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أوال :المقدمة
تســتمد اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق فــي ادعــاءات انتهــاكات حقــوق االنســان واليتهــا فــي التحقيــق فــي كافــة
انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي يرتكبهــا مختلــف أطــراف النــزاع علــى جميــع أراضــي الجمهوريــة اليمنيــة مـن    
القــرار الجمهــوري رقــم ( )140لســنة 2012م  باإلضافــة الــى توصيــات مجلــس االمــن الدولــي و قــرارات
مجلــس حقــوق االنســان ذات الصلــة والتــي كان آخرهــا القراريــن رقــم ( ) 16/39و ( )21/39الصادريــن
بتاريــخ 2018/9/29م.
يتضمــن هــذا التقريــر موجــز عــن أبــرز أعمــال وأنشــطة اللجنــة خــال الفتــرة مــن 2019/2/1م وحتــى
2019/7/31م ويســلط الضــوء علــى أعمــال الرصــد والتوثيــق والتحقيــق التــي قامــت بهــا اللجنــة فــي جميــع
المناطــق اليمنيــة وأهــم األعمــال التــي أنجزتهــا خــال هــذه الفتــرة  ،كمــا تــم إبــراز التحديــات والصعوبــات التــي
تواجههــا والتوصيــات التــي توجههــا إلــى كافــة أطــراف النــزاع والجهــات األخــرى  ،لمــا فيــه حمايــة حقــوق
االنســان والحــد مــن االنتهــاكات التــي تطــال عمــوم اليمنييــن.
  تهــدف اللجنــة مــن خــال هــذا التقريــر الــى إطــاع الــرأي العــام المحلــي والدولــي علــى آخــر تطــورات حالــة
حقــوق االنســان والوضــع اإلنســاني فــي اليمــن وذلــك عبــر بيــان االنتهــاكات التــي قامــت اللجنــة برصدهــا
والتحقيــق فيهــا خــال فتــرة التقريــر وعــرض لنمــاذج عــدد مــن االنتهــاكات المتعلقــة بالقانــون الدولــي اإلنســاني
والقانــون الدولــي لحقــوق االنســان التــي حققــت فيهــا اللجنــة مرفقــة بنتائــج التحقيقــات التــي توصلــت  اليهــا.
يعــد هــذا التقريــر مكمــا ومتصــا للتقاريــر الســابقة التــي أصدرتهــا اللجنــة وجــزء ال يتجــزأ منهــا خصوصــا
فيمــا يتعلــق ببيــان الواليــة واإلطــار القانونــي والمنهجيــة وأســاليب العمــل .

ثانياً :المنهجية
تؤكــد اللجنــة علــى التزامهــا بالمنهجيّــة والمعاييــر والمبــادئ المعمــول بهــا فــي لجــان التحقيــق الدوليــة المماثلــة
ومــن أهمهــا الشــفافية واالســتقاللية والحيــاد والموضوعيــة والمهنيــة والســرية  ،ووفقــا لمــا ينــص عليــه قــرار
إنشــاء اللجنــة رقــم ( )140لســنة 2012م فــي الفقــرة (ج) مــن المــادة  ( )2والــذي يلــزم اللجنــة بــأداء مهامهــا
1
وفقــا للمعاييــر الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة والعهــود والمواثيــق المصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة.
حرصــت اللجنــة علــى رصــد وتوثيــق كافــة االنتهــاكات المرتكبــة علــى أراضــي الجمهوريــة اليمنيــة مــن قبــل
جميــع األطــراف حيــث يتــم رصــد وتوثيــق مختلــف االنتهــاكات مــن قبــل راصــدي اللجنــة المنتشــرين فــي عمــوم
محافظــات الجمهوريــة  ،كمــا يتــم تلقــي البالغــات باالنتهــاكات مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ومــن خــال
الشــكاوى المباشــرة التــي تصــل الــى مقــر اللجنــة أو موقعهــا اإللكترونــي علــى شــبكة االنترنــت.
تقــوم اللجنــة بإجــراء المقابــات المباشــرة مــع الضحايــا وذويهــم وشــهود العيــان واالســتماع الــى إفــادات المبلغين
كمــا تقــوم باالســتعانة بالخبــراء فــي مجــال األســلحة واألدلــة الجنائيــة والطــب الشــرعي وفقــا لمــا هــو متــاح لهــا
واالمكانيــات المحــدودة التــي لديهــا.
تعتمــد اللجنــة علــى النــزول الميدانــي إلــى مواقــع االنتهــاكات والمناطــق التــي يشــتعل فيهــا النــزاع المســلح ســواء
مــن خــال النــزول المباشــر لألعضــاء والمحققيــن المســاعدين فــي المناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرة الحكومــة
الشــرعية  ،أو مــن خــال الراصديــن المتواجديــن فــي  المحافظــات التــي تقــع خــارج نطــاق ســيطرة الحكومــة
الشرعية.
   -1القرار الجمهوري  رقم ( )140لسنة 2012م وتعديالته
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ثالثا  :السياق

شــهدت اليمــن خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر عــددا ً مــن األحــداث والمتغيــرات الهامــة ســواء علــى الصعيــد

السياســي والعســكري 2او االقتصــادي واالجتماعــي ومــن المؤكــد ان هــذه االحــداث قــد عكســت نفســها  علــى
الوضــع العــام لحقــوق اإلنســان  ،ومــن أهــم التطــورات التــي شــهدتها اليمــن خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر
مــا يلــي:
1-

1على الصعيد السياسي :
منــذ اتفــاق ســتوكهولم فــي منتصــف ديســمبر الماضــي لــم تعقــد األطــراف اليمنيــة أي جولــة مفاوضــات بشــأن
إحــال الســام فــي اليمــن وانحصــرت الجهــود التــي يبذلهــا المبعــوث وزياراتــه المتكــررة الــى عــدن وصنعــاء
والريــاض فــي محاولــة إقنــاع األطــراف بتنفيــذ اتفــاق الســويد بشــان مدنيــة الحديــدة الــذي لــم يتــم تحقيــق أي
تطــور يذكــر فــي تنفيــذه حتــى كتابــة هــذا التقريــر فيمــا عــدا اجتماعــات اللجنــة المكلفــة بإعــادة االنتشــار وإعــان
رئيــس لجنــة المراقبيــن الدولييــن بشــأن إعــادة االنتشــار عــن توصــل الطرفيــن إلــى إتفــاق علــى التفاصيــل
التشــغيلية لعمليــة إعــادة االنتشــار وبحســب إحاطــة المبعــوث المقدمــة إلــى مجلــس االمــن فــي 18يوليــو2019
التــزال هنــاك عقبــة رئيســية تحــول دون تنفيــذ االتفــاق وهــي االتفــاق علــى قــوات االمــن المحليــة بشــكل خــاص
وكذلــك قضيــة اإليــرادات المتعلقــة بالمينــاء ،امــا فيمــا يخــص موضــوع مــا يســمى بـ(األســرى) والمعتقليــن فقــد
عقــدت اللجنــة المكلفــة بهــذا الملــف اجتمــاع لهــا فــي العاصمــة األردنيــة عمــان  برعايــة مكتــب مبعــوث األميــن
العــام بتاريــخ 2019/2/5م وفيمــا عــدا هــذا االجتمــاع لــم يحــرز هــذا الملــف أي تقــدم.
علــى صعيــد آخــر يعتبــر انعقــاد مجلــس النــواب فــي ســيئون فــي شــهر ابريــل 2019م مــن اهــم التطــورات
السياســية التــي شــهدتها اليمــن خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر وبرغــم أن جــدول اعمــال المجلــس اقتصــر
علــى إعــادة تشــكيل هيئــة رئاســة المجلــس وإقــرار الموازنــة العامــة للدولــة للعــام2019م ومــن ثــم علــق اعمالــه
علــى أن يعــاود االجتمــاع بعــد حيــن حســب بيــان المجلــس إال أن إعــادة دور الســلطة التشــريعية كان لــه أثــره
اإليجابــي فــي إحيــاء االمــل لــدى المواطنيــن فــي إمكانيــة إعــادة تفعيــل الدولــة بجميــع ســلطاتها واعتبــار ذلــك
خطــوة فــي طريــق عــودة الحيــاة السياســية فــي اليمــن لوضعهــا الطبيعــي.
يبقــى إســتئناف رئيــس الجمهوريــة والحكومــة لممارســة المهــام المنوطــة بهــم مــن العاصمــة المؤقتــة عــدن هــي
الخطــوة التــي ينتظرهــا الجميــع كإجــراء الزم ومهــم لتفعيــل ســلطة الدولــة ولعمــل المؤسســات بالشــكل الطبيعــي
بمــا فــي ذلــك المؤسســات األمنيــة والعســكرية وجميــع المؤسســات المعنيــة بإنفــاذ القانــون.

2-

2على الصعيد العسكري
شــهد الوضــع فــي اليمــن تطــورات محــدودة فــي الجانــب العســكري حيــث اســتمرت المواجهــات بشــكل متقطــع
تبــادل خاللهــا األطــراف الهجمــات فــي محافظــات تعــز ومــأرب وصنعــاء والحديدة وصعــدة والبيضــاء والضالع  ،
ورغــم محدوديــة التقدمــات التــي تحققــت  لألطــراف علــى األرض – 3خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر -إال
أن اســتمرار النــزاع المســلح أدى الــى ســقوط العديــد مــن الضحايــا المدنييــن فــي كافــة المناطــق خصوصــا فــي
امانــة العاصمــة ومحافظــات تعــز والحديــدة والضالــع والجــوف وغيرهــا مــن المناطــق .
مــن جانــب آخــر شــهد الوضــع العســكري – خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر – تطــورا ً ملحوظـا ً فيمــا يتعلــق

 -2أثناء كتابة التقرير شهدت محافظة عدن اندالع عدد من المواجهات في مطلع أغسطس وألن الفترة التي يغطيها التقرير محددة حتى نهاية يوليو 2019م
فإن اللجنة ستتناول ما قامت به من تحقيقات بشأن أحداث أغسطس في محافظة عدن في تقريرها القادم.
  -3حققت القوات الحكومية بعض التقدمات في محافظات صعدة والضالع وتعز فيما حققت جماعة الحوثي بعض التقدم في مديرية ذي ناعم بمحافظة
البيضاء
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بالهجمــات التــي تشــنها جماعــة الحوثــي بواســطة الطائــرات المســيرة وعمليــات القصــف بالصواريــخ الباليســتية
 ،حيــث شــملت هــذه الهجمــات العديــد مــن األهــداف فــي داخــل وخــارج األراضــي اليمنيــة وأدت إلــى ســقوط
العديــد مــن الضحايــا وتدميــر بعــض االعيــان المدنيــة والعســكرية.4
3-

3على الصعيد األمني
شــهد الوضــع األمنــي  -خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر -العديــد مــن االحــداث التــي أثــرت علــى الوضــع
العــام لحيــاة المواطنيــن فــي اليمــن وعلــى وضــع حقــوق االنســان خاصــة وشــمل ذلــك العديــد مــن المناطــق ســواء
الخاضعــة للحكومــة الشــرعية أو التــي تســيطر عليهــا جماعــة الحوثــي.
فيمــا يتعلــق بالمناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرة جماعــة الحوثــي فقــد اســتكملت جماعــة الحوثــي فــي مطلــع
شــهر مــارس الماضــي ســيطرتها األمنيــة والعســكرية علــى مديريــات حجــور فــي محافظــة حجــة وقامــت بنشــر
مســلحيها فــي المنطقــة وقــد صاحــب ذلــك قيــام الجماعــة بالعديــد مــن عمليــات االخفــاء القســري واالعتقــال
التعســفي وتفجيــر المنــازل ،كمــا شــهدت المنطقــة عمليــات نــزوح وتهجيــر للعديــد مــن المواطنيــن الــى المناطــق
المجــاورة ،مــن جهــة أخــرى اســتمر إســتيالء عناصــر الجماعــة علــى جميــع األجهــزة والمرافــق األمنيــة التابعــة
للدولــة وأصبحــت هــذه العناصــر تقــوم بممارســة االعتقــاالت والمداهمــات وغيرهــا مــن االنتهــاكات األخــرى
باعتبارهــا مكلفــة وتابعــة تنظيميــا لقيــادة جماعــة الحوثــي وتحــت امــرة وقيــادة مشــرفي الجماعة وليــس باعتبارها
تمثــل ســلطة االمــر الواقــع ممــا أدى الــى تضــاؤل مــا تبقــى مــن المالمــح الشــكلية للدولــة  ،كمــا اســتمرت عمليــة
االختطافــات واالعتقــاالت الممنهجــة للنســاء 5والناشــطين المدنييــن واإلعالمييــن التــي تنفــذ مــن قبــل بعــض
القيــادات األمنيــة فــي جماعــة الحوثــي خصوصــا فــي العاصمــة صنعــاء وفــي تطــور ملحــوظ فيمــا يتعلــق بملــف
االعتقــاالت ومــا يمكــن اعتبــاره خــرق لالتفــاق الخــاص بمــا يســمى بتبــادل األســرى والمعتقليــن المتفــق عليــه
فــي الســويد برعايــة مبعــوث األميــن العــام قامــت جماعــة الحوثــي بإحالــة  36شــخصا ً مــن المعتقليــن لديهــا
وجميعهــم مــن النشــطاء الحقوقييــن والسياســيين واإلعالمييــن واالكاديمييــن إلــى مــا يســمى بالمحكمــة الجزائيــة
المتخصصــة فــي صنعــاء 6بتهــم متعــددة منهــا التخابــر مــع العــدو وغيرهــا مــن التهــم  ،وتــم الحكــم علــى 30
شــخص مــن المعتقليــن باإلعــدام وهــو إجــراء أدانــه األميــن العــام لألمــم المتحــدة ومفوضيــة األمــم المتحــدة
لحقــوق االنســان و جميــع المنظمــات الدوليــة والمدافعيــن عــن حقــوق االنســان فــي داخــل وخــارج اليمــن وممــا
الشــك فيــه أن هــذا االجــراء مــن قبــل جماعــة الحوثــي سيشــكل عائــق أمــام أي محاولــة لتنفيــذ اتفــاق ســتوكهولم
خصوصــا فــي جانبــه المتعلــق باتفــاق تبــادل مــا يســمى بـ(األســرى) والمعتقليــن.
مــن جهــة أخــرى ونتيجــة لعــدم تبعيــة جميــع األجهــزة األمنيــة والوحــدات العســكرية فــي المناطــق الخاضعــة
لســيطرة الحكومــة الشــرعية لقيــادة موحــدة  ،فقــد شــهدت المناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرة الحكومــة الشــرعية
العديــد مــن االحــداث األمنيــة التــي ألقــت بظاللهــا علــى وضــع حقــوق االنســان فــي هــذه المناطــق ،حيــث شــهدت
محافظــة تعــز خــال شــهري مــارس وابريــل  2019م مواجهــات عنيفــة داخــل مدينــة تعــز وبالتحديــد فــي احيــاء
المدينــة القديمــة وبعــض االحيــاء المجــاورة لهــا بيــن عناصــر مــا يســمى بالحملــة األمنيــة المكلفــة مــن اللجنــة
األمنيــة بالمحافظــة وافــراد مــن كتيبــة أبــو العبــاس التابعــة للــواء  35ســقط نتيجتهــا عــدد مــن الضحايــا المدنييــن
مــن أبنــاء المنطقــة واســفرت الحملــة عــن ابــرام اتفــاق تــم بموجبــه خــروج عناصــر كتائــب أبــو العبــاس مــن

 -4أعلنت جماعة الحوثي عن تنفيذ عدد من الهجمات بواسطة الصواريخ البالستية و الطائرات المسيرة على مطارات ومرافق  مدنية ومنشئات بترولية
في المملكة العربية السعودية ودولة االمارات العربية المتحدة كما سقط عدد من القادة العسكريين في شهر يناير الماضي نتيجة استهدافهم بواسطة احدى
الطائرات المسيرة قي قاعدة العند.
  -5أفردت اللجنة في هذا التقرير قسم خاص تناولت فيه عدد من نماذج انتهاكات حقوق االنسان ضد النساء من قبل كافة األطراف.
  -6أصدر مجلس القضاء األعلى في عدن رقم ( )15لسنة 2018م  قضى بنقل المحكمة الجزائية والشعبة االستئنافية في صنعاء إلى محافظة مأرب
واعتبار كل ما يصدر عن محكمة صنعاء منعدما لعدم والية المحكمة وبطالن تشكيلها.
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مدينــة تعــز وإعــادة انتشــارهم فــي منطقــة الكدحــة بمديريــة المعافــر بمحافظــة تعــز.
كمــا شــهدت محافظــة شــبوة فــي منتصــف شــهر يونيــو 2019م  انــدالع مواجهــات مســلحة فــي مدينــة عتــق
عاصمــة المحافظــة بيــن األجهــزة األمنيــة وبعــض الوحــدات العســكرية التابعــة للحكومــة الشــرعية فــي المحافظــة
وعناصــر مــا يســمى بقــوات النخبــة الشــبوانية وذلــك بســبب محاولــة عناصرهــا  اقتحــام بعــض المقــرات
الحكوميــة والتمركــز فيهــا واســتحداث بعــض النقــاط األمنيــة فــي مدينــة عتــق وقــد تســببت هــذه المواجهــات فــي
إقــاق األمــن والســكينة العامــة فــي مدنيــة عتــق وإثــارة الرعــب والهلــع بيــن المواطنيــن ولــم يســفر عنهــا ســقوط
أي ضحايــا مــن المدنييــن وانتهــت هــذه المواجهــات بإبــرام اتفــاق بيــن قيــادة الســلطة المحليــة بالمحافظــة وقيــادة
قــوات التحالــف فــي بلحــاف يقضــي بســحب أي نقــاط أمنيــة أو اســتحداثات عســكرية تمــت مــن قبــل أي طــرف
فــي المدنيــة  ،كمــا شــهدت محافظــة شــبوة فــي وقــت الحــق مــن شــهر يونيــو قيــام مســلحين بتفجيــر أنبــوب
نقــل النفــط الخــام الممتــد مــن مديريــة جــردان إلــى مينــاء النشــيمة ويعــد التفجيــر هــو الثانــي مــن نوعــه الــذي
يســتهدف أنبــوب النفــط خــال نفــس الشــهر.
وعلــى نفــس الصعيــد شــهدت منطقــة المنيــن بمحافظــة مــأرب خــال النصــف األول مــن شــهر يوليــو2019م
مواجهــات مســلحة مــا بيــن وحــدات مــن األجهــزة األمنيــة فــي المحافظــة ومجموعــة مــن أبنــاء قبائــل االشــراف
وبعــض أبنــاء القبائــل األخــرى المنظميــن اليهــم نتــج عــن ذلــك ســقوط عــدد مــن القتلــى والجرحــى مــن الجانبيــن،
كمــا أدت االشــتباكات الــى نــزوح بعــض ســكان المنــازل اثنــاء المواجهــات الــى المناطــق المجــاورة  ،وبتاريــخ
الحــق مــن نفــس الشــهر صرحــت قيــادة امــن المحافظــة عــن قيامهــا باعتقــال عــدد  53شــخص علــى ذمــة
المواجهــات  وانــه تــم االفــراج عــن  16شــخص وإحالــة  37شــخص إلــى النيابــة الجزائيــة المتخصصــة
بمحافظــة مــأرب ،وفــي حيــن قابلــت اللجنــة أثنــاء زيارتهــا الــى محافظــة مــأرب عــدد مــن  الموقوفيــن الذيــن
تــم إحالتهــم فيمــا بعــد الــى النيابــة العامــة التــزال التحقيقــات جاريــة مــن قبــل اللجنــة حتــى كتابــة هــذا التقريــر
بشــأن ادعــاءات حصــول عــدد مــن االنتهــاكات بحــق المواطنيــن مــن أبنــاء منطقــة المنيــن مــن بينهــا ســقوط قتلــى
وجرحــى مــن المدنييــن.
4-

4على الصعيد االقتصادي واالجتماعي:
شــهدت األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي اليمــن خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر بعــض التطــورات
مــن اهمهــا محــاوالت الحكومــة الحــد مــن اســتمرار تدهــور  العملــة  اليمنيــة عبــر اتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات
  ،مــن بينهــا عقــد مؤتمــر للمانحيــن لدعــم اليمــن فــي شــهر فبرايــر فــي العاصمــة السويســرية جنيــف اســتجابت
فيــه عــدد مــن الــدول المانحــة  للنــداءات اإلنســانية الموجهــة مــن األمــم المتحــدة لتمويــل خطتهــا لالســتجابة
اإلنســانية فــي اليمــن وقــد بلــغ إجمالــي التبرعــات المعلــن عنهــا فــي المؤتمــر حوالــي  2.6مليــار دوالر أتــت فــي
معظمهــا مــن حكومــات الســعودية واالمــارات والكويــت.
كمــا تــم وألول مــرة منــذ انــدالع النــزاع المســلح عــرض الموازنــة العامــة للدولــة علــى مجلــس النــواب وإقرارهــا
مــن قبــل المجلــس خــال انعقــاده فــي مديريــة ســيئون   ،كمــا تــم تعييــن محافــظ جديــد للبنــك المركــزي فــي شــهر
مارس2019م.
وبشــكل عــام ونتيجــة لعــدم تفعيــل المــوارد االيراديــة للدولــة مثــل النفــط والغــاز وحجــم الدمــار الــذي لحــق
بالبنيــة التحتيــة  واســتمرار خــروج عــدد مــن المحافظــات عــن ســلطة الدولــة وعــدم توريــد اإليــرادات الحكوميــة
الــى البنــك المركــزي فــي عــدن فانــه مــن المتوقــع صعوبــة اســتقرار العملــة اليمنيــة ممــا ســيؤثر بــدورة علــى
الوضــع االقتصــادي العــام فــي اليمــن كمــا ان عــدم صــرف المرتبــات فــي جميــع محافظــات الجمهوريــة واقفــال
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العديــد مــن الشــركات والمنشــآت والمؤسســات االقتصاديــة والخدميــة ألبوابهــا وتســريح العديــد مــن العامليــن فــي
القطــاع الخــاص وعــدم خلــق فــرص عمــل جديــدة قــد تســبب فــي أحــداث فجــوة اجتماعيــة وإنســانية نتيجــة لذلــك.

رابعا :عالقة اللجنة مع الجهات ذات الصلة بعملها:
اســتمرت اللجنــة بالتواصــل مــع جميــع أطــراف النــزاع فــي اليمــن دون اســتثناء ،ومــع الجهــات ذات العالقــة
بعملهــا وبوضــع حقــوق اإلنســان وكذلــك التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية وذلــك بغــرض تحقيــق الهــدف الــذي  
أنشــئت مــن أجلــه وهــو التحقيــق فــي كافــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان والوصــول إلــى المعلومــة الحقيقيــة وإلــى
جميــع الضحايــا فــي الجمهوريــة اليمنيــة ،وخــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر شــهدت عالقــة اللجنــة باألطــراف
والجهــات ذات الصلــة بعملهــا التطــورات التاليــة:
1-

1الحكومة اليمنية:
شــهدت الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر عــددا ً مــن أنشــطة التواصــل  والتنســيق  مــع عــدد مــن الجهــات المســؤولة
فــي الحكومــة اليمنيــة ،والتــي لهــا عالقــة بعملهــا ،خصوصــا فيمــا يتعلــق ببيانــات المؤسســات الصحيــة واألمنيــة
 ،إضافــة إلــى التخاطــب  عبــر المذكــرات الرســمية مــع  وزراء الداخليــة والدفــاع  فــي الحكومــة الشــرعية او
عبــر المقابــات المباشــرة لالستفســار عــن بعــض وقائــع انتهــاكات حقــوق االنســان التــي يتــم التحقيــق فيهــا و
المنســوبة إلــى بعــض األجهــزة األمنيــة أو الوحــدات العســكرية فــي المحافظــات التــي تخضــع لســيطرة الحكومــة
الشــرعية.
حيــث عقــدت  اللجنــة  عــددا ً مــن االجتماعــات مــع ك ٍل مــن :رئيــس الــوزراء  ،و نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر
الداخليــة ،ونائــب وزيــر الخارجيــة « القائــم بأعمــال وزيــر الخارجيــة» والمســؤولين فــي الــوزارات األخــرى
ذات العالقــة إضافــة الــى اللقــاء مــع قيــادات الســلطة المحليــة واألجهــزة األمنيــة فــي محافظــات مــأرب والجــوف
والضالــع و تعــز وشــبوة وأبيــن تــم فيهــا مناقشــة بعــض قضايــا حقــوق االنســان فــي تلــك المحافظــات وتقديــم
التوصيــات المتعلقــة بســبل الحمايــة وكفالــة الحقــوق المدنيــة والسياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة وتخفيــف
وطــأة ومعانــاة النــزاع علــى المواطنيــن ،واالستفســار علــى بعــض حــاالت االعتقــال ومــدى تطبيــق حقــوق فئــة
الســجناء والمعتقليــن التــي تحقــق فيهــا اللجنــة.
وبشــكل عــام الزالــت اللجنــة تواجــه صعوبــة فــي التواصــل مــع الحكومــة بســبب قلــة تواجدهــا فــي العاصمــة
المؤقتــة عــدن وتوصــي اللجنــة الحكومــة بجميــع وزاراتهــا بممارســة عملهــا بشــكل دائــم مــن العاصمــة المؤقتــة
عــدن ممــا سيســهل علــى الحكومــة القيــام بمهامهــا الوطنيــة المناطــة بهــا.

