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أوال :مقدمة
يتزامــن اطــاق هــذا التقريــر مــع مــرور اربــع ســنوات عــى انــدالع الحــرب االهليــة يف اليمــن
ومــا الشــك فيــه ان اشــتعال الحــرب وتوســع دائرتهــا يف كثــر مــن املناطــق قــد تســبب يف زيــادة
اعــداد االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا املواطنــن وهــو مــا يرتتــب عليــه زيــادة األعبــاء والجهــود
التــي تبذلهــا اللجنــة يف ســبيل رصــد وتوثيــق هــذه االنتهــاكات والتحقيــق فيهــا ،باعتبارهــا الجهــة
الوحيــدة صاحبــة الواليــة واالختصــاص بالتحقيــق يف هــذه االنتهــاكات واملتواجــدة يف جميــع
مناطــق الجمهوريــة وتســتمد اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق االنســان
واليتهــا يف التحقيــق يف كافــة انتهــاكات حقــوق االنســان التــي ترتكــب عــى جميــع أرايض
الجمهوريــة اليمنيــة مــن جميــع األطــراف مبوجــب القــرار الجمهــوري رقــم ( )140لســنة 2012م ،
بشــأن إنشــاء وإعــادة تشــكيل اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق االنســان
وتعديالتــه ،وتحــاول اللجنــة مــن خــال تقريرهــا الســادس ان تعــرض نتائــج أعــال الرصــد
والتوثيــق والتحقيــق التــي قامــت بهــا اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق
االنســان خــال الفــرة املمتــدة مــن 2018/8/1م حتــى 2019/1/31م ويــأيت إطالقــه يف ســياق
حــرص اللجنــة عــى إطــاع الــرأي العــام املحــي والــدويل عــى نتائــج اعاملهــا خــال هــذه الفــرة
 ،كــا يــأيت اطــاق هــذا التقريــر بعــد صــدور قــراري مجلــس حقــوق االنســان رقــم ()16/39
و ( )21/39يف دورتــه ال ( )39بتاريــخ 2018/9/29م واللــذان نصــا عــى اســتمرار دعــم عمــل
اللجنــة الوطنيــة يف التحقيــق يف كافــة االنتهــاكات يف عمــوم اليمــن ،والطلــب مــن جميــع اطــراف
النــزاع يف اليمــن تســهيل مهمــة اللجنــة والتعــاون معهــا وتزويدهــا باملعلومــات الالزمــة إلنجــاز
التحقيقــات التــي تقــوم بهــا.

ّ
املنهجية
ثانيا:
تؤكــد اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاكات حقــوق االنســان عــى التزامهــا مبنهجيــة
واضحــة يف عملهــا قامئــة عــى االلتــزام مبعايــر التحقيــق الدوليــة املعمــول بهــا يف اللجــان
املامثلــة ،ووفقــا ملبــادئ « املوضوعيــة والشــفافية والحيــاد واملهنيــة» املنصــوص عليهــا يف قــرار
إنشــاء اللجنــة واملبينــة يف تقاريرهــا الســابقة.
ومتــارس اللجنــة أعاملهــا يف الرصــد والتوثيــق والتحقيــق يف االنتهــاكات طبقــا ملــا هــو مقــرر
يف القوانــن والترشيعــات الوطنيــة  ،وذلــك مــن خــال عــدد مــن الوســائل واإلجــراءات التــي
تكفــل الوصــول اىل الحقيقــة ،كاملقابــات املبــارشة مــع الضحايــا وذويهــم  ،وزيــارة أماكــن وقــوع
االنتهــاكات ،واالســتامع إىل الشــهود ،وحفــظ تفاصيلهــا  ،مــع مراعــاة الحفــاظ عــى الرسيــة،
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وســامة الشــهود وضــان خصوصيتهــم  ،إضافــة إىل فحــص مــا يقــدم مــن تقاريــر وشــهادات
طبيــة وغريهــا مــن الوثائــق والصــور واملســتندات للتحقــق مــن صحتهــا ،كــا عملــت اللجنــة عــى
االســتعانة بالخــراء مــن األدلــة الجنائيــة والخــراء العســكريني الوطنيــن ليقومــوا تحــت القســم
بالكشــف عــن مالبســات االنتهــاكات ومعرفــة نوعيــة األســلحة خصوصــا املســتخدمة منهــا يف
اســتهداف األحيــاء الســكنية واالعيــان املدنيــة وتحديــد مصــدر القصــف وجهتــه ومــداه وذلــك مــن
أجــل الوصــول اىل قناعــة اكيــدة يف تحديــد الجهــة املتســببة يف كل انتهــاك.
كــا حرصــت اللجنــة ضمــن منهجيــة عملهــا عــى مراجعــة وتحليــل مــا يســلم إليهــا مــن وثائــق
وتقاريــر صــادرة مــن منظــات املجتمــع املــدين املحليــة والدوليــة العاملــة يف مجــال رصــد وتوثيق
االنتهــاكات ،كــا قامــت اللجنــة بدعــوة املواطنــن يف أكــر مــن مناســبة عــر موقعهــا االلكرتوين
وصفحتهــا يف « الفيــس بــوك» و» تويــر» لتقديــم بالغاتهــم املتعلقــة بادعــاءات انتهــاكات حقــوق
االنســان إىل اللجنــة عــر مكاتبهــا يف عــدن وتعــز او إىل أحــد راصديهــا املتواجديــن يف كافــة
محافظــات الجمهوريــة  ،او عــر الربيــد االلكــروين .

ثالثا :السياق
اســتكامال ملــا عرضتــه اللجنــة يف تقاريرهــا الســابقة بشــأن الســياق العــام لألحــداث التي شــهدتها
اليمــن خــال الفــرات املاضيــة ،فقــد شــهدت اليمــن خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر عــدد مــن
األحــداث واملتغــرات الهامــة ســواء عــى الصعيــد الســيايس والعســكري او االقتصــادي واالجتامعي
ومــن املؤكــد ان هــذه االحــداث قــد القــت بظاللهــا عــى الوضــع العــام لحقــوق اإلنســان  ،ومــن
أهــم االحــداث التــي شــهدتها اليمــن خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر مــا يــي:

على الصعيد السيا�سي:
حفــل املشــهد الســيايس اليمنــي خــال فــرة التقريــر بالعديــد مــن املســتجدات السياســية الهامــة
ولعــل مــن ابرزهــا انعقــاد املحادثــات التــي رعتهــا األمــم املتحــدة يف شــهر ديســمرب املــايض بــن
الحكومــة اليمنيــة وجامعــة الحــويث والتــي اســتضافتها مملكــة الســويد واســتمرت ملــدة  7ايــام
ونتــج عنهــا التوصــل اىل اتفــاق غــر موقــع بــن الطرفــن عــى وقــف اطــاق النــار يف محافظــة
الحديــدة بــإرشاف فريــق اممــي يراقــب عمليــة إعــادة االنتشــار ووقــف اطــاق النــار  ،اضافــة اىل
اتفاقــن اخريــن تــم التوصــل اليهــا بشــان تبــادل مــا ســمي بــاألرسى واملعتقلــن وفتــح ممــرات
انســانية يف مدينــة تعــز  ،وحتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر مل يتــم تنفيــذ أي بنــد مــن بنــود
االتفــاق مبــا يف ذلــك وقــف اطــاق النــار وذلــك برغــم وصــول فريــق املراقبــة االممــي اىل مدينــة
الحديــدة  ،كــا شــهدت الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر أيضــا صــدور قــرار رئيــس الجمهوريــة
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عبدربــه منصــور هــادي بتاريــخ  15اكتوبــر املــايض بشــان تعــن الدكتــور .معــن عبدامللــك ســعيد
رئيســا للــوزراء خلفــا للدكتــور أحمــد عبيــد بــن دغــر وتغيــر عــدد مــن الــوزراء يف الحكومــة،
ونتيجــة لعــدم وجــود تقــدم يف العمليــة السياســية وعــدم االلتــزام بتنفيــذ مــا تــم االتفــاق عليــه
يف مفاوضــات الســويد عــاود الشــعور باإلحبــاط التســلل إىل نفــوس اليمنــن بعــد ان بــدا التفــاؤل
بإمكانيــة الوصــول اىل حــل ســيايس لألزمــة يف اليمــن يــدب يف نفوســهم بعــد اإلعــان عــن
التوصــل اىل اتفــاق الســويد،
والحقيقيــة أن غيــاب الثقــة بــن الطرفــن وعــدم وجــود نصــوص اتفــاق واضحــة وموقــع عليهــا
فيــا يتعلــق باتفــاق الســويد وعــدم وجــود رغبــة حقيقيــة مــن األطــراف بالتوصــل إىل ســام
تعتــر مــن أهــم األســباب التــي تعيــق تنفيــذ اتفــاق الحديــدة،
ومــن املؤســف انــه وفيــا اليــزال الطرفــان يتبــادالن االتهامــات بشــأن املســئولية عــن عرقلــة اتفاق
الســويد مل يصــدر أي ترصيــح مــن قبــل ممثــل األمــن العــام يحــدد فيــه الطــرف املســؤول عــن
عرقلــة تنفيــذ االتفــاق وهــو مــا تســبب يف افــراغ مــا تبقــى مــن الثقــة لــدى املواطنــن بجديــة
الــدور الــذي يقــوم بــه املجتمــع الــدويل تجــاه الوضــع يف اليمــن.

على الصعيد العسكري:
عــى الصعيــد العســكري شــهدت الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر عــدد مــن املتغــرات املهمــة عــى
االرض حيــث متكنــت القــوات املســلحة التابعــة للحكومــة مدعومــة بقــوات التحالــف العــريب مــن
احــراز تقــدم ملحــوظ يف اســتعادة الســيطرة عــى عــدد مــن املناطــق  ،فعــى ســبيل املثــال متكنت
القــوات الحكوميــة مــن الوصــول إىل اجــزاء مــن مديريــات «الحــايل» و»بيــت الفقيــه» و»الحــوك»
يف مدينــة الحديــدة ،بعــد ان كانــت قــد ســيطرت يف شــهري يوليــو واغســطس املاضيــن عــى
مناطــق مــن مديريــات «التحيتــا» و»حيــس» ،وأجــزاء واســعه مــن مديريــات «الدريهمــي» و»زبيــد»
 ،كــا اســتطاعت القــوات التابعــة للحكومــة احــراز بعــض التقــدم يف محافظتــي «صعــدة»
و»حجــة» ،حيــث متكنــت القــوات الحكوميــة يف محافظــة حجــة مــن الســيطرة عــى اجــزاء مــن
مديريــات «حــرض» و»حــران» فيــا اســتجد خــال فــرة كتابــة التقريــر اشــتعال املواجهــات
املســلحة بــن قبائــل حجــور املدعومــة مــن قبــل الحكومــة وفــوات التحالــف وجامعــة الحــويث
حيــث يحــارص مقاتــي جامعــة الحــويث قبائــل حجــور يف منطقــة كــر مــن جميــع االتجاهــات
وماتــزال املواجهــات مســتمرة حتــى تاريــخ صــدور هــذا التقريــر  ،امــا يف محافظــة «صعــدة» فقــد
ســيطرت القــوات الحكوميــة عــى بعــض املناطــق يف مديريــات «رازح» ,وكتــاف امــا يف محافظــة
تعــز فاليــزال مقاتلــو جامعــة الحــويث يفرضــون حصــارا عــى مدينــة تعــز مــن ثالثــة اتجاهــات
فيــا تســيطر القــوات الحكوميــة عــى معظــم احيــاء املدينــة واملنفــذ الغــريب املــؤدي اليهــا والــذي
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يعتــر هــو املمــر الوحيــد للوصــول اىل مدينــة تعــز مــن جهــة املناطــق التــي تســيطر عليهــا
الحكومــة الرشعيــة.

