث وقــوات صالــح أجــرت
املواطنــن عــى 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 خــال التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة ومــا ورد يف إفــادة الضحايــا وشــهادة الشــهود،
تبــن للجنــة أن املســئول عــن ارتــكاب هــذه الواقعــة هــي ميليشــيات الحــويث وقــوات صالــح املتواجدة
يف مديريــة الصلــو محافظــة تعــز.
واقعة التهجري القرسي لعدد ( )175أرسة 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 عــى قريــة الدبــح ،بطــرد جميــع األرس وعددهــا ( )175أرسه أي
قرابــة ( )1050نســمة (يقــدر نســبة النســاء فيهــم بنســبة  % 65واألطفــال  )% 20تحــت تهديد الســاح.
وبحســب شــهادة الشــهود ومنهــم (ه.م.ع ) و(ف.أ.ع) ،وهــم مــن أبنــاء القريــة املجــاورة لقريــة
الدبــح والذيــن أفــادوا بــأن ميليشــيات الحــويث وقــوات صالــح قامــت بأعــال الضغــط والتهديــد
واالعتقــال للرجــال يف قريــة الدبــح خــال العــر األيــام الســابقة عــى التهجــر ،وأنــه يف بدايــة
شــهر نوفمــر2016م ،قــدم إىل قريتهــم أعــداد مــن املهجريــن مــن قريــة الدبــح ،ورأوا أنــاس آخريــن
خارجــن مــن القريــة ولديهــم عفــش وثيــاب وأغنــام ،وأنهــم اســتضافوا بعضهــم يف منازلهــم،
وســألوا عــن ســبب خروجهــم مــن القريــة فــكان ردهــم أن الحوثيــن أجربوهــم عــى الخــروج مــن
منازلهــم ،وأنهــم أبلغوهــم أن أي شــخص يرفــض الخــروج مــن منزلــه ســيقومون بإطــاق الرصــاص
عليــه وأكــدوا لنــا انــه تــم إطــاق الرصــاص عــى منــازل العديــد مــن أبنــاء القريــة ،وتــم اعتقــال
أكــر مــن ( )7أشــخاص مــن أبنــاء القريــة ،وكان عــدد الذيــن خرجــوا إىل قريتنــا حــوايل ( )40أرسة،
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وســكان القريــة يزيــد عــن ( )800شــخص .وقــد قامــوا الحوثيــون بتهجريهــم جميع ـاً ،ومل يســمح
ألحــد بإدخــال ســيارات النقــل ألرسهــم ،فالجميــع خرجــوا ســراً عــى األقــدام .وقــد أفــاد الشــهود
بأنهــم شــاهدوا أكــر مــن ( )30مســلحاً تابعــن ملليشــيات الحــويث وقــوات صالــح يقومــون مبداهمة
البيــوت وإكــراه الســكان عــى الرحيــل ومغــادرة القريــة .وكان الســبب يف تهجــر القريــة خوفــاً
مــن انضــام أبنــاء القريــة إىل املقاومــة التــي اقرتبــت مــن املنطقــة والتمركــز يف منــازل املواطنــن
واتخاذهــا ثكنــات عســكرية.
 إفادات الضحايا املهجرين:الضحيــة( :ف.ح.س) أفــاد أن جامعــة الحــويث وقــوات صالــح املتواجــدة يف القريــة ضايقتهــم،
ومارســت عليهــم وعــى ســكان القريــة ضغوطــا عــن طريــق التفتيــش املســتمر لألطفــال والنســاء
وهددوهــم بالســاح ،وقبــل ( )10أيــام مــن التهجــر قامــوا بالدخــول إىل املنــازل ،واعتقــال ()4