2-

2التحالف العربي لدعم الشرعية
اســتمرارا لعمليــة التواصــل التــي تقــوم بهــا اللجنــة الوطنيــة مــع قيــادة قــوات التحالــف العربــي بهــدف االستفســار
عــن بعــض وقائــع انتهــاكات حقــوق االنســان التــي تــم التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة واســتالم الــردود الخاصــة
علــى تلــك االستفســارات فقــد قامــت اللجنــة -خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر   -بتوجيــه عــددا ً مــن المذكــرات
المتعلقــة بوقائــع قصــف الطيــران التــي تحقــق فيهــا اللجنة وتم اســتالم عــددا ً من الــردود على بعض االستفســارات
المرســلة مــن قبــل اللجنــة ,وتجــدر االشــارة هنــا إلــى أن اللجنــة قــد تلقــت فــي شــهر يوليــو الماضــي ردودا مــن
قيــادة التحالــف تضمنــت قيــام التحالــف العربــي بتقديــم مســاعدات طوعيــة لضحايــا اربــع وقائــع قصــف طيــران
نفذهــا طيــران التحالــف ,ســبق ان تــم توثيــق هــذه الوقائــع مــن قبــل اللجنــة ومخاطبــة التحالــف بشــأنها.
كمــا تــم عقــد لقــاء بتاريــخ 2019/6/27م  بيــن اللجنــة وقائــد قــوات التحالــف العربــي جــرى فيــه مناقشــة ســبل
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التســريع فــي آليــات الــرد مــن قبــل التحالــف علــى استفســارات اللجنــة
وفــي نفــس االطــار عقــدت اللجنــة الوطنيــة اجتماعــا موســعا مــع الفريــق المشــترك لتقييــم الحــوادث فــي الريــاض  
بتاريــخ 2019/6/25م   ،تــاه اجتمــاع آخــر بتاريــخ 2019/7/13م فــي محافظــة مــأرب وذلــك  لمناقشــة  ردود
الفريــق المشــترك علــى بعــض الوقائــع التــي وردت فــي تقاريــر اللجنــة الســابقة وتوضيــح وجهــة نظــر اللجنــة
حــول هــذه الــردود ،كمــا قامــت اللجنــة بعمليــة التنســيق بيــن ضحايــا وشــهود بعــض وقائــع االنتهــاكات المنســوبة
للتحالــف حدثــت فــي تواريــخ مختلفــة فــي محافظــات مــأرب والجــوف وصعــدة وحجــة  وبيــن الفريــق المشــترك
لتقييــم الحــوادث.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن الــردود التــي تلقتهــا اللجنــة مــن قبــل قيــادة التحالــف علــى االستفســارات الموجهــة اليهــا
مــا تــزال محــدودة نســبيا ً ولــم يتــم الــرد علــى كافــة االستفســارات التــي طالبــت بهــا اللجنــة  ،وتأمــل اللجنــة  أن
يتــم تفعيــل اآلليــة المتفــق عليهــا بيــن رئيــس اللجنــة ونائبــه وبيــن قائــد قــوات التحالــف فــي اجتماعهــم األخيــر
ممــا سيســاهم فــي تســهيل مهــام اللجنــة.
3-

3جماعة الحوثي
منــذ أن بــدأت اللجنــة فــي ممارســة مهامهــا وهــي تعمــل علــى التواصــل مــع قيــادة جماعــة الحوثــي ممثلــة
بالمكتــب السياســي للجماعــة  وبرغــم الخطابــات المتكــررة التــي وجهتهــا اللجنــة بشــأن تعييــن ضابــط اتصــال
للــرد علــى استفســارات اللجنــة بشــأن االنتهــاكات المنســوبة للجماعــة إال أن اللجنــة لــم تتلقــى أي رد علــى
الخطابــات الموجهــة منهــا.
بالرغــم مــن عــدم تجــاوب قيــادة جماعــة الحوثــي رســميا مــع خطابــات اللجنــة إال أن اللجنــة– خــال الفتــرة التــي
يغطيهــا التقريــر – كثفــت مــن عملهــا فــي المناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرة جماعــة الحوثــي وذلــك مــن خــال
الزيــادة فــي عــدد الراصديــن خصوصــا فــي محافظــات حجــة وذمــار والحديــدة فضــا عــن طاقمهــا الســابق مــن
الراصديــن الذيــن يقومــون بأعمــال الرصــد والتوثيــق ،والنــزول الميدانــي ،ومقابلــة الضحايــا والشــهود ،فــي كافــة
االنتهــاكات التــي تقــع فــي جميــع المحافظــات والمناطــق الخاضعــة لســيطرة جماعــة الحوثــي.
ال تــزال اللجنــة تتواصــل مــع جماعــة الحوثــي وتســعى إلــى تحديــد ضابــط اتصــال للــرد علــى استفســارات
اللجنــة بشــأن االدعــاءات المنســوبة الــى الجماعــة والتــي تحقــق فيهــا اللجنــة  .

4-

4السلطة القضائية
وفقــا للقــرار الجمهــوري رقــم ( )50لســنة 2017م بشــأن إعــادة تشــكيل اللجنــة والــذي نــص فــي المــادة ()5
منــه علــى أن تحيــل اللجنــة القضايــا التــي أكملــت التحقيــق فيهــا إلــى النيابــة العامــة مــن أجــل اســتكمال إجــراءات
المحاكمــة  .قامــت اللجنــة  -خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر  -بعقــد عــدة لقــاءات مــع الفريــق المكلــف مــن
مكتــب النائــب العــام باســتالم الملفــات مــن اللجنــة تــم فيهــا مناقشــة ســبل التغلــب علــى الصعوبــات التــي تواجــه
فريــق النيابــة العامــة فــي عمليــة اســتكمال التحقيــق فيهــا ومــن ذلــك حاجــة أعضــاء النيابــة المكلفيــن باســتكمال
إجــراءات التحقيــق الــى مزيــد مــن المعلومــات بشــأن محاكمــة مرتكبــي انتهــاكات حقــوق االنســان واالتفاقيــات
الدوليــة المرتبطــة بهــا  ،كمــا اســتمرت اللجنــة فــي إحالــة الملفــات التــي انهــت التحقيــق فيهــا الــى النيابــة
العامــة حيــث تــم تســليم اخــر دفعــه مــن هــذه الملفــات وعددهــا ( )416ملــف  ،وفــي نفــس االطــار وبهــدف
تعزيــز التعــاون بيــن اللجنــة والســلطة القضائيــة مــن أجــل إســتكمال ملفــات محاكمــة مرتكبــي االنتهــاكات ورفــع
مســتوى الوعــي لــدى األطــراف المعنيــة بمحاكمــة مرتكبــي انتهــاكات حقــوق االنســان نفــذت اللجنــة بتاريــخ
2019/2/14م  حلقــة نقــاش بعنــوان « خصوصيــة محاكمــة مرتكبــي انتهــاكات حقــوق االنســان -االهميــة
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والتحديــات « شــارك فيهــا قــادة مؤسســات إنفــاذ القانــون ممثلــة بمجلــس القضــاء األعلــى والمحكمــة  العليــا
والنيابــة العامــة ونقابــة المحامييــن وعــدد مــن الجهــات األمنيــة والعســكرية الــى جانــب منظمــات المجتمــع
المدنــي العاملــة فــي مجــال تعزيــز حقــوق االنســان وإنفــاذ القانــون.
تواصــل اللجنــة التنســيق مــع قيــادة الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة بشــأن إســتكمال ملفــات محاكمــة المســئولين
عــن ارتــكاب انتهــاكات حقــوق االنســان فــي أقــرب وقــت لمــا مــن شــأنه إعمــال مبــدأ االنصــاف للضحايــا  والحــد
مــن االنتهــاكات وضمــان عــدم افــات مرتكبــي االنتهــاكات مــن العقــاب.
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5منظمات المجتمع المدني
كثفــت اللجنــة – خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر – اهتمامهــا بالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي
المحليّــة والدوليّــة العاملــة  فــي مجــال حقــوق اإلنســان  ،حيــث نفــذت اللجنــة عــددا مــن حلقــات النقــاش وورش
العمــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة منهــا  :حلقــة النقــاش التــي عقدتهــا اللجنــة فــي العاصمــة المؤقتــة
عــدن بمشــاركة اكثــر مــن  70منظمــة ومدافــع عــن حقــوق االنســان حــول موضــوع ضمانــات االنصــاف
وعــدم افــات الجنــاة مــن العقــاب  ،إضافــة لتنفيــذ جلســة اســتماع للنســاء ضحايــا انتهــاكات حقــوق االنســان فــي
محافظــات عــدن وتعــز وأبيــن ولحــج والحديــدة بتاريــخ 2019/3/7م بمشــاركة عــدد مــن منظمــات المجتمــع
المدنــي المهتمــة بحقــوق النســاء ،كمــا  عقــدت اللجنــة الوطنيــة حلقــة نقــاش أخــرى فــي محافظــة مــأرب بتاريــخ
2019/7/15م  حــول موضــوع آفــاق التعــاون بيــن اللجنــة والمجتمــع المدنــي شــاركت فيهــا عــدد مــن المنظمــات
العاملــة فــي الرصــد والتوثيــق فــي عــدد مــن المحافظــات منهــا صنعــاء والجــوف وعمــران والمحويــت  ،كمــا تــم
عقــد حلقــة نقــاش فــي محافظــة تعــز بتاريــخ 2019/4/14م حــول آليــات اإلبــاغ عــن االنتهــاكات.
مــا تــزال اللجنــة مســتمرة فــي تلقــي التقاريــر والملفــات المتعلقــة باالنتهــاكات التــي يتــم رصدهــا مــن قبــل
منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة والتــي يتــم اســتالمها وإدراجهــا فــي قاعــدة بيانــات اللجنــة وعرضهــا علــى
راصــدي اللجنــة للتحقــق مــن صحتهــا والقيــام برصدهــا وتوثيقهــا وفقــا للمعاييــر الخاصــة باللجنــة
أمــا فيمــا يتعلــق بالمنظمــات واالليــات الدوليــة المختلفــة المهتمــة بحقــوق االنســان في اليمــن فقد قامــت اللجنة بعدد
مــن األنشــطة واللقــاءات وذلــك بهــدف مناقشــة وتقييــم حقــوق االنســان فــي اليمــن وتبــادل المعلومــات والخبــرات
فــي بعــض وقائــع انتهــاكات حقــوق االنســان المتعلقــة بالقانــون الدولــي اإلنســاني وقانــون حقــوق االنســان حيــث
التقــت اللجنــة بأعضــاء فريــق لجنــة العقوبــات التابــع لمجلــس االمــن بتاريــخ 2019/6/12م بمكتبهــا الرئيســي
فــي عــدن  ،كمــا عقــدت اللجنــة اجتماعــا هامــا مــع ممثلــي البعثــة الدوليــة للصليــب األحمــر فــي اليمــن بتاريــخ
2019/3/18م تــم فيــه مناقشــة ســبل التنســيق والتعــاون بيــن اللجنــة الوطنيــة واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر
و التعــرف عــن قــرب علــى أعمــال وآليــات التحقيــق بانتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني المرتكبــة مــن أطــراف
النــزاع  التــي تقــوم بهــا اللجنــة الوطنيــة ،كمــا تــم عقــد عــدد مــن اللقــاءات مــع ممثلــي منظمــة هيومــن  رايتــس
ووتــش ومنظمــة العفــو الدوليــة وغيرهــا مــن المنظمــات المهتمــة بوضــع حقــوق االنســان فــي اليمــن  ،وتتويجــا
لجهــود اللجنــة واعمالهــا فــي التحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق االنســان بــدأت المنظمــة الدوليــة لقانــون التنميــة فــي
تنفيــذ مشــروع رفــع قــدرات اللجنــة الوطنيــة و المحــدد تنفيــذه خــال الفتــرة 2020 – 2019م .
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6المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
بــادرت اللجنــة منــذ الوهلــة األولــى لصــدور قــراري مجلــس حقــوق االنســان رقــم ( ) 16/39و () 21/39
الصــادران بتاريــخ 2018/9/29م.إلــى التواصــل مــع مكتــب المفوضيــة الســامية لحقــوق االنســان فــي اليمــن
للتعبيــر عــن ترحيبهــا بالقراريــن واســتعداها للتعــاون مــع المفوضيــة وتحديــد احتياجاتهــا العاجلــة فــي مجــال
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الدعــم الفنــي والخبراتــي وخــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر نفــذت المفوضيــة مــع اللجنــة األنشــطة التاليــة:
1.1تنفيــذ دورة تدريبيــة لراصــدي اللجنــة فــي العاصمــة األردنيــة عمــان خــال الفتــرة مــن (2019/3/21م)
الــى (2019/3/24م حــول موضــوع التكييــف القانونــي النتهــاكات حقــوق االنســان.
 2 .دعــم تنفيــذ لقــاء تيســير وتدريــب داخلــي واحــد حــول « كتابــة التقاريــر» نفذتــه اللجنــة لعــدد  38راصــد
خــال الفتــرة مــن ( 2019/2/17م  ) الــى ( 2019/2/19م ) فــي مكتــب اللجنــة فــي عــدن.
 3 .تسليم راصدي اللجنة ( )30منظومة طاقة شمسية.
4.4تنفيــذ ورشــة تدريبيــة ألعضــاء اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق  فــي اديــس ابابــا حــول موضــوع « اســتخدام
تكنولوجيــاالمعلومــاتالجغرافيــةالفضائيــةفــيالتحقيــقبانتهــاكاتحقــوقاالنســان»مابيــن7-1مايــو2019م
5.5تنفيــذ زيــارة لعــدد  2مــن موظفــي مكتــب المفوضيــة الســامية لحقــوق االنســان فــي صنعــاء المختصيــن بنظــم
المعلومــات الــى مكتــب اللجنــة لالطــاع علــى قاعــدة بيانــات اللجنــة وتقديــم المالحظــات والتقييــم  بشــأن
احتياجــات النظــام اإللكترونــي الخــاص بحفــظ وارشــفة القضايــا  .
رغــم انخفــاض مســتوى الدعــم المقــدم مــن المفوضيــة الســامية لحقــوق االنســان الــى اللجنــة خــال العــام الحالــي
مقارنــة مــع األعــوام الماضيــة والــذي كانــت تشــتكي اللجنــة مــن تدنــي حجمــه أصــا وبرغــم قلــة عــدد األنشــطة
التــي شــملها الدعــم إال أن اللجنــة تتطلــع إلــى المزيــد مــن التعــاون بينهــا وبيــن المفوضيــة الســامية لحقــوق
االنســان وأن يقــوم مجلــس حقــوق االنســان باعتمــاد الميزانيــة الالزمــة لتنفيــذ قرارتــه خصوصــا فيمــا يتعلــق
بتقديــم دعــم اللجنــة حيــث وقــد بــررت المفوضيــة للجنــة ســبب تدنــي الدعــم وعــدم اشــتماله لجميــع األنشــطة
والمجــاالت المنصــوص عليهــا فــي قــرارات مجلــس حقــوق االنســان بعــدم اعتمــاد المجلــس الميزانيــة الالزمــة
لتنفيــذ هــذه القــرارات.

خامســا :أهــم األعمــال التــي أنجزتهــا اللجنــة فــي مجــال الرصــد والتوثيــق والتحقيــق خــال الفتــرة
التــي يغطيهــا التقريــر:
نفــذت اللجنــة – خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر  -عــدد مــن األنشــطة الهامــة التــي تدخــل ضمــن مهامهــا فــي
الرصــد والتوثيــق والتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق االنســان وفقــا لخطتهــا الســنوية للعــام 2019/2018م ومــن
اهــم االعمــال التــي قامــت بهــا اللجنــة مــا يلــي:
-1

في مجال الرصد والتوثيقضاعفــت اللجنــة مــن جهودهــا فــي مجــال الرصــد والتوثيــق النتهــاكات حقــوق االنســان – خــال الفتــرة التــي
يغطيهــا التقريــر وذلــك مــن خــال رفــع  عــدد راصديهــا إلــى «  « 40راصــد وراصــده وذلــك لضمــان الوصــول
الــى أكبــر قــدر مــن ضحايــا االنتهــاكات فــي كافــة مناطــق اليمــن  ،باإلضافــة الــى توســيع شــبكة المتطوعيــن
التابعيــن للجنــة فــي المديريــات النائيــة والبعيــدة خصوصــا فــي محافظــات صعــدة وحجــة والحديــدة وريمــة.
وقــد تمكنــت اللجنــة – خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر  -مــن القيــام بأعمــال الرصــد والتوثيــق لمــا يزيــد
علــى ( )2644حالــة ادعــاء باالنتهــاك فــي مختلــف محافظــات الجمهوريــة موزعــة علــى أكثــر مــن ( )30نوعـا ً
مــن  انتهــاكات حقــوق االنســان  ،واســتمعت  -خــال ذلــك  -إلــى مــا يزيــد عــن ( )7932شــاهد ومبلــغ وضحيــة
 ،واطلعــت علــى حوالــي ( )10576وثيقــة ،فضــا عــن مراجعــة وتحليــل المئــات مــن الصــور الفوتوغرافيــة
ومقاطــع الفيديــو المتعلقــة باالنتهــاكات ،والتــي تــم العمــل عليهــا وحفظهــا ضمــن قاعــدة بيانــات اللجنــة.
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في مجال التحقيق في االنتهاكاتحققــت  اللجنــة بفضــل جهــود كافــة طاقمهــا مــن األعضــاء والمحققيــن المســاعدين والراصديــن – تقدمــا كبيــرا ً
فــي  الوصــول الميدانــي إلــى مختلــف المحافظــات اليمنيــة إلجــراء التحقيقــات المباشــرة فــي االنتهــاكات .
حيــث قــام أعضــاء اللجنــة بالنــزول الميدانــي الــى محافظــات أبيــن ولحــج وتعــز» 2019/6/11-8م»  وتــم
خاللهــا اللقــاء بالســلطة المحليــة فــي تلــك المحافظــات واألجهــزة األمنيــة والقيــام بمعاينــة مراكــز االعتقــال
والســجون واالصالحيــات العامــة والتحقيــق فــي بعــض وقائــع االدعــاء الهامــة والمرتكبــة فــي هــذه المحافظــات
واالضــرار التــي لحقــت باألعيــان المدنيــة .
نفــذ أعضــاء اللجنــة نــزول ميدانــي الــى محافظــات مــأرب و الجــوف وشــبوة «  16 -10يوليــو2019م « تــم
خاللهــا اللقــاء بقيــادات الســلطة المحليــة فــي المحافظــات واالجهــزة األمنيــة والضبطيــة ومعاينــة مراكــز التوقيــف
والســجون واالصالحيــات العامــة واالســتماع لبعــض المحتجزيــن وتحديــد مراكزهــم  القانونيــة ومســتوى تنفيــذ
الحقــوق المكفولــة لهــم  ،إضافــة إلــى معاينــة التجمعــات الســكنية التــي شــهدت ســقوط ضحايــا مدنييــن نتيجــة
القصــف األرضــي والجــوي لهــا كمــا تــم عقــد جلســتي اســتماع مفتوحــة وعلنيــة فــي محافظــة الجــوف  لضحايــا
اســتهداف المدنييــن وانتهــاكات حقــوق االنســان ضــد النســاء التــي حدثــت فــي مديريــات الجــوف ومخيمــات
النازحيــن فيهــا وعــدد مــن المحافظــات المجــاورة وذلــك لتحليــل أنمــاط االنتهــاكات ومنهجيــة االضــرار بحــق
المدنييــن .
فــي نفــس المجــال واصــل راصــدي اللجنــة تنفيــذ النــزول وبشــكل  يومــي الــى  العديــد مــن أماكــن االنتهــاكات
التــي شــهدت ســقوط ضحايــا بســبب اســتهداف المدنييــن بالمقذوفــات المختلفــة وانفجــار االلغــام الفرديــة وتفجيــر
المنــازل والتهجيــر القســري  ،خصوصــا المناطــق النائيــة التــي لــم تصــل إليهــا المنظمــات الدوليــة واالعــام  
مــن بينهــا مديريــات كشــر وشــحة وقــارة و كعيدنــة فــي منطقــة حجــور فــي محافظــة حجــة  ،ومديريــات ماويــة  
وصبــر المــوادم  والمخــا ومــوزع  فــي تعــز ،و الســبرة و المخــادر ويريــم والقفــر فــي إب  ،وأرحــب ومناخــه
فــي محافظــة صنعــاء  ،ومديريــات رأس العــارة  وطــور الباحــة  والقبيطــة فــي لحــج  ،والمتــون والغيــل وخــب
والشــعف فــي الجــوف  ،وذي ناعــم والزاهــر وفيفــه ورداع فــي البيضــاء ،واالزراق ودمــت ومريــس وقعطبــه  
فــي الضالــع ،والدريهمــي والتحيتــا وبيــت الفقيــه وحيــس والخوخــة والحالــي فــي الحديــدة ،ورازح وســاقين فــي
صعــدة  ،والرجــم والخبــت فــي المحويــت ،ولــودر والمحفــد ومكيــراس فــي أبيــن.
وخــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر تمكنــت اللجنــة مــن االنتهــاء مــن التحقيــق فــي عــدد ()1424حالــة ادعــاء
تــم رصدهــا مــن قبــل اللجنــة ميدانيــا  ،توزعــت علــى أكثــر مــن ( )30نوعــا مــن أنــواع االنتهــاكات التــي اعطتهــا
اللجنــة األولويــة فــي أعمــال الرصــد والتوثيــق والتحقيــق.

سادسا :نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة:
القسم األول  :نماذج ألهم التحقيقات التي قامت بها اللجنة في االنتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني:
أوال :قتل وإصابة المدنيين

شــددت التشــريعات الوطنيــة والمواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة علــى ضــرورة التــزام أطــراف النــزاع بحمايــة
المدنييــن مــن األخطــار الناجمــة عــن العمليــات العســكرية ،وعــدم جــواز تعرضهــم للهجــوم أو التهديــد بــه أو
بــث الذعــر بينهــم .وتأسيســا علــى ذلــك ،واســتنادا إلــى نــص المــادة ( )3المشــتركة مــن اتفاقيــات جنيــف األربــع،
والفقــرات ( )3 - 1مــن المــادة ( )13مــن البرتوكــول اإلضافــي الثانــي الملحــق باتفاقيــات جنيــف المتعلــق بحمايــة
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ضحايــا النزاعــات المســلحة الغيــر دوليــة ،أولــت اللجنــة هــذا االنتهــاك حيــزا ً كبيــرا ً مــن جهودهــا فــي الرصــد
والتوثيــق والتحقيــق ،نظــرا لآلثــار الســلبية المباشــرة والغيــر مباشــرة لهــذا الشــكل مــن أشــكال االنتهــاكات ســواء
مــن ناحيــة عــدد الضحايــا أو نوعيــة الضــرر الــذي تخلفــه الهجمــات الخاطئــة أو العشــوائية أو المقصــودة علــى
المدنييــن واألحيــاء الســكنية واالعيــان المدنيــة المحميــة بالقانــون ومــن ذلــك القتــل واإلصابــات والتشــوية  وإثــارة
الرعــب والفــزع  بيــن المواطنيــن.
وقــد انعكــس اهتمــام اللجنــة بهــذا النــوع مــن االنتهــاكات  علــى نتائــج الرصــد والتحقيــق الــذي قامــت بهــا ،حيــث
بلــغ إجمالــي الحــاالت التــي تــم رصدهــا مــن قبــل اللجنــة  -خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر -التالــي :
عــدد ( )660واقعــة قتــل وإصابــة لمدنييــن ،ســقط فيهــا ( )878ضحيــة منهــم ( )295قتيـاً ،بينهم()28امــرأة و
( )74طفـاً ،و ( )564جريحـا ً منهــم ( )147طفـاً و( )75امــرأة ،وتوزعــت المســؤولية بيــن أطــراف النــزاع
المســلح وفقــا لآلتــي:
عدد ( )174قتيالً و( )445جري ًحا تقع المسؤولية فيها على جماعة الحوثي
عــدد ( )106قتيــا و( )95جريحــا تقــع المســؤولية فيهــا علــى طيــران التحالــف العربــي والقــوات التابعــة
للحكومــة.
نمــاذج لوقائــع قتــل وإصابــة المدنييــن التــي تــم التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة والتــي تقــع المســؤولية فيهــا
علــى جماعــة الحوثــي وقــوات صالــح:
1-

1واقعة قصف حي شعب الدبا – مديرية صالة  -محافظة تعز بتاريخ 2019/6/30م

تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف الواقعــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا جــاء فــي الوثائــق والتقاريــر
المرفقــة بالملــف بأنــه وفــي تمــام الســاعة ( )5:45مســاء بتاريــخ  ،2019/6/30تــم اســتهداف حــارة شــعب الدبــا
الواقعــة فــي مديريــة صالــة – محافظــة تعــز بقذيفــة هــاون نتــج عنهــا مقتــل (  ) 5اشــخاص بينهــم( )1طفــل و
اصابــة (  ) 7اشــخاص مــن بينهــم ( )1مــرأة و( )4اطفــال :
القتلى:
م

1
2
3
4
5

االســـم

احمد محمد صالح
محمد احمد صالح
ناصر عبدهللا صالح
حمود محمد علي
وجدي محمد مجلي

العمـــر

 8سنوات
40سنة
60سنة
60سنة
 27سنة

الجرحى:
م

1
2
3
4
5
6
7

االسم

عبدالولي احمد صالح
برهان عبدالعليم عبدهللا
مجاهد ناصر سعيد
احمد علي محمد
كفاح هزاع قاسم
صالح الدين محمد علي
خالد عوض علي
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العمر

 10سنوات
 12سنة
 13سنة
 12سنة
 32سنة
 40سنة
 40سنة

وبحســب مــا ورد فــي إفــادات ذوي الضحايــا ،ومــا تضمنــه تقريــر فريــق النــزول الميدانــي المكلــف مــن
قبــل اللجنــة ومــا جــاء فــي شــهادات الشــهود الذيــن تــم االســتماع إليهــم مــن قبــل اللجنــة ومنهــم( :ي .ج ع)،
و(و .ع.س) ،فإنــه فــي مســاء يــوم االحــد الســاعة ( )5:45بتاريــخ 2019/6/00م ،ســقطت قذيفــة علــى حــارة
شــعب الدبــا امــام منــزل الخرافــي مــن اتجــاه الشــمال «الحريــر» المســيطر عليــه الحوثييــن ادت الــى مقتــل
احمــد محمــد صالــح ()8ســنوات ,محمــد احمــد صالح()40ســنة ,ناصــر عبــدهللا صالح()60ســنة ,حمــود محمــد
علي()60ســنة ،وجــرح عبدالولــي احمــد صالح()10ســنوات ,برهــان عبدالعليــم عبدهللا()12ســنة ,مجاهــد ناصــر
سعيد()13ســنة ,احمــد علــي محمد()12ســنة  ,كفــاح هــزاع قاسم()32ســنة ,صــاح الديــن محمــد علــي()40
ســنة ,خالــد عــوض علي()40ســنة.
النتيجة:

مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،واألدلــة التــي حصلــت عليهــا ،وأقــوال الشــهود وذوي الضحايــا،
والتقاريــر المرفقــة ،ومعاينــة بقايــا المقذوفــات ،واتجــاه ســقوط المقذوفــات ،تأكــد ثبــوت صحــة الواقعــة ،كمــا
تــم تحديــد الجهــة مصــدر اطــاق الصواريــخ هــي منطقــة الحريــر بمديريــة صالــة التــي تتمركــز فيهــا جماعــة
الحوثــي وبالتالــي فــان الجهــة المســؤولة عــن االنتهــاك هــي جماعــة الحوثــي.
2-

 2واقعة قصف قرية القرضيين – مديرية المسراخ محافظة تعز بتاريخ 2018/6/4م

تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف الواقعــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا جــاء فــي الوثائــق والتقاريــر
المرفقــة بالملــف بأنــه وفــي تمــام الســاعة ( )6:00صباحــا بتاريــخ 2018/6/4م ،اول ايــام عيــد الفطــر تــم
اســتهداف قريــة القرضييــن بمديريــة المســراخ محافظــة تعــز بمقــذوف أدى الــى مقتــل طفلــة واصابــة ( )6اطفــال
آخريــن.
أسماء القتلى:

م

االسم

العمر

1

فوزية عفيف عبدهللا

 5سنوات

أسماء الجرحى:

م
1
2
3
4
5
6

االسم
عبدهللا عفيف عبدهللا
جوده احمد عبدالرحمن
نائف احمد عبدالرحمن
مراد زكريا عبدالرحمن
كريمه عبدالرحمن عبدالغني
اريام زكريا عبدالرحمن

العمر
 6سنوات
 8سنوات
 7سنوات
 5سنوات
 11سنة
 10سنوات

وبحســب مــا ورد فــي إفــادات ذوي الضحايــا ،ومــا تضمنــه تقريــر فريــق النــزول الميدانــي المكلــف مــن قبــل
اللجنــة ومــا جــاء فــي شــهادات الشــهود الذيــن تــم االســتماع إليهــم مــن قبــل اللجنــة ومنهــم( :ح،ع) ،و(ع .م
ع)( ،م .ع .ش) فإنــه فــي تمــام الســاعة ( )6:00مــن صبــاح يــوم الثالثــاء الموافــق 2018/6/4م ،عندمــا كان
االطفــال فوزيــة وعبــدهللا وجــوده ونائــف ومــراد وكريمــة واريــام ذاهبيــن لزيــارة االهــل فــي اول ايــام العيــد
وعنــد وصولهــم الــى المقبــرة فــي قريــة القرضييــن تــم ســماع صفيــر وبعــده حــدث انفجــار قــوي فــي المقبــرة
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تســبب بمقتــل وإصابــة الضحايــا المذكوريــن ســابقا بشــظايا متفرقــة فــي اجســادهم حيــث تبعــد هــذه المنطقــة
عــن أقــرب موقــع عســكري قرابــة ( )5كيلومتــرات وال يوجــد فــي القريــة أي اهــداف عســكرية ويســكن القريــة
مدنييــن ونازحيــن مــن مناطــق الصــراع.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،واألدلــة التــي حصلــت عليهــا وأقــوال الشــهود وذوي الضحايــا
والتقاريــر المرفقــة ومعاينــة بقايــا المقذوفــات واتجــاه ســقوط المقذوفــات ،تأكــد ثبــوت صحــة الواقعــة ،كمــا
تــم تحديــد الجهــة مصــدر إطــاق المقذوفــات مــن اتجــاه مديريــة خديــر التــي يســيطر ويتمركــز فيهــا جماعــة
الحوثــي.

3-

3واقعة قصف حي البساتين -مديرية دار سعد – محافظة عدن بتاريخ 2015\6\10م
تتلخــص الواقعــة وفقـا ً لمــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة انــه وفــي حوالــي الســاعة الثامنــة والنصــف مســاء
مــن تاريــخ 2015/6/10م واثنــاء مــا كان الضحايــا المذكوريــن بجانــب حــوش منــزل /عبــده ثابــت محمــد صالــح
ســقطت بجانبهــم قذيفــة هــاون أطلقتهــا جماعــة الحوثــي  واصيــب عــدد مــن الضحايــا بإصابــات بالغــة وتــم نقلهــم
الــى مستشــفى الوالــي  اال انهــم توفــوا مــن جــراء تلــك االصابــات.
وبحســب مــا ورد فــي إفــادة ذوي الضحايــا (ش.ع.م.م) و (ص.ث.م.ص) و (أ.ص.ع.أ) وكــذا شــهادة الشــهود
وهــم( :أ.س.ع.س) و (خ.ع.ق.ص) الذيــن تــم ســماعهم مــن قبــل اللجنــة بانــه واثنــاء مــا كان الضحايــا
المذكوريــن بجانــب حــوش منــزل /عبــده ثابــت فــي منطقــة البســاتين  -مديريــة دار ســعد – محافظــة عــدن
بتاريــخ 2015\6\10م ســقطت بالقــرب منهــم قذيفــة هــاون أطلقتهــا قــوات الحوثــي وصالــح اصابــات شــظاياها
الضحايــا المذكوريــن بإصابــات بليغــة أدت الــى وفاتهــم.
أسماء القتلى:
م

االسم

العمر

1
2
3

عبده ثابت محمد صالح
صالح احمد صالح عبدهللا النقيب
سليمان احمد اسماعيل بوتان

 23سنة
 15سنة
 49سنة

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة ومــا ورد فــي إفــادة ذوي الضحايــا وشــهادة الشــهود ومــا احتوتــه
التقاريــر الطبيــة والمســتندات المرفقــة خلصــت اللجنــة ان الجهــة المســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جماعــة
الحوثــي .
4-

4واقعة استهداف بقرية المحصن األعلى  -مديرية الزاهر  -م /البيضاء بتاريخ 2016\8\2م

تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة وبحســب مــا جــاء فــي إفــادات ذوي الضحايــا و
شــهادات الشــهود الذيــن تــم االســتماع اليهــم مــن قبــل اللجنــة وهــم( :ف.ع.ج.ع) و (م.أ.ع.أ) و (أ.ع.أ.ح) بانــه
وفــي الســاعة الثامنــة صباح ـا ً بتاريــخ  2016\8\2م ،قامــت قــوات تابعــة لجماعــة الحوثــي والرئيــس الســابق/
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علــي عبــدهللا صالــح باســتهداف حيــد العابــر فــي قريــة المحصــن األعلــى مديريــة الزاهــر  م /البيضــاء وذلــك
بقصفــه بقذيفــة هــاون ،نتــج عــن ذلــك مقتــل ضحيتيــن مدنيتيــن مــن النســاء عندمــا ســقطت القذيفــة امــام منزلهمــا
والضحيتيــن همــا /زينــب عبــدهللا الحميقانــي وفاطمــة عبــدهللا جعبــل وقــد فارقــت الضحيــة األولــى الحيــاة
مباشــرة بينمــا تــم إســعاف الضحيــة اآلخــرى والتــي توفيــت الحقـا ً جــراء اإلصابــة بشــظايا فــي انحــاء متفرقــة
مــن جســمها.
اسماء القتلى:
م

االسم

العمر

1

فاطمة عبدهللا جعبل علي

 44سنة

2

زينب عبدهللا احمد الحميقاني

 23سنة

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة فــي هــذه الواقعــة واالدلــة التــي حصلــت عليهــا مــن خــال اقــوال
الشــهود واقــوال ذوي الضحايــا والمبلــغ ،ومــا تضمنتــه االوراق والصــور المرفقــة ،تبيــن صحــة حصــول
الواقعــة ،وان الجهــة المســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جماعــة الحوثــي والعناصــر المتواجــدة فــي مديريــة
الزاهــر م /البيضــاء.
نمــاذج لوقائــع قتــل وإصابــة المدنييــن التــي تقــع المســئولية فيهــا علــى طيــران التحالــف العربــي والقــوات
الحكوميــة:
1-

 1واقعة قصف قرية المقبقب مديرية المخا محافظة تعز بتاريخ 2017/7/18م

تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا تثبتــه الوثائــق والتقاريــر المرفقــة
بالملــف ،بأنــه فــي تمــام الســاعة ( )8:00صباح ـا ً بتاريــخ 2017/7/18م ،تــم قصــف منــزل تســكن فيــه اســره
نازحــة فــي قريــة المقبقــب بمديريــة المخــا محافظــة تعــز ممــا أدى إلــى مقتــل ( )15شــخصا ً منهــم ( )8اطفــال
و( )3نســاء.
أسماء القتلى:
العمر
االسم
م
 72سنة
علي محمد محمد
1
 18سنة
احمد قائد محمد
2
 10سنة
مراد سعيد علي
3
 21سنة
عزيزة قائد محمد
4
 10سنوات
جواد هاشم قائد
5
 5سنوات
منال هاشم قايد
6
 45سنة
سعيد علي محمد
7
 25سنة
مرتضى علي سالم
8
 13سنة
مروان سعيد علي
9
 48سنة
جليلة عبده محمد
10
 9سنة
محمد سعيد علي
11
 68سنة
فاطن مقبل علي
12
 8سنة
نورية سعيد علي
13
 15سنة
فتحية سعيد علي
14
 11سنة
عصام سعيد علي
15
وبحســب مــا ورد فــي إفــادات ذوي الضحايــا ،ومــا جــاء فــي شــهادة الشــهود الذيــن تــم االســتماع إليهــم مــن قبــل
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اللجنــة ،ومنهــم( :هـــ ،ق ،م) ،و (ا ،ا ،غ) ،و(م ،ع ،ا) ،فإنــه وفــي حوالــي الســاعة ( )8:00صباحــا بتاريــخ
2017 /7/18م ،تــم ســماع صــوت تحليــق الطيــران ثــم ســماع االنفجــار عنــد منــزل /هاشــم قائــد محمــد وعندمــا
وصــل المســعفيين الــى مــكان االســتهداف وكانــت هنــاك فــي المــكان جثــث اهــل المنــزل الــذي تــم اســتهدافه حيث
ان اســرة /هاشــم ابنــاء عمــه كانــوا نازحيــن فــي منــزل واحــد مصنــوع مــن االشــجار ولــم يكــن هنــاك تواجــد
ألي اهــداف عســكرية فــي المــكان.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة ،ومــن خــال تقريــر الفريــق الميدانــي ،وأقــوال ذوي الضحايــا،
وشــهادة شــهود الواقعــة والمســعفين الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة ،وكــذا شــهادات الوفــاة للضحايــا ،ولحــدوث
الواقعــة فــي منتصــف النهــار ،وســماع بعــض األهالــي لصــوت الطيــران وهــو يحلــق فــي ســماء المنطقــة،
وأعقــب ذلــك قصــف للمــكان وهــذا مــا أكــده أقــوال الشــهود وحيــث أن كافــة التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة
تؤكــد ثبــوت صحــة وقــوع االنتهــاك والقصــف ,وحيــث أن الســيطرة علــى أجــواء الجمهوريــة اليمنيــة خــال
فتــرة الحــرب تنفــرد بهــا قــوات التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية لذلــك فــأن الجهــة المســؤولة عــن هــذا االنتهــاك
هــي القــوات الحكوميــة وطيــران التحالــف العربــي ,واللجنــة بانتظــار مــا يردهــا مــن تفاصيــل حــول التحقيقــات
التــي اجرتهــا قيــادة التحالــف لهــذه الواقعــة.
 -2واقعــة قصــف منــزل المواطــن عبــدهللا محمــد بطيلــي فــي منطقــة جعولــه  -مديريــة دار ســعد  -م/عــدن
بتاريــخ 2015/7/25م
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة بأنــه فــي تاريــخ 2015/7/25م الســاعة الثانيــة
عشــر عنــد منتصــف الليــل ،أطلقــت طائــرة عســكرية صاروخيــن علــى منــزل المواطــن /عبــدهللا محمــد أحمــد
بطيلــي الــذي يقــع فــي منطقــة جعولــه  -مديريــة دار ســعد  -محافظــة عــدن ،ونتــج عــن ذلــك مقتــل  7أشــخاص
وهــم:
أسماء القتلى
م
1
2
3
4
5
6
7

االسم

العمر

عبدهللا محمد أحمد بطيلي

 52سنة

سعود يحيى أحمد ابراهيم

 35سنة

عبدالرحمن عبدهللا محمد أحمد

 10سنوات

وليد عبدهللا محمد أحمد

 13سنة

ماهر عبدهللا محمد أحمد

سنتان

محمد عبدهللا محمد أحمد

 12سنة

فاطمه عبدهللا محمد احمد

 18سنة

وبحســب مــا جــاء فــي تقريــر الراصــد الميدانــي المكلــف مــن قبــل اللجنــة ،ومــا ورد فــي إفــادات ذوي الضحايــا
وشــهادة الشــهود الذيــن تــم االســتماع إليهــم مــن قبــل اللجنــة ومنهــم:
(ع .ح .أ) و (أ .ع .ع) فأنــه فــي تاريــخ 2015 / 7 / 25م الســاعة الثانيــة عشــر عنــد منتصــف الليــل تعــرض
منــزل المواطــن /عبــدهللا محمــد أحمــد بطيلــي والواقــع فــي منطقــة جعولــه مديريــة دار ســعد محافظــة عــدن
للقصــف بصاروخيــن مــن قبــل طائــرة حربيــة تابعــة لقــوات التحالــف ،ممــا أدى إلــى تدميــر المنــزل وقتــل ســبعة
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أشــخاص مــن أســرة واحــدة وهــم مالــك المنــزل /عبــدهللا محمــد أحمــد بطيلــي وزوجتــه وخمســة ابنائــه ،وبحســب
مــا تضمنتــه إفــادات الشــهود والذيــن أفــادوا بإنهــم كانــوا قريبيــن جــدا مــن منــزل المواطــن /عبــدهللا بطيلــي أثنــاء
قصــف الطائــرة للمنــزل و انهــم عنــد وقــوع القصــف هرعــوا إلــى مــكان الواقعــة محاوليــن إســعاف الضحايــا،
إال انهــم قــد توفــوا مباشــرة نتيجــة القصــف.

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة فــي هــذه الواقعــة ،ومــا احتــواه ملــف القضيــة مــن صــور ووثائــق
وتقاريــر وشــهادات وفــاة ومــا ورد فــي أقــوال ذوي الضحايــا وشــهادة الشــهود ،تبيــن للجنــة صحــة وقــوع
االنتهــاك ،وأن الجهــة المســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي القــوات الحكوميــة وطيــران التحالــف العربــي لدعــم
الشــرعية فــي اليمــن ،واللجنــة بانتظــار مــا يردهــا مــن تفاصيــل حــول التحقيقــات التــي اجرتهــا قيــادة التحالــف
لهــذه الواقعــة.

 -3واقعــة قصــف طيــران التحالــف لســيارة تقــل مدنييــن فــي منطقــة نقيــل بــن شــجاع – مديريــة حريــب
القراميــش – محافظــة مــأرب

تتلخــص الواقعــة وفقــا لمــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا جــاء فــي الوثائــق والتقاريــر المرفقــة
بالملــف بانــه وفــي تاريــخ 2017/9/16م الســاعة الثالثــة عصــرا ً كانــت الســيارة التابعــة لبّــدار محمــد حســين
غــراب وهــي مــن نــوع «هيلوكــس» والتــي يعمــل بهــا فــي نقــل الــركاب مــن منطقــة صــرواح الــى صنعــاء
والعكــس وعندمــا وصلــت الســيارة الــى منطقــة نقيــل بــن شــجاع تعرضــت للقصــف المباشــر مــن قبــل الطيــران
ممــا تســبب فــي مقتــل ( )12شــخصا ً هــم جميــع الــركاب الذيــن كانــوا علــى تلــك الســيارة بينهــم عــدد مــن النســاء
واألطفــال.
أسماء القتلى:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

االسم
بدّار محمد بن حسين غراب
حميد محمد بن حسين غراب
صادق محمد بن حسين غراب
سارة محمد بن حسين غراب
فهيده علي محمد العامري
عبدالسالم صالح ناصر الردماني
الزهراء صالح ناصر الردماني
شفياء صالح ناصر الردماني
محمد صالح مبخوث الزايدي
محمد هيثم محمد الزايدي
بخيته محمد صالح عري
سارة محمد عشان العامري

العمر
 23سنة
 16سنة
 19سنة
 25سنة
 47سنة
 12سنة
 18سنة
 10سنوات
 22سنة
 8أشهر
 21سنة
 22سنة

وقــد باشــرت اللجنــة التحقيــق فــي القضيــة مــن خــال النــزول الميدانــي الــى مــكان الواقعــة وتمــت مقابلــة عــدد
مــن ذوي الضحايــا واالســتماع الــى عــدد مــن الشــهود والمســعفين ومنهــم( :ص  .أ  .ح  .غ) و (أ  .م  .ع  .د)
و (ن  .ص .ح  .خ) ،والذيــن أفــادوا بانــه واثنــاء مــا كان الضحايــا علــى متــن الســيارة المذكــورة متجهيــن مــن
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صنعــاء الــى صــرواح عــن طريــق حريــب القراميــش وعنــد وصولهــم الــى منطقــة نقيــل بــن شــجاع تــم قصــف
الســيارة بصــاروخ أطلقتــه طائــرة بشــكل مباشــر علــى الســيارة ممــا أدى الــى مقتــل جميــع الــركاب الذيــن كانــوا
عليهــا وقــد وجــدوا جثــث الضحايــا واشــائهم متناثــرة فــي موقــع القصــف ،كمــا أفــاد الشــهود بانــه لــم يكــن هنــاك
أي ثكنــة او هــدف عســكري فــي المنطقــة التــي تــم اســتهدافها وان جميــع الضحايــا مــن المدنييــن.

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة ومــن خــال تقريــر الفريــق الميدانــي ،ومــا ورد فــي أقــوال
ذوي الضحايــا ،وشــهادة شــهود الواقعــة الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة ،ومــا تضمنتــه شــهادات الوفــاة الخاصــة
بالضحايــا والمرفقــة بالملــف ،وحيــث ان الواقعــة حدثــت فــي منتصــف النهــار ،وســمع بعــض األهالــي لصــوت
الطيــران ،وأعقــب ذلــك قصــف الســيارة بصــاروخ أدى الــى تدميرهــا ومقتــل كل مــن كانــوا عليهــا .وحيــث
أن الســيطرة علــى أجــواء الجمهوريــة اليمنيــة خــال فتــرة الحــرب تنفــرد بهــا قــوات التحالــف العربــي لدعــم
الشــرعية ،فإنــه وبنــاء عليــه يتأكــد لــدى اللجنــة أن الجهــة المســؤولة عــن هــذه الواقعــة هــي القــوات الحكوميــة
وطيــران التحالــف العربــي ,واللجنــة بانتظــار مــا يردهــا مــن تفاصيــل حــول التحقيقــات التــي اجرتهــا قيــادة
التحالــف لهــذه الواقعــة.
 -4واقعــة اســتهداف مدنييــن مــن قبــل طيــران التحالــف العربــي – بيــت الزليــل قريــة طــان – مديريــة كشــر – محافظــة
حجة بتاريــخ 2019/3/10م

تتلخــص الواقعــة وفق ـا ً لمــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،أنــه فــي تمــام الســاعة ( )5:30بعــد العصــر
مــن يــوم الســبت تاريــخ 2019/3/10م تــم قصــف احــد المنــازل فــي قريــة طــان مديريــة كشــر محافظــة حجــة،
وبحســب مــا ورد مــن إفــادات ذوي الضحايــا ومــا أدلــى بــه شــهود الواقعــة ومنهــم (ع .ص .ق .ع) و (ف .ع.
ع.أ) ،والــذي أفــادوا بانــه فــي تمــام الســاعة الخامســة والنصــف عصــرا تــم ســماع و مشــاهدة  الطائــرات وهــي
تحلــق فــي ســماء المنطقــة وانــه بعــد ذلــك تــم قصــف المنــزل التابــع ألســرة بيــت الهــادي بواســطة صــاروخ ممــا
أدى إلــى مقتــل ( )10ضحايــا وإصابــة (  )12اخريــن معظمهــم مــن النســاء واألطفــال كمــا تســبب القصــف فــي
أثــارة الذعــر وخــروج بعــض األهالــي مــن بيوتهــم هربـا ً باتجــاه الجبــل وكان مــن ضمــن االســر الهاربــة أســرة/
ابراهيــم الزليــل واســرة محمــد أحــدب  والذيــن تــم اســتهدافهم بصــاروخ آخــر ممــا أدى إلــى ســقوط ضحايــا
آخريــن عددهــم ( )11قتيــل و( )6مصابيــن جميعهــم مــن النســاء واألطفــال وهــم كالتالــي:
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أسماء القتلى:
م

العمر

االسم

1

سمية علي علي الزليل

 35سنة

2

نورة خاليد علي الزليل

 16سنة

3

محمد خالد علي الزليل

 11سنة

4

تيماء خالد علي الزليل

 6سنوات

5

فاطمة احمد محمد احدب

 17سنة

6

اماني احمد محمد احدب

 12سنة

7

سميرة محمد صالح احدب

 29سنة

8

تقوى صالح محمد احدب

 59سنة

9

منى محمد علي احدب

 28سنة

10

نور محمود صالح احدب

 17سنة

11

امل عبدالوهإب عبدهللا الهادي

 50سنة

12

فاطمة محمد علي الهادي

 25سنة

13

اميرة محمد علي الهادي

 18سنة

14

امة الرحمن علي عبدهللا الهادي

 30سنة

15

ايمان يحيى عبدهللا الهادي

 50سنة

16

رنا ابراهيم احمد الهادي

 28سنة

17

جهاد ابراهيم احمد الهادي

 13سنة

18

امنة مصطفى محمد الهادي

 12سنة

19

هدى نجيب محمد الهادي

 1شهر

20

مرام نجيب محمد الهادي

 7سنوات

21

امل عبد الوهإب عبدهللا الهادي

 12سنة

أسماء الجرحى:

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

االسم
ابتهال ابراهيم أحمد الهادي
سمية محمد علي الهادي
رقية محمد علي الهادي
اقبال محمد علي الهادي
أحمد فؤاد أحمد الهادي
حمزة نجيب محمد الهادي
عبدالقادر مصطفى محمد الهادي
عبدالغني أحمد الهادي
أحمد حسن الهادي
الحسن يحيى عبدهللا الهادي
ابراهيم أحمد حسن الهادي
هديل يونس علي الهادي
أحالم محمود صالخ عكيس
نور خالد علي الزليل
عايدة عمار محمد عكيس
عزالدين ختان احدب
فاطمة يحيى علي احدب
عمر عمار محمد عكيس
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العمر
سنتان
 15سنة
 19سنة
 35سنة
شهرين
 10سنوات
سنتان
 35سنة
 45سنة
 18سنة
 32سنة
 12سنة
 13سنة
 13سنة
 14سنة
 13سنة
 17سنة
 10سنوات

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة ومــن خــال تقريــر الفريــق الميدانــي ،ومــا ورد فــي أقــوال
الضحايــا وأقاربهــم ،وشــهادة شــهود الواقعــة الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة ،ومــا تضمنتــه  الصــور والتقاريــر
وشــهادات الوفــاة الخاصــة بالضحايــا والمرفقــة بالملــف  ،وحيــث ان الواقعــة حدثــت فــي النهــار ،وســمع معظــم
األهالــي صــوت الطيــران وهــو يحلــق بعلــو منخفــض فــي ســماء المنطقــة ،وأعقــب ذلــك حصــول القصــف
للضحايــا  .وحيــث أن الســيطرة علــى أجــواء الجمهوريــة اليمنيــة خــال فتــرة الحــرب تنفــرد بهــا قــوات التحالــف
العربــي لدعــم الشــرعية ،فإنــه وبنــاء عليــه يتأكــد لــدى اللجنــة أن الجهــة المســؤولة عــن هــذه الواقعــة هــي القــوات
الحكوميــة وطيــران التحالــف العربــي ,،واللجنــة بانتظــار مــا يردهــا مــن تفاصيــل حــول التحقيقــات التــي اجرتهــا
قيــادة التحالــف لهــذه الواقعــة.