على الصعيد األمني:
شــهدت الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر عــدد مــن االحــداث واملتغــرات األمنيــة الهامــة  ،فعىل ســبيل
املثــال فانــه بالرغــم مــن التحســن األمنــي امللحــوظ الــذي شــهدته بعــض املحافظــات التــي تقــع
تحــت ســيطرة الحكومــة إال أن هنــاك عــدد مــن االختــاالت االمنيــة التــي شــهدنها هــذه املحافظــات
والتــي تؤثــر ســلبا عــى عمــوم الوضــع األمنــي يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة ومــن
أبــرز هــذه االختــاالت اســتمرار عمليــات االغتيــال المئــة املســاجد وبعــض الشــخصيات السياســية
واألمنيــة والعســكرية يف محافظتــي عــدن وتعــز  ،كــا نشــبت عــدد مــن االشــتباكات املســلحة
داخــل مدينــة تعــز عــى خلفيــة قيــام االجهــزة األمنيــة بتنفيــذ حملــة مداهــات ملناطــق يعتقــد
بأنهــا تــأوي عنــارص متطرقــة وخارجــة عــن القانــون تــى ذلــك حصــول مواجهــات عنيفــة لعــدة
أيــام بــن القــوات الحكوميــة و عنــارص تابعــة لكتيبــة أبــو العبــاس املنضويــة تحــت اللــواء ، 35
كــا شــهدت محافظــة ابــن تنفيــذ قــوات الحــزام األمنــي املدعومــة مــن قــوات التحالــف لعــدد
مــن العمليــات االمنيــة التــي اســتهدفت بعــض املناطــق التــي ينشــط فيهــا بعــض أعضــاء مــا
يســمى بأنصــار الرشيعــة وتنظيــم القاعــدة خصوصــا يف مديــريت املحفــد و موديــه.
وبشــكل عــام فإنــه ميكــن القــول ان عــدم خضــوع جميــع األجهــزة األمنيــة والكيانــات العســكرية
يف املناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرة الحكومــة الرشعيــة لقيــادة موحــدة اليــزال هــو الســبب يف
حــدوث الكثــر مــن االختــاالت األمنيــة ونشــوب املواجهــات العســكرية املســلحة يف العديــد مــن
املناطــق بــن فــرة وأخــرى.
مــن جانــب آخــر شــهدت املناطــق التــي تخضــع لجامعــة الحــويث ســيطرة شــبة تامــة لعنــارص
الجامعــة عــى جميــع األجهــزة واملرافــق األمنيــة التابعــة للدولــة وأصبحــت هــذه العنــارص تقــوم
مبامرســة االعتقــاالت واملداهــات وغريهــا مــن االنتهــاكات األخــرى باعتبارهــا مكلفــة وتابعــة
تنظيميــا لقيــادة جامعــة الحــويث وتحــت امــرة وقيــادة مــريف الجامعــة وليــس باعتبارهــا متثــل
ســلطة االمــر الواقــع مــا أدى اىل تضــاؤل مــا تبقــى مــن املالمــح الشــكلية للدولــة  ،كــا لوحــظ
ضمــن املناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرة جامعــة الحــويث بــروز ظاهــرة اختطــاف واعتقــال
النســاء مــن قبــل قيــادات امنيــة تابعــه لجامعــة الحــويث خصوصــا يف العاصمــة صنعــاء وهــي
ظاهــرة جديــده عــى املجتمــع اليمنــي ،فيــا ازداد يف هــذه املناطــق ايضــا وبشــكل ملحــوظ عــدد
حــاالت االعتقــال التعســفي واالخفــاء القــري املوجهــة ضــد املعارضــن للجامعــة خصوصــا مــن
فئــة النشــطاء الحقوقيــن واإلعالميــن .
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على الصعيد االقتصادي :
اســتمر تدهــور األوضــاع االقتصاديــة بشــكل عــام خــال فــرة التقريــر مــا ضاعــف مــن معانــاة
املواطنــن الذيــن يعيشــون ازمــة انســانية حــادة  -بحســب تقاريــر االمــم املتحــدة -وقــد ادى
تدهــور أســعار العملــة اىل ارتفــاع كبــر يف أســعار املــواد األساســية ونتــج عــن ذلــك خــروج عــدد
مــن االحتجاجــات والتظاهــرات خصوصــا يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة  ،فيــا تــم
اعتقــال كل مــن دعــا إيل التظاهــر يف مناطــق ســيطرة جامعــة الحــويث  ،حيــث تعــرض لالعتقــال
العديــد مــن النشــطاء واملشــتبه بقيامهــم بالدعــوة اىل تنظيمهــم االحتجاجــات وكــذا كل مــن حــاول
املشــاركة فيهــا ومــن بــن هــؤالء عــدد مــن طــاب وطالبــات يف جامعــة صنعــاء الذيــن تعرضــوا
لحملــة اعتقــاالت واســعة مــن قبــل عنــارص أمنيــة محســوبة عــى جامعــة الحــويث ،وعملــت
الحكومــة اليمنيــة عــى اتخــاذ جملــة مــن املعالجــات واالجــراءات الوقتيــة للحفــاظ عــى أســعار
العملــة مــن بينهــا مناشــدة املجتمــع الــدويل بدعــم االقتصــاد اليمنــي واســتجابة لذلــك قامــت
اململكــة العربيــة الســعودية بتقديــم وديعــة نقديــة لــدى البنــك املركــزي اليمنــي مبلــغ  200مليــون
دوالر أمريــي ملواجهــة التدهــور املتســارع ألســعار العملــة ،نتــج عــن ذلــك تحســن يف أســعار
الــرف امــام الــدوالر بشــكل نســبي.

رابعا :عالقة اللجنة مع الجهات ذات الصلة بعملها:
اســتمراراً لتوجــه اللجنــة وسياســتها التــي اتبعتهــا منــذ بدايــة عملهــا واملتمثلــة يف الحــرص عــى
التواصــل مــع جميــع أطــراف النــزاع يف اليمــن دون اســتثناء ،إضافــة اىل الجهــات ذات العالقــة
بعملهــا وبوضــع حقــوق اإلنســان يف اليمــن ومبــا يضمــن تحقيــق الهــدف الــذي أنشــئت مــن
أجلــه اللجنــة وهــو التحقيــق يف كافــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان والوصــول إىل جميــع الضحايــا
يف كافــة محافظــات ومديريــات الجمهوريــة اليمنيــة ،فانــه وخــال الفــرة التــي يغطيهــا كانــت
عالقــة اللجنــة مــع األطــراف والجهــات ذات العالقــة كالتــايل:

الحكومة اليمنية:
قامــت اللجنــة  -خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر -بالتواصــل مــع عــدد مــن الجهــات املعنيــة
يف الحكومــة ،والتــي لهــا عالقــة بعمــل اللجنــة ،خصوصــا الجهــات العاملــة يف مجــال كفالــة
الحقــوق املدنيــة كالحــق يف األمــن والحركــة والتنقــل والحريــات املدنيــة والشــخصية وكذلــك
الجهــات املســؤولة عــن بعــض االنتهــاكات التــي تقــوم اللجنــة بالتحقيــق فيهــا  ،حيــث قامــت
اللجنــة بتحريــر عــدد مــن مذكــرات االستفســار اىل وزاريت الدفــاع والداخلية و رئاســة هيئــة األركان
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وادارت االمــن يف محافظــات عــدن وتعــز ومــارب وقيــادة املنطقــة الرابعــة ومحــور تعــز وااللويــة
ال 22و 35مــدرع و 83مدفعيــة وإدارة االمــن الســيايس يف مــأرب وذلــك حــول بعــض الوقائــع التــي
تقــوم اللجنــة بالتحقيــق فيهــا  ،إضافــة اىل تحريــر اللجنــة لعــدد مــن املذكــرات املوجهــة إىل قيــادة
الســلطة املحليــة يف محافظــات لحــج والضالــع وتعــز ومــأرب والحديــدة  ،ويف نفــس االتجــاه
عقــدت اللجنــة عــدة لقــاءات مــع كال مــن رئيــس الحكومــة ونائــب رئيــس الــوزراء وزيــر الداخليــة
ووزراء الشــئون االجتامعيــة وحقــوق االنســان وذلــك ملناقشــة املســتجدات يف مجــال حقــوق
االنســان الســيام فيــا يتعلــق باالنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا املعتقلــن واملســافرين و الفئــات
الضعيفــة مــن املجتمــع كالنســاء واألطفــال ،كــا التقــت اللجنــة مــع كال مــن مــدراء األمــن يف
محافظــات تعــز ومــأرب وعــدن والجــوف ولحــج وحرضمــوت  ،ومــدراء الســجون واالصالحيــات
املركزيــة وقيــادة الرشطــة العســكرية يف محافظــات عــدن وتعــز ومــأرب وحرضمــوت وذلــك عــى
هامــش النــزول امليــداين وزيــارات املعاينــة للســجون ومراكــز االعتقــال التــي تنفذهــا اللجنــة
وخــال تلــك الزيــارات تــم تقديــم عــدد مــن التوصيــات مــن قبــل اللجنــة اىل تلــك الجهــات بهــدف
الحــد مــن االنتهــاكات وكفالــة حقــوق االنســان وضــان احرتامهــا.

التحالف العربي لدعم الشرعية
تحــرص اللجنــة منــذ بــدء عملهــا عــى الوقــوف يف مســافة واحــدة مــن جميــع أطــراف النــزاع ،
وبشــكل يضمــن الوصــول اىل املعلومــة وقيــام اللجنــة باملهــام املوكلــة اليهــا واملتمثلــة يف التحقيــق
بكافــة انتهــاكات حقــوق االنســان املرتكبــة يف اليمــن واملتعلقــة بالقانــون الــدويل اإلنســاين
وقانــون حقــوق االنســان  ،ويف هــذا االتجــاه التقــى رئيــس اللجنــة بقائــد قــوات التحالــف العــريب
خــال زيارتــه إىل مقــر قــوات التحالــف يف الريــاض يف ديســمرب املــايض وذلــك بهــدف بحــث ســبل
تفعيــل آليــات الــرد عــى اللجنــة يف التحقيقــات التــي تجريهــا ، ،باإلضافــة إىل ذلــك عقــدت اللجنــة
اجتــاع مشــرك يف مكتــب اللجنــة الرئيــي بالعاصمــة املؤقتــة عــدن مــع فريــق تقييــم الحــوادث
املشــركة اســتعرض االجتــاع عــدد مــن الوقائــع التــي ســقط فيهــا ضحايــا مدنيــن بســبب قصف
طــران التحالــف كــا قــام الفريــق باالســتامع لعــدد مــن ذوي الضحايــا يف تلــك الوقائــع يف مقــر
اللجنــة  ،كــا قامــت اللجنــة بتحريــر مذكــرة استفســار موجهــة اىل قائــد قــوات التحالــف العــريب
بتاريــخ 2019/1/13م حــول عــدد  21واقعــة مــن الوقائــع املنســوبة ايل طــران التحالــف العــريب ،
وارســال كشــف اخــر بتاريــخ  2019/1/ 6م بعــدد  20واقعــة ادعــاء باالنتهــاك منســوبة اىل طريان
التحالــف العــريب ،للــرد عليهــا مــن قبــل قــوات التحالــف العــريب .
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جماعة الحوثي:
بالرغــم مــن عــدم تعــاون جامعــة الحــويث يف الــرد عــى االستفســارات واملذكــرات املوجهــة
اليهــم  ،إال أن اللجنــة اســتمرت يف توجيــه املذكــرات إىل قيــادة جامعــة الحــويث وبالتحديــد املكتــب
الســيايس للجامعــة ،كــا واصلــت اللجنــة عملهــا يف الوصــول اىل كافــة املناطــق التــي تخضــع
لســيطرة جامعــة الحــويث عــر راصديهــا العاملــن يف تلــك املحافظــات وقيامهــم بعمليــة الرصــد
والتحقيــق والنــزول واملعاينــة الماكــن وقــوع االنتهــاكات وســقوط الضحايــا  ،إضافــة إىل اســتمرار
اللجنــة يف اســتقبال البالغــات والشــكاوى مــن الضحايــا واملبلغــن مــن كافــة املحافظــات مبــا يف
ذلــك الواقعــة تحــت ســيطرة جامعــة الحــويث.

السلطة القضائية:
تنفيــذا مــن اللجنــة الوطنيــة للــادة ( )5مــن القــرار الجمهــوري رقــم ( )50لســنة 2017م بشــأن
إعــادة تشــكيل اللجنــة والــذي اعطــى اللجنــة الحــق بإحالــة امللفــات املتعلقــة بوقائــع انتهــاكات
حقــوق االنســان والتــي تــم االنتهــاء مــن التحقيــق فيهــا إىل النائــب العــام الســتكامل إجــراء
املحاكــات ملرتكبــي انتهــاكات حقــوق االنســان قامــت اللجنــة بعقــد عــدد مــن االجتامعــات مــع
النائــب العــام ملناقشــة آليــة العمــل املشــرك بــن اللجنــة والنيابــة العامــة ومبــا يضمــن اســتمرار
تســليم اللجنــة امللفــات املكتملــة للنيابــة العامــة  ،كــا وجــه النائــب العــام بتشــكيل فريــق مــن
القضــاة واملختصــن القانونــن لفحــص ودراســة امللفــات املرفوعــة مــن اللجنــة وبدورهــا اســتمرت
اللجنــة يف تســليم امللفــات املنتهيــة مــن التحقيــق فيهــا إىل النيابــة العامــة الســتكامل إجــراءات
املحاكمــة.