مــن األرس مــن الرجــال ســواء اآلبــاء أو األبنــاء أو أي رجــل آخــر ،وتعرضــوا للمعامــات الســيئة ،وتــم
اعتقالهــم والذهــاب بهــم إىل معتقــات يف الوازعيــة تابعــة ملليشــيات الحــويث وقــوات صالــح ،وأنــه
كان أحــد املعتقلــن ،وقــد بلــغ عــدد املهجريــن مــن القريــة حتــى يــوم اعتقالــه ( )200شــخصاً  ،ويف
2016/11/1م ،تــم تهجــر مــا تبقــى مــن أبنــاء القريــة جميعــا ،كــا تــم تحويــل العديــد مــن املنــازل
إىل ثكنــات عســكريه وإدخــال الســاح إليهــا.
جــر (ع.م.س) أن ميليشــيا الحــويث وقــوات صالــح ســيطروا عــى القريــة وقامــوا
وافــاد الضحيــة امله ّ
مبضايقــه أفــراد األرس بالتهديــد واالعتقــال والتفتيــش ومنــع الدخــول والخــروج وأخــذ الهواتــف
وتفتيشــها ،ثــم قامــوا بإجبارهــم عــى الرحيــل مــع أرسهــم ،وقامــوا بإدخــال الســاح إىل القريــة،
وطلبــوا منهــم الرحيــل وإال ســيتم اعتقالهــم ،ويف يــوم 2016/11/1م تــم إعطائهــم املهلــة األخــرة
بالخــروج وتهديدهــم بــأن مــن ســيتبقى ســيتم إطــاق النــار عليــة.
وقــد أفــاد الضحيــة املهجــر (ع.أ.غ.م) ،بنفــس مــا أفــاد بــه باقــي الضحايــا والشــهود الذيــن قامــت
اللجنــة بســاع وتوثيــق إفاداتهــم.
ومــن خــال إجــراءات التحقيــق التــي قامــت بهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة تبني مســؤولية ميليشــيات
الحــويث وقــوات صالــح املتواجــدة بقريــة الدبــح مبديريــة التعزيــة مبحافظــة تعز عــن تهجــر ()175
أرسه مــن أبنــاء املنطقــة املزارعــن املســاملني مــن الرجــال وكبــار الســن واألطفــال والنســاء تحــت
تهديــد الســاح بهــدف العقــاب الجامعــي يف صبــاح يــوم الثالثــاء بتاريــخ 2016/11/1م ،ومنعهــم
مــن إدخــال الســيارات وإجبارهــم عــى الســر مشــياً عــى األقــدام يف الطــرق الوعــرة والغــر آمنــه.
وحيــث أن هــذا التهجــر كان تحــت التهديــد والتخويــف والضغــط عــى املدنيــن بالرحيــل وتــرك
منازلهــم ومزارعهــم واعتقــال بعــض األشــخاص منهــم والدخــول إىل منازلهــم مــا أجربوهــم عــى
هجــرة قريتهــم ،فإنــه يعــد انتهــاكا رصيحــا للقانــون الــدويل اإلنســاين والربوتوكــول اإلضــايف
الثــاين امللحــق التفاقيــة جنيــف املعقــودة يف  12أغســطس 1949م املتعلــق بحاميــة ضحايــا املنازعــات
والتهجــر القــري (الفقــرة  2مــن املــادة  13للربوتوكــول املذكــور).
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قصف الطائرات بدون طيار:
خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر قامــت اللجنــة بالرصــد والتحقيــق لعــدد  6وقائــع ادعــاء بقصــف
طائــرات أمريكيــة بــدون طيــار ملدنيــن يف محافظــات «البيضــاء» و»أبــن» و»شــبوة» ،ومــن أهــم
الوقائــع التــي حققــت فيهــا اللجنــة نــورد مــا يــأيت:

 \)1واقعــة االدعــاء باســتهداف الطائــرات األمريكيــة ( )DRONESلعــدد مــن املدنيــن يف
مديــرة الصومعــة محافظــة البيضــاء بتاريــخ 19ابريــل2014م:

وتتلخــص وقائــع االدعــاء بهــذه الحالــة  -كــا يرويهــا أحــد مشــايخ قبيلــة آل عــزان التــي ينتمــي
إليهــا الضحايــا وهــو الشــيخ (ح.ع.أ)  -الــذي أفــاد عنــد مقابلتــه مــن قبــل اللجنــة ،بــأن عــرة مــن
األشــخاص مــن أبنــاء أرسة واحــدة مــن األرس التي تنتمــي إىل قبيلتــه  -وتســكن يف مديريــة الصومعة
وهــي أرسة (آل الخشــم)  -كانــوا عــى مــن ســيارة نــوع (شــاص -النــد كــروزر) متوجهــن إىل
عملهــم يف مجــال البنــاء.
يف متــام الســاعة السادســة والنصــف مــن صبــاح يــوم الســبت املوافــق 2014/4/19م ،تفاجــأوا -
وهــم يف منطقــة الحازميــة التــي تبعــد حــوايل  )10(10كيلــو مــرات عــن مدنيــة البيضــاء عاصمــة
محافظــة البيضــاء  -بقيــام طائــرة مــن دون طيــار بإطــاق صــاروخ عــى ســيارتهم مــا أدى إىل
مقتــل ( )4أشــخاص قتلــوا يف نفــس اللحظــة وإصابــة ( )6آخريــن بجــروح بليغــه والقتــى هــم:
يــارس عــي عبدربــه مســود ،وســند حســن الخشــم ،واحمــد وصالــح بوبــك الخشــم والجرحــى هــم:
عبــد اللــه نــارص الخشــم ،وعبــد الرحمــن حســن الخشــم ،وســامل نــارص الخشــم ،ونــارص محمــد
الخشــم.
كــا أفــاد احــد أعيــان املنطقــة  -عنــد مقابلتــه مــن اللجنــة  -بأنــه يف يــوم وقــوع الحادثــة ،وبعــد
معرفتــه بســقوط القتــى والجرحــى ،مــن آل الخشــم وال مســود ،أنهــم مــن األبريــاء املدنيــن اللذيــن
ليــس لهــم ارتبــاط بالقاعــدة وغريهــا مــن التنظيــات ،بــل كانــوا ذاهبــن لعملهــم مــن صبــاح
يــوم الســبت املوافــق 2014/4/19م ،وانــه قــام بالتواصــل مــع قيــادة محافظــة البيضــاء تلفونيــا،
وإبالغهــم بالواقعــة ،وأنــه طلــب مــن املحافــظ رضورة تحكيــم قبيلتهــم عــى هــذه الحادثــة وعــى
مــا تعــرض لــه أبناؤهــا ،كــون هــذه الحادثــة قــد القــت اســتياء كبــر 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 عــى طلبــه.
وأفــاد انــه يف مســاء يــوم الحادثــة تواصــل بــه املحافــظ وابلغــه أن وزارة الدفــاع موافقــة عــى
تحكيــم أرسة الضحايــا ،وبعدهــا ذهــب مجموعــة مــن أعيــان القبيلــة املتواجديــن يف صنعــاء إىل
منــزل املحافــظ ،وبحضــور قائــد املنطقــة تــم تســليمهم عــدد مــن األســلحة ،ومبلــغ مــايل كإثبــات
عــى موافقــة الدولــة عــى التحكيــم ،كــا تــم صياغــة وثيقــة تحكيــم وقــع عليهــا املحافــظ وقائــد
املنطقــة نيابــة عــن الدولــة ،وتضمنــت التــزام الدولــة بتنفيــذ مــا يحكــم فيــه أهــل أرسة الضحايــا.
وبعــد تلــك الفــرة حكمــت أرسة الضحايــا عــى الدولــة مببلــغ ( 207.000000ريــال مينــي) وهــو مــا
يعــادل مليــون دوالر تقريبــا ،وكان الحكــم بتاريــخ  2014/6/13م.
وقــد حصلــت اللجنــة عــى وثائــق صــادرة مــن مديــر أمــن محافظــة البيضــاء موجهــة إىل وزيــر
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الدفــاع ،وكــذا عــى وثائــق أخــرى صــادرة مــن قيــادة الســلطة املحليــة باملحافظــة موجهــة لرئيــس
الجمهوريــة ،تتضمــن شــكوى أرسة الضحايــا مــن عــدم قيــام الدولــة بتنفيــذ مــا يتضمنــه الحكــم،
ومطالبتهــم بالتنفيــذ وفقــا لاللتــزام الــذي تضمنتــه وثيقــة التحكيــم.
وقــد اســتمعت اللجنــة إلفــادة أكــر مــن شــخص ،واتفقــوا جميعهــم عــى عــدم وجــود أي صلــة
لألشــخاص املســتهدفني يف الحادثــة مبــا يســمى تنظيــم القاعــدة ،وأن الضحايــا كانــوا مــن املدنيــن
العاملــن يف البنــاء تــم اســتهدافهم أثنــاء توجههــم لعملهــم.