ثانيا :تجنيد األطفال
يعــد تجنيــد األطفــال مــن االنتهــاكات الجســيمة التــي تحظرهــا التشــريعات الوطنيــة والمواثيــق الدوليــة المعنيــة
بحمايــة األطفــال ،وعلــى وجــه الخصــوص «اتفاقيــة حقــوق الطفــل» المصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة
اليمنيــة ،و»البرتوكــول االختيــاري األول الملحــق باالتفاقيــة» ،واللــذان يحظــران اســتخدام األطفال فــي النزاعات
المســلحة وتجنيدهــم ،باإلضافــة إلــى «قانــون حقــوق الطفــل اليمنــي» المتوائــم مــع االتفاقيــة.
ولهــذا فقــد اهتمــت اللجنــة بهــذا النــوع الخــاص مــن االنتهــاكات الســيما مــع توافــر الكثيــر مــن صــور اســتخدام
وتجنيــد األطفــال أثنــاء النــزاع المســلح ســواء بالمشــاركة المباشــرة فــي القتــال أو فــي تقديــم العــون للمقاتليــن،
ممــا تســبب فــي تعريــض حيــاة ومســتقبل أولئــك األطفــال للخطــر.
وخــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر قامــت اللجنــة بالتحقيــق فــي عــدد ( )27واقعــة انتهــاك متعلــق بتجنيــد
األطفــال واســتخدامهم فــي االعمــال القتاليــة والعســكرية ومعظــم هــذه االنتهــاكات المتعلقــة بتجنيــد األطفــال
انفــردت بهــا جماعــة الحوثــي كمــا ان هنــاك عــددا ً مــن الحــاالت التــي تــم رصدهــا مــن قبــل اللجنــة والتــي تقــع
المســؤولية فيهــا علــى بعــض األجهــزة والوحــدات العســكرية التابعــة للحكومــة الشــرعية والمحســوبة عليهــا ومــن
ضمنهــا احــدى الحــاالت التــي تضمنتهــا النمــاذج الــواردة فــي هــذا التقريــر والتــي تقــع فيهــا المســؤولية علــى مــا
يســمى بقــوات النخبــة الشــبوانية فيمــا يتــم التحقيــق فــي بعــض الوقائــع األخــرى .
نماذج لعدد من الوقائع التي انهت اللجنة التحقيق فيها والمتعلقة بتجنيد األطفال :
1 1واقعــة تجنيــد ومقتــل الطفــل (ن،هـــ،ص) العمــر ( 13ســنة) مديريــة المطمــة – محافظــة الجــوف بتاريــخ2018/6/24م

تتلخــص الواقعــة وفقــا لمــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة والتقاريــر المرفقــة ومــا جــاء فــي شــهادة شــهود
الواقعــة الذيــن تــم االســتماع اليهــم مــن قبــل اللجنــة ومنهــم( :ح  .م  .ث  .ظ) و (أ  .هـــ  .ض) بــأن عناصــر
مــن جماعــة الحوثــي حضــروا الــى الطفــل الضحيــة( /ن ،هـــ ،ص) وعمــره ( 13ســنة) وهــو طفــل يتيــم وأقنعــوه
بالذهــاب معهــم للقتــال بعــد ان اعطــوه ســاح وذهــب معهــم وأصيــب فــي احــدى المعــارك بمديريــة المتــون حيــث
تعــرض لإلصابــة بقذيفــة هــاون وتــم إســعافه الــى صنعــاء ولكنــه فــارق الحيــاة بتاريــخ 2018/6/24م واعــادوه
الــى اســرته جثــة هامــدة .
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النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة فــي هــذه الواقعــة ومــا ورد فــي شــهادات الشــهود واقــوال المبلــغ،
تبيــن للجنــة صحــة وقــوع االنتهــاك بحــق الضحيــة وان الجهــة المســؤولة عــن ذلــك هــي جماعــة الحوثــي .
 -2واقعــة تجنيــد وقتــل الطفــل (ن ا م ع ص ا) ( )15ســنة – مديريــة جحانــة – محافظــة صنعــاء – بتاريــخ
2018/11/26م

تتلخــص الواقعــة وفقـا ً لمــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا ورد مــن إفــادات ذوي الضحيــة ومــا
أدلــى بــه شــهود الواقعــة وهــم مــن أهالــي المنطقــة مــن إفــادات تــم ســماعها مــن قبــل اللجنــة ،وهــم (ع.ن.ح)،
و(ع .أ .ص) ،أنــه بتاريــخ 2018/11/26م تــم ابــاغ عائلــة الطفــل (ن ا م ع ص) ( )15ســنة  ،بانــه قــد قتــل
فــي جبهــة صــرواح اثنــاء اشــتراكه فــي القتــال مــع جماعــة الحوثــي الذيــن أخــذوه مــن المنــزل وقامــوا بتجنيــده
مســتغلين حالــة الفقــر والحاجــة التــي يمــر بهــا هــو وعائلتــه التــي اســتلمت جثــة ابنهــا الطفــل بعــد مقتلــه وهــي
جثــة هامــده.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد مــن إفــادات ذوي الضحيــة والشــهود ومــا احتــواه ملــف
القضيــة مــن معلومــات عــن الواقعــة تبيــن للجنــة أن جماعــة الحوثــي هــي المســؤولة عــن هــذا االنتهــاك.
 -3واقعــة تجنيــد ومقتــل الطفــل (أ،ح،ص،ن،ع) العمــر ( 15ســنة) مديريــة نصــاب – محافظــة شــبوة بتاريــخ
2019/1/4م

تتلخــص الواقعــة وفقــا لمــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ومــا جــاء فــي التقاريــر المرفقــة ومــا ورد فــي
اقــوال المبلــغ (ع  .ص .د) وشــهادة شــهود الواقعــة الذيــن تــم االســتماع اليهــم مــن قبــل اللجنــة ومنهــم( :أ  .م .
ح  .ل) و (ي  .م .س .ن) بــان الطفــل الضحيــة( /أ،ح،ص،ن،ع) وعمــره ( 15ســنة) وهــو طفــل يتيــم عــاش
فقيــرا بعــد وفــاة والــده واصبــح هــو مــن يعــول اســرة مكونــه مــن امــه واربــع اخــوات وقــد تــم تجنيــده مــن قبــل
مــا يســمى بقــوات النخبــة الشــبوانية التــي قامــت بالــزج بــه فــي المواجهــات التــي حصلــت بيــن قــوات النخبــة
ومســلحين مــن ابنــاء منطقــة الهجــر مديريــة مرخــه الســفلى وقتــل فــي تلــك المعركــة بتاريــخ 2019/1/4م .
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة ومــا ورد فــي شــهادات الشــهود واقــوال المبلــغ ومــا تضمنتــه
التقاريــر المرفقــة  ،تبيــن للجنــة صحــة وقــوع االنتهــاك وان الجهــة المســؤولة عــن ذلــك هــي مــا يســمى بقــوات
النخبــة الشــبوانية فــي محافظــة شــبوة.

 -4واقعــة تجنيــد ومقتــل الطفــل (ع ع ا ا)  )16( -ســنة – مديريــة بنــي بهلــول – محافظــة صنعــاء بتاريــخ
2018/12/27م
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تتلخــص الواقعــة وفقـا ً لمــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا ورد مــن إفــادات ذوي الضحيــة ومــا
أدلــى بــه شــهود الواقعــة ومنهــم (ح.ع .ح .س) ،و(م .أ .ع .أ) ،وجميعهــم مــن أهالــي المنطقــة والذيــن  أفــادوا  أن
الطفــل (ع .ع .ا .ا)   ،قــد تــم تجنيــده فــي شــهر ســبتمبر مــن  العــام 2018م مــن قبــل جماعــة الحوثــي مســتغلين
حالــة الفقــر والحاجــة التــي تعانــي منهــا اســرة الطفــل حيــث تــم اخضاعــه فــي البدايــة  لــدورة تدريبيــة ثــم بعــد
ذلــك تــم اشــراكة فــي القتــال والمواجهــات الدائــرة فــي جبهــة نهــم حيــث قتــل هنــاك 2018/12/27م وتــم ابــاغ
اســرته بمقتلــه وتســليمهم جثتــه وهــو مقتــول .
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد مــن إفــادات ذوي الضحيــة وشــهادة الشــهود الذيــن تــم
االســتماع لهــم مــن قبــل اللجنــة  ،ومــا احتــواه ملــف القضيــة مــن معلومــات عــن الواقعــة تبيــن للجنــة أن جماعــة
الحوثــي هــي المســؤولة عــن هــذا االنتهــاك.

ثالثا :زراعة األلغام
تعتبــر زراعــة األلغــام الفرديــة مــن االنتهــاكات المجرمــة فــي القانــون الدولــي اإلنســاني ،والمواثيــق المرتبطــة
بهــا ،ومنهــا« :اتفاقيــة أوتــاوا لحظــر اســتعمال وتخزيــن وإنتــاج ونقــل األلغــام المضــادة لألفــراد» ،والمصــادق
عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة فــي العــام 1998م .وقــد أدرجــت اللجنــة جريمــة زراعــة األلغــام ضمــن
قوائــم االنتهــاكات التــي تمنحهــا اللجنــة الكثيــر مــن االهتمــام فــي عمليــة الرصــد والتحقيــق  ،وخــال الفتــرة
التــي يُغطيهــا التقريــر ،رصــدت اللجنــة ( )63حالــة زراعــة الغــام فرديــة ،نتــج عنهــا ســقوط ( )53قتيــا ،بينهــم
امرأتيــن و( )15طف ـاً  ،إضافــة إلــى ســقوط (  )56جريح ـا ً  ،مــن بينهــم ( )6نســاء و ( )8أطفــال  .
نماذج من الوقائع المتعلقة بزراعة االلغام التي انهت اللجنة التحقيق فيها :
زراعة األلغام الفردية:
 -1واقعــة مقتــل الطفــل  /هــارون رشــيد محمــد احمــد واصابــة الطفــل /وســيم وازع عثمــان مقبــل – قريــة
اللعــب  -كــرش – مديريــة القبيطــة  -م /لحــج بتاريــخ 2017/1/17م
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا جــاء فــي إفــادة ذوي الضحايــا وفــي شــهادة
الشــهود الذيــن تــم االســتماع إليهــم مــن قبــل اللجنــة ومنهــم( :ح.ش.م.ص) و (أ.ع.أ.ح) ومــا بينتــه التقاريــر
المرفقــة فانــه وفــي تمــام الســاعة الثالثــة عصــرا ً مــن تاريــخ 2017/1/17م واثنــاء مــرور الضحيتيــن /هــارون
رشــيد محمــد احمــد ووســيم وازع عثمــان مقبــل فــي وادي اللعــب  -كــرش – مديريــة القبيطــة  -م/لحــج ،انفجــر
فيهــم لغــم ارضــي زرعتــه جماعــة الحوثــي بعــد انســحابها مــن القريــة وقــد تســبب االنفجــار  فــي مقتــل الضحيــة/
هــارون رشــيد محمــد احمــد واصابــة الضحيــة /وســيم وازع عثمــان مقبــل.
م

االسم

العمر

1

هارون رشيد محمد احمد “قتيل”

 15سنة

2

وسيم وازع عثمان مقبل

 14سنة

 -2واقعــة انفجــار لغــم أرضــي فــي جبــل المنصهــر (العبســة)  -مديريــة كشــر – محافظــة حجــة بتاريــخ
2019/5/6م
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تتلخــص الواقعــة ،وفقـا ً لمــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا ورد علــى لســان الشــهود ومنهــم (م.أ.ح.ق)
و (ر.ب.ح) بانــه فــي تمــام الســاعة ( )9:00صباحـا ً فــي أول يــوم رمضــان الموافــق 2019/5/6م واثنــاء قيــام
الضحايــا  برعــي األغنــام وجمــع الحطــب فــي جبــل المنصــرة بالعبســة  انفجــر بهــن لغــم ارضــي أدى الــى
مقتلهــن جميعــا وبحســب إفــادات الشــهود وذوي الضحايــا فــان جماعــة الحوثــي قــد قامــت بــزرع العديــد مــن
األلغــام فــي عــدد مــن القــرى فــي المنطقــة  ,تحســبا للمواجهــات مــع أهالــي المنطقــة وان احــد القــادة الميدانييــن
التابعيــن للجماعــة عنــد حضــوره الــى مــكان االنفجــار بعــد ســيطرة الجماعــة  قــد اكــد للمواطنيــن  بــان المنطقــة
التــي حصــل فيهــا االنفجــار مزروعــة باأللغــام وان الجماعــة قــد قامــت بزراعتهــا قبــل انســحابها منهــا .
أسماء القتلى:
م
1
2
3
4

أسماء الضحايا
أحالم محمد محسن غازي
خديجة عبدهللا احمد غازي
فاطمة علي محسن غازي
نجود محمد علي غازي

 -3واقعــة مقتــل الطفليــن  /احمــد عبــدهللا محمــد صالــح البنــه ومحمــد احمــد عبــدهللا علــي الوحيشــي بمديريــة
الزاهــر – محافظــة البيضــاء بتاريــخ 2018/2/17م
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ومــا بينتــه التقاريــر المرفقــة وإفــادات ذوي
الضحايــا ومــا جــاء فــي اقــوال الشــهود الذيــن اســتمعت اليهــم اللجنــة ومنهــم (أ.ع.ع.ح.و) و (ع.م.ع.ش) و
(ص.ع.م.ق) و( ع.م.ص.ب) بانــه وفــي تمــام الســاعة الثانيــة عشــر والنصــف ظهــرا انفجــر لغــم ارضــي جــوار
مســتوصف الزاهــر  أدى الــى مقتــل الطفليــن  /احمــد عبــدهللا الوحيشــي وعبــدهللا محمــد البنــه و انــه تــم محاولــة
إســعاف الضحيتيــن اال انهمــا فارقــا الحيــاة نتيجــة االصابــات الشــديدة مــن انفجــار اللغــم وان جماعــة الحوثــي
هــي مــن قامــت بزراعــة األلغــام بجــوار لمنــع تســلل افــراد المقاومــة الــى مواقعهــا .
أسماء الضحايا
االسم
محمد احمد عبدهللا علي الوحيشي
احمد عبدهللا محمد صالح البنه

م
1
2

العمر
 15سنة
سنة

 -4واقعة انفجار لغم ارضي في قرية قضبة – مديرية الدريهمي محافظة الحديدة بتاريخ 2019/2/4م
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف الواقعــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا جــاء فــي الوثائــق والتقاريــر
المرفقــة بالملــف بأنــه وفــي تمــام الســاعة (  )02:20بتاريــخ 2019/2/4م ،وقــع انفجــار لغــم ارضــي بدراجــة
ناريــة  فــي طريــق قريــة قضبــة ,مديريــة الدريهمــي – محافظــة الحديــدة ممــا ادى الــى مقتــل (  ) 3أطفــال وه ـم  
القتلى:
م
1
2
3

االســـم
حسين صالح حسن مالح
ابراهيم عبداللطيف ابراهيم
موسى آدم حسن مالح

25

العمـــر
 15سنة
 11سنة
 13سنة

وبحســب مــا ورد فــي إفــادات ذوي الضحايــا ،ومــا تضمنــه تقريــر فريــق النــزول الميدانــي المكلــف مــن قبــل
اللجنــة ومــا جــاء فــي شــهادات الشــهود الــذي تــم االســتماع إليهــم مــن قبــل اللجنــة ومنهــم( :عبدالبــاري حســين
احمــد بــاري األهــدل) و(خالــد ابراهيــم حســن األهــدل) ،كمــا تــم االســتماع الــى ذوي الضحايــا ومنهم(صالــح
حســن مــاح),و(آدم حســن مــاح) .فإنــه فــي مســاء يــوم االثنيــن الســاعة ( )02:20بتاريــخ 2019/2/4م ،كان
الضحايــا يركبــون دراجــة ناريــة عائديــن مــن ســاحل بالــع غــرب قريــة قضبــة وعنــد وصولهــم مدخــل قريتهــم
انفجــر بهــم لغــم ارضــي وهــم علــى دراجتهــم الناريـة   
حيــث أدى االنفجــار الــى تطايــر اشــاء الضحايــا الثالثــة وجميعهــم أطفــال وتقطعــت اجســادهم إلــى عــدة أجــزاء
وقــد صــادف وجــود فريــق اللجنــة الوطنيــة فــي نفــس القريــة للتحقيــق فــي بعــض االنتهــاكات  وتــم معاينــة مــكان
انفجــار اللغــم وســماع شــهادات الشــهود وافــادة ذوي الضحايــا كمــا تــم ســماع توضيــح مــن فريــق نــزع االلغــام
الــذي وصــل بعــد الحادثــة وقــام بفحــص مــكان انفجــار اللغــم حيــث تــم العثــور علــى لغميــن اخريــن مزروعيــن
فــي نفــس المــكان وعلــى بعــد متريــن فقــط مــن مــكان االنفجــار كمــا افــاد فريــق نــزع األلغــام ان االنفجــار الــذي
اســتهدف األطفــال كان بســبب لغميــن ارضييــن تــم وضــع احدهمــا فــوق اآلخــر ممــا ادى الــى مضاعفــة قــوة
االنفجــار وتطايــر اشــاء الضحايــا.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،واألدلــة التــي حصلــت عليهــا ،فــي الوقائــع المذكــورة أعــاه وفــي
غيرهــا مــن الوقائــع المتعلقــة بزراعــة األلغــام الفرديــة  ،تبييــن للجنــة بــأن المســؤول عــن هــذه االنتهــاكات هــي
جماعــة الحوثــي التــي تنفــرد بممارســة هــذا النــوع مــن االنتهــاكات عــن باقــي األطــراف األخــرى المشــتركة فــي
النــزاع المســلح فــي اليمــن  ،وتمارســه بمنهجيــة فــي كافــة المواقــع العســكرية التــي تســيطر عليهــا  ،والمناطــق
والطرقــات التــي تنســحب منهــا  .كمــا تبيــن للجنــة مــن خــال العديــد مــن األدلــة  ،ومــا تضمنتــه إفــادات خبــراء
نــزع األلغــام الذيــن تــم ســماع إفاداتهــم مــن قبــل اللجنــة فــي العديــد مــن المناطــق بــأن جماعــة الحوثــي تقــوم
بتصنيــع األلغــام الفرديــة بخبــرات محليــة ،وفــي مصانــع أنشــأتها مســتخدمة معــدات ومقــرات الجيــش فــي
المناطــق التــي ســيطرت عليهــا ،وتقــوم بتوزيــع هــذه األلغــام وتخزينهــا فــي كافــة المناطــق ،مخالفــة بذلــك
االتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن قبــل اليمــن ،والتــي تحظــر صناعــة ونقــل وتخزيــن هــذا النــوع مــن
األلغــام
رابعا  :التهجير القسري
يُعــد التهجيــر القســري للمدنييــن مــن االنتهــاكات المعاقــب عليهــا فــي التشــريعات الوطنيــة ،والمحظــورة وفقــا
ألحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني ،والمــادة ( )17مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي الملحــق باتفاقيــات جنيــف.
ونظــرا لخطــورة هــذا النــوع مــن االنتهــاكات وارتباطــه بالنزاعــات المســلحة ،فقــد عممــت اللجنــة علــى راصديها
بإعطــاء األولويــة لرصــد وتوثيــق هــذا االنتهــاك فــي أي مــكان يحــدث ،وذلــك نظــرا لخطــورة أثــرة واتســاع
أضــراره .وانطالقــا مــن ذلــك فقــد تمكنــت اللجنــة ،خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر ،مــن رصــد وتوثيــق عــدد
( )68واقعــة تهجيــر قســري طالــت  ( )109اســرة ،ومعظــم حــاالت التهجيــر التــي تــم التحقيــق فيهــا مــن قبــل
اللجنــة خــال فتــرة التقريــر قامــت بهــا جماعــة الحوثــي.
نماذج من التحقيقيات التي قامت بها اللجنة والمتعلقة بالتهجير القسري :
1.1واقعــة التهجيــر القســري ألهالــي مربــع النصــر حــارة الربصــة ،مديريــة الحــوك  -محافظــة الحديــدة فــي
تاريــخ 2018/6/20م
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تتلخــص الواقعــة وفقــا لمــا جــاء فــي ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا تضمنتــه الوثائــق ومــا جــاء فــي إفــادات
الضحايــا وشــهادات الشــهود الذيــن التقــت بهــم اللجنــة ومنهــم( :ع ب م) ،و (ح ن س) ،و(ع ا ص) و(ا ب م) و(ح
ع ا) و(ش ن س) و(م ص ب م) بــأن جماعــة الحوثــي فــي تاريــخ 2018/6/20م طلبــت مــن عقــال المربــع
وأئمــة المســاجد ابــاغ ســكان مربــع النصــر بحــي الربصــة مديريــة الحــوك محافظــة الحديــدة بمغــادرة منازلهــم
خــال ( )72ســاعة وانــه بنــاء علــى ذلــك قــام عقــال المربــع بطــرق ابــواب منــازل الحــي وابــاغ األســر بتــرك
منازلهــم كمــا قــام أئمــة المســاجد بإعــام ســكان الحــي عبــر مكبــرات الصــوت بضــرورة إخــاء منازلهــم وان
كل مــن لــم يغــادر منزلــه خــال المــدة المحــددة ســيتم آخراجــه بالقــوة وهــو االمــر الــذي اضطــر األســر الســاكنه
فــي المربــع إلــى الخــروج مــن بيوتهــم وتركهــا خوفــا مــن اعتقالهــم مــن قبــل جماعــة الحوثــي التــي اكرهتهــم
علــى المغــادرة مــن دون ان توفــر لهــم أي مــكان بديــل لإلقامــة فيــه وقــد بلــغ عــدد األســر التــي تــم تهجيرهــا
مــن المربــع – وفقــا للكشــوفات الموثقــة لــدى اللجنــة  -عــدد ( )180أســرة بلــغ عــدد افرادهــا ( )818شــخصا ً
منهــم ( )427طفـاً و( )238امــرأة.
النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة فــي الوقائــع المبينــه أعــاه ومــا ورد فــي التقاريــر وشــهادة الشــهود
وإفــادات الضحايــا ،تبيــن للجنــة صحــة وقــوع االنتهــاك وان الجهــة المســؤولة عنــه هــي جماعــة الحوثــي بقيــادة
مشــرف الجماعــة فــي المديريــة.
 -2واقعة التهجير القسري ألهالي قرية الحقب – مديرية دمت – محافظة الضالع بتاريخ 2018/11/8م
تتلخــص الواقعــة وفقــا لمــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة  ومــا ورد فــي إفــادات الضحايــا وشــهادات الشــهود
الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة ومنهــم (ص.م.ع.م) و (م.م.ع.ج.أ) و (ع.م.ص.م) بأنــه بتاريــخ 2018/11/8م
الســاعة العاشــرة صباحــا ً فــي قريــة الحقــب مديريــة دمــت محافظــة الضالــع قامــت جماعــة الحوثــي بقيــادة
(حســين الحلقبــي وهشــام الغربانــي) بإطــاق قذائــف الهــاون علــى القريــة وبشــكل مكثــف ممــا أدى الــى ســقوطها
علــى الكثيــر مــن المنــازل فــي القريــة كمــا أدى القصــف  الــى إصابــة وقتــل عــدد مــن اهالــي القريــة كمــا قــام
بعــض عناصــر جماعــة الحوثــي بالتمركــز فــي عــدد مــن منــازل القريــة   وتهديــد عــدد مــن األســر المتبقيــة  
باســتعمال القــوة  ضدهــم  إذا لــم يغــادروا   ،وهــو مــا أضطــر  األهالــي الــى مغــادرة القريــة  وتــرك منازلهــم
وقــد بلــغ عــدد االســر التــي تــم تهجيرهــا وفــق الكشــوفات المرفقــة بملــف القضيــة لــدى اللجنــة عــدد خمســة اســر.

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة  فــي الوقائــع المبينــة أعــاه ومــا ورد فــي التقاريــر وشــهادة الشــهود
وإفــادات الضحايــا ،تبيــن للجنــة صحــة وقــوع االنتهــاك وان الجهــة المســؤولة عنــه هــي جماعــة الحوثــي  
المتمركــزة فــي قريــة دمــت بقيــادة المشــرف الميدانــي هشــام الغربانــي ومشــرف محافظــة الضالــع حســين
الحلقبــي.
 -3واقعة التهجير القسري ألهالي قرية رحبة اليوسفي كريش – مديرية مكيراس محافظة البيضاء:
تتلخــص الواقعــة وفقــا لمــا جــاء فــي ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ومــا تضمنتــه الوثائــق ومــا ورد فــي إفــادات
وشــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة ومنهــم( :ع.ع.م.م) و (م.ع.ش.م) و (ع.أ.ع.م) و (م.م.أ.خ.م)
و(م.ع.أ.م) و(أ.ع.م.م) و(ص.ع.م.ي) بانــه وفــي يــوم الســبت الموافــق 2017/11/18م انفجــرت عبــوة ناســفة
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بأحــد االطقــم العســكرية التابعــة لجماعــة الحوثــي فــي منطقــة قريبــه مــن قريــة رحبــه اليوســفي كريــش بمديريــة
مكيــراس وعلــى اثــر ذلــك قامــت مجاميــع مســلحة تابعــة لجماعــة الحوثــي  بمداهمــة منــازل المواطنيــن فــي
القريــة وتفتيشــها واعتقــال مجموعــة مــن ســكان القريــة وجميعهــم مــن المدنييــن  ثــم انــه وفــي اليــوم التالــي
وبالتحديــد بتاريــخ  2017 / 11 / 19م ) قامــت مجموعــه مســلحة مــن عناصــر جماعــة الحوثــي بالدخــول الــى
القريــة وتهديــد ســاكنيها  وابالغهــم بانهــم  اذا لــم يغــادروا القريــة  بأســرع وقــت فســوف يتــم قصــف القريــة
وتفجيــر المنــازل علــى رؤوس ســاكنيها ونتيجــة لذلــك اضطــر أهالــي القريــة الــى مغــادرة منازلهــم  والتوجــه
الــى القــرى المجــاورة فــي محافظتــي البيضــاء وابيــن وقــد بلــغ عــدد االســر التــي تــم تهجبرهــا ( )19اســرة  
وهــي تضــم جميــع أبنــاء القريــة البالــغ عددهــم  ( )104شــخصا ً منهــم ( )51ذكــرا ً و ( )53انثــى و ذلــك وفقــا
لمــا تضمنتــه الكشــوفات المرفقــة بملــف القضيــة لــدى اللجنــة .
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة ومــا ورد فــي التقاريــر المرفقــة ومــا جــاء فــي شــهادات الشــهود
وإفــادات الضحايــا ،تبيــن للجنــة صحــة وقــوع االنتهــاك وان الجهــة المســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي قيــادة
جماعــة الحوثــي وقــوات صالــح فــي مديريــة مكيــراس محافظــة البيضــاء.
القسم الثاني :نتائج التحقيقات التي أنجزتها اللجنة في االنتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان
طبقــا لمــا نــص عليــه قــرار إنشــاء اللجنــة ،تعتبــر االتفاقيــات الســبع األساســية المصــادق عليهــا مــن قبــل
الجمهوريــة اليمنيــة وهــي :العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية ،والعهــد الدولــي للحقــوق االجتماعيــة
واالقتصاديــة والثقافيــة ،واتفاقيــة حقــوق الطفــل والبرتوكــوالت الملحقــة بهــا ،واتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال
التمييــز ضــد المــرأة ،واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري ،واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب،
واتفاقيــة حقــوق ذوي اإلعاقــة ،إلــى جانــب التشــريعات الوطنيــة المرتبطــة بتلــك الحقــوق ،هــي األســاس القانونــي
الــذي تســتند إليــه اللجنــة فيمــا يتعلــق بأعمــال الرصــد والتوثيــق والتحقيــق التــي تقــوم بهــا فــي االنتهــاكات
المتعلقــة بقانــون حقــوق اإلنســان .وبنــاء علــى ذلــك فقــد تعــددت أنــواع االنتهــاكات التــي تقــوم اللجنــة برصدهــا
وتوثيقهــا والتحقيــق فيهــا والتــي مــن أهمهــا اآلتــي:
أوال :القتل خارج إطار القانون:
خــال الفتــرة التــي ي ّ
ُغطيهــا التقريــر ،والمحــددة بســتة أشــهر ،قامــت اللجنــة بالرصــد والتحقيــق فــي ( ) 40حالــة
ادعــاء بالقتــل خــارج إطــار القانــون ،قامــت بهــا بعــض األطــراف والجماعــات المســلحة فــي مختلــف مناطــق
الجمهوريــة اليمنيــة ،ثبتــت مســؤولية جماعــة الحوثــي عــن ( )15حالــة ،فيمــا ثبتــت مســؤولية قــوات الجيــش
والجهــات األمنيــة المحســوبة علــى الحكومــة عــن ( )11حالــة .واليــزال التحقيــق جاريــا فــي عــدد مــن الحــاالت
األخــرى.