منظمات املجتمع املدني:
تقديــرا مــن اللجنــة ألهميــة الــدور الــذي يقوم بــه املجتمــع املــدين يف مجــال تعزيز وحاميــة حقوق
االنســان  ،فقــد واصلــت اللجنــة تعاونهــا وتواصلهــا مــع منظــات املجتمــع املــدين املحليــة والدولية
 ،ففــي مجــال الرصــد والتوثيــق اســتمرت اللجنــة يف تلقــي التقاريــر الصــادرة عــن املجتمــع املــدين
وتحليــل مــا ورد فيهــا مــن انتهــاكات وادراجهــا ضمــن برنامــج اللجنــة الخــاص بالرصــد والتوثيــق
والتحقيــق ،كــا اســتلمت اللجنــة -خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر -مــا يزيــد عــى 500
ملــف( واقعــة) تــم رصدهــا مــن قبــل منظــات املجتمــع املــدين وتســليمها إىل اللجنــة ال دراجهــا
ضمــن قاعــدة البيانــات الخاصــة باللجنــة والعمــل عليهــا وفــق آليــة اللجنــة املتبعــة يف الرصــد
والتحقيــق  ،إضافــة اىل تنفيذهــا عــدد مــن األنشــطة التــي تســتهدف قيــادات وممثــي املجتمــع
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املــدين أو األنشــطة التشــاركية يف ســبيل تبــادل املعلومــات و حاميــة حقــوق االنســان ،فقــد نفــذت
اللجنــة خــال دورة مجلــس حقــوق االنســان ( )39نــدوة حــول تقريرهــا الخامــس مبشــاركة عــدد
مــن املجتمــع املــدين املحــي والــدويل  ،وخــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر نفــذت اللجنــة عــدد
مــن األنشــطة ومبــادرات التواصــل والتعــاون مــع املجتمــع املــدين منهــا حلقــة نقــاش بتاريــخ
2018/10/8م حرضهــا  42منظمــة مجتمــع مــدين ومؤسســة ومدافــع عــن حقــوق االنســان يف
محافظــة تعــز بهــدف التعريــف بقــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان يف الــدورة ( )39بشــان حقــوق
االنســان يف اليمــن ورفــع قــدرات املجتمــع املــدين مبوضــوع آليــة عمــل مجلــس حقــوق االنســان
كآليــة حاميــة دوليــة وطريقــة عملــه وتكويناتــه ،كــا نفــذت اللجنــة يف العاصمــة املؤقتــة عــدن
بالتعــاون مــع ائتــاف أصــوات النســاء ورشــة عمــل حــول انتهــاكات حقــوق االنســان القائــم
عــى أســاس النــوع االجتامعــي بتاريــخ 2018/11/26م وذلــك مبناســبة الحملــة الدوليــة ملناهضــة
العنــف ضــد املــرأة حرضهــا  67منظمــة مجتمــع مــدين وجهــات مختلفــة لتوضيــح رؤيــة اللجنــة
وجهودهــا يف مجــال التحقيقــات ومتابعــة االنتهــاكات التــي طالــت النســاء خصوصــا أثنــاء النــزاع
املســلح  ،تــم فيهــا الخــروج بوضــع اطــار عمــل بــن اللجنــة الوطنيــة ومنظــات املجتمــع املــدين
فيــا يتعلــق باإلبــاغ والرصــد لالنتهــاكات والعنــف ضــد النســاء يف اليمــن ،كــا عقــد اللجنــة عــدد
مــن اللقــاءات مــع رابطــة أمهــات املعتقلــن واملخفيــن يف مقــر اللجنــة الرئيــي يف العاصمــة
املؤقتــة عــدن ملتابعــة وقائــع االعتقــال وتقييــد الحريــات لعــدد مــن املواطنــن يف كافــة محافظــات
الجمهوريــة.

املفوضية السامية لحقوق اإلنسان
شــهدت الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر عــدد مــن اللقــاءات والنقاشــات بــن اللجنــة واملفوضيــة
الســامية لحقــوق االنســان مــن بينهــا  3لقــاءات يف عــدن وجنيــف خــال شــهر ســبتمرب2018م
مــع كال مــن ممثــل املفوضيــة الســامية يف اليمــن ونائبــة املفــوض الســامي ورئيــس قســم الــرق
األوســط وشــال افريقيــا تــم خــال هــذه االجتامعــات مناقشــة ســبل رفــع الدعــم للجنــة مبــا
يســاعدها يف التحقيــق يف انتهــاكات حقــوق االنســان خصوصــا يف مجــال توفــر الخــراء يف
مجــال األســلحة والطــب الرشعــي والقانــون الــدويل اإلنســاين وتحليــل الصــور الجويــة ألماكــن
وقــوع االنتهــاكات كــا عقــدت اللجنــة مــع لقــاءات أخــرى مــع مديــر مكتــب املفوضيــة يف اليمــن
يف شــهري نوفمــر وديســمرب2018م لبحــث برنامــج الدعــم الــذي ســتقدمه املفوضيــة للجنــة
مبوجــب قــراري مجلــس حقــوق االنســان الصــادران يف دورتــه األخــرة رقــم  ،39وبرغــم مــن
مســتوى العالقــة والتواصــل بــن اللجنــة واملفوضيــة ومــع انــه قــد مــر قرابــة الخمســة اشــهر عىل
صــدور قــراري مجلــس حقــوق االنســان املشــار اليهــا اال انــه وحتــى نهايــة شــهريناير2019م مل
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يتــم تنفيــذ أي نشــاط أو تقديــم أي دعــم مــن قبــل املفوضيــة فيــا عــدى اســتالم رســالة توضيحية
موجهــة مــن مكتــب املفوضيــة يف اليمــن اىل اللجنــة تــم فيهــا تحديــد برنامــج الدعــم املخصــص
للجنــة خــال العــام 2019م والــذي جــاء منخفضــا عــن األعــوام الســابقة واقتــر عــى دعــم
تنفيــذ اللجنــة لثالثــة لقــاءات مــع راصديهــا ودورة تدريبيــة خارجيــة للراصديــن يف االردن ملــدة
ثالثــة أيــام إضافــة اىل الوعــد بتوفــر 30منظومــة طاقــة شمســية للراصديــن ،وتأمــل اللجنــة
أن يتــم رفــع مســتوى الدعــم مبــا يكفــل تنفيــذ قــراري مجلــس حقــوق االنســان الصــادران يف
ســبتمرب2019م بشــأن اليمــن واملتضمــن االســتمرار يف تقديــم الدعــم مــن قبــل املفوضيــة الســامية
للجنــة الوطنيــة يف مجــاالت رفــع القــدرات والدعــم التقنــي والقانــوين والدعــم االستشــاري و مبــا
يكفــل قيامهــا باملهــام املوكلــة لهــا.

خامسا :أهم األعمال التي أنجزتها اللجنة خالل الفترة التي يغطيها التقرير:
حفلــت الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر بعــدد مــن األنشــطة الهامــة التــي نفذتهــا اللجنــة ضمــن
مهامهــا يف الرصــد والتوثيــق والتحقيــق يف انتهــاكات حقــوق االنســان والتــي تضمنتهــا خطــة
اللجنــة الســنوية للعــام 2019/2018م ومــن اهــم االعــال التــي قامــت بهــا اللجنــة مــا يــي:

في الجانب التنظيمي واملؤس�سي:
انتهــت اللجنــة – خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر – مــن أرشــفة جميــع الوثائــق وملفــات
القضايــا التــي وصلــت اىل اللجنــة منــذ تأسيســها وحتــى تاريخــه وقامــت بحفــظ جميــع املعلومات
االلكرتونيــة التــي تــم أرشــفتها إلكرتونيــا يف ســرفرات داخليــة تابعــة للجنــة  ،باإلضافــة إىل
رفعهــا إىل ســرفرات خارجيــة اســتأجرتها اللجنــة مــن إحــدى الــركات العامليــة املتخصصــة يف
هــذا املجــال لالحتفــاظ بهــا كنســخه احتياطيــة يتــم تحديثهــا بشــكل يومــي  ،كــا اســتمرت اللجنة
يف االهتــام بكادرهــا اإلداري والفنــي وإصــدار الئحــة داخليــة تبــن مهــام واختصاصــات كل قســم
كــا قامــت اللجنــة بعمليــة تقييــم نظــري وعمــي للراصديــن التابعــن للجنــه بهــدف الوصــول اىل
تقييــم شــامل لعمليــة الرصــد مــن خــال تحديــد نقــاط القــوة والضعــف وإعــادة رســم خارطــة
االنتهــاكات وإجــراء املعالجــات الالزمــة لتفعيــل عمليــة والتحقيــق امليــداين.

في مجال رفع القدرات:
اهتاممــا مــن اللجنــة برفــع قــدرات طاقمهــا الفنــي واإلداري  ،فقــد نفــذت اللجنــة خــال الفــرة
التــي يغطيهــا التقريــر تدريبــات داخليــة لكافــة وحــدات العمــل يف اقســام الرصــد واالرشــيف
ونظــم املعلومــات واملجتمــع املــدين والشــئون اإلداريــة واملاليــة حــول دورة التخطيــط لرصــد وتوثيق
انتهــاكات حقــوق االنســان  ،وكذلــك حــول ماهيــة قــرارات مجلــس حقــوق االنســان الصــادرة يف
الــدورة ( )39بشــأن اليمــن ودعمهــا للجنــة وأثــر ذلــك عــى خطــة عمــل اللجنــة للعــام 2019م ،
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كــا عقــد يف العاصمــة األردنيــة عــان خــال الفــرة

2019/1/10- 8م االجتــاع التحضــري

مــع املنظمــة الدوليــة لقانــون التنميــة  IDLOمبشــاركة عــدد مــن اعضــاء اللجنــة واالمــن العــام
واملحققــن املســاعدين والراصديــن ووحــدات الرصــد واالرشــيف ونظــم املعلومــات والســكرتارية
واملاليــة وذلــك ملناقشــة مــروع دعــم اللجنــة وتعزيــز قدراتهــا يف رصــد انتهــاكات حقوق االنســان
وانتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين يف اليمــن وتوثيقهــا والتحقيــق فيهــا وإعــداد التقاريــر
بشــأنها ،كــا تــم خــال االجتــاع تحليــل االحتياجــات الخاصــة باللجنــة يف مجــاالت التحقيــق
واالحالــة والخــرة القانونيــة وإدمــاج قضايــا النــوع االجتامعــي يف تحقيقــات اللجنــة.

في مجال الرصد والتوثيق
عملــت اللجنــة عــى مضاعفــة جهودهــا يف مجــال الرصــد والتوثيــق النتهــاكات حقــوق االنســان
الســيام بعــد صــدور قــراري مجلــس حقــوق االنســان رقــم ( ) 16/39و ( ) 21/39الصــادران
بتاريــخ 2018/9/29م واللــذان أكــدا عــى رضورة اســتمرار دعــم اللجنــة للقيــام مبهامهــا يف
التحقيــق بانتهــاكات حقــوق االنســان  ،وعملــت اللجنــة خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر عــى
زيــادة قدراتهــا يف الوصــول اىل أكــر قــدر مــن ضحايــا االنتهــاكات يف كل مناطــق اليمــن وذلــك
مــن خــال زيــادة عــدد الراصديــن اىل  38راصــد  ،إضافــة اىل توســيع شــبكة املتطوعــن التابعــن
للجنــة يف املديريــات النائيــة والبعيــدة خصوصــا يف محافظــات صعــدة وحجــة والحديــدة ورميــة.
وخــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر متكنــت اللجنــة مــن القيــام بأعــال الرصــد والتوثيــق ملــا
يزيــد عــى ( )3007حالــة ادعــاء باالنتهــاك يف مختلــف محافظــات الجمهوريــة موزعــة عــى أكــر
مــن ( )30نــوع مــن أنــواع انتهــاكات حقــوق االنســان  ،واســتمعت  -خــال ذلــك  -إىل مــا يزيــد عن
( )7500شــاهد ومبلــغ وضحيــة  ،واطلعــت عــى حــوايل ( )12000وثيقــة ،فضــا عــن مراجعــة
وتحليــل املئــات مــن الصــور الفوتوغرافيــة ومقاطــع الفيديــو املتعلقــة باالنتهــاكات ،والتــي تــم
العمــل عليهــا وحفظهــا ضمــن قاعــدة بيانــات اللجنــة.

في مجال التحقيق في االنتهاكات
اســتطاعت اللجنــة بفضــل جهــود كافــة طاقمهــا مــن األعضــاء واملحققــن املســاعدين والراصديــن
احــراز تقدمــا كبــر يف الوصــول امليــداين إىل مناطــق جديــدة يف مختلــف املحافظــات اليمنيــة
إلجــراء التحقيقــات املبــارشة يف االنتهــاكات  ،حيــث نفــذت اللجنــة خــال الفــرة التــي يغطيهــا
التقريــر عــدد مــن النــزوالت امليدانيــة التــي قــام بهــا أعضــاء اللجنــة إىل محافظــات مــأرب
وحرضمــوت والضالــع وتعــز والجــوف ولحــج وأبــن  ،تــم خــال ذلــك القيــام بزيــارة ومعاينــة
عــدد مــن الســجون واالصالحيــات العامــة والتحقيــق يف بعــض وقائــع االدعــاء الهامــة واملرتكبــة
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يف هــذه املحافظــات  ،كــا نفــذت راصــدي اللجنــة وبشــكل شــبه يومــي العديــد مــن النــزوالت
ملعاينــة أماكــن االنتهــاكات التــي شــهدت ســقوط ضحايــا بســبب اســتهداف املدنيــن باملقذوفــات
املختلفــة وانفجــار االلغــام الفرديــة وتفجــر املنــازل والتهجــر القــري  ،الســيام يف بعــض
املناطــق النائيــة مــن بينهــا مديريــات مــوزع والوازعيــة وصــر املــوادم يف تعــز ،والســرة واملخــادر
ويريــم والقفــر يف إب  ،وأرحــب ومناخــه يف محافظــة صنعــاء  ،ومديريــات املضاربــة ورأس العــارة
وطــور الباحــة والقبطيــة يف لحــج  ،وخــب والشــعف يف الجــوف  ،وذي ناعــم والزاهــر وقيفــه
ورداع يف البيضــاء ،ودمــت ومريــس وقعطبــه يف الضالــع ،و الدريهمــي والتحيتــا وبيــت الفقيــه
واملنصوريــة يف الحديــدة ،ورازح وســاقني يف صعــدة  ،ومديريــات عبــس وحــرض و مســتبأ وكــر
وبكيــل املــر يف حجــة ،والرجــم والخبــت يف املحويــت ،ولــودر واملحفــد يف أبــن ،وخــال الفــرة
التــي يغطيهــا التقريــر متكنــت اللجنــة مــن االنتهــاء مــن التحقيــق يف عــدد ( )2507حالــة ادعــاء
تــم رصدهــا مــن قبــل اللجنــة ،توزعــت عــى أكــر مــن ( )30نوعــا مــن أنــواع االنتهــاكات التــي
منحتهــا اللجنــة األولويــة يف أعــال الرصــد والتوثيــق والتحقيــق.