 )2الغــارة الجويــة لطائــرات الدرونــز األمريكيــة (بــدون طيــار) عــى موكــب الزفــاف يف
قيفــة رداع مبحافظــة البيضــاء

وتتلخــص وقائــع االدعــاء يف هــذه الحالــة ،بحســب إفــادة ثالثــة مــن الناجــن أحدهــم الشــيخ عبــد
اللــه الخشــل التيــي أحــد مشــايخ قبيلــة التيــوس التــي ينتمــي إليهــا الضحايــا ،باإلضافــة إىل اثنــن
أخريــن تحتفــظ اللجنــة بأســائهم بحســب رغبتهــم ،عــى النحــو اآليت:
يف الســاعة الرابعــة والنصــف مــن مســاء يــوم الخميــس املوافــق 2013/12/12م .كانــوا يف طريقهــم
إىل يــكال يف موكــب زفــاف يتكــون مــن ( )14ســيارة ،وبعــد حــوايل ( )50كيلــو مرتاً مــن مدينــة رداع،

وبالتحديــد يف عقبــة تســمى عقبــة زعــج ،تفاجــؤوا بتحليــق عــدد مــن الطائــرات بــدون طيــار فــوق
املوكــب (حــوايل أربــع أو ثــاث طائــرات) ،ومــا أن انتبهــوا لوجودهــا بارشتهم أحدهــا أو اثنتــن منها
بإطــاق صواريخهــا عــى عــدد مــن الســيارات التــي كانــت تقلنــا مــا أدى إىل احــراق وتدمــر أربــع
ســيارات ،وقتــل ( )12شــخصا كانــوا بداخلهــا ،وإصابــة ( )13شــخصاً بجــروح متفاوتــة  ،وجميعهــم
مدنيــن ،ومــن أقاربهــم ،ومــن أهــايل منطقــة يــكال ،وينتمــون إىل قبيلتــي التيــوس وال عامــر التــي
ينتمــي إليهــا العروســن ،ومل يكــن ضمــن القتــى أو الجرحــى أي شــخص ينتمــي إىل تنظيــم القاعــدة.
م