نماذج من وقائع القتل خارج إطار القانون التي حققت فيها اللجنة:
جماعة الحوثي :
-1واقعة قتل الضحية  /بشير مشلي عبدهللا شحره مديرية  -المشنة محافظة إب
تتخلــص الواقعــة وفقـا ً لمــا تضمنــه ملــف التحقيــق لــدى اللجنــة بقيــام مجموعــة مســلحة تابعــة لجماعــة الحوثــي
مكونــة مــن اربعــة اطقــم عســكرية يرتــدون زي قــوات االمــن المركــزي (القــوات الخاصــة) بمحاصــرة منــزل
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الضحيــة /بشــير مشــلي شــحره الســاعة الخامســة فجــرا  وعنــد خــروج الضحيــة مــن المنــزل لتســليم نفســه تــم
إطــاق النــار عليــه وهــو فــي بوابــة منزلــه واردوه قتيــا.
وبحســب إفــادات ذوي الضحيــة ،وأقــوال الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة ،ومنهــم( :أ.خ.س) ،و (س.ا.ا)،
فأنــه وفــي مســاء يــوم  2016/4/13قامــت مجموعــة مســلحة مــن عناصــر جماعــة الحوثــي بمحاصــرة الحــارة
الكائــن فيهــا منــزل الضحيــة بشــير مشــلي الكائــن فــي المدينــة القديمــة بمحافظــة إب وبقيــت األطقــم التابعــة
للجماعــة تطــوف فــي الحــارة طــوال الليــل دون معرفــة ســبب ذلــك حتــى فجــر يــوم الخميــس 2016/4/14م بعــد
صــاة الفجــر مباشــرة وأثنــاء خــروج النــاس مــن المســجد هاجمــت الحــارة عــددا ً مــن األطقــم المســلحة وعددهــا
اربعــة أطقــم تقريبــا كان المســلحون الذيــن علــى متنهــا يرتــدون الــزي العســكري وزي القــوات الخاصــة وتــم
اقفــال الحــارة مــن كل االتجاهــات ثــم تــم تطويــق منــزل الضحيــة وبــدأت بإطــاق النــار علــى المنــزل الــذي
يســكنه الضحيــة مــع جميــع أفــراد أســرته ولكــون منــزل الضحيــة مالصقــا لعــدد مــن المنــازل المجــاورة بســبب
النمــط المعمــاري للحــارات القديمــة فــي المدينــة القديمــة فقــد حــاول الضحيــة النــداء بأعلــى صوتــه مــن داخــل
المنــزل بأنــه مســتعد لتســليم نفســه وانــه يطلــب وقــف إطــاق النــار علــى المنــزل خوفــا علــى ابنائــه وأســرته
وبالفعــل توقــف اطــاق النــار ،فتحــرك الضحيــة إلــى بــاب المنــزل وأوالده معــه كــي تتأكــد تلــك العناصــر أنــه
أعــزل مــن الســاح وأنــه ال يوجــد مســلحين فــي المنــزل ،وخــرج الضحيــة وهــو رافعــا يديــه لألعلــى بوضعيــة
المستســلم ومــا إن ظهــر الضحيــة للجنــاة مــن بــاب المنــزل وعلــى بعــد متــر ونصــف فقــط  مــن البوابــة حتــى
تــم مباشــرته بإطــاق النــار عليــه بكثافــة ممــا ادى الــى أصابتــه  بإحــدى عشــر طلقــة فــي الصــدر وفــي العنــق
مقابــل بــاب المنــزل امــام أطفالــه وأســرته ومــن ثــم تركــوه ينــزف حتــى فــارق الحيــاة ،ولــم يكــن الضحيــة لــه
اي نشــاط عســكري كمــا لــم يكــن ينتمــي ألي مــن اطــراف النــزاع وكل مــا فعلــه الضحيــة أنــه  أعتــرض فــي
وقــت ســابق علــى ترديــد الصرخــة مــن قبــل الحوثييــن فــي المســجد الكبيــر بالمدينــة القديمــة فــي محافظــة إب
أثنــاء صــاة الجمعــة.

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد فــي شــهادات الشــهود ،فــإن الجهــة المســؤولة عــن هــذا
االنتهــاك هــي جماعــة الحوثــي بقيــادة مشــرف الجماعــة فــي محافظــة اب.
2.2واقعــة قتــل الضحيــة /عبــده ناصــر إســماعيل الحارثــي الحميــدي واصابــة /احمــد راشــد محمــد غليــس
ومحمــد احمــد البقــال فــي منطقــة جيــف الحميــدي  -مديريــة العــرش رداع – محافظــة البيضــاء بتاريــخ
2018\10\8م
تتلخــص الواقعــة بقيــام عناصــر مــن جماعــة الحوثــي المتمركــزة فــي منطقــة جيــف الحميــدي مديريــة العــرش
رداع بتاريــخ 2018\10\8م بإطــاق النــار علــى الضحايــا /عبــده ناصــر الحميــدي واحمــد غليــس ومحمــد
البقــال عندمــا كانــوا مــع مجموعــة مــن المواطنيــن مــن أبنــاء القريــة يقفــون الــى جــوار الطريــق العــام ممــا
أدى الــى مقتــل الضحيــة /عبــده ناصــر الحميــدي علــى الفــور واصابــة المواطنيــن /احمــد غليــس ومحمــد البقــال
بإصابــات مختلفــة.
وبحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ومــا ورد فــي إفــادات ذوي الضحايــا واقــوال الشــهود ومنهــم
(أ،م،ع،ج) و (م،ص،م،ز) و (م،ن،أ،ب) و (ص،ع،أ،ف)  ،فانــه بتاريــخ 2018\10\8م قامــت عناصــر مــن
جماعــة الحوثــي المتمركــزة فــي منطقــة جيــف الحميــدي مديريــة العــرش محافظــة البيضــاء بإطــاق النــار علــى
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الضحايــا /عبــده ناصــر الحميــدي واحمــد غليــس ومحمــد البقــال عندمــا كانــوا مــع مجموعــة مــن المواطنيــن
مــن أبنــاء القريــة يقفــون الــى جــوار الطريــق العــام المــؤدي للقريــة للمطالبــة باحالــة قتلــة أحــد ابنــاء القريــة الــى
النيابــة العامــة واثنــاء وقوفهــم لالحتجــاج والمطالبــة بتســليم القتلــة وصلــت عــدة اطقــم عســكرية تابعــة لجماعــة
الحوثــي وقامــت بإطــاق النــار مباشــرة علــى المواطنيــن ممــا أدى الــى مقتــل الضحيــة /عبــده ناصــر الحميــدي
علــى الفــور واصابــة المواطنيــن /احمــد غليــس ومحمــد البقــال بإصابــات مختلفــة وتــم إســعافه لتلقــي العــاج الــى
مدينــة رداع .

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة فــي هــذه الواقعــة واألدلــة والتقاريــر المرفقــة بالملــف  ومــا ورد
فــي اقــوال الشــهود تأكــد للجنــة صحــة حصــول الواقعــة ،وان الجهــة المســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جماعــة
الحوثــي  المســيطرة علــى المنطقــة بقيــادة مشــرف الجماعــة فــي مديريــة العــرش  – محافظــة البيضــاء.

 -3واقعــة قتــل الضحيــة /قاســم منصــر صغيــر ابــو خيــرة – مديريــة المدينــة – محافظــة صعــدة بتاريــخ
2019/1/7م
تتلخــص الواقعــة وفقــا ً لمــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،أنــه بتاريــخ 2019/1/7م أطلــق مســلحون
تابعــون لجماعــة الحوثــي الرصــاص علــى الضحيــة  قاســم منصــر صغيــر أبــو خيــرة اثنــاء مــروره بســياراته
فــي الســوق ممــا أدى  الــى مقتلــه فــي الحــال وإصابــة ابنــه الطفــل /هيثــم قاســم فــي يديــه.
وبحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ومــا  ورد فــي شــهادة شــهود الواقعــة  مــن أهالــي المنطقــة
ومنهــم (ع.ع.هـــ.ع)  34ســنة  ،و(ع .س .ص) 22ســنة ،فانــه فــي تمــام الســاعة ( )1:00ظهــرا ً بتاريــخ
2019/1/7م ،تــم اعتــراض الضحيــة مــن قبــل مجموعــه مســلحة مــن جماعــة  الحوثــي  اثنــاء مــروره بســيارته
فــي وســط الســوق وطلبــوا منــه النــزول معهــم بحجــة انهــم مــن عناصــر مــا يســمى باألمــن الوقائــي التابــع
للجماعــة وانــه مطلــوب لديهــم وعندمــا طلــب منهــم الضحيــة أن يســمحوا لــه بــان يوصــل أبنائــه الموجوديــن
معــه فــي الســيارة الــى المنــزل  رفضــوا ذلــك وعنــد محاولتــه التحــرك بالســيارة قامــوا بإطــاق الرصــاص عليــه
وعلــى الســيارة  وهــو مــا أدى الــى مقتلــه واصابــة ابنــه الطفــل هيثــم قاســم منصــر بجــروح بالغــه فــي كلتــا يديــه.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا وردفــي إفــادات ذوي الضحيــة وشــهادة الشــهود  ،ومــا احتــواه
ملــف القضيــة مــن وثائــق وشــهادة وفــاة وتقاريــر طبيــة  تبيــن للجنــة أن جماعــة الحوثــي بقيــادة مشــرف الجماعــة
فــي محافظــة صعــدة هــي المســؤولة عــن ارتــكاب هــذا االنتهــاك.
 -4واقعــة قتــل الضحيــة /طــال اميــن محمــد غالــب قريــة ظفــار – العــود – م /قعطبــة – محافظــة /الضالــع
بتاريــخ 2019/4/5م
تتلخــص الواقعــة بانــه فــي تاريــخ 2019/4/5م فــي قريــة ظفــار – العــود – مديريــة قعطبــة – محافظــة الضالــع،
قامــت عناصــر تابعــة لجماعــة الحوثــي بإطــاق الرصــاص علــى الضحيــة طــال اميــن محمــد غالــب اثنــاء
ذهابــه الــى عملــه
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وبحســب مــا ورد فــي إفــادة ذوي الضحيــة ومــا جــاء فــي شــهادة الشــهود الذيــن تــم االســتماع إليهــم مــن قبــل
اللجنــة ومنهــم( :م.أ.م.ع) و (ع.ص.ص.ع) فأنــه بتاريــخ 2019/4/5م  وعندمــا كان الضحيــة /طــال اميــن
محمــد غالــب متوجه ـا ً الــى عملــه ألداء واجبــه كمــدرس فــي مدرســة  22مايــو بقريــة ظفــار – العــود – م/
قعطبــة – محافظــة الضالــع .،ه  تــم إطــاق الرصــاص عليــه مــن قبــل عناصــر جماعــة الحوثــي المســيطرة علــى
القريــة ممــا أدى الــى اصابتــه بطلــق نــاري مــن عيــار  12.7فــي الصــدر اختــرق القلــب وأدى الــى وفاتــه  فــي
الحــال .
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد فــي إفــادات ذوي الضحيــة وشــهادة الشــهود  ،ومــا احتــواه
ملــف القضيــة مــن وثائــق وشــهادة وفــاة وتقاريــر طبيــة  تبيــن للجنــة أن جماعــة الحوثــي بقيــادة مشــرف الجماعــة
فــي قريــة ظفــار – العــود – م /قعطبــة – م /الضالــع  المدعــو  /حســين الحلقبــي .هــي المســؤولة عــن ارتــكاب
هــذا االنتهــاك .

نماذج قتل خارج نطاق قانون منسوبة إلى الجهات التابعة للحكومة الشرعية:
1.1واقعة قتل الضحية  /نجيب ناجي محمد الحبشي – مديرية المظفر محافظة تعز
تتلخــص الواقعــة فــي أنــه بتاريــخ 2019/3 /23م اثنــاء مــا كان الضحيــة نجيــب ناجــي محمــد الحبشــي عائــدا
مــن دكانــه وعنــد وصولــه الــى بــاب منزلــه تــم ايقافــه مــن قبــل مجموعــة مــن المســلحين طلبــوا منــه الحضــور
معهــم ،وعندمــا رفــض باشــروه بإطــاق النــار عليــه ممــا أدى الــى مقتلــه .
وبحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ومــا جــاء فــي إفــادة ذوي الضحيــة وشــهادة الشــهود ومنهــم (ف.
ن.م) و(ع .ق .م) و (ج .ا .هـــ) فأنــه فــي تمــام الســاعة الثامنــة والنصــف صباحـا ً بتاريــخ 2019/3 /23م واثنــاء
مــا كان الضحيــة عائــدا مــن دكانــه متوجهــا إلــى منزلــه الكائــن فــي نفــس المبنــى  ،قامــت مجموعــة مســلحه تابعــة
للجنــة األمنيــة بمحافظــة تعــز بإيقافــه والطلــب منــه بالحضــور معهــم فرفــض واتجــه نحــو بــاب المنــزل وحينهــا
تــم إطــاق النــار عليــه واصيــب بعــده طلقــات وعلــى اثــر ذلــك خــرج اطفالــه وزوجتــه وشــاهدوه وهــو ملقــي
علــى االرض وتــم ســماع صــراخ النســاء واألطفــال مــن قبــل أهالــي الحــارة الذيــن هــرع عــدد منهــم الــى مــكان
الواقعــة وقامــوا بإســعاف الضحيــة إلــى مستشــفى الثــورة وبعــد اجــراء اإلســعافات األوليــة لــه تــم نقلــة الــى قســم
الكشــافة لعمــل اشــعة وهنــاك حضــر مجموعــة مــن المســلحين بالــزي المدنــي فــي قســم الكشــافة فــي المستشــفى
حيــث قامــوا بأخــذ الضحيــة معهــم واركبــوه فــي ســيارة نــوع هيلوكــس لــون ابيــض واقتــادوه الــى منطقــة الســائلة
جــوار جامــع الســعيد وهنــاك تــم تصفيتــه واالجهــاز عليــه بتهمــة انتمائــه الــى مــا يســمى كتائــب أبــو العبــاس وقــد
تــم تصويــر عمليــة القتــل فــي مقطــع فيديــو تــم نشــره وتداولــه عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي .
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة ومــا ورد مــن اقــوال ذوي الضحيــة وشــهادة الشــهود ثبــت للجنــة
ان المســؤول عــن هــذا االنتهــاك هــي عناصــر الحملــة األمنيــة التابعــة للجنــة األمنيــة بقيــادة مديــر امــن محافظــة
تعــز .
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-2واقعــة قتــل الضحيــة  /صــدام محمــد صــدام عثمــان فــي نقطــة البيريــن – المعافــر – محافظــة تعــز بتاريــخ
2018/11/27م
تتلخــص الواقعــة بانــه فــي تاريــخ 2018/11 /27م وعنــد عــودة الضحيــة  صــدام محمــد صــدام وزمالئــه مــن  
مديريــة المخــا واثنــاء وصولهــم إلــى نقطــة البيريــن تــم اطــاق النــار عليهــم مــن قبــل عناصــر النقطــة العســكرية
ممــا أدى الــى مقتــل الضحيــة صــدام محمــد صــدام عثمــان .
وبحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ومــا جــاء فــي افــادة ذوي الضحيــة وشــهادة الشــهود ومنهــم (م.
م .ا.ص) ( ،م .م .ع) بانــه فــي تاريــخ 2018/11 /27م فــي تمــام الســاعة الواحــدة ليــا وعنــد عــودة الضحيــة
صــدام محمــد صــدام مــع عــدد مــن زمالئــه المجنديــن فــي الســاحل الغربــي مديريــة المخــا واثنــاء وصولهــم إلــى
نقطــة البيريــن التابعــة لكتائــب ابــو العبــاس التابعــة للــواء  35مــدرع تــم ايقافهــم مــن قبــل افــراد النقطــة العســكرية
وطلبــوا منهــم تســليم اســلحتهم فــرد صــدام ورفاقــه بأنهــم ســوف يتواصــون مــع قيــادة المحــور كونهــم جــاؤوا
مــن جبهــة الســاحل الغربــي ويتبعــون الجيــش وعندمــا نــزل صــدام وزمالئــه مــن الســيارة للتفاهــم مــع افــراد
النقطــة رفضــوا التفاهــم معهــم ووضعــوا الســاح علــى رؤوســهم وطلبــوا منهــم تســليم ســاحهم فوافــق صــدام
ورفاقــه علــى ذلــك وقامــوا بتســليم اســلحتهم الــى افــراد النقطــة ومــن ثــم صعــدوا الــى الســيارة وارادوا التحــرك
ومواصلــة طريقهــم اال انهــم وفــور تحركهــم مــن النقطــة تفاجئــوا بإطــاق النــار عليهــم مــن قبــل عناصــر النقطــة
ممــا ادى إلــى اصابــة صــدام بعــده طلقــات فــي البطــن والفــخ وقــام زمالئــه بإســعافه إلــى مستشــفى البريهــي
فــي ســياره اخــرى كــون ســيارتهم قــد تعطلــت بســبب تعرضهــا للرصــاص وتوفــي الضحيــة بعــد وصولــه الــى
المستشــفى مباشــرة وتــم نقلــه إلــى ثالجــة مستشــفى الروضــة .

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة فــي الواقعــة ومــا ورد فــي اقــوال ذوي الضحيــة وشــهادة الشــهود
تبيــن للجنــة ان المســئول عــن هــذا االنتهــاك هــي العناصــر التابعــة لكتائــب ابــو العبــاس فــي نقطــة البيريــن بقيــادة
قائــد النقطــة  .

 -3واقعــة قتــل الطفــل عبدالعزيــز مســاعد عــوض باغريــب – مديريــة عتــق – محافظــة شــبوة بتاريــخ
2017/9/12م
تتلخــص الواقعــة بأنــه بتاريــخ 2017/9/12م وأثنــاء مــرور الطفــل عبدالعزيــز مســاعد باغريــب بنقطــة نوفــان
األمنيــة  /مديريــة عتــق  /محافظــة شــبوة  بصحبــة عائلتــه  ،تــم إطــاق النــار عليــه بعــد خروجــه مــن الســيارة
مــن قبــل افــراد النقطــة ممــا أدى الــى مقتلــه فــي الحــال .
وبحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ومــا احتوتــه الصــور والتقاريــر الطبيــة المرفقــة بالملــف ومــا
جــاء فــي افــادة ذوي الضحيــة وشــهادة الشــهود ومنهــم ( ي.م.س.ن) و ( ص.ح.ع) و( ص.ح.ح) فإنــه فــي
يــوم الثالثــاء بتاريــخ 2017/9/12م الســاعة الســابعة مســاءا وأثنــاء عــودة الطفــل عبدالعزيــز مســاعد عــوض
باغريــب ( 15ســنة) مــن منطقــة العبــر مــع عائلتــه علــى متــن ســيارة هيلوكــس وعنــد وصولهــم الــى نقطــة
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نوفــان التابعــة لمــا يســمى قــوات النخبــة الشــبوانية  /محــور العلــم تجــاوز ســائق الســيارة المطــب األول التابــع
للنقطــة لعــدم تنبهــه بوجــود النقطــة العســكرية ،وعندمــا شــاهد افــراد النقطــة وهــم يأشــرون اليــه بالتوقــف ،
توقــف بســيارته ونــزل منهــا للتفاهــم معهــم ومعــه الطفــل الضحيــة عبدالعزيــز مســاعد  ،وعلــى الفــور باشــر
أفــراد النقطــة بإطــاق النــار علــي الطفــل الضحيــة بعــدة طلقــات أصابتــه أحداهــا فــي الــرأس ممــا أدى الــى مقتلــه
علــى الفــور وتــم نقــل جثتــه الــى مستشــفى عتــق العــام.
النتيجة /
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة فــي الواقعــة ومــا ورد فــي اقــوال ذوي الضحيــة وشــهادة الشــهود
تبيــن للجنــة ان المســئول عــن هــذا االنتهــاك هــي العناصــر التابعــة لنقطــة نوفــان التابعــة للنخبــة الشــبوانية بقيــادة
قائــد نقطــة نوفــان مديريــة عتــق محافظــة شــبوة.

ثانيا :االعتقال التعسفي واالختفاء القسري
تحظــر المــادة ( ) 48مــن دســتور الجمهوريــة اليمنيــة و المــادة ( )9مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية ،المصــادق عليهــا مــن قبــل اليمــن ،االعتقــال التعســفي أو احتجــاز األفــراد ،وتنــص المــادة علــى أنــه
«ال يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إال ألســباب ينــص عليهــا القانــون وطبقــا لإلجــراء المقــرر فيــه» .كمــا
يتوجــب إبــاغ أي شــخص يتــم توقيفــه بأســباب هــذا التوقيــف لــدى وقوعــه كمــا يتوجــب إبالغــه ســريعا بأيــة
تهمــة توجــه إليــه.
ويمثــل االختفــاء القســري باعتبــاره انتهــاكا مركبــا يطــال عــددا كبيــرا مــن الحقــوق األساســية المحميــة دوليــا،
واحــدا مــن بيــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان ،وممــا يزيــد مــن جســامة هــذا االنتهــاك كــون األضــرار
المترتبــة عنــه تتعــدى الضحايــا المباشــرين لتطــال عائالتهــم ،بــل والمجتمــع برمتــه مــا دام الهــدف مــن وراء
ممارســته هــو بــث الرعــب والخــوف لــدى هــؤالء جميعــا باعتبــاره يكســر الحــق فــي الحيــاة .وهــذا االنتهــاك هــو
الدافــع إلــى صــدور إعــان حمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري ،والــذي اعتمــد ونشــر علــى المــأ 
بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ( )47/133المــؤرخ فــي 1992/12/18م واتفاقيــة حمايــة جميــع
األشــخاص مــن االختفــاء القســري ســنة  ،2007وقــد تمكنــت اللجنــة خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر مــن
رصــد وتوثيــق عــدد ( )374حالــة ادعــاء باالعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري قامــت بهــا مختلــف األطــراف
فــي جميــع مناطــق الجمهوريــة اليمنيــة ، .ثبتــت مســؤولية جماعــة الحوثــي عــن عــدد ( )332حالــة انتهــاك ،فيمــا
ثبتــت مســؤولية القــوات الحكوميــة والجهــات األمنيــة التابعــة للحكومــة عــن عــدد ( )36حالــة.