القســم األول :نمــاذج ألهــم التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة فــي االنتهــاكات املتعلقــة بالقانــون
الدولــي اإلنســاني
أوال :قتل وإصابة املدنيين
شــددت الترشيعــات الوطنيــة واملواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة عــى رضورة حاميــة املدنيــن مــن
األخطــار الناجمــة عــن العمليــات العســكرية ،وعــدم جــواز تعرضهــم للهجــوم أو التهديــد بــه أو بــث
الذعــر بينهــم .وتأسيســا عــى ذلــك ،واســتنادا إىل نــص املــادة ( )3املشــركة مــن اتفاقيــات جنيــف
األربــع ،والفقــرات ( )3 - 1مــن املــادة ( )13مــن الربتوكــول اإلضــايف الثــاين امللحــق باتفاقيــات
جنيــف املتعلــق بحاميــة ضحايــا النزاعــات املســلحة الغــر دوليــة ،أولــت اللجنــة هــذا االنتهــاك
حيــزاً كبــراً مــن جهودهــا يف الرصــد والتوثيــق والتحقيــق ،ملــا لهــذا النــوع مــن االنتهــاكات مــن
آثــار ســلبية ســواء مــن ناحيــة عــدد الضحايــا أو نوعيــة الــرر الــذي تخلفــه الهجــات الخاطئــة
أو العشــوائية أو املقصــودة عــى املدنيــن واألحيــاء الســكنية واملتمثلــة يف القتــل واإلصابــات وإثــارة
الرعــب بــن املواطنــن .وقــد انعكــس اهتــام اللجنــة بهــذا النــوع مــن االنتهــاكات عــى نتائــج
الرصــد والتحقيــق الــذي قامــت بهــا ،حيــث بلــغ إجــايل الحــاالت التــي تــم رصدهــا مــن قبــل
اللجنــة خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر واملحــددة بســتة أشــهر:
عــدد ( )776واقعــة قتــل وإصابــة ملدنيــن ،ســقط فيهــا ( )1119ضحيــة منهــم ( )408قتيــاً،
بينهم()67امــرأة و (  )89طفــاً ،و ( )711جريحــاً منهــم ( )95طفــاً و( )131امــرأة ،وتوزعــت
املســؤولية بــن أطــراف النــزاع املســلح وفقــا لــآيت:
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حا تقع املسؤولية فيها عىل جامعة الحويث
عدد ( )185قتيالً و( )591جري ً

عــدد ( )223قتيــا و( )120جريحــا تقــع املســؤولية فيهــا عــى طــران التحالــف العــريب والقــوات
التابعــة للحكومــة

نماذج لوقائع قتل وإصابة املدنيين التي تم التحقيق فيها من قبل اللجنة والتي تقع املسؤولية
فيها على جماعة الحوثي وقوات صالح:
 -1و اقعة قصف مخيم النازحين بمديرية الخوخة محافظة الحديدة بتاريخ 2018/10/5م
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف الواقعــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا تثبتــه الوثائــق
والتقاريــر املرفقــة بامللــف ،بأنــه يف متــام الســاعة ( )11:00صباحــا بتاريــخ 2018/10/5م ،ســقط
صــاروخ عــى وســط مخيــم الجابــر للنازحــن مبديريــة الخوخــة محافظــة الحديــدة وادى اىل
تدمــر ( )8خيــام ومقتــل امــرأة واصابــة ( )14اخريــن منهــم ( )10اطفــال و( )3نســاء.

أسامء الضحايا:
م

االسم

العمر

مالحظات

1

حجة احمد سعيد  -قتيلة

25سنة

توفي جراء شظايا قذيفة هاون أصيب بها

2

عامرعبده سليمان ابراهيم

17سنة

توفي جراء إصابات بالغة من شظايا قذيفة هاون

3

نجيبه لحجي فتيني

15سنة

4

حنان علي علي

14سنة

5

احمد عبدهللا مهيوب

5سنوات

6

فاطمة عبدالرحمن مشرع

40سنة

7

محمد عبده علي سالم

12سنة

8

هنادي عبده علي سالم

9سنوات

9

مريم داود شيش بشارة

35سنة

10

وهبة سعيد عبدهللا قبيع

50سنة

11

عالية علي علي صقير

12سنة

12

عبدهللا عبده سليمان قبيع

50سنة

13

شامه محمد سعيد عبدهللا

15سنة

14

سالمة رجعة احمد علي

15سنة

15

ريم احمد مهيوب

10سنوات
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وبحســب مــا ورد يف إفــادات الضحايــا وذويهــم ،ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود الذيــن تــم
االســتامع إليهــم مــن قبــل اللجنــة ومنهــم( :م م ص ،).و(م ن م ،).و(ع د ش ع ،).فأنــه ويف حــوايل
الســاعة ( )11:00صباحــا بتاريــخ 2018/10/5م ،تــم ســاع صــوت انفجــار مــن الجهــة الشــالية
الرشقيــة ملخيــم الجابــر للنازحــن ناتــج عــن ســقوط صــاروخ مبزرعــة جــوار املخيــم وانفجــار
اخــر ناتــج عــن ســقوط صــاروخ وســط املخيــم مــا تســبب يف ســقوط عــدد مــن الضحايــا مــن
النازحــن يف املخيــم وعددهــم  15ضحيــة مــن بينهــم امــرأة قتيلــة وتدعــى حجــة احمــد ســعيد
وعــدد  14ضحيــة تعرضــوا إلصابــات متفاوتــة وتــم اســعافهم اىل املستشــفى امليــداين بالخوخــة
كــا أدى القصــف اىل تدمــر عــدد ( )8خيــام بشــكل كيل وبجميــع محتوياتهــا  ,ومــن خــال مــا
تضمنــه تقريــر املعاينــة املرفــوع مــن الفريــق املكلــف بالنــزول مــن قبــل اللجنــة ،ومــا ورد يف
إفــادات ســكان املخيــم الذيــن تــم االســتامع إليهــم ،فــان املــكان الــذي ســقط فيــه الصــاروخ هــو
عبــارة عــن مخيــم يســكن فيــه نازحــن  ،وال توجــد فيــه او بالقــرب منــه أي أهــداف أو ثكنــات
عســكرية ،كــا تبــن ،مــن خــال فحــص شــظايا الصــاروخ ونوعيتــه وزاويــة واتجــاه ســقوطه
 ،أن مصــدر إطــاق الصــاروخ هــو مــن الجهــة الشــالية الرشقيــة للمخيــم وتحديــدا مــن مزرعــة
الدنــن والــذي تســيطر عليهــا جامعــة الحــويث.

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،واألدلــة التــي حصلــت عليهــا،
وأقــوال النازحــن يف املخيــم واملســعفني والشــهود والضحايــا وذويهــم ،والتقاريــر الطبيــة املرفقــة،
وتقريــر النــزول امليــداين ملحــل الواقعــة مــن قبــل فريــق الرصــد املكلــف مــن قبــل اللجنــة ،ومعاينــه
بقايــا الصــاروخ واتجــاه ســقوطه ،والصــور الفوتوغرافيــة املرفقــة ،تأكــد صحــة حصــول االنتهــاك،
وأن الجهــة املســؤولة عنــه هــي عنــارص جامعــة الحــويث املتمركــزة يف مــزارع الدنــن شــال رشق
مخيــم الجابــر يف مدينــة الخوخــة.
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و اقعة قصف حفل زفاف بمنطقة املجمع مديرية الحزم محافظة الجوف بتاريخ 2018/7/17م

تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة بأنــه بتاريــخ 2018/7/17م
ســقطت قذيفــة عــى حفــل زفــاف مبنطقــة املجمــع مديريــة الحــزم محافظــة الجــوف مــا أدى
إىل مقتــل  5اشــخاص بينهــم  4أطفــال  ،واصابــة ســتة آخريــن.
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أسماء القتلى:
م

االسم

العمر

1

حمزه حميرناصر

9سنوات

2

وداد حميرناصر

 14سنة

3

هاجرفهد عبدهللا التام

 19سنة

4

إشراق حسن علي فاضل

 5سنوات

5

تهاني صالح مصلح

 15سنة

1

محمد حميرناصرصالح

 12سنة

2

ندى صالح مصلح

12

3

امنية يحي علي الفقيه

40

4

صالح محمد االحمدي

 4سنوات

5

غنية صالح الدعوس

29سنة

6

هايلة محمد الخيراني

 59سنة

6

سلمى سالم محمد مكهب

 86عام

أسماء الجرحى:

وبحســب مــا جــاء يف تقريــر الفريــق املكلــف بالنــزول اىل مــكان الواقعــة و مــا ورد يف إفــادات
ذوي الضحايــا  ،ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود الذيــن تــم االســتامع إليهــم مــن قبــل اللجنــة
ومنهــم( :ح.ع.ف) و (ف.ع.ص) و(م.ن.ص) فانــه يف الســاعة الخامســة والنصــف مــن مســاء
يــوم 2018/7/17م تعــرض حفــل الزفــاف الــذي كان يقــام يف منطقــة املجمــع مبديريــة الحــزم
للقصــف مبقــذوف صاروخــي نــوع كاتيوشــا وذلــك أثنــاء خــروج النســاء واألطفــال مــن مــكان
الحفــل وعندمــا هــرع أبنــاء الحــي اىل مــكان القصــف وجــدوا الجثــث واالشــاء متناثــرة يف املــكان
ومنظــر النســاء واألطفــال ملطخــن بالدمــاء  ،وقــد تــم اســعاف الضحايــا اىل املستشــفى و كان
اغلبهــم قــد فــارق الحيــاه ومل ينجــو مــن الضحايــا عــدا الضحيــة الطفــل محمــد حمــر نــارص
الــذي خضــع للعــاج يف املستشــفى اىل ان تحســنت حالتــه الصحيــة ومــن خــال فحــص شــظايا
الصــاروخ ونوعيتــه وزاويــة واتجــاه ســقوطه  ،تبــن أن مصــدر إطــاق الصــاروخ هــو مــن اتجــاه
جبــال الســاقية والتــي تبعــد عــن مديريــة الحــزم عاصمــة محافــظ الجــوف مبــا يزيــد عــن  20كلــم
بقصــف والتــي تســيطر عليهــا جامعــة الحــويث .
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النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،ومــا احتــواه ملــف القضيــة مــن
صــور ووثائــق وشــهادات وفاة ومحــارض نــزول وتقاريــر معاينــة ومــا ورد يف اقــوال ذوي الضحايا
وشــهادة الشــهود ،تبــن للجنــة صحــة حصــول االنتهــاك  ،و ان الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك
هــي جامعــة الحــويث املتمركــزة يف جبــال الســاقية الكائنــة يف مديريــة الحــزم محافظــة الجــوف.
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و اقعة الهجوم على قرية جحالن مديرية قعطبة بتاريخ 2018\6\17م

تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة وبحســب مــا تثبتــه الوثائــق
والتقاريــر املرفقــة بامللــف ،بانــه يف متــام الســاعة الثامنــة لي ـاً بتاريــخ 2018\6\17م هاجمــت
مجموعــه مســلحة مــن عنــارص جامعــة الحــويث قريــة جحــان مديريــة مريــس باألســلحة الثقيلة
والرشاشــات الثقيلــة والقناصــات واســتمر الهجــوم حتــى الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف الليــل،
مــا ادى اىل مقتــل ســتة اشــخاص ،واصابــة ســبعة اخريــن بينهــم نســاء واطفــال والضحايــا هــم.

أسماء القتلى:
م

االسم

العمر

1

سيده مصلح محمد التركي

 65عام

2

سعيد محمد مسعد التركي

 17عام

3

ناصرمثنى علي عبدهللا منصر

 26عام

4

يوسف مسعد سعيد التركي

 26عام

5

توفيق احمد عبدهللا مطهر

 33عام

6

عادل مسعد مصلح منصر

 32عام

الجرحى:
م
1
2
3
4
5
6
7

االسم
محمد احمد علي مطهر
علي عبدربه سالم البعي�سي
معين محمد سعيد ويس
رشيد احمد علي مسعد مطهر
هايل ناجي سعيد محمد التركي
عبدهللا مسعد سعيد التركي
محمد ناجي صالح عبدهللا مطهر

العمر
 26عام
 31عام
 26عام
 36عام
 21عام
 29عام
 24عام
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نوع االصابة
اصابة بالراس
اصابة بالصدر
شظايا في اليد اليمنى
شظايا في القدم اليمنى
شظية بيده اليمنى
شظية بيده اليمنى
عدة شظايا في القدمين

وبحســب مــا ورد يف افــادات الضحايــا وذويهــم ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الذيــن تم االســتامع
اليهــم مــن قبــل اللجنــة ومنهــم( :ج.ع.م.ت) و (ن.م.ص.ت) فانــه ويف الســاعة الثامنــة مســاء يف
تاريــخ 2018\6\17م ،هاجمــت عنــارص مــن جامعــة الحــويث بقيــادة املدعــو هاشــم الغربــاين
قريــة جحــان الكائنــة يف مديريــة مريــس محافظــة الضالــع باألســلحة الثقيلــة والرشاشــات
والقناصــات واســتمر الهجــوم عــى القريــة حتــى الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف الليــل ،وكان يتــم
قصــف القريــة واطــاق النــار عــى املبــاين بصــورة عشــوائية ودون متييــز ،كــا أن عنــارص جامعة
الحــويث كانــت تقــوم بإطــاق النــار حتــى عــى األهــايل الــذي كانــوا يحاولــوا اســعاف املصابــن،
وفــد أدى الهجــوم عــى القريــة والقصــف العشــوايئ عــى منــازل املواطنــن اىل ترويــع األهــايل
ونتــج عنــه مقتــل ســتة اشــخاص ،واصابــة ســبعة اخريــن بينهــم نســاء واطفــال وتكــرر الهجــوم
عــى القريــة مــن قبــل عنــارص الجامعــة املتمركزيــن عــى اطــراف القريــة عــدة مــرات يف األيــام
الالحقــة مــا تســبب يف نــزوح العديــد مــن األهــايل .