االسم

النوع

العمر

1

عارف أحمد محمد حسني التييس

ذكر

 30سنة

2

عيل عبدالله احمد التييس

ذكر

 35سنة

3

شايف عبدالله صالح مبخوت العامري

ذكر

 20سنة

4

مسعد ضيف الله حسني صالح العامري

ذكر

30

5

مطلق حمود محمد التييس

ذكر

38

6

حسني محمد صالح العامري

ذكر

60

7

صالح مسعد عبدالله العامري

ذكر

35

8

محمد عيل مسعد عبدالله العامري

ذكر

20

9

زيدان محمد صالح العامري

ذكر

40

10

سامل محسن عيل حسني التييس

ذكر

43

11

حسني محمد ضيف الله التييس

ذكر

65

12

صالح مبخوت عبدالله العامري

ذكر

25
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وباإلضافــة إىل مــا ورد يف أقــوال الشــهود ،حصلــت اللجنــة ،خــال التحقيــق يف الواقعــة محــل
االدعــاء ،عــى وثائــق تثبــت قيــام الحكومــة اليمنيــة ممثلــة مبحافــظ محافظــة البيضــاء وقائــد
املنطقــة العســكرية يف حينــه بتحكيــم قبيلــة التيــوس وآل عامــر ،وهــي القبيلتــن التــي ينتمــي
إليهــا الضحايــا بســبب اســتهداف الطائــرات األمريكيــة للموكــب الــذي كان جميــع الضحايــا فيــه من
املدنيــن األبريــاء ،وقيــام الحكومــة بدفــع مبلــغ اثنــن مليــون ريــال لــكل ضحيــة ســواء كان مصــاب
أو ألهلــه اذا كان قتيــل ،وذلــك يف اليــوم الثــاين للحادثــة أي مــا يعــادل ( )10آالف دوالر أمريــي يف
حينــه  ،ثــم قيــام الدولــة بدفــع مبلــغ ( )16مليــون ريــال مينــي لورثــة كل ضحيــة مــن القتــى أي مــا
يعــادل ( )80الــف دوالر أمريــي.
ومــن خــال مــا قامــت بــه اللجنــة مــن أعــال التحقيــق يف حــاالت االدعــاء املشــار إليهــا أعــاه ،ومع
تأكيــد اللجنــة عــى 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
والتنبيــه هنــا إىل رضورة التــزام الحكومــة اليمنيــة بنصــوص الدســتور والقوانــن الوطنيــة ،كــا
تــرى أنــه يتعــن عــى الحكومــة املبــادرة وبشــكل رسيــع إىل دفــع التعويضــات العادلــة لضحايــا
هــذا النــوع مــن االنتهــاكات ،والعمــل عــى وضــع حــد للتجــاوزات التــي تتــم مــن قبــل الطائــرات
األمريكيــة ،وتفعيــل دور القضــاء ،والقيــام بــكل مــا مــن شــانه أن يكفــل متابعــة املتهمــن واملطلوبني
أمنيــا ،وتقدميهــم إىل القضــاء ملحاكمتهــم بشــكل عــادل .

عاشرا :التوصيات:
ميكــن اإلشــارة إىل جملــة مــن التوصيــات التــي تراهــا اللجنــة مــن واقــع منظــور هــذا التقريــر،
ومــا تنشــده يف مجــال حقــوق اإلنســان يف الجمهوريــة اليمنيــة مبناســبة صــدور تقريرهــا هــذا،
وذلــك عــى النحــو اآليت:
التوصيـــــات المشتركة بين أطراف النزاع:
أ.
1.1تجنيــب املنشــآت املدنيــة والتجمعــات الســكانية آثــار النــزاع املســلح ،وعــدم اســتخدامها يف
األغــراض العســكرية مــن قبــل كافــة األطــراف ؛
2.2وقــف اســتهداف املدنيــن يف جميــع املناطــق التــي تشــهد نزاعـاً مســلحاً ،والحــرص عــى التمييــز
بــن األهــداف العســكرية واألهــداف املدنيــة ،ووقــف الهجــات العشــوائية وغــر املتناســبة
واملخالفــة لقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين؛
3.3وقف استهداف املنشآت والطواقم الطبية؛
4.4وقف استهداف البنى التحتية واملنشآت التعليمية وعدم استخدامها لألعامل العسكرية؛
5.5اإلفراج الفوري غري املرشوط عىل جميع املعتقلني واملخفيني قرساً.
 6.6ضــان وصــول املســاعدات إىل محافظــات «اليمــن» كافــة دون عوائــق باعتبــار ذلــك ميثــل حقـاً
أساســياُ يف الحصــول عــى مقومــات الحيــاة.
 7.7تســهيل عمــل اللجنــة والتعــاون معهــا مــن قبــل جميــع األطــراف ،ومتكــن أعضائهــا والعاملــن
فيهــا مــن الوصــول إىل جميــع الضحايــا وكافــة املناطــق دون اســتثناء.
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ب .التوصيات الخاصة بالحكومة الشرعية والتحالف العربي:
 1.1الحرص عىل عدم اإلرضار باملواقع املدنية والبني التحتية
2.2رضورة التقيــد بقواعــد ومبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين أثنــاء تنفيــذ العمليــات األمنيــة
والعســكرية
 3.3استكامل تأهيل منظومة إنفاذ القانون.
ج .التوصيات الخاصة بجماعة أنصار هللا (الحوثيين) وقوات صالح:
 1.1وقف االستهداف املبارش للمدنيني.
 1.1وقف تجنيد األطفال وضامن حقوق الطفل.
 1.1منع التعذيب بأشكاله كافة ووقف املالحقات واإلفراج عن املعتقلني.
1.1وقف زراعة األلغام املضادة لألفراد وتدمري مخزونهم من األلغام.

اللجنة الوطنية للتحقيق يف ادعاءات انتهاكات حقوق االنسان
الجمهورية اليمنية  -عدن
فرباير 2017م
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