نماذج من وقائع االعتقال التعسفي واالخفاء القسري التي انهت اللجنة التحقيق فيها:
الوقائع التي تقع المسئولية فيها على جماعة الحوثي
1.1واقعــة اعتقــال واخفــاء الضحايــا /علــي محمــد صالــح الحيــدري وقاســم صالــح محمــد الحيــدري وعلــي
قاســم صالــح الحيــدري وصالــح محســن محمــد الحيــدري وســعيد صالــح محســن الحيــدري وأحمــد محمــد
صالــح الحيــدري – عزلــة بنــي الجــرادي – مديريــة مســور – محافظــة ريمــه بتاريــخ 2019/1/9م
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تتلخــص الواقعــة أنــه بتاريــخ 2019/1/19م  قامــت مجموعــة مســلحة تابعــة لجماعــة الحوثــي باعتقــال الضحايــا
 :علــي محمــد صالــح الحيــدري وقاســم صالــح محمــد الحيــدري وعلــي قاســم صالــح الحيــدري وصالــح محســن
محمــد الحيــدري وســعيد صالــح محســن الحيــدري وأحمــد محمــد صالــح الحيــدري مــن عزلــة بنــي الجــرادي فــي
مديريــة مســور محافظــة ريمــة واقتيادهــم إلــى مــكان مجهــول وإخفائهــم قســريا.
وبحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،و مــا ورد فــي اقــوال الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة
ومنهــم( :ع .م .ع .أ) و(ي .م .ع .أ) ،فأنــه فــي يــوم األربعــاء الســاعة ( )9:00صباح ـا ً بتاريــخ 2019/1/9م
وصلــت حملــة مســلحة مكونــه مــن ( )7أطقــم عســكرية تابعــة لجماعــة الحوثــي بقيــادة المدعــو /فــؤاد الجــرادي
مشــرف الجماعــة بالمحافظــة إلــى قريــة الجــرادي مديريــة مســورة محافظــة ريمــة  ،وقامــوا بحصــار القريــة
والتهديــد بتفجيــر منــازل أهالــي القريــة اذا لــم يتــم تســليم المطلوبيــن للجماعــة مــن أبنــاء القريــة وهــم الضحايــا
علــي محمــد صالــح الحيــدري وقاســم صالــح محمــد الحيــدري وعلــي قاســم صالــح الحيــدري وصالــح محســن
محمــد الحيــدري وســعيد صالــح محســن الحيــدري وأحمــد محمــد صالــح الحيــدري وبعــد أخــذ ورد مــع أهالــي
القريــة  ،وافــق أهالــي الضحايــا علــى تســلميهم بشــرط أن يحولــوا للنيابــة او يخضعــوا للقانــون اذا كانــت هنــاك
ايــة اتهامــات ضدهــم  ،ثــم أنــه وبعــد تســليم الضحايــا انفســهم الــى عناصــر الجماعــة بقيــادة المدعــو فــؤاد
الجــرادي تــم اقتيادهــم إلــى مــكان مجهــول ،وبرغــم تــردد أهالــي الضحايــا علــى المســئولين التابعيــن للجماعــة
لمحاولــة معرفــة مصيــر أبنائهــم أو معرفــة مــكان اعتقالهــم  ،لــم يتــم اطالعهــم عــن أي معلومــة تخــص مصيــر
ابنائهــم حتــى كتابــة التقريــر.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد مــن إفــادات ذوي الضحيــة والشــهود واالســتماع لهــم،
ومــا احتــواه ملــف القضيــة مــن معلومــات عــن الواقعــة تبيــن للجنــة أن جماعــة الحوثــي بقيــادة /فــؤاد الجــرادي
مســؤول الجماعــة بالمحافظــة هــم المســؤولين عــن ارتــكاب هــذا االنتهــاك.
2.2واقعة اعتقال أهالي قرية الشقعة – بئر ناصر – مديرية تبن – محافظة لحج بتاريخ 2015/8/2م
تتلخــص الواقعــة أنــه بتاريــخ 2015/8/2م واثنــاء ســيطرة جماعــة الحوثــي وقــوات صالــح علــى مديريــة تبــن
محافظــة لحــج قامــت عناصــر تابعــة لهــم باعتقــال عــدد ( )37مــن أنبــاء قريــة الشــفعة مديريــة تبــن محافظــة
لحــج.
وبحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ومــا ورد في إفــادة الضحايا وشــهادة الشــهود ومنهــم (ع.ع.ف.م)
و (ف.ع.م.د) فأنــه بتاريــخ 2015/8/2م الســاعة العاشــرة صباحـا ً واثنــاء تمركــز جماعــة الحوثــي فــي مديريــة
تبــن محافظــة لحــج  ،داهمــت عناصــر مســلحة مــن الجماعــة  عــدد مــن منــازل القريــة وأطلقــوا الرصــاص
بشــكل مكثــف وزرعــوا الخــوف بيــن النســاء واألطفــال واعتقلــوا كل مــن كان متواجــد مــن أبنــاء القريــة وعددهــم
( )37واقتادوهــم بقــوة الســاح ووضعوهــم فــي احــدى الغــرف وتــم احتجازهــم هنــاك لمــدة ثالثــة أيــام بــدون مــاء
او غــذاء كمــا تــم إســاءة معاملتهــم واالعتــداء عليهــم بالضــرب والســب والتلفــظ عليهــم بالفــاظ بذيئــة  ،والضحايــا
هــم :
م

االسم

العمر

1
2
3

احمد عبدهللا محمد الحاج
قحطان محمد غالب ناصر
عبدهللا عبده علي عبدهللا

 59سنة
 54سنة
 52سنة
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

احمد صالح فرج عبدهللا
عبدهللا صالح سالم مبارك
احمد حيدره احمد المقداد
عبدهللا محمد عوض بحران
عبده علوان سعيد
احمد مصطفى محمد صالح
محمد عبدهللا احمد حسن
عارف محمود خضر عوض
عبده صالح عقالن
ناصر احمد محمد فريد
احمد امير سعيد عبدالرب
وديع محمد عقالن جابر
عبدالفتاح محمد غالب
جميل محمد هندي شميله
عبد مرشد عبد علي
محمد عبد علي عبدهللا
مارس محمد هندي شميله
محمد صالح عبدهللا احمد
نبيل عبدهللا احمد حسن
فضل الوحش منصور ناجي
منير عبده علي سويدان
انيس احمد عبدهللا
حسين احمد فضل قوزعي
فكري علي محمد دهيس
عوض عبدهللا فرج محمد
هاشم حسن صالح سالم
احمد صالح عبدهللا احمد
وهبان قحطان محمد غالب
منير احمد محمد قايد
جواد مفتاح صالح سحران
صابر حامد عبدهللا سالم
عبدالكافي بسيم جوهر ناصر عوض
عمار عمر فرتوت خضيري
توفيق سيل سالم نصره

 56سنة
 89سنة
 62سنة
 53سنة
 64سنة
 24سنة
 26سنة
 36سنة
 53سنة
 40سنة
 28سنة
 49سنة
 52سنة
 40سنة
 21سنة
 36سنة
 42سنة
 30سنة
 31سنة
 49سنة
 43سنة
 33سنة
 35سنة
 36سنة
 31سنة
 54سنة
 50سنة
 27سنة
 25سنة
 57سنة
 42سنة
 39سنة
 34سنة
 42سنة

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ومــا ورد فــي اقــوال الضحايــا وشــهادة الشــهود ،تبيــن للجنــة ان
الجهــة المســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جماعــة الحوثــي  ،بقيــادة مشــرف جماعــة الحوثييــن بمحافظــة لحــج  
المدعــو عبدالــرزاق المرونــي.
3.3واقعــة اعتقــال عــدد ( )51ضحيــة مــن قبــل نقطــة ابــو هاشــم بمديريــة رداع محافظــة البيضــاء بتاريــخ
2017/1/13م
تتلخــص الواقعــة بانــه وبتاريــخ 2017/1/13م واثنــاء ذهــاب الشــهود الــى نقطــة ابــو هاشــم لمعرفــة اســباب
اعتقــال الضحيــة (ع.م.أ.ن) ومعهــم مجموعــه مــن الوســطاء مــن اعيــان المنطقــه وجــدوا ان هنــاك عــدد مــن
المعتقليــن ممــن تــم احتجازهــم فــي النقطــه مــن المســافرين والعمــال المدنييــن مــن ابنــاء محافظــة إب وعددهــم
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( )51معتق ـاً جميعهــم تــم اعتقالهــم مــن قبــل افــراد نقطــة ابوهاشــم فــي مدينــة رداع اثنــاء مرورهــم فــي النقطــة .
وبحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ومــا ورد فــي اقــوال المبلــغ وإفــادة الشــهود الذيــن تــم االســتماع
لهــم مــن قبــل اللجنــة ومنهــم (ع.أ.س.ع) و (م.ع.ق.ج) فانــه فــي يــوم الجمعــة الموافــق 2017/1/13م واثنــاء
ذهــاب الشــهود الــى نقطــة ابــو هاشــم لمعرفــة اســباب اعتقــال الضحيــة (ع.م.أ.ن) رفقــة عــدد مــن الوســطاء
مــن ابنــاء المنطقــة تفاجئــوا بوجــود عــدد مــن المعتقليــن ممــن تــم ايقافهــم واحتجازهــم مــن المســافرين والعمــال
المدنييــن وجميعهــم مــن ابنــاء محافظــة إب وعددهــم ( )51معتقـاً تــم اعتقالهــم مــن قبــل نقطــة ابــو هاشــم مرفــق
بملــف القضيــة كشــف باســماء وبيانــات الضحايــا يبــدأ باســم الضحيــة رقــم واحــد  (ب.ح.ي.م) وينتهــي باســم
الضحيــة رقــم ( 51هـــ.ع.م.م) وجميــع الضحايــا مــن ابنــاء محافظــة إب ومــن مديريــات مختلفــة مــن المحافظة تم
اعتقالهــم تعســفيا مــن قبــل افــراد نقطــة ابــو هاشــم التابعــة لجماعــة الحوثــي فــي مدينــة رداع بمحافظــة البيضــاء
اثنــاء مرورهــم بالنقطــة .
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد فــي شــهادة الشــهود ،ومــا احتــواه التقريــر والكشــوفات
لــدى اللجنــة ،تبيــن للجنــة ان الجهــة المســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جماعــة الحوثــي بقيــادة مشــرف الجماعــة
فــي  رداع المدعــو عبــدهللا ادريــس والمدعــو ابــو هاشــم الريامــي .
الوقائــع التــي تقــع المســئولية فيهــا علــى الجيــش الوطنــي والجهــات األمنيــة التابعــة للحكومــة الشــرعية
والمحســوبة عليهــا:

 1 .واقعــه االختفــاء القســري عبدالهــادي احمــد محمــد المحجــري قريــة العــدوف وادي حنــا مديريــة جبــل
حبشــي – محافظــة تعــز 2019/4/24م
تتلخــص الواقعــة بانــه وبتاريــخ 2019/4/24م قامــت مجموعــة مســلحة يرتــدون الــزي المدنــي بمحاصــرة
منــزل الضحيــة عبدالهــادي احمــد محمــد المحجــري واعتقالــه بالقــوة واخــذه علــى متــن عــدد مــن االطقــم
العســكرية الــى معســكر االمــن المركــزي فــي منطقــة الخيامــي فــي مديريــة المعافــر ومــن ثــم نقلــه الــى
مــكان مجهــول.
وبحســب مــا جــاء فــي إفــادة ذوى الضحيــة ومــا ورد فــي شــهادة الشــهود الذيــن تــم ســماعهم مــن قبــل اللجنــة
ومنهــم (ن،أ،م،ا) و(م،ع،ع)و(ع،ح،ع،ا) و(ف،ح،م،س)و(ح،م،ع،ع) فإنــه وبتاريــخ 2019/4/24م وفــي تمــام
الســاعة الثانيــة عشــر والنصــف ليــا قدمــت مجموعــة مســلحة ترتــدي الــزي المدنــي علــى متــن ( )5أطقــم
عســكرية تابعــة إلدارة أمــن مديريــة جبــل حبشــي الــى قريــة العــدف وادي حنــا جبــل حبشــي وعنــد وصولهــم
قامــوا بتطويــق منــزل /محمــد عبدالولــي عبدالجليــل وعنــد ســؤالهم مــن قبــل بعــض أهالــي القريــة عــن ســبب
قدومهــم وتطويقهــم للمنــزل أفــادوا بأنهــم قــد جــاءوا بنــاء علــى توجيهــات مديــر امــن المديريــة المدعــو /توفيــق
الوقــار ،ثــم بعــد ذلــك قامــوا بطــرق بــاب المنــزل وطلبــوا مــن الضحيــة عبدالهــادي احمــد محمــد الخــروج مــن
المنــزل وتســليم نفســه وبعــد خــروج الضحيــة تــم اعتقالــه واخــذه علــى متــن احــد االطقــم الــى معســكر االمــن
المركــزي فــي منطقــة الخيامــي بمديريــة المعافــر ومنــع عنــه الزيــارة لفتــره تــم بعدهــا نقلــه مــن معســكر
الخيامــي الــى مــكان مجهــول والزال الضحيــة مفقــود وال يعــرف مصيــره حتــى كتابــة التقريــر.
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النتيجة:
مــن خــال مــا ورد فــي إفــادات ذوي الضحيــة وشــهادات الشــهود ومــا تضمنــه ملــف القضيــة ومــا قامــت اللجنــة
مــن تحقيقــات تبيــن للجنــة أن الجهــة المســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي إدارة أمــن مديريــة جبــل حبشــي بقيــادة
مديــر أمــن المديريــة توفيــق الوقــار                                                                                                   .
 -2واقعة اعتقال الضحية /محمد عبدالوهإب احمد الزغير (المنصورة – عدن) بتاريخ 2019/2/6م
تتلخــص الواقعــة بانــه بتاريــخ 2019/2/6م قامــت مجموعــة مســلحة مــن الجنــود باقتحــام مســجد الخبــاب
بمديريــة المنصــورة محافظــة عــدن واعتقــال الضحيــة /محمــد عبدالوهــاب احمــد الزغيــر بقــوة الســاح ونقلــه
الــى مــكان مجهــول
وبحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ومــا ورد فــي أفــادة ذوي الضحيــة وشــهادة الشــهود ومنهــم
(ع.ع.أ) و (ف.ض.ط)  فانــه فــي يــوم الخميــس الســاعة الواحــدة بعــد صــاة الظهــر بتاريــخ  2019/2/6م قــام
مجموعــة مــن الجنــود الملثميــن التابعيــن لفريــق مكافحــة اإلرهــاب التابــع إلدارة امــن محافظــة عــدن بقيــادة قائــد
قــوات مكافحــة االرهــاب بعــدن بمحاصــرة مســجد الخبــاب فــي مديريــة المنصــورة بمحافظــة عــدن ومــن ثــم
قامــوا باقتحــام المســجد واعتقــال  الضحيــة /محمــد عبدالوهــاب احمــد الزغيــر والــذي كان يقــوم بتغســيل الموتــى
فــي مغســلة المســجد واقتيــاده الــى جهــة مجهولــة علــى متــن احــدى الســيارات التابعــة لهــم ومــن دون مراعــاة
لحرمــة دور العبــادة .
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة ومــا ورد فــي اقــوال ذوي الضحيــة وشــهادة الشــهود تبيــن للجنــة ان
الجهــة المســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي قــوات مكافحــة اإلرهــاب التابعــة الدارة امــن محافظــة عــدن بقيــادة
قائــد قــوات مكافحــة االرهــاب بعــدن.

 -3واقعة اعتقال الضحية /زكريا عبدالواحد محمد الهتار وآخرين محاظة مأرب بتاريخ 2017/5/17م
تتلخــص الواقعــة بانــه بتاريــخ 2017/5/17م قامــت مجموعــة مــن الجنــود التابعيــن لقــوات ألمــن الخــاص
بمدينــة مــأرب باعتقــال عــدد ثمانيــة مــن الضحايــا واقتيادهــم الــى قســم شــرطة الســام فــي مدينــة مــارب و
االفــراج عــن البعــض منهــم فيمــا ال زال اآلخريــن معتقليــن فــي مقــر مبنــى  االمــن السياســي.
وبحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ومــا ورد فــي إفــادة ذوي الضحايــا وشــهادة الشــهود ومنهــم
(أ.ع.م.هـــ) و (ع.س.ش) و (و.ق.م.ق) فانــه بتاريــخ 2017/5/17م الســاعة العاشــرة والنصــف مســاءا ً قامــت
مجموعــة مــن الجنــود التابعيــن لقــوات األمــن الخــاص بمدينــة مــأرب علــى متــن طقميــن عســكريين باعتقــال
الضحايــا  المبينــة اســماؤهم ادنــاه وعددهــم ثمانيــة ضحايــا  واقتيادهــم مــن المنــزل الــذي كانــوا مقيميــن فيــه فــي
منطقــة المطــار بمدينــة مــارب  الــى قســم شــرطة الســام بمدينــة مــارب حيــث تــم اعتقالهــم هنــاك لمــدة  ســتة
أيــام  تــم بعدهــا االفــراج  عــن اثنيــن منهــم وهــم الضحيــة زكريــا علــي الحــداد والضحيــة ســمير قاســم الدعيــس  
فيمــا ال يــزال الضحايــا اآلخريــن معتقليــن فــي مقــر مبنــى االمــن السياســي والضحايــا هــم :
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م

االسم

مصيره

1

مراد عبدهللا مهيوب مثنى

ال يزال مخفي

2

هاني عبدالواحد محمد الهتار

ال يزال مخفي

3

زكريا عبدالواحد محمد الهتار

ال يزال مخفي

4

زكريا علي الحداد

تم االفراج عنه

5

سمير قاسم محمد الدعيس

تم االفراج عنه

6

عبدالوهإب سليمان مسبح

ال يزال مخفي

7

علي مقبل محمد الهتار

ال يزال مخفي

8

علي محمد الصعفاني

ال يزال مخفي

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة ومــا ورد فــي اقــوال ذوي الضحيــة وشــهادة الشــهود تبيــن ان الجهــة
المســؤولة عــن ذلــك االنتهــاك هــم الجنــود التابعيــن لقــوات االمــن الخــاص بمحافظــة مــارب بقيــادة العقيــد أبــو
محمــد الشــعالن .

ثالثا :التعذيب وسوء المعاملة:
خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التحقيــق ،قامــت اللجنــة برصــد ( )9حالــة ادعــاء بالتعذيــب والمعاملــة الالإنســانية
والمهينــة قامــت بهــا بعــض األطــراف فــي عــدد مــن مناطــق الجمهوريــة اليمنيــة ،.ثبتــت مســؤولية جماعــة
الحوثــي عــن (  )4حــاالت تعذيــب  ،فيمــا ثبتــت مســؤولية قــوات الجيــش والجهــات األمنيــة التابعــة للحكومــة
عــن عــدد (  )5حــاالت.

نماذج وقائع التعذيب وسوء المعاملة التي قامت اللجنة بالتحقيق فيها
الوقائع التي تقع المسؤولية فيها على جماعة الحوثي :
 1 .واقعــة تعذيــب عــدد مــن الضحايــا بمنطقــة طيــاب – مديريــة ذي ناعــم – محافظــة البيضــاء بتاريــخ
2015/2/14م
تتلخــص الواقعــة كمــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ومــا ورد فــي إفــادة الضحايــا واقــوال الشــهود الذيــن
اســتمعت اليهــم اللجنــة ومنهــم (م.م.م.ح.ح ) و (م.م.ط) و (س.ع.ط) بانــه واثنــاء عــودة الضحايــا وهــم /مصطفى
محمــد حنــش وســالم العزيبــي وناصــر عبــدهللا العمــري وصــاح عبدربــه العنيكمــه وذلــك مــن قريــة طيــاب
متجهيــن الــى منازلهــم علــى متــن احــدى الســيارات تــم ايقافهــم مــن قبــل النقطــة التابعــة لجماعــة الحوثــي جــوار
مدرســة طيــاب ثــم بعــد ذلــك تــم اعتقالهــم ونقلهــم مــن النقطــة الــى المعتقــل التابــع للجماعــة والــذي يقــع فــي قلعــة
رداع واثنــاء فتــرة اعتقالهــم التــي اســتمرت لمــدة شــهرين تعــرض الضحايــا للتعذيــب علــى يــد عناصــر الجماعــة
فــي قلعــة رداع حيــث كان يتــم ضربهــم باالســاك والعصــي كمــا كان يتــم تعليقهــم الــى االعلــى واســتخدام مــا
يســمى بطريقــة الشــواية فــي التعذيــب ونتــج عــن ذلــك حصــول عــدد مــن االصابــات المختلفــة فــي أجســادهم.
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النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة فــي هــذه الواقعــة ومــا احتــواه ملــف القضيــة مــن وثائــق ومــا جــاء
فــي شــهادة الشــهود ،تبيــن للجنــة صحــة وقــوع االنتهــاك ،وان الجهــة المســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جماعــة
الحوثــي بقيــادة مشــرف الجماعــة فــي مديريــة ذي ناعــم والمشــرف االمنــي فــي قلعــة رداع بمحافظــة البيضــاء.
 -2واقعــة تعذيــب الضحيــة حمــزة يحيــى محمــد المعبــري  27ســنة – مديريــة المطمــة – محافظــة الجــوف
بتاريــخ 2016/2/28م
تتلخــص الواقعــة وفق ـا ً لمــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ومــا ورد فــي افــادة الضحيــة وشــهادة الشــهود
الذيــن كانــوا مــع الضحيــة فــي المعتقــل ومنهــم (ع.ع .م .أ)  ،و(و .م .م .غ)  ،فأنــه فــي يــوم االثنيــن الســاعة
( )3:00عصــرا ً بتاريــخ 2016/2/28م وعندمــا كان الضحيــة متجهــا ً إلــى محافظــة مــأرب ،تــم ايقافــه مــن
قبــل احــد النقــاط األمنيــة التابعــة لجماعــة الحوثــي علــى طريــق مــارب الجــوف و انزالــه هــو وثالثــة اشــخاص
اخريــن كانــوا معــه علــى متــن الحافلــة و مــن ثــم اقتيــاد الضحيــة بدايــة إلــى مبنــى إدارة أمــن محافظــة عمــران
ومــن ثــم إلــى الحجــز االحتياطــي فــي مدينــة عمــران حيــث امضــى فيــه الضحيــة مــدة ( )14يــوم تعــرض
خاللهــا للتعذيــب مــن قبــل المحققيــن الذيــن كانــوا يقومــون بتعليقــه وجلــده باإلســاك كمــا كانــوا يقومــون
بضربــه بالعصــي حتــى يغمــى عليــه مــن شــدة الضــرب ثــم بعــد ذلــك تــم وضــع الضحيــة فــي زنزانــة انفراديــة
لمــدة ســتة أشــهر تــم بعدهــا نقلــه الــى احــد العنابــر مــع باقــي المعتقليــن والــذي كانــوا مــن كل المحافظــات وبقــي
هنــاك فــي المعتقــل حتــى تاريــخ 2016/12/24م حيــث تــم نقلــه إلــى ســجن ذمــار المركــزي ثــم مــن هنــاك تــم
نقلــه إلــى معتقــل كليــة الطــب فــي شــمال مدينــة ذمــار وهنــاك تعــرض الضحيــة للتعذيــب مجــددا ً واســتمر اعتقالــه
حتــى أفــرج عنــه بتاريــخ 2017/11/27م.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد فــي افــادة الضحيــة ومــا جــاء فــي شــهادة الشــهود  ،ومــا
احتــواه ملــف القضيــة مــن وثائــق وتقاريــر تتعلــق بالواقعــة  تبيــن للجنــة أن الجهــة المســؤولة عــن ارتــكاب هــذا
االنتهــاك هــي جماعــة الحوثــي بقيــادة مشــرفي الجماعــة فــي محافظــات الجــوف وعمــران وذمــار  .
 -3واقعــة تعذيــب الضحيــة حســين صالــح حســين الرشــيدي مديريــة ذمــار – محافظــة ذمــار بتاريــخ
2016 /7 /1م
تتلخــص الواقعــة وفقـا ً لمــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة وبحســب مــا ورد مــن إفــادات الضحيــة ومــا أدلــى
بــه شــهود الواقعــة ممــن كانــوا معــه فــي المعتقــل ومنهــم (م.ن .ع .أ)  ،و(س .أ .م .أ)  ،فأنــه فــي تمــام الســاعة
( )3:00فجــرا ً بتاريــخ 2016/7/1م فوجــئ الضحيــة بتواجــد عــدد مــن المســلحين بالقــرب مــن منزلــه بقيــادة
المدعــو مــروان زيــد المحاقــري مشــرف جماعــة الحوثــي فــي المربــع األمنــي الــذي يقــع فيــه منــزل الضحيــة فــي
مدينــة ذمــار و كــذا المدعــو يحيــى عبــدهللا الشــرفي رئيــس مــا يســمى بجهــاز األمــن الوقائــي التابــع للجماعــة فــي
المدينــة  ،وعنــد خــروج الضحيــة مــن المنــزل لمعرفــة ســبب وجــود المســلحين باشــروه بأطــاق النــار عليــه ممــا
أدى الــى اصابتــه فــي فخــذه ، ،ثــم بعــد ذلــك تــم حملــه مــن قبــل المســلحين الــى احــد المبانــي فــي منطقــة هــران
وفــي اليــوم الثانــي تــم اخــذ الضحيــة إلــى غرفــة التحقيــق وهــو مغمــض العينيــن وهنــاك تعــرض للتعذيــب مــن
قبــل المحققيــن التابعيــن للجماعــة حيــث تــم ضربــه وجلــده بالعصــي واالســاك كمــا تــم اقتــاع ظفــر اإلصبــع
الكبيــر مــن القــدم اليمنــى كمــا اســتمر تــرك النزيــف الــذي تعــرض لــه مــن جــراء اإلصابــة فــي الفخــذ عنــد
اعتقالــه دون رعايــة او عــاج حتــى فقــد الضحيــة الوعــي ولــم يتــم نقلــه مــن المعتقــل اال بعــد مــرور حوالــي
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أربعــة اشــهر تعــرض خاللهــا للعديــد مــن صنــوف اإلســاءة والتعذيــب .
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد فــي إفــادة  الضحيــة وشــهادة الشــهود الذيــن تــم االســتماع
لهــم مــن قبــل اللجنــة  ،ومــا احتــواه ملــف القضيــة مــن معلومــات عــن الواقعــة تبيــن للجنــة أن الجهــة المســؤولة
عــن هــذا االنتهــاك هــي جماعــة الحوثــي بقيــادة المدعــو مــروان زيــد المحاقــري مشــرف المربــع والمدعــو يحيــى
عبــدهللا الشــرفي رئيــس مــا يســمى بجهــاز األمــن الوقائــي فــي مدينــة ذمــار إضافــة إلــى المدعــو أحمــد عبــدهللا
الوريــث ويدعــى ابــو داؤود مشــرف المعتقــل التابــع لجماعــة الحوثــي والكائــن فــي منطقــة هــران بمحافظــة
ذمــار .
 -نماذج للوقائع التي تقع المسؤولية فيها على الحكومة والجهات األمنية المحسوبة عليها

 1 .واقعــة تعذيــب أفضــى الــى مــوت الضحيــة عمــار ياســر ســعيد ســلطان – معســكر عشــرين  -مديريــة
صيــره  -محافظــة عــدن بتاريــخ 2019/5/31م

تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة بأنــه فــي تاريــخ 2019/5/18م ،قامــت قــوة
تتبــع معســكر عشــرين فــي مديريــة صيــره بمحافظــة عــدن باعتقــال الضحيــة /عمــار ياســر وايداعــه فــي المعتقــل
التابــع للمعســكر ،ثــم قامــوا بتعذيبــه واالعتــداء عليــه واصابتــه باصابــات بالغــة فــي الــرأس واجــزاء متفرقــه مــن
جســمه ممــا أفضــى الــى موتــه بتاريــخ 2019/5/31م الســاعة السادســة فجــرا.
وبحســب مــا جــاء فــي تقريــر الراصــد الميدانــي المكلــف مــن قبــل اللجنــة ،ومــا ورد فــي إفــادات ذوي الضحيــة
وشــهادة الشــهود الذيــن تــم االســتماع إليهــم مــن قبــل اللجنــة ومنهــم( :ب  .ي .س  .س ) و (و  .ي  .ت  .م )
و ( ع  .أ  .س  .ح )  فأنــه فــي تاريــخ 2019/5/18م داهمــت قــوة تابعــة لمعســكر عشــرين التابــع لمــا يســمى
بقــوات الحــزام األمنــي  فــي مديريــة صيــره بمحافظــة عــدن منطقــة البــادري  ،مكونــة مــن عــدة  أطقــم ومجموعة
مــن األفــراد المســلحين وقامــوا باعتقــال الضحيــة عمــار ياســر ســعيد ســلطان والــذي يبلــغ مــن العمــر (20
عــام)   وايداعــه فــي المعتقــل  التابــع للمعســكر ثــم بعــد ذلــك تــم تعذيبــه بدنيــا وضربــه واالعتــداء عليــه حتــى
توفــى تحــت آثــار التعذيــب بتاريــخ 2019/5/31م وبحســب مــا تضمنتــه إفــادة الشــهود ممــن كانــوا معتقليــن مــع
الضحيــة فــان  أفــراد مــن جنــود المعســكر كانــوا يأخــذون الضحيــة ويعيــدوه بعــد عــدة ســاعات وهــو مضــروب
ويتألــم وعليــه آثــار الضــرب ،إلــى أن اخــذوه فــي يــوم  وفاتــه ولــم يعيــدوه إلــى المعتقــل يومهــا وعلمــوا بعــد
ذلــك بأنــه توفــى.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة فــي هــذه الواقعــة ،ومــا احتــواه ملــف القضيــة مــن صــور ووثائــق
ومــا ورد فــي أقــوال ذوي الضحيــة وشــهادة الشــهود ،تبيــن للجنــة صحــة وقــوع االنتهــاك ،وأن الجهــة المســؤولة
عــن هــذا االنتهــاك هــي العناصــر التابعــة لمعســكر عشــرين الواقــع فــي مديريــة صيــره محافظــة عــدن ،بقيــادة
المدعــو إمــام النوبــي.
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2.2واقعة تعذيب الضحية  /محمد صالح القرميم مديرية عتق – محافظة شبوة بتاريخ 2019/6/23م
تتلخــص الواقعــة كمــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة وبحســب مــا جــاء فــي اقــوال المبلــغ (أ.ص.ع.ق.ع)
ومــا ورد فــي شــهادة الشــهود الذيــن تــم االســتماع اليهــم مــن قبــل اللجنــة وهــم (ص.ص.ع.ع) و ( أ.ص.ع.أ)
بانــه واثنــاء اعتقــال الضحيــة  /محمــد صالــح القرميــم بتاريــخ 2019/6/23م قــام جنــود الســجن المركــزي
بشــبوة وهــم /حســام الدحبــول وفضــل الضينــي بآخــراج الضحيــة مــن عنبــر الســجن وتغطيــة عينيــه وضربــه
بالعصــي واالســاك فــي اماكــن متفرقــة مــن جســمه وكان يتــم ضربــه مــن اســفل ظهــره حتــى قدميــه ممــا ادى
الــى حــدوث اصابــات مختلفــة فــي جســمه.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة فــي هــذه الواقعــة ومــا احتــواه ملــف القضيــة مــن وثائــق وصــور ومــا
ورد فــي اقــوال ذوي الضحيــة وشــهادة الشــهود ،تبيــن للجنــة صحــة وقــوع االنتهــاك وأن الجهــة المســؤولة عــن
هــذا االنتهــاك هــي ادارة ســجن عتــق المركــزي التابعــة ألدارة امــن محافظــة شــبوة والجنديــان حســام الدحبــول
وفضــل الضينــي.
3.3واقعة تعذيب الضحية /فادي قاسم هيثم مثنى – مديرية الشيخ عثمان –عدن
تتلخــص الواقعــة وفقــا لمــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ومــا جــاء فــي إفــادة ذوي الضحيــة ومــا ورد فــي
شــهادة الشــهود ومنهــم (م.ق.هـــ .م) و (ح.أ.ص.ح) بانــه بتاريــخ 2019/1/20م الســاعة  11مســاءا ً قامــت
مجموعــه مــن العناصــر المســلحة التابعــة للــواء االول حمايــة رئاســية باعتقــال الضحيــة /فــادي قاســم هيثــم
مثنــى واقتيــاده علــى متــن أحــد الســيارات التابعــة لهــم الــى مــكان مجهــول حيــث تعــرض هنــاك للضــرب
والتعذيــب واالعتــداء عليــه بــأداة حديديــة فــي منطقــة الــراس واجــزاء متفرقــة مــن جســده ممــا أدى الــى أصابتــه
اصابــات بالغــة  ،ومــن ثــم تــم بعــد ذلــك رميــه فــي أحــد الشــوارع المهجــورة فــي منطقــة الممــدارة وهــو فاقــد
الوعــي إلــى أن تــم العثــور عليــه مــن قبــل بعــض المواطنيــن وإســعافه الــى أحــد المستشــفيات فــي مدينــة عــدن.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة فــي الواقعــة ،ومــا احتــواه الملــف مــن وثائــق وصــور وتقاريــر طبيــة
ومــا ورد فــي شــهادة الشــهود وافــادة الضحيــة ،تبيــن للجنــة ان الجهــة المســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي (عــدد
مــن العناصــر التابعــة للــواء االول حمايــة رئاســية ).

رابعا :تفجير المنازل:
يعــد تفجيــر المنــازل  مخالفــة جســيمة واعتــداء ســافر علــى مبــدأ الحــق فــي الســكن المنصــوص عليــه فــي المــادة
( )11مــن العهــد الدولــي الخــاص للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،خصوصــا لمــا تحملــه فــي طياتهــا
مــن انعكاســات نفســية ســلبية علــى أصحــاب هــذه المنــازل وأطفالهــم ونســائهم ،ولمــا تتســبب فيــه مــن تشــتيت
شــمل العائلــة وتهجيرهــم قســرا وتشــريدهم دون أي ذنــب .وخــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر قامــت اللجنــة
بالرصــد والتحقيــق فــي  (  )14حالــة جميعهــا انفــردت بهــا جماعــة الحوثــي :
 نماذج لوقائع تفجير منازل انتهت اللجنة من التحقيق فيها:1.1واقعــة تفجيــر منــزل الضحيــة /محمــد علــي علــي الفقيــه – مديريــة حريــب القراميــش – محافظــة صنعــاء
بتاريخ 2019/3/31م
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تتلخــص الواقعــة وفقــا لمــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنة،وبحســب مــا ورد فــي إفــادات المبلــغ ومــا أدلــى
بــه شــهود الواقعــة وهــم مــن أهالــي المنطقــة ومنهــم(:ف.ص.أ.أ)  17ســنة ،و(م.ع.ع.أ)  39ســنة ،بأنــه فــي
صبــاح األحــد بتاريــخ 2019/3/31م   ،قامــت مجموعــة مســلحة مــن عناصــر جماعــة الحوثــي بتفجيــر منــزل
الضحيــة /محمــد علــي الفقيــه الكائــن فــي مديريــة حريــب القراميــش بمحافظــة صنعــاء ،وان المســلحين قبــل ان
يقومــوا بتفجيــر المنــزل قامــوا بنهبــة بالكامــل واالســتيالء علــى كل مــا فيــه مــن اثــاث ومــواد منزليــة وأدوات
كهربائيــة كمــا افــاد الشــهود أن منــزل الضحيــة يعــد هــو المنــزل الثامــن فــي القريــة الــذي تقــوم جماعــة الحوثــي
بتفجيــره ونهــب محتوياتــه .
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد مــن إفــادات أقــارب الضحيــة ومــا جــاء فــي شــهادة
الشــهود ،ومــا احتــواه ملــف القضيــة مــن صــور ومعلومــات عــن الواقعــة تبيــن للجنــة أن جماعــة الحوثــي بقيــادة
مشــرف الجماعــة فــي مديريــة حريــب القراميــش بمحافظــة صنعــاء هــي الجهــة المســؤولة عــن ارتــكاب هــذا
االنتهــاك.

 -2واقعــة تفجيــر منــزل الشــيخ عبدالرحمــن يحــي حســن العمــاد بمنطقــة الصبــار مديريــة الرضمــة محافظــة
إب 2015/8/14م

تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ومــا اورد فــي تقريــر النــزول الميدانــي المرفــوع
مــن قبــل راصــد اللجنــة أنــه وبعــد أن قامــت جماعــة الحوثــي بالســيطرة علــى كامــل مديريــة الرضمــة ومنطقــة
الصبــار تــم اقتحــام منــزل الشــيخ /عبدالرحمــن يحــي حســن العمــاد فــي منطقــة الصبــار بتاريــخ 2015/8/14م
ونهــب كل محتويــات المنــزل المكــون مــن أربعــة أدوار وتــم مصــادرة كامــل أثــاث المنــزل بمــا في ذلــك االدوات
الكهربائيــة والمجالــس العربيــة والمكتبــة الخاصــة بالشــيخ العمــاد وكذلــك تــم نهــب ومصــادرة ســيارتين مملوكــة
للشــيخ عبدالرحمــن العمــاد وهمــا ســيارة نــوع هيلوكــس موديــل 2010م و ســيارة نــوع صالــون النــد كــروزر
موديــل 98م وبعــد أن تــم مصــادرة وإفــراغ كل أثــاث ومحتويــات المنــزل التــي تقــدر بمالييــن الريــاالت قــام
المســلحين التابعيــن لجماعــة الحوثــي بوضــع عــدد كبيــر مــن العبــوات المتفجــرة فــي كل أنحــاء المنــزل وقامــوا
بتفجيــر المنــزل المكــون مــن أربعــة أدوار وثالثــة ملحقــات بشــكل كامــل حتــى ســووه بالتــراب.
ومــن خــال مــا ورد فــي أقــوال أقــارب الضحيــة ومــا ادلــى بــه شــهود الواقعــة ومنهــم (م .أ .ن .ح) و(ن .ق.
ع .أ) الذيــن كانــوا متواجديــن فــي المــكان أثنــاء تفجيــر المنــزل ان الضحيــة الشــيخ عبدالرحمــن العمــاد قــد
اضطــرت عائلتــه إلــى النــزوح القســري مــن المحافظــة بعــد أن ســيطرة جماعــة الحوثــي علــى المنطقــة كمــا
أكــدوا أنــه تــم التوســط لــدى قيــادات جماعــة الحوثــي فــي المنطقــة إلثنائهــم عــن القيــام بتفجيــر المنــزل واالكتفــاء
بالســيطرة عليــه إال أن تلــك العناصــر أكــدت بــأن أوامــر تفجيــر المنــزل قــد صــدرت اليهــم مــن قائــد الجماعــة
حســب قولهــم وأن ســبب تفجيرهــم للمنــزل هــو ألنــه قــد تحــول فــي اآلونــة األخيــرة إلــى مركــز لمــا اســموه
بالدواعــش .
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات والمعاينــة التــي أجرتهــا اللجنــة ومــا تضمنــه ملــف القضيــة مــن شــهادات الشــهود وبالغات
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أقــارب الضحيــة وصــور لمــكان الواقعــة وأوراق مرفقــة بالملــف تبيــن للجنــة أن الجهــة المســؤولة عــن هــذا
االنتهــاك هــي جماعــة الحوثــي بقيــادة زعيــم الجماعــة عبدالملــك الحوثــي ومشــرف الجماعــة فــي مديريــة
الرضمــة .
 -3واقعــة نهــب وتفجيــر منــزل هشــام نصــر صالــح الربيــة  -قريــة المعــزوب  -مديريــة دمــت  -محافظــة
الضالــع بتاريــخ 2016\1\19م

تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة وبحســب مــا تثبتــه الوثائــق والتقاريــر والصــور
المرفقــة بالملــف ،ومــا جــاء فــي إفــادات اقــارب الضحايــا وشــهادات الشــهود الذيــن تــم ســماعهم مــن قبــل اللجنــة
ومنهــم( :ط.أ.ش) و (ن.ع.ن) بانــه فــي صبــاح يــوم الثالثــاء الموافــق 2016/1/19م ،قامــت مجموعــة مســلحة
مــن عناصــر جماعــة الحوثــي باقتحــام منــزل الضحيــة /هشــام نصــر صالــح الربيــة الواقــع فــي قريــة المعــزوب،
مديريــة دمــت محافظــة الضالــع واخــراج العائلــة منــه بالقــوة ،ونهــب كل محتوياتــه ،ثــم قامــوا بعــد ذلــك بتفخيــخ
المنــزل وزرع العبــوات الناســفة فيــه وتفجيــره ،ممــا ادى الــى تهــدم المنــزل بالكامــل وتضــرر عــدد مــن منــازل
المواطنيــن المجــاورة بأضــرار بالغــة وبعضهــا اصبحــت غيــر صالحــة للســكن ،ومنهــا منــازل الضحايــا:
م

اسم الضحية

نوع الضرر

1

محمد احمد عبدهللا المطيري

تشقق الجدران وتهشم النوافذ

2

محسن مثنى عبدهللا الريبة

فجوات وشقوق في الجدران وتهشم النوافذ

3

يحيى احمد عبدهللا المطيري

4

عبدالباري محمد محسن القعر

5

مانع احمد علي القعر

تشققات في المنزل وتهشم النوافذ
تشقق جدران المنزل بفجوات كبيرة وتهشم
النوافذ
تضرر كلي للواجهة المقابلة لمنزل /هشام نصر
الربية

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة فــي هــذه الواقعــة واالدلــة والصــور والتقاريــر التــي حصلــت عليهــا
والمرفقــة بالملــف ومــا ورد فــي اقــوال الشــهود والضحايــا  تثبــت لــدى اللجنــة صحــة حصــول االنتهــاك ،وان
الجهــة المســؤولة عــن ارتــكاب هــذا االنتهــاك هــي جماعــة الحوثــي  بقيــادة مشــرف الجماعــة فــي مديريــة دمــت
المدعــو حســين الحلقــي.

القسم الثالث االنتهاكات المتعلقة بالنساء:

أوضحــت اللجنــة فــي تقاريرهــا الســابقة االطــار القانونــي الــذي تعمــل مــن خاللــه بالتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق
االنســان ومنهــا التشــريعات الوطنيــة  باإلضافــة الــى المواثيــق الدوليــة ومنهــا االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى
كافــة اشــكال التمييــز ضــد المــرأة والتــي صادقــت عليهــا اليمــن  ،إضافــة الــى قــرار مجلــس االمــن رقــم 1325
 ،ونظــرا لخطــورة الوضــع الــذي تعيشــه النســاء فــي ظــل ضعــف ســلطة  الدولــة واشــتعال الحــرب فــي كثيــر
مــن المناطــق اليمنيــة ومــا صاحــب ذلــك مــن انتهــاكات طالــت كافــة فئــات المجتمــع اليمنــي بمــا فــي ذلــك الفئــات

43

األكثــر ضعفــا وفــي مقدمتهــا النســاء ونتيجــة لتوســع ظاهــرة االعتــداء علــى النســاء وزيــادة عــدد االنتهــاكات
المرتكبــة بحقهــن فــي كثيــر مــن المحافظــات فقــد أولــت اللجنــة هــذا الجانــب كثيــر مــن االهتمــام  ،وتأكيــدا لذلــك
وباإلضافــة الــى تنــاول موضــوع انتهــاكات حقــوق االنســان ضــد النســاء ضمــن أنــواع االنتهــاكات األخــرى
المختلفــة التــي تعرضهــا اللجنــة فــي تقاريرهــا  ،أفــردت فــي فيمــا يلــي عــرض موجــز لبعــض أهــم النمــاذج  
المتعلقــة  بانتهــاكات حقــوق االنســان ضــد النســاء لتوضيــح  مســتوى وأشــكال االنتهــاكات ضــد النســاء فــي كافــة
المناطــق ومــن جميــع االطــراف .
1.1واقعــة اعتقــال الناشــطة ذكــرى حنــدج بمدينــة العمــال فــي مديريــة المينــاء محافظــة الحديــدة بتاريــخ
2018/11/22م
تتلخــص الواقعــة وفقـا ً لمــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة  ،أنــه فــي تمــام الســاعة ( )٥:٣٠مســا ًء بتاريــخ
2018/11/22م تــم اعتقــال الناشــطة ذكــرى ســعيد عبــدهللا حنــدج مــن قبــل جماعــة الحوثــي مــن مدينــة العمــال
بمديريــة المينــاء محافظــة الحديــدة .
وبحســب مــا ورد فــي إفــادة الضحيــة وشــهادات الشــهود الذيــن تــم ســماعهم مــن قبــل اللجنــة ومنهــم (س .ب.
ع) و (ع .ا.ع ) فأنــه فــي تمــام الســاعة ()٥:٣٠مســا ًء بتاريــخ 2018/11/22م تــم اعتقــال ذكــرى ســعيد
الناشــطة فــي المجــال االنســاني والتــي تعمــل فــي لجنــة محليــة لمســاعدة النازحيــن مــن أمــام مركــز الهــال
األحمــر اليمنــي فــي مدينــة العمــال بمدينــة الحديــدة مــن قبــل خمســة مســلحين واثنتيــن مــن النســاء ممــا يســمى
(بالزينبيــات) وجميعهــم مــن العناصــر التابعــة لجماعــة الحوثــي وانــه وبعــد اعتقــال الضحيــة تــم اقتيادهــا مباشــرة ً
الــى مبنــى ادارة البحــث الجنائــي بحــي الربصــة وهنــاك تــم مصــادرة الشــنطة الخاصــة بهــا والتــي تحتــوي علــى
دفاتــر وأقــام وجهــاز تلفــون ثــم اقتادوهــا بنفــس الليلــة الــى الســجن المركــزي بالحديــدة وهنــاك قامــوا بالتحقيــق
معهــا وتهديدهــا بالتعذيــب والقتــل مــن اجــل االعتــراف اإلجبــاري بالتهــم التــي نســبت اليهــا ومــن بينهــا التخابــر
مــع التحالــف والحكومــة الشــرعية وتكويــن شــبكة مخابــرات  ,كمــا تــم بعــد ذلــك وضعهــا فــي زنزانــة انفراديــة
مظلمــة وضيقــة ومنعدمــة التهويــة لمــدة ثالثــة أيــام أصيبــت خاللهــا الضحيــة بحالــة اختنــاق بســبب ارتفــاع درجة
الحــرارة والرطوبــة العاليــة وانعــدام الهــواء وعــدم صالحيــة الطعــام المقــدم لهــا لــأكل وعــدم وجــود دورة ميــاه
حيــث طلــب منهــا ان تقضــي حاجتهــا فــي نفــس الغرفــة ،ثــم بعــد مــرور ثالثــة أيــام مــن التحقيــق واإلرهــاب
والســجن االنفــراد تــم نقــل الضحيــة الــى احــد العنابــر الجماعيــة فــي الســجن حيــث أمضــت هنــاك مــدة « ثالثــة
شــهور» وتــم إخراجهــا مــن الســجن بعــد ذلــك واالفــراج عنهــا مــن قبــل جماعــة الحوثــي مــن خــال مفاوضــات
ومحــاوالت أجرتهــا لجنــة إعــادة االنتشــار التابعــة للحكومــة مــع وفــد لجنــة إعــادة االنتشــار التابعــة لجماعــة
الحوثــي وتــم االتفــاق علــى إخراجهــا مــن الســجن مقابــل اإلفــراج مــن قبــل القــوات الحكوميــة عــن مقاتــل مــن
جماعــة الحوثــي كان أســير بيــد القــوات الحكوميــة وقــد تــم االفــراج عــن الضحيــة فــي يــوم األربعــاء بتاريــخ
٢/٢/٢٠١٩م وتســليمها لوفــد لجنــة إعــادة االنتشــار الحكوميــة فــي مينــاء الحديــدة فــي مقــر الســفينة التابعــة لألمــم
المتحــدة .
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا  ،ومــا ورد فــي شــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت اليهــم  اللجنــة   ،فــإن
جماعــة الحوثــي بقيــادة مشــرف الجماعــة فــي محافظــة الحديــدة هــي المســؤولة عــن ارتــكاب هــذا االنتهــاك.
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 -2واقعة اصابة الضحية  /صفية عبده علي ناجي القيسي – مذيحرة – محافظة اب
تتخلــص الواقعــة ،وفقــا ً لــم تضمنــه ملــف  التحقيــق لــدى اللجنــة بانــه فــي صبــاح يــوم الجمعــة بتاريــخ
2017/4/21م قــام احــد المســلحين التابعيــن لجماعــه الحوثــي  فــي محافظــة اب مديريــة مذيخــرة  ويدعــى
صــاح أميــن أحمــد حــارث بإطــاق النــار علــى الضحيــة صفيــة علــي ناجــي القيســي عندمــا كانــت متواجــدة
امــام احــد مراكــز االعتقــال التــي اســتحدثتها جماعــة الحوثــي فــي ســوق الشــرقي لغــرض المطالبــة باإلفــراج
عــن ابنهــا الــذي تــم اعتقالــه وايداعــه فــي هــذا المعتقــل.
وبحســب إفــادات ذوي الضحيــة ،وأقــوال الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة ،ومنهــم( :م أ .ق و (م .ق أ،).
فإنــه عندمــا علمــت الضحيــة صفيــة عبــده علــي القيســي أن ابنهــا عبــدهللا قايــد ســيف الفضلــي المعتقــل لــدى
جماعــة الحوثــي موجــود فــي أحــد المعتقــات الســرية التابعــة للجماعــة فــي مدخــل ســوق الشــرقي توجهــت
فــي صبــاح يــوم الجمعــة 2017/4/21م إلــى المــكان للمطالبــة باإلفــراج عــن ابنهــا وعندمــا وصلــت الضحيــة
إلــى المبنــى الــذي يقــع فيــه المعتقــل والــذي كان بجــوار احــد النقــاط األمنيــة فــي مدخــل الســوق والــذي يشــرف
عليــه القيــادي الحوثــي المدعــو علــي أحمــد عبــده مرشــد والملقــب بأبــو علــي قامــت الضحيــة بالوقــوف امــام
بوابــة المبنــى ورفــع صوتهــا للمطالبــة باإلفــراج عــن ابنهــا واالحتجــاج علــى اعتقالــه دون وجــه حــق وعندمــا
تجمــع حولهــا عــدد مــن االشــخاص المتواجديــن فــي المــكان قــام احــد العناصــر التابعــة لجماعــة الحوثــي ويدعــى
صــاح أميــن أحمــد حــارث بإشــهار ســاحه علــى المواطنيــن المتجمعيــن فــي المــكان وتهديدهــم بالــزج بهــم فــي
المعتقــل اذا لــم يتفرقــوا وعندمــا رفضــوا االســتجابة لــه قــام بإطــاق النــار مباشــرة باتجــاه الضحيــة ال رهــاب
المواطنيــن ودفعهــم الــى الهــروب وهــو مــا ادى الــى إصابــة الضحيــة بطلقــة فــي الــرأس تســببت فــي فقــدان
عينهــا اليمنــى واعاقــة فــي حركــة الفكيــن حيــث أصبحــت الضحيــة عاجــزة عــن تنــاول الطعــام ويتــم تغذيتهــا عــن
طريــق انبــوب صناعــي كمــا اصيــب فــي الواقعــة شــخص اخــر كان بجــوار الضحيــة ويدعــى عــارف عبــدهللا
ملهــي برصاصــة حيــث أصيــب بطلقــة فــي الرجــل .
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد فــي شــهادات الشــهود ومــا تضمنــه ملــف القضيــة مــن
صــور ووثائــق وتقاريــر طبيــة متعلقــة بالواقعــة  ،فقــد ثبــت لــدى اللجنــة ان الجهــة المســؤولة عــن هــذا االنتهــاك
هــي جماعــة الحوثــي بقيــادة مشــرف الجماعــة فــي المحافظــة والقيــادي فــي الجماعــة المدعــو علــي أحمــد عبــده
مرشــد الملقــب بأبــو علــي  ،وحــارس المعتقــل الــذي قــام بإطــاق النــار علــى الضحيــة المدعــو صــاح أميــن
أحمــد حــارث.
 -3واقعــة اعتقــال الضحيتــان ( ابتســام فرحــان أحمــد محمــد علــي الــزراري 24ســنه وهيفــاء فرحــان أحمــد
محمــد علــي الــزراري) 22ســنه – مقبنــة محافظــة تعــز
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا جــاء فــي إفــادات ذوي الضحايــا ومــا ورد فــي شــهادات الشــهود الذيــن تــم ســماعهم
مــن قبــل اللجنــة ومنهــم( -:ف ,أ,م) و (ف,ق,ع) و(أ,ف,أ) بــان الضحيتــان ابتســام وهيفــاء فرحــان الــزراري
كانتــا متواجدتــان فــي قريــة بيــت الــزراري مديريــة مقبنــة وبعــد ان قامــت جماعــة الحوثــي بتفجيــر منــازل
والدهــن وأخوهــن فــي القريــة ,وعندمــا وصــل اليهــن خبــر أن عناصــر جماعــة الحوثــي توعــدوا باعتقالهــن
للضغــط علــى اخوهــن مــن اجــل تســليم نفســه  ,قمــن بالهــرب مــن المنطقــة خوفــا علــى أنفســهن وهربــن إلــي
قريــة المطاعــة بمديريــة مقبنــة شــمير عنــد انــاس مــن جماعتهــن ,وبعــد هروبهــن كــن يســمعن اشــخاص بجــوار
البيــت الــذي يقمــن فيــه يراقبــوا المنــزل ويتتبعــوا أثرهــن وفــي صبــاح يــوم2019/2/22م الســاعة الثامنــة
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والنصــف حضــر إلــي جــوار المنــزل عــدة أطقــم عســكرية تحمــل عــدد مــن المســلحين التابعيــن لجماعــة الحوثــي
ومــن ضمنهــم عناصــر نســائية وجميعهــم بقيــادة المدعــو عبدالرحمــن الجــرزي الــذي ابلــغ ابتــداء القريــة عنــد
وصولــه الــى امــام المنــزل بانــه حضــر بأمــر مــن قائــد الجماعــة فــي المنطقــة ويدعــى ابــو علــي القرشــي ثــم قــام
المســلحين بتطويــق المنــزل واعتقــال الضحيتيــن بعــد ان ابلغوهــن بأنــه ســيتم التحقيــق معهــن فقــط واعادتهــن الى
المنــزل وان عليهــن الذهــاب الــى الطقــم النســائي وتــم إخراجهــن مــن المنــزل واقتيادهــن حافيــات االقــدام وبشــكل
مهيــن ولــم يســمح لهــن حتــى بتغطيــة رؤوســهن كمــا تــم وضعهــن علــى متــن الطقــم العســكري مــن الخــارج
والمضــي بهــن إلــي منطقــة ســقم المركــز ومــن هنــاك تــم أخذهــن الــي جهــة مجهولــة وبعــد المتابعــة واالتصــال
مــن قبــل أقاربهــن ومــن خــال بعــض األشــخاص الــذي كان لهــم عالقــات جيــدة مــع قيــادات جماعــة الحوثــي تــم
معرفــة مــكان اعتقالهــن وانهــن نقلــن الــى منطقــة الحوبــان فــي مدينــة تعــز حيــث اعتقلــن هنــاك قرابــة الخمســة
أيــام فــي بيــت إحــدى النســاء المنتميــات إلــي الجماعــة وتدعــى عزيــة .
وبعــد المتابعــة مــن قبــل أهالــي القريــة تــم االفــراج عــن الضحيتيــن بعــد أن قــام أخوهــن ماجــد بتســليم نفســه
لجماعــة الحوثــي مقابــل اإلفــراج عــن اختيــه حيــث تــم تســليمهن لخالهــن الــذي التــزم بعــدم مغادرتهــن للمنطقــة
الــي اي مــكان.
النتيجة
مــن خــال مــا ورد فــي إفــادات المبلغيــن ومــا جــاء فــي شــهادات الشــهود ومــا تضمنــه ملــف القضيــة ومــا قامــت
بــه اللجنــة مــن تحقيقــات تبيــن للجنــة ان الجهــة المســؤولة عــن هــذه االنتهــاك هــي جماعــة الحوثــي بقيــادة كال
مــن أبــو علــي القرشــي وعبدالرحمــن الجــرزي.