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة واالدلــة التــي حصلــت عليهــا ومــن
خــال مــا جــاء يف اقــوال الشــهود وافــادات الضحايــا والتقاريــر الطبيــة املرفقــة ،تأكــد لــدى صحة
وقــوع االنتهــاك  ،وان الجهــة املســؤولة عنــه هــي عنــارص جامعــة الحــويث املتمركــزة يف جبــل
ناصــه بقيــادة املدعــو  /هشــام الغربــاين.
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و اقعة قصف قرية الخيامي – مديرية املعافرمحافظة تعزبتاريخ 2018/1/22م

تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،بأنــه ويف متــام الســاعة
( )11:00صباحــا بتاريــخ 2018/1/22م ،تعرضــت قريــة الخيامــي الواقعــة يف مديريــة املعافــر –
محافظــة تعــز للقصــف بعــدد أربعــه صواريــخ مــا ادى اىل مقتــل (  ) 4اشــخاص بينهــم امــرأة و
اصابــة (  ) 21شــخص بينهــم ( )11مــرأة و( )9اطفــال

أسماء القتلى:
م
1
2
3
4

العم ــر
 35سنة
 55سنة
 16سنة
 60سنة

االس ــم
اروى احمد علي غالب
علي عبده شمسان فارع القاسمي
ق�صي عبداللطيف عبدالجبارالعكادي
فازعة محمد مقبل الباقري
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أسماء الجرحى
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

العمر
 15سنة
 13سنة
 20سنة
 20سنة
 28سنة
 45سنة
 25سنة
 16سنة
 28سنة
 20سنة
 13سنة
 8سنة
 20سنة
 23سنة
 25سنة
 60سنة
 12سنوات
 10سنة
 11سنة
 25سنة
 17سنة

االسم
جهان عبدالوهاب عبدالرقيب
عدي عبداللطيف عبدالجبار
رملة عبدالعليم عبده سيف
وعفيفة فارع ناجي
ورود عبدالعظيم
عتيقة عبدالجبار
رشا علي عبدالرقيب
رفيده احمد عبدالرقيب
نشوه عبدالقوي عبدالرقيب
حليمة محمد علي الكبير
شداد زيد علي عبدهللا
جابرعبداللطيف عبدالجبار
حليمة عادل حمود
ام كلثوم محمد عبدالجبار
فاطمة محمد احمد شمسان
عبده ثابت اللحجي
احمد عبدهللا علي عالله
مهند عبدهللا عالله
اشرف نجيب عبده ناجي
روضة احمد غالب
فاطمة محمد علي ناجي

وبحســب مــا ورد يف إفــادات ذوي الضحايــا ،ومــا تضمنــه تقريــر فريــق النــزول امليــداين املكلــف
مــن قبــل اللجنــة ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود الــذي تــم االســتامع إليهــم مــن قبــل اللجنــة
ومنهــم( :ع ع ا ،).و(ع ع س م) ،و(ع ع ا) ,و(م ع ع ا) فإنــه يف صبــاح يــوم االثنــن وعنــد حــوايل
الســاعة ( )11:00بتاريــخ 2018/1/22م ،ســقط صــاروخ يعتقــد انــه مــن نــوع كاتيوشــا عــى
قريــة الخيامــي بجــوار مقــرة القريــة مــا أدى اىل إصابــة الطفــل عمــران عفيــف ( )15ســنة وعىل
اثــر ذلــك تجمــع اهــايل القريــة بجــوار املواطــن منــزل عبــده ياســن ملشــاهدة املصــاب الــذي تــم
نقلــة اىل هنــاك وملحاولــة إســعافه ثــم وبعــد اقــل مــن نصــف ســاعة تــم ســاع صفــر صــاروخ
اخــر وســقط بالقــرب مــن املــكان الــذي يتجمــع فيــه االهــايل جــوار منــزل عبــده ياســن وعــى
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بعــد حــوايل  10امتــار منهــم مــا أدى اىل ســقوط عــدد كبــر مــن الضحايــا عــى األرض بــن
قتيــل وجريــح ,اضافــة اىل مقتــل عــدد كبــر مــن املــوايش  ,ثــم تــى ذلــك بحــوايل عــر دقائــق
ســقوط صــاروخ ثالــث يبعــد عــن مــكان ســقوط الصــاروخ الثــاين بحــوايل  500مــر عــى االقــل
ومل يصــب فيــه احــد ألنــه ســقط يف احــد املــزارع  ,وبعــد ذلــك بحــوايل عــر دقائــق ايضــا ســمع
دوي انفجــار بســبب ســقوط صــاروخ رابــع انفجــر امــام بوابــة املعهــد التقنــي بقريــة الخيامــي
حيــث كان يقــام داخــل املعهــد عــرض لقــوات االمــن الخاصــة (االمــن املركــزي) قبــل ســقوط
الصــاروخ الرابــع بســاعه عــى االقــل وتســبب القصــف بالصــاروخ األخــر يف ســقوط عــدد اخــر
مــن القتــى والجرحــى وجميعهــم مــن املدنيــن ,ويبعــد املعهــد التقنــي حيــث ســقط الصــاروخ
الرابــع عــن موقــع ســقوط الصــاروخ األول حــوايل ( )1500مــر وعــن موقــع ســقوط الصــاروخ
الثــاين ( )1000مــر ,وقــد تبــن مــن خــال الفحــص واملعاينــة ان جميــع هــذه الصواريــخ قادمــة
مــن اتجــاه منطقــة دمنــة خديــر رشق قريــة الخيامــي التــي تســيطر عليهــا جامعــة الحــويث,
والقريــة املســتهدفة هــي عبــارة عــن تجمــع ســكاين كبــر يبعــد قرابــة  50كيلــو عــن مناطــق
االشــتباك

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،واألدلــة التــي تــم جمعهــا مــن مــكان ســقوط
الصواريــخ  ،ومــن خــال مــا ورد يف أقــوال الشــهود وافــادات ذوي الضحايــا ،ومــا تضمنتــه التقارير
املرفقــة بامللــف  ،مبــا يف ذلــك تقريــر املعاينــة لشــظايا املقذوفــات ،واتجــاه ســقوط املقذوفــات،
تبــن للجنــة ثبــوت وقــوع االنتهــاك  ،كــا تبــن ان الجهــة املســؤولة عنــه هــي جامعــة الحــويث
التــي تســيطر عــى منطقــة دمنــة خديــر والتــي تحــد مديريــة املعافــر مــن الــرق والتــي يتمركــز
فيهــا عنــارص الجامعــة

نمــاذج لوقائــع قتــل وإصابــة املدنييــن التــي تقــع املســئولية فيهــا علــى طيــران التحالــف العربــي
والقــوات الحكوميــة:
	-1

و اقعة قصف قارب صيد في قرية صيرة  -مديرية زنجبار– م /ابين بتاريخ 2015\8\12م

تتتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة بانــه يف متــام الســاعة
الخامســة مــن صبــاح يــوم 2015\8\12م أطلقــت طائــرة عســكرية صاروخــن عــى قــارب صيــد
بالقــرب مــن قريــة صــرة منطقــة الشــيخ ســامل – مديريــة زنجبــار محافظــة أبــن ،ونتــج عــن
ذلــك تدمــر القــارب ومقتــل ثالثــة اشــخاص كانــوا عــى متنــه وهــم :
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أسماء القتلى:
م
1
2
3

العمر
 19سنة
36سنة
 17سنة

االسم
عبود صالح حميد عبدهللا
بشيرعبدهللا ناصرعبدهللا
عبد مهدي بالليل حمود

وبحســب مــا جــاء يف تقريــر فريــق النــزول امليــداين املكلــف مــن قبــل اللجنــة  ،ومــا ورد يف افادات
ذوي الضحايــا وشــهادة الشــهود الــذي تــم االســتامع اليهــم مــن قبــل اللجنــة ومنهــم( :م،ب،ح،ع)
( ،ص،ع،ن،ع) ( ،ص،ح،ع،أ) (،ص،ع،ن،ع) فانــه يف متــام الســاعة الخامســة مــن صبــاح يــوم
2015\8\12م تعــرض قــارب الصيــد الــذي كان يقــل الضحايــا املذكوريــن ،والــذي كان متواجــد يف
ســاحل قريــة صــرة  -مديريــة زنجبــار – م /ابــن للقصــف بصاروخــن مــن قبــل طائــرة حربيــة
تابعــة لقــوات التحالــف كانــت تحلــق فــوق ســاء القريــة وشــاهدها املواطنــن مــن أبنــاء القريــة
أثنــاء تحليقهــا وعنــد قيامهــا بإطــاق الصواريــخ عــى القــارب  ،مــا ادى اىل تدمــر القــارب وقتل
كل مــن كان عليــه وذلــك بالرغــم انــه وبحســب مــا تضمنتــه االفــادات وشــهادة الشــهود مل يكــن
هنــاك أي هــدف عســكري يف ســاحل القريــة يف حينهــا كــا أن الضحايــا جميعهــم مــن أبنــاء
القريــة ومــن الصياديــن الذيــن ال عالقــة لهــم بالحــرب.

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ،وما احتــواه ملــف القضية مــن صور
ووثائــق وشــهادات وفــاة ومحارض نــزول وتقارير معاينــة وما ورد يف اقــوال ذوي الضحايا وشــهادة
الشــهود ،تبــن للجنــة صحــة حصــول االنتهــاك ،و ان الجهــة املســؤولة عن هــذا االنتهاك هــي طريان
التحالــف العــريب لدعــم الرشعيــة يف اليمــن كــون االســتهداف قــد تــم بطائــرة حربيــة شــاهدها
املواطنــن وهــي تحلــق فــوق ســاء قريــة صــرة وتطلــق الصواريــخ عــى القــارب الــذي كان يقــل
الضحايــا ،وباعتبــار طــران التحالــف هــو املســيط ًر عــى االجــواء اليمنيــة يف حينها  ،وقــد خاطبت
اللجنــة قيــادة قــوات التحالــف عــن الواقعــة وطلبــت منهــم الــرد عــى االستفســارات بشــأنها وذلــك
مبوجــب مذكــرة صــادرة عــن اللجنــة الوطنية مســلمة لقيــادة قــوات التحالف عــر ضابــط االتصال،
وبنــاء عليــه فقــد تأكــد لــدى اللجنــة أن الجهــة املتســببة يف الواقعــة هــي القــوات الحكوميــة
وطــران التحالــف العــريب .واللجنــة بانتظــار مــا يردهــا مــن تحقيقــات أجرتهــا قيــادة التحالــف.

	-2

و اقعة قصف منزل نادي االجدع مديرية ردمان محافظة البيضاء بتاريخ  ٢٠١٨ / ٩ /١٦م

تتلخــص الواقعــة وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة بانــه يف عنــد الســاعة  ٩:٢٠مســاء

23

بتاريــخ  ٢٠١٨ / ٩ / ١٦م تعــرض منــزل الضحيــة نــادي محمــد عبداللــه االجــدع املســتنريي الكائــن
يف قريــة حــوران مديريــة ردمــان مبحافظــة البيضــاء للقصــف مــا ادى اىل تدمــر املنــزل ومقتــل
وإصابــة ١١شــخص مــن ســكان املنــزل وهــم :

أسماء القتلى:
م
1
2
3
4
5
6
7

العمر
 30سنة
 27سنة
 3سنوات
سنتين
 40سنة
7سنوات
عام

االسم
عبدهللا محمد عبدهللا االجدع
عائشة محمد الوهبي
رحمة عبدهللا محمد االجدع
محمد عبدهللا محمد االجدع
فاطمة محمد عبدهللا االجدع
فهد نادي محمد عبدهللا االجدع
معتزنادي محمد عبدهللا االجدع

اسماء الجرحى
م
1
2
3
4

العمر
 40سنة
 11سنة
 22سنة
 25سنة

االسم
نادي محمد عبدهللا االجدع
محمد نادي محمد عبدهللا االجدع
فاله ضيف هللا محمد
أشواق علي صالح االحمدي