4.4اعتقــال الضحيــة نجــوى عبــدهللا محمــد المؤيــد – قريــة متــع – مديريــة المنــار – محافظــة ذمــار بتاريــخ
2019/3/7م
تتلخــص الواقعــة بأنــه فــي يــوم الخميــس الســاعة ( )10:00صباحــا ً بتاريــخ 2019/3/7م قــام القيــادي فــي
جماعــة الحوثــي المدعــو زيــد المؤيــد ومعــه مجموعــه مــن عناصــر الجماعــة باعتقــال الحــاج عبــدهللا المؤيــد
وابنتــه نجــوى واألميــن الشــرعي بالمنطقــة علــى خلفيــة زواج الضحيــة بشــخص ال ينتمــي الــى بنــي هاشــم او
مــا يســموا بالســادة .
وبحســب مــا ورد فــي افــادة ذوي الضحيــة ومــا أدلــى بــه شــهود الواقعــة مــن أهالــي المنطقــة ومنهــم (ع .غ .ع.
أ)  ،و(أ .م .ع .أ)  ،فــان القيــادي فــي جماعــة الحوثــي فــي منطقــة المنــار المدعــو زيــد المؤيــد اقتحــم منــزل ابــن
عمــه والــد الضحيــة /عبــدهللا المؤيــد وقــام باعتقالــه هــو وابنتــه كمــا قــام باعتقــال األميــن الشــرعي للقريــة وذلــك
بســبب موافقــة والــد الفتــاة علــى تزوجيهــا مــن شــخص يدعــى محمــد أحمــد اآلنســي وهــو ينتمــي الــى احــد القبائــل
فــي انــس وال ينتمــي إلــى أســرة مــا يســمى بالســادة الهاشــميين ثــم انــه وبعــد ان تــم اعتقــال المذكوريــن تــم نقلهــم
إلــى مبنــى إدارة أمــن مديريــة المنــار وارســال عــدد مــن المســلحين للبحــث عــن الــزوج إلجبــاره علــى تطليــق
الفتــاة اال أنــه اختفــى ولــم يتــم العثــور عليــه واســتمر المعتقليــن قيــد االعتقــال فــي مبنــى المديريــة لعــدة أيــام .
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد فــي إفــادات ذوي الضحيــة ومــا احتــواه ملــف القضيــة
مــن معلومــات عــن الواقعــة تبيــن للجنــة أن جماعــة الحوثــي بقيــادة /المدعــو زيــد المؤيــد ومشــرف الجماعــة فــي
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مديريــة المنــار بمحافظــة ذمــار هــم المســؤولين عــن ارتــكاب هــذا االنتهــاك.
5.5واقعــة إعتقــال وتعذيــب الضحيــة نجــاة أحمــد غرامــة فــي مدنيــة مــأرب – محافظــة مــأرب بتاريــخ
2016/9/5م
تتلخــص الواقعــة بأنــه بتاريــخ 2016/9/5م وفــي تمــام الســاعة التاســعة مســاءا قامــت مجموعــة مســلحه تابعــة
لقســم شــرطة مدنيــة مــأرب بمداهمــة منــزل الضحيــة « نجــاة أحمــد حســين غرامــة» واعتقالهــا مــع والدتهــا
بدريــة حمــود الربوعــي وأخيهــا حســين أحمــد غرامــه ووالدهــا حســين غرامــة وتعذيبهــم علــى خلفيــة إتهــام اخــو
الضحيــة بقضيــة جنائيــة.
و بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ومــن تقاريــر طبيــة  وصــور للضحايــا  ومســتندات ومــا ورد
فــي إفــادة ذوي الضحايــا وشــهادة الشــهود ومنهــم (  :ش.ن.ا ) و ( هـــ.ع.س) فإنــه وبتاريــخ 2016/9/5م قامــت
مجموعــة مــن عناصــر قســم شــرطة مدينــة مــأرب بقيــادة مديــر القســم المدعــو عــادل الصايــدي باقتحــام وتفتيــش
منــزل الضحيــة واعتقالهــا وذلــك بعــد قيامهــم باعتقــال أخيهــا حســين أحمــد حســين غرامــة علــى خلفيــة اتهامــه
بقضيــة جنائيــة واعتقــال والــدة الضحيــة بدريــة حمــود الربوعــي عنــد ذهابهــا مــع عاقــل الحــارة للمراجعــة
علــى ابنهــا  ،ثــم أن عناصــر  القســم بقيــادة المدعــو عــادل الصايــدي ونائبــة المدعــو  عزالديــن الريمــي وبعــد
قيامهــم بمداهمــة المنــزل وتفتيشــه فــي ســاعة متأخــرة مــن الليــل قامــوا باعتقــال الضحيــة نجــاة أحمــد غرامــة
واقتيادهــا الــى مقــر القســم حيــث تعرضــت هنــاك للتعذيــب هــي ووالدتهــا ووالدهــا عــن طريــق الضــرب بالعصي
واالســاك والصعــق بالكهربــاء فــي أجــزاء متفرقــة مــن اجســامهم وعلــى نحــو مــا ورد فــي الوثائــق والمســتندات
والتقاريــر الطبيــة المرفقــة فــي ملــف القضيــة  اســتمر اعتقــال والــدة ووالــد الضحيــة فــي قســم شــرطة المدينــة
لمــدة خمــس عشــر يــوم فيمــا اســتمر اعتقــال الضحيــة نجــاة لمــدة ثالثــة أيــام ،كمــا تــم مصــادرة تلفونهــا وبعــض
متعلقاتهــا الشــخصية.
النتيجة :
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ومــا تضمنــه ملــف القضيــة مــن مســتندات وتقاريــر ومــا ورد فــي
شــهادة الشــهود وافــادات الضحايــا وذويهــم تبيــن للجنــة أن الجهــة المســئولة عــن ارتــكاب هــذا االنتهــاك هــي
إدارة وأفــراد قســم شــرطة مدينــة مــأرب بقيــادة كال مــن المدعــو عــادل الصايــدي مديــر القســم ونائبــه عزالديــن
الريمــي.

القسم الرابع  :قصف الطائرات األمريكية بدون طيار (الدرونز)  
خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر ،تــم الرصــد والتحقيــق فــي عــدد واقعتيــن ادعــاء بانتهــاك تتعلــق بقيــام مــا
يســمى بالطائــرات األمريكيــة بــدون طيــار (الدرونــز) ،باســتهداف وقصــف المدنييــن فــي اليمــن ،تــم التحقيــق
فيهمــا مــن قبــل اللجنــة وجمــع األدلــة والمعلومــات بشــأنهما ،وقــد تســبب القصــف فــي الواقعتيــن فــي ســقوط عــدد
( ) 9قتلــى ،جميعهــم مــن المدنييــن.
الوقائع التي تم التحقيق فيها من قبل اللجنة:
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1.1واقعــة قصــف ســبعة مــن الضحايــا المدنييــن فــي منطقــة المعينــه بمديريــة الصعيــد محافظــة شــبوة بتاريــخ
2018/1/27م
تتلخــص الواقعــة وفقــا لمــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة بانــه فــي تمــام الســاعة الثانيــة عشــر ليــا  
بتاريــخ 2018/1/27م تعرضــت ســيارة مــن نــوع صالــون النــد كــروزر موديــل 1988م كان علــى متنهــا ()7
مواطنيــن  للقصــف مــن قبــل طائــرة بــدون طيــار يرجــح انهــا امريكيــة ممــا أدى الــى مقتلهــم جميعــا واحــراق
وتدميــر الســيارة التــي كانــوا عليهــا والضحايــا هــم:
العمر

االسم
1

صالح محمد علي بن علويه
زياد صالح محمد علي بن
علويه
خالد فرج محمد علي بن علويه

 37سنة

4

علي فرج محمد علي بن علويه

 34سنة

5

نبيل سالم محمد باعدالن

 40سنة

2
3

6
7

مبارك محمد صالح حديج

 49سنة
 20سنة

 41سنة

نجيب محمد صالح الصمع حديج

 25سنة

ووفقــا لمــا ورد فــي تقريــر الفريــق المكلــف بالنــزول مــن قبــل اللجنــة الــى مــكان الواقعــة  ،ومــا تــم التقاطــه مــن
صــور لبقايــا الحطــام المتناثــر مــن مــكان الواقعــة ومــا جــاء فــي إفــادات ذوي الضحايــا وشــهادات الشــهود الذيــن
اســتمعت اليهــم اللجنــة ومنهــم (ج.ف.م.ع) و (م.ح.م.ب) فانــه وفــي يــوم الســبت الموافــق 2018/1/27م الســاعة
الثانيــة عشــر ليــا  واثنــاء ذهــاب الضحايــا علــى متــن ســيارة الضحيــة /صالــح محمــد بــن علويــه للبحــث عــن
ابنــه المفقــود وهــو طفــل عمــره ( )14ســنة والــذي اختفــى بمنطقــة الصعيــد وعنــد وصولهــم الــى وادي ســرع
بمنطقــة المعينــه قامــت طائــرة بــدون طيــار يرجــح انهــا امريكيــة كانــت تحلــق علــى علــو منخفــض بإطــاق
صــاروخ علــى الســيارة  التــي تقــل الضحايــا ممــا أدى الــى تدميــر واحتــراق الســيارة ومقتــل جميــع مــن كانــوا
عليهــا  وعددهــم ( )7اشــخاص جميعهــم مــن المدنييــن وال عالقــة لهــم بــاي تنظيــم ارهابــي وقــد شــوهدت جثتهــم  
وهــي متفحمــة ومتناثــرة الــى اشــاء داخــل وخــارج الســيارة .

 -2واقعة قصف مدنيين في منطقة ذي كالب – مديرية القريشية محافظة البيضاء بتاريخ 2018/1/1م
تتلخــص الواقعــة وفقــا لمــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،بانــه وفــي تمــام الســاعة الثانيــة والنصــف ظهــرا
بتاريــخ 2018/1/1م قامــت طائــرة امريكيــة بــدون طيــار بقصــف شــخصين مدنييــن كانــوا بجــوار مزرعــة
تابعــة لهمــا تبعــد عــن منزلهمــا حوالــي ( )300متــر ادت الــى مقتلهمــا وتفحــم جثتيهمــا وتمزقهــا الــى اشــاء
والضحايــا هــم:
م

االسم

العمر

1

محمد منصر صالح ابو صريمه

 70سنة

2

 25سنة

محمد ناجي ابو صريمه
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وبحســب مــا ورد فــي إفــادات ذوي الضحايــا  ومــا جــاء فــي شــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت اليهــم اللجنــة
ومنهــم (م.ص.م.أ) و (أ.ج.ع.ب) و (ع.ع.أ.ص) بانــه وبتاريــخ 2018/1/1م وعندمــا كان الضحيتيــن محمــد
منصــر ابــو صريمــه ومحمــد ناجــي ابــو صريمــه جلــوس بجــوار المزرعــة التابعــة لهمــا كان هنــاك طائــرة بــدون
طيــار يرجــح انهــا امريكيــة تحلــق منــذ الصبــاح فــي ســماء المنطقــة وثــم تفاجــئ االهالــي بســماع انفجــار كبيــر
تبيــن فيمــا بعــد انــه لصــاروخ تــم اطالقــة مــن قبــل الطائــرة بــدون طيــار بشــكل مباشــر علــى الضحيتيــن ممــا
أدى الــى تفحمهمــا وتناثــر اشــائهما فــي موقــع القصــف ،كمــا اكــد االهالــي الذيــن تــم االســتماع الفادتهــم مــن قبــل
اللجنــة ان الضحيتيــن كانــا مــن المدنييــن ويعمــان فــي الزراعــة وليــس لهمــا اي ارتبــاط بــأي جماعــة إرهابيــة.

النتيجة:

مــن خــال مــا قامــت بــه اللجنــة مــن اعمــال تحقيــق فــي حــاالت االدعــاءات المشــار اليهــا ،باإلضافــة الــى عــدد
مــن الوقائــع األخــرى المتعلقــة بقصــف الطائــرات االمريكيــة لمواطنيــن يمنييــن مــن المدنييــن ،خلصــت اللجنــة
الــى مســئولية القــوات االمريكيــة ،بالشــراكة مــع الحكومــة اليمنيــة التــي ســمحت بمثــل هــذه التدخــات ،عــن
ارتــكاب هــذا النــوع الخطيــر مــن االنتهــاكات .وتأكيــدا لمــا تضمنتــه اللجنــة فــي تقاريرهــا الســابقة بهــذا الشــأن
فــان اللجنــة الوطنيــة تحــذر مــن مغبــة اســتمرار مثــل هــذه الضربــات ،ومواصلــة قتــل واســتهداف المواطنيــن
المدنييــن االمنيــن ،كمــا تؤكــد اللجنــة علــى ضــرورة التــزام الحكومــة اليمنيــة بنصــوص الدســتور والقوانيــن
الوطنيــة والتــي تؤكــد وجــوب حمايــة المواطنيــن مــن كل اعتــداء .وتوجــب تقديــم المتهميــن بــاي اتهامــات
الــى القضــاء وتــرى اللجنــة انــه علــى الحكومــة المبــادرة الــى دفــع التعويضــات العادلــة للمتضرريــن مــن تلــك
االنتهــاكات ووضــع حــد للتجــاوزات التــي ترتكبهــا الطائــرات االمريكيــة بــدون طيــار فــي اليمــن وبأســرع وقــت.

سابعا  :التحديات
1.1استمرار النزاع والعمليات العسكرية وأتساع دائرتها التي أدت إلى زيادة عدد االنتهاكات وتنوعها.
2.2عــدم التــزام أطــراف النــزاع بمبــادئ القانــون الدولــي اإلنســاني الخاصــة بالتمييــز والضــرورة العســكرية ،
ومبــدأ التناســب أثنــاء تنفيــذ الهجمــات العســكرية وتعريــض المدنييــن للخطــر.
3.3عــدم تعــاون بعــض أطــراف النــزاع مــع اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق وتأخــر بعــض الجهــات  فــي الــرد علــى
االستفســارات الموجهــة إليهــا مــن اللجنــة بشــأن ادعــاءات االنتهــاكات المنســوبة إليهــا.
4.4صعوبــة التنســيق مــع بعــض األجهــزة األمنيــة فــي المحافظــات المحــررة نظــرا لتعــدد الجهــات المشــرفة
عليهــا.
5.5صعوبــة التنقــل فــي جميــع المديريــات التــي تشــتعل فيهــا الحــرب بســبب قطــع الطرقــات الرئيســية وزراعتها
باأللغــام ووعــورة الطــرق الفرعية.
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ثامنا :التوصيات:
تؤكــد اللجنــة علــى ضــرورة التــزام جميــع األطــراف والجهــات بالتوصيــات الــواردة فــي تقاريرهــا الســابقة ،
وباإلضافــة إلــى ذلــك توصــي اللجنــة بمــا يلــي
-

أتوصيات إلى جميع أطراف النزاع والجهات األخرى:
1.1االلتــزام بقواعــد ومبــادئ القانــون الدولــي اإلنســاني المتعلقــة بحمايــة المدنييــن واالعيــان والمرافــق المدنيــة
وعــدم ترويــع المدنييــن أو تعريــض حياتهــم للخطــر.
2.2االمتنــاع عــن مهاجمــة المواقــع الثقافيــة والتاريخيــة والمرافــق الطبيــة ووســائل النقــل الطبــي والعامليــن فيهــا
وعــدم اســتخدامها فــي االعمــال الحربيــة.
3.3اتخــاذ جميــع اإلجــراءات الالزمــة  لحمايــة النازحيــن داخليــا وضمــان حقهــم فــي العــودة اآلمنــة وحقهــم فــي
الحصــول علــى األمــن والســامة  ووصــول المســاعدات اإلنســانية بمختلــف أشــكالها لهــا.
4.4تســهيل  حصــول  المواطنيــن علــى المــوارد والوســائل الالزمــة لضمــان العيــش الكريــم  ،وعــدم إعاقــة
وصــول المســاعدات اإلنســانية المقدمــة مــن الهيئــات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة.
5.5الكــف عــن جميــع الممارســات المتعلقــة بتقييــد الحريــة و االخفــاء القســري والتعذيــب  للمواطنيــن ،وعــدم
التــذرع بالظــروف االســتثنائية واألمنيــة لمصــادرة حقــوق المواطنيــن المكفولــة لهــم بموجــب القانــون.
6.6اتخــاذ اإلجــراءات والتدابيــر العاجلــة بحــق االفــراد والقيــادات الخاضعــة لهــا و المســئولة عــن ارتــكاب
انتهــاكات حقــوق االنســان.
7.7التعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة وطاقمهــا فــي كافــة المحافظــات ،وتســهيل وصــول أعضائهــا وفريــق التحقيــق
المســاعد والراصديــن إلــى جميــع أماكــن وقــوع االنتهــاكات ،وتزويدهــا بكافــة المعلومــات المطلوبــة.

-

بتوصيات الى الحكومة اليمنية:
1.1محاســبة المســئولين عــن االنتهــاكات مــن االفــراد والقيــادات األمنيــة والعســكرية التابعــة للحكومــة الشــرعية
وســرعة إســتكمال ملفــات التحقيــق وتقديمهــم الــى القضــاء.
2.2العمــل علــى توحيــد األجهــزة األمنيــة والعســكرية وإخضاعهــا لقيــادة موحــدة  ،والقيــام باإلصالحــات الالزمة
لكفالــة  حفــظ األمــن واالســتقرار وحمايــة المواطنين.
3.3اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتقديــم العــون والحمايــة للفئــات الضعيفــة مثــل األطفــال والنســاء والنازحيــن
وإعــادة تفعيــل دور الرعايــة االجتماعيــة ومراكــز االيــواء.
4.4إيقــاف جميــع أشــكال االنتهــاكات المتعلقــة بتقييــد الحريــات التــي تتــم فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة ،
واالفــراج الفــوري عــن جميــع المعتقليــن واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لضمــان عــدم تكــرار مثــل هــذه
االنتهــاكات.
5.5القيــام باإلصالحــات االقتصاديــة التــي مــن شــأنها إيقــاف تدهــور العملــة و تحمــل  الحكومــة لمســؤولياتها
فــي حــل مشــكلة صــرف مرتبــات الموظفيــن فــي كافــة محافظــات الجمهوريــة.
6.6حمايــة الحــق فــي الحركــة والتنقــل لكافــة المواطنيــن بيــن المــدن ،ومحاســبة المتســببين فــي أعمــال التضييــق
والمعاملــة المهينــة للمواطنيــن أثنــاء تنقلهــم بيــن المــدن.
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7.7تفعيــل دور القضــاء ومؤسســات إنفــاذ القانــون وإعــادة تأهيــل المنشــآت العقابيــة وضمــان خضوعهــا
إلشــراف ورقابــة القضــاء.
8.8ســرعة الــرد علــى استفســارات اللجنــة وتســهيل حصولهــا علــى المعلومــات المتعلقــة بالوقائــع التــي تقــوم
بالتحقيــق فيهــا.
-

جتوصيات الى قوات التحالف العربي :
1.1االلتــزام بقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني  ،والتأكيــد علــى المراجعــة الشــاملة لقواعــد االشــتباك ،بمــا فيهــا
ســببّ خســائر مدنيــة.
حظــر الهجمــات التــي تســتهدف المدنييــن او الهجمــات التــي ت ُ
2.2إجــراء تقييــم شــامل لألضــرار الناتجــة عــن وقائــع قصــف الطيــران  ،واإلســتمرار فــي تقديــم تعويضــات
كافيــة للضحايــا المدنييــن وذويهــم واألضــرار التــي لحقــت بممتلكاتهــم .
3.3اتخــاذ المزيــد مــن االحتياطــات واالجــراءات االحترازيــة قبــل تنفيــذ الهجمــات لخفــض نســبة االضــرار التــي
قــد تلحــق بالمدنييــن ،والتمييــز بــن المدنييــن واألهــداف العســكرية.
4.4إســتمرار العمــل علــى تســهيل عمليــة وصــول المنظمــات اإلنســانية إليصــال المســاعدات الضروريــة إلــى
المواطنيــن فــي كافــة انحــاء اليمــن.
5.5المســاعدة فــي تذليــل الصعوبــات التــي تحــول دون عــودة جميــع مؤسســات الدولــة لممارســة عملهــا مــن
العاصمــة المؤقتــة عــدن.
6.6تكثيــف الدعــم االقتصــادي للحكومــة اليمنيــة بمــا يضمــن إيقــاف تدهــور العملــة وتوفيــر الخدمــات للمواطنيــن
 ،و االســتمرار بتقديــم  الغــوث والمســاعدات اإلنســانية للمواطنيــن فــي كافــة انحــاء البــاد .
7.7سرعة الرد  على استفسارات اللجنة بشأن  ادعاءات االنتهاكات المنسوبة الى قوات التحالف العربي.

-

دتوصيات الى جماعة الحوثي:
1.1االلتــزام بالقــرارات األمميــة ذات الصلــة وبقواعــد ومبــادئ القانــون الدولــي اإلنســاني واالمتنــاع عــن
اســتهداف المــدن والتجمعــات الســكانية وعــدم اســتحداث ثكنــات عســكرية فــي المناطــق االهلــة بالســكان
وتعريــض المدنييــن للخطــر.
2.2الكــف عــن  جميــع الممارســات المتعلقــة بحجــز الحريــة و االعتقــاالت التعســفية والتعذيــب واالخفاء القســري
بحــق المواطنيــن  ،ووقــف إجــراءات مــا يســمى بمحاكمة النشــطاء والمعارضيــن السياســيين والصحفيين.
3.3اإلفراج الفوري عن كافة المعتقلين تعسفيا والكشف عن مصير المخفيين.
4.4التوقف عن زراعة األلغام وااللتزام بإعطاء خرائط توضيحية بمناطق زراعة األلغام.
5.5التوقف عن تجنيد األطفال ممن هم  دون سن  18سنة ،وعدم الزج بهم في جبهات القتال.
6.6االمتنــاع عــن الممارســات التمييزيــة ضــد النســاء وإيقــاف جميــع االنتهــاكات التــي تطالهــن بمــا فــي ذلــك
االعتقــال والتعذيــب والمعاملــة الالإنســانية والحــد مــن حقهــن فــي  حريــة الحركــة والتنقــل.
7.7تكليــف ضابــط اتصــال للــرد علــى استفســارات اللجنــة والتعــاون معهــا بشــأن التحقيقــات التــي تقــوم بهــا فــي
ادعــاءات االنتهــاكات المنســوبة إلــى جماعــة الحوثــي.

51

-

هتوصيات الى المجتمع الدولي:
1.1إلــزام أطــراف النــزاع فــي اليمــن والجهــات األخــرى بضــرورة احتــرام  مبــادئ القانــون الدولــي اإلنســاني
والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان   ،وفتــح الممــرات اآلمنــة لتحــرك المواطنيــن وتنقلهــم ووصــول
المســاعدات إليهــم.
2.2زيــادة الدعــم للعمليــات اإلغاثيــة والمســاعدات اإلنســانية واإلفصــاح عنهــا بشــفافية ومراجعــة آليــة عملهــا
والتنســيق فــي ذلــك مــع الحكومــة اليمنيــة.
3.3العمــل علــى إقنــاع  أطــراف النــزاع باســتئناف عمليــة الســام ،وضمــان بســط الدولــة ســلطتها علــى كافــة
تــراب الجمهوريــة اليمنيــة ،ومســاءلة المســؤولين عــن االنتهــاكات ،وإنصــاف الضحايــا.
4.4مســاعدة الحكومــة اليمنيّــة فــي تفعيــل مؤسســات الدولــة االقتصاديــة والخدميــة واألمنيــة بمــا يكفــل توفــر
العيــش الكريــم لليمنيــن واســتقرار اليمــن وتطــوره.
5.5االســتمرار فــي دعــم عمــل اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق فــي ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان بمــا يكفــل
تنفيــذ قــرارات مجلــس حقــوق االنســان وإســتمرار قيــام اللجنــة بالتزاماتهــا وإســتكمال تحقيقاتهــا بمهنيــة
وشــفافية فــي كافــة االنتهــاكات فــي الجمهوريــة اليمنيــة والمرتكبــة مــن جميــع األطــراف.
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