وقــد بــارش فريــق اللجنــة املكلــف بالنــزول االنتقــال إىل مــكان الواقعــة ومعاينــة املــكان واالســتامع
إىل افــادات عــدد مــن الضحايــا وذويهــم وشــهادة الشــهود ومنهــم ( ع ن م ) و ( ر م ع ) و ( ز م ج ) و
( ع م آ) والــذي أكــدوا للجنــة بأنــه يف الســاعة  ٩:٢٠مــن مســاء يــوم األحــد املوافــق ٢٠١٨/٩/١٦م
ســمع أهــايل القريــة صــوت طــران يحلــق يف ســاء املنطقــة اســتمر لفــرة بعدهــا ســمع صــوت
انفجــار كبــر مــن جهــة منــزل الضحيــة نــادي االجــدع الــذي يقــع عــى أطــراف قريــة حــوران
والــذي يســكن فيــه هــو وعائلتــه املكونــة مــن زوجتيــه وابنائــه باإلضافــة إىل أرسة أخيــة وحينــا
هــرع أبنــاء القريــة إىل مــكان االنفجــار وجــدوا املنــزل مدمــر بالكامــل واىل جــواره ســيارة الضحية
مدمــرة ،هــي أيضــا واشــاء وجثــث الضحايــا تتناثــر يف املــكان فتــم اخــراج الجثــث واســعاف
الجرحــى وكان معظمهــم حالتهــم حرجــة حيــث بلــغ عــدد الضحايــا  ١١شــخص منهــم  ٧قتــى و٤
جرحــى ومعظمهــم مــن النســاء واألطفــال وجميعهــم مــن املدنيــن ومل يكــن يوجــد بالقــرب مــن
املنــزل اي هــدف او ثكنــه عســكرية كــا ان القريــة واملنطقــة ال تشــهد اي عمليــات عســكرية .
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النتيجة
مــن خــال االطــاع عــى مــا تضمنــه ملــف الواقعــة ومــا ورد يف افــادات الضحايــا وذويهــم
وشــهادة الشــهود ومــا ورد يف تقريــر املعاينــة املرفــوع مــن قبــل فريــق اللجنــة املكلــف بالنــزول
ومــا تحكيــه الصــور والتقاريــر الطبيــة  ،تبــن للجنــة صحــة حصــول االنتهــاك املتمثــل بقصــف
منــزل الضحيــة نــادي االجــدع يف قريــة حــوران مديريــة ردمــان مبحافظــة البيضــاء وثبــوت
مســؤولية طــران التحالــف العــريب عــن هــذه الواقعــة باعتبــاره الطــران الوحيــد الــذي
يســيطر عــى أجــواء الجمهوريــة اليمنيــة خــال فــرة الحــرب وقــد خاطبــت اللجنــة قيــادة
قــوات التحالــف عــن الواقعــة وطلبــت منهــم الــرد عــى االستفســارات بشــأنها وذلــك مبوجــب
مذكــرة صــادرة عــن اللجنــة الوطنيــة مســلمة لقيــادة قــوات التحالــف عــر ضابــط االتصــال،
وبنــاء عليــه فقــد تأكــد لــدى اللجنــة أن الجهــة املتســببة يف الواقعــة هــي القــوات الحكوميــة
وطــران التحالــف العــريب .واللجنــة بانتظــار مــا يردهــا مــن تحقيقــات أجرتهــا قيــادة التحالــف.
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و اقعة قصف سيارة تقل مدنيين في منطقة العريش – مديرية موزع – محافظة تعز

تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،بأنــه يف يــوم الجمعــة املوافــق
2018/4/20م الســاعة ( )10:30صباحــا ،كان محفــوظ غالــب عائــد اىل مديريــة مــوزع قادمــا
مــن منطقــة الــرح بســيارته نــوع (هيلوكــس) التــي كان يعمــل بهــا يف نقــل الــركاب بــن مديريــة
مــوزع والــرح وعنــد وصــول الســيارة اىل منطقــة العريــش تعرضــت الســيارة للقصــف املبــارش
مــا تســبب يف مقتــل ( )19شــخص هــم جميــع الــركاب الذيــن كانــوا عــى مــن الســيارة
والضحايــا هــم:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

أسماء القتلى:
العمر
 25سنة
 21سنة
 43سنة
 32سنة
 58سنة
 35سنة
 40سنة
 70سنة
 58سنة

االسم
منصور احمد محمد مهجلي
تامرهائل احمد
عبدهللا ثابت احمد
شكري طالب محمد
عبدهللا سالم
هاشم محمد عبدهللا
محفوظ طالب محمد
حسن علي عمرزيد
احمد محمد هكيب

25

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

 25سنة
 12سنة
 19سنة
 60سنة
 40سنة
 60سنة
 35سنة
 25سنة
 9سنوات
 20سنة

صدام عبده علي هكيب
نائل علي احمد
راشد عبدهللا عبده
محمد عبده الحاوي
علي محمد عبده الحاوي
ثابت سعيد الحاوي
عبدهللا احمد الحاوي
محمد احمد الحاوي
جواد محمد احمد
سالم احمد عرجاش

وقــد بــارشت اللجنــة التحقيــق يف القضيــة مــن خــال النــزول امليــداين إىل مــكان الواقعــة ،ومتــت
مقابلــة عــدد مــن ذوي الضحايــا ،واالســتامع إىل عدد مــن الشــهود واملســعفني ،ومنهــم (ع .ا.م .م)،
و(م.ح .س) ،و(م .م.ع .هـــ) ،والــذي افــادوا أن الطــران كان يحلــق فــوق ســاء املنطقــة يف الوقت
الــذي كانــت فيــه ســيارة الضحيــة محفــوظ غالــب تســر يف الطريــق بالقــرب مــن مفــرق مــوزع
يف منطقــة العريــش وعــى متنهــا مجموعــة كبــرة مــن الــركاب ،وأثنــاء ذلــك تــم قصــف الســيارة
بصــاروخ اســتهدفها بشــكل مبــارش مــا أدى إىل مقتــل جميــع الــركاب الذيــن كانــوا عليهــا  ،ثــم
بعــد ذلــك اســتمر الطــران بالتحليــق ومل يســتطع احــد مــن املواطنــن االقــراب مــن املــكان لعــدة
ســاعات خوفــا مــن ان يتــم القصــف مجــددا  ،وبعــد ان تــم التأكــد مــن مغــادرة الطــران هــرع
األهــايل اىل املــكان ووجــدوا جثــث الضحايــا متفحمــة يف موقــع القصــف واالشــاء متناثــرة يف
كل مــكان فقامــوا بجمــع الجثــث واالشــاء ودفنهــا جميعــا  ،كــا افــأد الشــهود بأنــه مل يكــن
هنــاك أي ثكنــة أو هــدف عســكري يف املنطقــة التــي تــم اســتهدافها .وان جميــع الضحايــا مــن
املدنيــن .

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات الــذي قامــت بــه اللجنــة ومــن خــال تقريــر الفريــق امليــداين ،ومــا ورد
يف أقــوال الضحايــا وأقاربهــم ،وشــهادة شــهود الواقعــة الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة ،ومــا
تضمنتــه شــهادات الوفــاة الخاصــة بالضحايــا واملرفقــة بامللــف  ،وحيــث ان الواقعــة حدثــت يف
منتصــف النهــار ،وســمع معظــم األهــايل صــوت الطــران وشــاهدوه وهــو يحلــق بعلــو منخفــض
يف ســاء املنطقــة ،وأعقــب ذلــك قصــف الســيارة بصــاروخ جــو ارض أدى اىل تدمريهــا ومقتــل
كل مــن كانــوا عليهــا .وحيــث أن الســيطرة عــى أجــواء الجمهوريــة اليمنيــة خــال فــرة الحــرب
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تنفــرد بهــا قــوات التحالــف العــريب لدعــم الرشعيــة ، ،فإنــه وبنــاء عليــه يتأكــد لــدى اللجنــة
أن طــران التحالــف العــريب هــو املســؤول عــن هــذه الواقعــة .وقــد خاطبــت اللجنــة قيــادة
قــوات التحالــف عــن الواقعــة وطلبــت منهــم الــرد عــى االستفســارات بشــأنها وذلــك مبوجــب
مذكــرة صــادرة عــن اللجنــة الوطنيــة مســلمة لقيــادة قــوات التحالــف عــر ضابــط االتصــال،
وبنــاء عليــه فقــد تأكــد لــدى اللجنــة أن الجهــة املتســببة يف الواقعــة هــي القــوات الحكوميــة
وطــران التحالــف العــريب .واللجنــة بانتظــار مــا يردهــا مــن تحقيقــات أجرتهــا قيــادة التحالــف.

و اقعــة قصــف طيــران التحالــف لعمــارة /يونــس قاســم محمــد الطيــب كريتــر – عــدن  -بتاريــخ
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تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة وبحســب مــا جــاء يف الوثائــق
والتقاريــر املرفقــة بامللــف بانــه يف تاريــخ 2015\4\27م يــوم االثنــن الســاعة الثامنــة صباح ـاُ
يف منطقــة القطيــع شــارع مــأرب مبديريــة كريــر ســقط صــاروخ عــى عــارة الضحيــة /يونــس
قاســم محمــد الطيــب املكونــة مــن ثالثــة ادوار مــا ادى اىل تدمــر العــارة وســقوط ( )4قتــى
واثنــن جرحــى والضحايــا هــم:

أسماء القتلى:
م
1
2
3

العمر
 53عام
 42عام
 37عام

االسم
يونس قاسم محمد الطيب
ايهاب قاسم محمد الطيب
بشرى قاسم غالم

اسماء الجرحى:
م
1
2

العمر
 11عام
 3اعوام

االسم
ايهاب يونس قاسم محمد الطيب
مريم يونس قاسم محمد الطيب

وقــد بــارشت اللجنــة التحقيــق يف الواقعــة مــن خــال النــزول امليــداين اىل مــكان الواقعــة ومقابلــة
ذوي الضحايــا واالســتامع اىل عــدد كبري مــن الشــهود واملســعفني ومنهــم( :م،ق،غ،ح) ( ،م،م،ح،هـ)
( ،ر،أ،ب) ( ،ف،م،ع،أ) والــذي أفــادوا بانــه وبعــد ســيطرة عنــارص جامعــة الحــويث وقــوات صالــح
عــى مديريــة كريــر كانــت مجموعــات مــن هــذه العنــارص متمركــزة يف منطقــة معاشــيق ويف
منــزل الرئيــس الســابق عــي ســامل البيــض وكــذا يف مقــر البنــك االهــي ونــادي التنــس وكان
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يوجــد عــى بعــض املبــاين عــدد مــن القناصــة وكان طــران التحالــف بقصــف يف املنطقــة بشــكل
مســتمر وبكثافــة ويف يــوم االثنــن بتاريــخ  2015/4/27م كان هنــاك تحليــق كثيــف للطــران
وعنــد الســاعة الثامنــة صباحــا تفاجــئ االهــايل بســقوط صــاروخ عــى عــارة الضحيــة /قاســم
الطيــب املكونــة مــن ثالثــة ادوار مــا أدى اىل انهيارهــا بالكامــل وتــويف جــراء ذلــك يونــس قاســم
الطيــب وزوجتــه بــرى قاســم غــام وابنــه قاســم يونــس الطيــب وشــقيقه ايهــاب يونــس قاســم
محمــد الطيــب واصيــب ابــن اخيــه ايهــاب يونــس قاســم الطيــب وابنتــه مريــم يونــس قاســم واثــر
ذلــك هــرع االهــايل اىل مــكان القصــف وقامــوا بانتشــال الجثــث مــن تحــت االنقــاض كــا تــم
اســعاف الجرحــى اىل املستشــفى.

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة يف هــذه الواقعــة ومــا جــاء يف تقريــر الفريــق
امليــداين واقــوال اقربــاء الضحايــا وشــهادة الشــهود واملســعفني الــذي اســتمعت اليهــم اللجنــة،
ومــا تضمنتــه التقاريــر الطبيــة وشــهادات الوفــاة للضحايــا ولكــون الواقعــة حدثــت صباحــاً
وســمع معظــم االهــايل صــوت الطــران وهــو يحلــق بعلــو منخفــض يف ســاء املنطقــة
واعقــب ذلــك قصــف صاروخــي عــى العــارة التابعــة للضحيــة ،وحيــث ان كافــة التحقيقــات
التــي قامــت بهــا اللجنــة تؤكــد صحــة وقــوع االنتهــاك وان االســتهداف تــم مــن خــال قصــف
الطــران وحيــث ان الســيطرة عــى اجــواء الجمهوريــة اليمنيــة خــال فــرة الحــرب تنفــرد بهــا
قــوات التحالــف العــريب لدعــم الرشعيــة ،فانــه وبنــاء عليــه يتأكــد لــدى اللجنــة صحــة وقــوع
االنتهــاك وان طــران التحالــف هــو املســؤول عــن هــذه الواقعــة ،وقــد خاطبــت اللجنــة قيــادة
قــوات التحالــف عــن الواقعــة وطلبــت منهــم الــرد عــى االستفســارات بشــأنها وذلــك مبوجــب
مذكــرة صــادرة عــن اللجنــة الوطنيــة مســلمة لقيــادة قــوات التحالــف عــر ضابــط االتصــال،
وبنــاء عليــه فقــد تأكــد لــدى اللجنــة أن الجهــة املتســببة يف الواقعــة هــي القــوات الحكوميــة
وطــران التحالــف العــريب .واللجنــة بانتظــار مــا يردهــا مــن تحقيقــات أجرتهــا قيــادة التحالــف.

ثانيا :تجنيد األطفال
يعــد تجنيــد األطفــال مــن االنتهــاكات الجســيمة التــي تحظرهــا الترشيعــات الوطنيــة واملواثيــق
الدوليــة املعنيــة بحاميــة األطفــال ،وعــى وجــه الخصــوص «اتفاقيــة حقــوق الطفــل» املصــادق
عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة ،و»الربتوكــول االختيــاري األول امللحــق باالتفاقيــة» ،واللــذان
يحظــران اســتخدام األطفــال يف النزاعــات املســلحة وتجنيدهــم ،باإلضافــة إىل «قانــون حقــوق
الطفــل اليمنــي» املتوائــم مــع االتفاقيــة .ولهــذا فقــد اهتمــت اللجنــة بهــذا النــوع مــن االنتهــاكات
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الســيام مــع توافــر الكثــر مــن صــور اســتخدام وتجنيــد األطفــال أثنــاء النــزاع املســلح ســواء
باملشــاركة املبــارشة يف القتــال أو يف تقديــم العــون للمقاتلــن ،مــا تســبب يف تعريــض أولئــك
األطفــال للخطــر.
وخــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر قامــت اللجنــة بالتحقيــق يف عــدد ( )51واقعــة انتهــاك
متعلــق بتجنيــد األطفــال واســتخدامهم يف االعــال القتاليــة والعســكرية وجميــع هــذه االنتهــاكات
املتعلقــة بتجنيــد األطفــال انفــردت بهــا جامعــة الحــويث.

نماذج لعدد من الوقائع التي انهت اللجنة التحقيق فيها واملتعلقة بتجنيد األطفال :
	-1

و اقعة تجنيد ومقتل الطفل (ي .ع .ص.أ)  15سنة  -أمانة العاصمة 2018/12/4م

تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة أن الطفــل (ي .ع .ص.أ)  15ســنة
 مــن أبنــاء حــي الصافيــة بأمانــة العاصمــة تــم اخــذه مــن املدرســة وتجنيــده يف املــرة األوىل يفنهايــة العــام 2017م وبعــد تقــدم والــده ببالغــات وشــكاوى ومطالبتــه بــرورة إعــادة ابنــه اليــه
تــم الســاح للضحيــة بالعــودة ثــم بعــد ذلــك وبتاريــخ 2018/11/20م اتصــل الضحيــة بوالدتــه
التــي تعيــش يف منــزل اخــر غــر منــزل والــده وأبلغهــا أنــه ســيذهب إىل عنــد صديــق لــه  ،لكنــه
اختفــى بعــد ذلــك ملــدة  14يــوم ثــم بعــد قيــام عائلتــه بالبحــث عنــه تــم ابالغهــم بانــه قتــل يف
الجبهــة وأن جثتــه يف املستشــفى العســكري.
وبحســب مــا ورد يف افــادة ذوي الطفــل الضحيــة  ،ومــا جــاء يف شــهادة شــهود الواقعــة الــذي
تــم االســتامع اليهــم مــن قبــل اللجنــة ومنهــم ( :م ع م ج ) و ( ا ع ص ا ) فأنــه ويف نهايــة العــام
2017م تــم أخــذ الطفــل (ي .ع .ص.أ)  15ســنة والــذي كان بــدرس يف الصــف التاســع مــن املدرســة
التــي يتعلــم بهــا مــن قبــل إحــدى قيــادات جامعــة الحــويث وهــو املدعــو إبراهيــم الرسيحــي
املكنــى بابــو مالــك والــذي يقــوم باســتقطاب األطفــال مــن مركــز بــدر املوجــود جــوار جامــع بــدر
الكائــن يف حــي الصافيــة شــارع  45وتــم مبــارشة نقــل الضحيــة إىل الجبهــة للقتــال دون موافقــة
وعلــم والــده ووالدتــه  ،ويف حينهــا قــام والــد الطفــل بالبحــث عــن ابنــه وقــدم عــدد مــن البالغــات
والشــكاوى اىل البحــث الجنــايئ وقســم رشطــة  45بأمانــة العاصمــة  ،ثــم وبوســاطة مــن املدعــو
مبــارك املشــن القيــادي يف جامعــة الحــويث يف منطقــة الصافيــة بأمانــة العاصمــة طلــب مــن والد
الطفــل التنــازل عــن البــاغ ضــد املدعــو إبراهيــم الرسيحــي وســيتم إعــادة ابنــه اليــه  ،وبالفعــل تم
إعــادة الطفــل اىل املنــزل لكنــه كان قــد تلقــى املحــارضات العقائديــة وتــم إعطــاءه دورات عســكرية
وثقافيــة مــن قبــل قيــادة جامعــة الحــويث ثــم بعــد ذلــك وبتاريــخ 2018/11/20م اتصــل الضحية

29

الطفــل بوالدتــه التــي كانــت تعيــش يف منــزل منفصــل وابلغهــا بانــه ســيذهب اىل صديــق لــه
واختفــى بعــد هــذه املكاملــة وبعــد متابعــة اهــل الضحيــة وبحثهــم عنــه يف كل مــكان وبتاريــخ 14
2018/12/م تلقــت عائلــة الطفــل اتصــال مــن قبــل عنــارص مــن جامعــة الحــويث ابلغوهــم فيــه
بــان الطفــل قــد قتــل وان جثتــه موجــوده يف املستشــفى العســكري.

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف أقــوال املبلــغ ،وشــهادة شــهود الواقعــة،
ثبــت لــدى اللجنــة مســؤولية جامعــة الحــويث عــن هــذا االنتهــاك ،وبالتحديــد إدارة مركــز بــدر يف
حــي الصافيــة والقيــادي يف جامعــة الحــويث املدعــو إبراهيــم الرسيحــي املكنــى بأبــو مالــك ،
إضافــة إىل بقيــة قيــادة الجامعــة املســؤولني عــن تجنيــد الضحيــة ،وتدريبــه ،والــزج بــه يف جبهــة
القتــال.

 -2و اقعــة تجنيــد االطفــال وهــم (:م .م ص ع) – (ع .ا .ق) –(ع .ي .ز) – (ع .خ.ع)( -ز .م ص / ).مدرســة
الفــاروق بالرجــم – مديريــة الرجــم – محافظــة املحويــت بتاريــخ 2018/11/14م .
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة ومــا ورد يف افــادات ذوي الضحيــة ومــا جــاء
يف شــهادة الشــهود وهــم ( :م.ح.ص) و (س.إ.ح ) انــه بتاريــخ 2018/11/14م تــم تجنيــد خمســة
اطفــال مــن طــاب مدرســة الفــاروق مبديريــة الرجــم محافظــة املحويــت وجميعهــم ال تتجــاوز
اعامرهــم خمســة عــر ســنة بامــر مــن مــرف املديريــة املدعــو (ابــو مالــك) ومجموعــة آخريــن
مــن قيــادة الجامعــة يف املديريــة منهــم عــي يحيــى املرجلــة وبســام صالــح وذلــك بغــرض الــزج
بهــم يف الحــرب وارســالهم اىل الجبهــات خصوصــا بعــد ان فشــلت حمــات التجنيــد للكبــار التــي
تقــوم بهــا الجامعــة مــا اضطــر قيــادة الجامعــة خطــف بعــض االطفــال مــن املــدارس واملرافــق
العامــة  ,والقيــام بتجنيدهــم ومــن دون اذن او حتــى علــم اهــايل االطفــال ,كــا جــاء يف افــادة
ذوي الضحايــا ان قيــادة الجامعــة ترفــض اعــادة االطفــال اىل اهاليهــم برغــم مناشــدة االهــايل
املتكــررة ومطالبتهــم بإعــادة اطفالهــم .

النتيجة :
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة ومــا تضمنــه ملــف القضيــة والتقاريــر املرفقــة ومــا
جــاء يف شــهادة الشــهود تبــن للجنــة صحــة وقــوع االنتهــاك وان الجهــة املســئولة عــن ارتــكاب
هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث بقيــادة مــرف املديريــة املدعــو ابــو مالــك ومبشــاركة عــدد
مــن قيــادة الجامعــة يف املديريــة ومنهــم عــي يحيــى املرجلــة وبســام صالــح  .إضافــة إىل بقيــة
قيــادة الجامعــة املســؤولني عــن تجنيــد الضحيــة ،وتدريبــه ،والــزج بــه يف جبهــة القتــال.
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 -3و اقعــة تجنيــد ومقتــل الطفــل (و.ع.ق.أ)  15ســنة – مديريــة عيــال ســريح – محافظــة عمــران بتاريــخ
2018/4/17م .
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة ومــا ورد يف افــادات ذوي الضحيــة ومــا جــاء
يف شــهادة الشــهود ومنهــم ( :ح.ق.م.ج) و (ص.ح.ح.أ) انــه بتاريــخ 2018/4/17م قامــت عنــارص
مــن جامعــة الحــويث بقيــادة املــرف االمنــي يف املديريــة باخــذ الضحيــة الطفــل (و.ع.ق.أ) 15
ســنة  -اىل احــد املعســكرات التابعــة للجامعــة بــدون علــم او موافقــة عائلتــه وهنــاك تــم تجنيــد
الطفــل وتدريبــه عــى القتــال عــى مختلــف االســلحة مــن خــال دورة عســكرية وثقافيــة ملــدة
اســبوعني ثــم بعــد ذلــك تــم ارســاله اىل جبهــة الحديــدة ليقاتــل يف صفــوف الجامعــة وبعــد فــرة
مــن ارســاله تــم ابــاغ عائلــة الضحيــة بانــه قــد قتــل يف جبهــة التحيتــا مبحافظــة الحديــدة .
النتيجة :
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة ومــا تضمنــه ملــف القضيــة والتقاريــر املرفقــة ومــا
جــاء يف شــهادة الشــهود تبــن للجنــة صحــة وقــوع االنتهــاك بحــق الضحيــة وان الجهــة املســئولة
عــن ارتــكاب هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث بقيــادة مــرف الجامعــة يف مديريــة عيــال
رسيــح إضافــة إىل بقيــة قيــادة الجامعــة املســؤولني عــن تجنيــد الضحيــة ،وتدريبــه ،والــزج بــه
يف جبهــة القتــال.

 -4و اقعة تجنيد ومقتل الضحية (ه .ع .ص.ح)  14سنة  -مديرية سنحان محافظة صنعاء
تلخــص الواقعــة بحســب ملــف القضيــة لــدى اللجنــة وبحســب افــادة ذوي الضحيــة ومــا جــاء يف
شــهادة الشــهود الذيــن اســتعمت لهــم اللجنــة ومنهــم  ( :ح.ع.أ.س ) و ( م .أ.ع.ج) بأنــه يف بدايــة
العــام 2018م تــم تجنيــد الطفــل الضحيــة (ه .ع .ص.ح)  14ســنة مــن أهــايل مديريــة ســنحان عزلة
وادي االجبــار محافظــة صنعــاء وهــو مــن مواليــد العــام2004م وذلــك مــن قبــل مــرف وقيــادة
جامعــة الحــويث يف مديريــة ســنحان الــذي قامــوا بتجنيــد الطفــل وضمــه اىل صفــوف الجامعــة
واخــذه إىل أحــد املعســكرات التابعــة للجامعــة  ،حيــث تــم إخضاعــه لــدورة ثقافيــة وعســكرية ملــدة
أســبوعني ثــم بعدهــا تــم إرســاله اىل جبهــة الســاحل الغــريب للقتــال مــع عنــارص الجامعــة يف
املعــارك التــي تــدور هنــاك  ،وبتاريــخ 2018/11/1م تــم إبــاغ عائلــة الضحيــة بأنــه قــد قتــل وهــو
يقاتــل يف صفــوف جامعــة الحــويث يف جبهــة الســاحل الغــريب.

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة ومــا تضمنــه ملــف القضيــة ومــا جــاء يف شــهادة
الشــهود تبــن للجنــة صحــة وقــوع االنتهــاك بحــق الضحيــة وان الجهــة املســئولة عــن ارتــكاب
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هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث  ,بقيــادة مــرف الجامعــة يف مديريــة ســنحان إضافــة إىل
بقيــة قيــادة الجامعــة املســؤولني عــن تجنيــد الضحيــة ،وتدريبــه ،والــزج بــه يف جبهــة القتــال.

ثالثا :زراعة األلغام
تعتــر زراعــة األلغــام الفرديــة مــن االنتهــاكات املجرمــة يف القانــون الــدويل اإلنســاين ،واملواثيــق
املرتبطــة بهــا ،ومنهــا« :اتفاقيــة أوتــاوا لحظــر اســتعامل وتخزيــن وإنتــاج ونقــل األلغــام املضــادة
لألفــراد» ،واملصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة يف العــام 1998م .وقــد أدرجــت اللجنــة
جرميــة زراعــة األلغــام ضمــن قوائــم االنتهــاكات التــي متنحهــا اللجنــة الكثــر مــن االهتــام يف
عمليــة الرصــد والتحقيــق  ،وخــال الفــرة التــي يُغطيهــا التقريــر ،رصــدت اللجنــة ( )44حالــة

زراعــة الغــام فرديــة ،نتــج عنهــا ســقوط ( )52قتيــا ،بينهــم ( )4نســاء و( )11طفــل  ،إضافــة
إىل ســقوط (  )30جريــح ،مــن بينهــم ( )8نســاء و ( )4أطفــال ،تنفــرد باملســؤولية فيهــا جامعــة
الحــويث

نماذج من الوقائع املتعلقة بزراعة االلغام التي انهت اللجنة التحقيق فيها :
 -1و اقعــة مقتــل الضحايــا جمــال ناصــر وتوفيــق ناصــر و رضــوان ناصــر و شــمس الديــن معيــن واصابــة
يوســف ناصــر ومعــاذ معيــن ،محافظــة تعــز ،مديريــة املخــأ بتاريــخ 2018/12/30م
تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا جــاء يف إفــادات الضحايا
وشــهادات الشــهود ،ومنهــم( :ن .ع .ع ) و(ف .ز .م) و(ب .ز .م) بأنــه يف حــوايل الســاعة ()1:30
ظهــرا بتاريــخ 2018/12/30م ،وأثنــاء مــا كان االطفــال الضحايــا جــال نــارص وتوفيــق نــارص
ورضــوان نــارص وشــمس الديــن معــن ويوســف نــارص ومعــاذ معــن يركبــون عــى مــن دراجــه
ناريــة يف مــزارع الرمــة منطقــة يختــل مديريــة املخــا  ،متجهــن اىل مزرعتهــم انفجــر بهــم لغــم
أريض أدى اىل نســف الدراجــة الناريــة التــي كانــوا عليهــا ونتــج عــن ذلــك مقتــل اربعــه اطفــال
وهــم توفيــق ورضــوان وشــمس الديــن وجــال ،واصابــة اثنــن اخريــن هــم يوســف نــارص الــذي
بــرت رجليــه يف االنفجــار ومعــاذ معــن الــذي اصيــب بشــظايا يف أضالعــه وكســور يف رجلــه
اليمنــى وتــم اســعاف املصابــن اىل مستشــفى اطبــاء بــا حــدود يف املخــا ثــم تــم تحويلهــم اىل
محافظــة عــدن لتلقــي العــاج  ،امــا القتــى فقــد تــم تجميــع اشــائهم ودفنهــم يف القريــة  ،كــا
أفــاد شــهود الواقعــة بــأن جامعــة الحــويث هــي الجهــة التــي كانــت مســيطرة عــى املزرعــة وهــي
التــي قامــت بزراعــة العديــد مــن األلغــام يف العديــد مــن املــزارع قبــل انســحابهم مــن املنطقــة
بهــدف إعاقــة تحــرك أفــراد املقاومــة وقــوات الجيــش .
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أسماء وبيانات الضحايا
م
1
2
3
4
5
6

اسم الضحية
جمال ناصرعلي عبدهللا
توفيق ناصرعلي عبدهللا
رضوان ناصرعلي عبدهللا
شمس الدين معين علي عبدهللا
يوسف ناصرعلي عبدهللا
معاذ معين علي عبدهللا

العمر
 13سنة
 10سنة
 8سنة
 13سنة
 16سنة
 11سنة

الحالة
متوفي
متوفي
متوفي
متوفي
بترت رجليه وشظايا في انحاء متفرقة بالجسم
كسور في االضالع وكسور في الرجل اليمنى

-2و اقعة مقتل الضحية نا�ســي صالح ســالم علي وعبده عوض حيدره واصابة /صالح ســالم عوض ناصر
مديرية تبن – م /لحج بتاريخ 2015\8\4
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف الواقعــة لــدى اللجنــة ،وبحســب مــا تثبتــه الوثائــق
والتقاريــر املرفقــة بامللــف ،بانــه بتاريــخ 2015/8/4م واثنــاء مــا كان الضحيتــن نــايس صالــح
ســامل عــي وعبــده عــوض حيــدره و صالــح ســامل عــوض نــارص يركبــون عــى مــن عربــة
خشــبية يجرهــا جمــل ،وعنــد وصولهــم اىل منطقــة بجــوار اللــواء الخامــس  -مديريــة تــن – م/
لحــج ،انفجــر بهــم لغــم اريض تســبب بقتــل الضحيتــن /نــايس صالــح ســامل عــي وعبــد عــوض
حيــدره واصابــة /صالــح ســامل عــوض نــارص بشــظية يف العــن اليمنــى.

اسماء القتلى:
م
1
2

اسم الضحية
نا�سي صالح سالم علي
وعبده عوض حيدره

العمر
 33سنة
 34سنة

مالحظات

اسماء الجرحى:
م

االسم

العمر

نوع االصابة

1

صالح سالم عوض ناصر

 25عام

اصابة في العين اليمنى – نتج عنها ازالة العين

وبحســب مــا ورد يف افــادات الضحيــة وذوي القتــى ،ومــا جــاء يف شــهادة شــهود الواقعــة
والتــي تــم االســتامع اليهــا مــن قبــل اللجنــة ومنهــم( :م.م.م.س) و (ف.ر.ع.م) فانــه بتاريــخ
2015/8/4م ،وعندمــا كان الضحايــا املذكوريــن عــى مــن عربــة خشــبية يجرهــا جمــل ،انفجــر
بهــم لغــم اريض يف منطقــة اللــواء الخامــس  -مديريــة تــن – م /لحــج ،قامــت بزراعتــه جامعــة
الحــويث وصالــح الــذي كانــت تســيطر عــى املنطقــة قبــل انســحابها منهــا وتســبب االنفجــار
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يف مقتــل الضحيتــن /نــايس صالــح ســامل عــي وعبــده عــوض حيــدره واصابــة /صالــح ســامل
عــوض نــارص يف العــن اليمنــى ،حيــث قــام االطبــاء بإزالــة العــن بالكامــل نظــرا لترضرهــا مــن
جــراء شــظايا االنفجــار وبحســب مــا هــو موضــح يف التقريــر الطبــي املرفــق بامللــف والصــادر من
مستشــفى صابــر مبحافظــة عــدن بتاريــخ 2015/8/4م ،وبحســب مــا تحكيــه شــهادات الوفــاة
للقتــى املرفقــة بامللــف .

 -3و اقعــة إصابــة الضحيتيــن قاســم احمــد محســن املنتصــر و ســحر راجــح الصيــادي فــي منطقــة بعيــس
مديريــة دمــث  -محافظــة الضالــع بتاريــخ 2018\12\4م
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ومــا جــاء يف إفــادات الضحايــا
ومــا ورد يف شــهادات الشــهود الذيــن تــم ســاعهم مــن قبــل اللجنــة ومنهــم( :ع.ا .م .م) و
(و.م.ص) و (ف.م.ع) ومــا بينتــه التقاريــر املرفقــة ،فانــه يف الســاعة الحاديــة عــر مــن صبــاح
يــوم 2018/12/4م ،خــرج الضحيــة /قاســم احمــد محســن املنتــر مــن منزلــه الكائــن يف منطقة
بعيــس مديريــة دمــث محافظــة الضالــع ،برفقــة زوجــة ابنــه الضحيــة /ســحر راجــح محمــد
محمــد الصيــادي ،حيــث انفجــر بهــا لغــم اريض تــم زراعتــه مــن قبــل عنــارص جامعــة الحــويث
عندمــا كانــت تســيطر عــى املنطقــة ،مــا ادى اىل بــر الســاق اليــرى للضحيــة /قاســم احمــد
محســن املنتــر ومتــزق يف العصــب والرشيــان الخلفــي للســاق االميــن ،إضافــة اىل عــدة جــروح
أخــرى عميقــة يف أجــزاء متفرقــة مــن جســمه كــا تســبب االنفجــار أيضــا يف اصابــة الضحيــة/
ســحر راجــح محمــد محمــد الصيــادي بعــدة شــظايا يف البطــن والطــرف الســفيل االميــن وحــروق
يف انحــاء متفرقــة مــن الجســم.

اسماء الضحايا
م
1
2

اسم الضحية
قاسم احمد محسن املنتصر
سحرراجح محمد محمد الصيادي

العمر
 61عام
 22عام

مالحظات

و اقعة انفجارلغم فردي في مديرية ارحب – بني الزبيرمحافظة صنعاء بتاريخ 2018/10/6م.
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنتــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود
ومنهــم (ر.م.ص) و (ع.ح.ر) انــه يف متــام الســاعة ( )11:00صباحــا بتاريــخ 2018/10/6م انفجــر
لغــم فــردي بالضحيــة الطفــل حميــد بكيــل عــي الزبــري البالــغ مــن العمــر ( 13ســنة) اثنــاء
عودتــه مــن مدرســته اىل املنــزل مــا ادى اىل وفاتــه يف الحــال  .وبحســب افــادة الشــهود مــن
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ابنــاء املنطقــة فــان املــكان املــزروع فيــه اللغــم هــو طريــق فرعــي يف مديريــة ارحــب محافظــة
صنعــاء وهــي مــن املناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة جامعــة الحــويث والتــي تقــوم بزراعــة االلغــام
الفرديــة فيهــا إلعاقــة اي هجــوم او تحــرك باتجــاه املواقــع التــي تســيطر عليهــا

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة يف الوقائــع املذكــورة ،ويف غريهــا مــن الوقائــع
املتعلقــة بزراعــة األلغــام الفرديــة ،تبــن للجنــة بــأن املســؤول عــن هــذه االنتهــاكات هــي جامعــة
الحــويث التــي تنفــرد مبامرســة هــذا النــوع مــن االنتهــاكات عــن باقــي األطــراف األخــرى املشــركة
يف النــزاع املســلح يف اليمــن ،ومتارســه مبنهجيــة يف كافــة املواقــع العســكرية التــي تســيطر
عليهــا ،واملناطــق والطرقــات التــي تنســحب منهــا .كــا تبــن للجنــة ،مــن خــال العديــد مــن
األدلــة ،ومــا تضمنتــه إفــادات خــراء نــزع األلغــام الذيــن تــم ســاع إفاداتهــم مــن قبــل اللجنــة
يف العديــد مــن املناطــق ،بــأن جامعــة الحــويث تقــوم بتصنيــع األلغــام الفرديــة بخــرات محليــة،
ويف مصانــع أنشــأتها مســتخدمة معــدات ومقــرات الجيــش التــي قامــت بالســيطرة عليهــا ،وتقــوم
بتوزيــع هــذه األلغــام وتخزينهــا يف كافــة املناطــق واملحافظــات ،مخالفــة بذلــك االتفاقيــات الدولية
املصــادق عليهــا مــن قبــل اليمــن ،والتــي تحظــر صناعــة ونقــل وتخزيــن واســتخدام هــذا النــوع
مــن األلغــام.

رابعا :االعتداء على األعيان الثقافية
أولــت اللجنــة اهتاممــا كبــرا برصــد وتوثيــق االنتهــاكات التــي تطــال األعيــان الثقافيــة املتمثلــة
باآلثــار التاريخيــة واملمتلــكات الثقافيــة النفيســة التــي تشــكل مخزونــا تاريخيــا لــراث الشــعب
اليمنــي .ويُعــد االعتــداء أو اإلرضار بهــا جرميــة وفقــا للترشيعــات الوطنيــة ،كــا يعتــر مخالفــة

جســيمة لالتفاقيــات الدوليــة ،ومنهــا اتفاقيــة الهــاي املصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة
اليمنيــة ،فضــا عــن مخالفــة ذلــك ألحــكام املــادة ( )16مــن الربتوكــول اإلضــايف الثــاين امللحــق
باتفاقيــة جنيــف والخــاص بالنــزاع املســلح غــر الــدويل ،والتــي تحظــر ارتــكاب أي أعــال عدائيــة
ضــد اآلثــار التاريخيــة واألعــال الفنيــة التــي تشــكل الــراث الثقــايف والروحــي للشــعوب.
ويف هــذا اإلطــار فقــد قامــت اللجنــة خــال فــرة التقريــر برصــد وتوثيــق عــدد ( )5حالــة ادعــاء
باالعتــداء واإلرضار بأعيــان وممتلــكات ثقافيــة وتاريخيــه يف عــدد مــن املناطــق ،ثبتــت املســؤولية
فيهــا عــى جامعــة الحــويث ( )3وقائــع  ،فيــا ثبتــت مســؤولية قــوات الجيــش الوطنــي التابــع
للحكومــة وطــران التحالــف العــريب عــن واقعتــن.
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نماذج من التحقيقات التي أجرتها اللجنة في وقائع االعتداء على األعيان الثقافية.
)1

جماعة الحوثي :

-1و اقعة تحويل قلعة البيضاء االثرية إلى ثكنه عسكرية  -محافظة البيضاء
نبذه تاريخية عن قلعة البيضاء :
تقــع قلعــة البيضــاء التاريخيــة عــى مرتفــع صخــري يطــل عــى مدنيــة البيضــاء ويرتفــع حــوايل
 2500م عــن مســتوى ســطح البحــر ،وهــي مكونــه مــن عــدد مــن الحصــون وأبــراج الحراســة
ويحيــط بهــا ســور دائــري يحيــط بهــا مــن جميــع الجوانــب ،واملنطقــة التــي بنيــت فيهــا القلعــة
هــي يف األصــل كانــت تعتــر مدينــة البيضــاء القدميــة  ،وإىل القلعــة واملرتفــع الصخــري املبنيــة
عليــه تنســب مدينــة البيضــاء الحاليــة عاصمــة محافظــة البيضــاء وذلــك بســبب اللــون األبيــض
الــذي مييــز الجبــل املبنــي عليــه القلعــة ،وهنــاك عــدة أقــوال بشــان تاريــخ بنــاء القلعــة حيــث
يــرى البعــض أنهــا بنيــت يف عهــد امللــك الحمــري شــمر يهرعــش بدليــل أنــه الزال البعــض يســمي
القلعــة واملدنيــة حتــى اليــوم قلعــة شــمر ،فيــا يــرى آخــرون أن القلعــة بنيــت يف وقــت الحــق
وكانــت تســتخدم كمقــر لحكــم الــدول والســاطني الذيــن تداولــوا عــى حكــم مدينــة البيضــاء
واملناطــق املجــاورة لهــا ،ويف عهــد االمــام يحــي حميــد الديــن بعــد ســيطرة جيشــة عــى مدينــة
البيضــاء تــم اتخــاذ القلعــة كمركــز للحكــم وكمقــر إلقامــة قيــادة الجيــش  ،ويف تلــك الفــرة تــم
إضافــة بعــض األبنيــة اىل القلعــة كــا تــم ترميــم الســور الخارجــي والــذي تــم ترميميــه ايضــا يف
وقــت الحــق بعــد قيــام الجمهوريــة .
ملخص الواقعة :
تتلخــص الواقعــة حســب إفــادة مديــر مديريــة البيضــاء وشــهادة الشــهود ومنهــم ( ح.م .ص)
و(م.أ.ل) بأنــه وعنــد اقتحــام عنــارص جامعــة الحــويث ملدينــة البيضــاء يف بدايــة العــام 2015م
انتــرت العنــارص التابعــة للجامعــة يف املدينــة وســيطرت عــى كافــة املراكــز الحكوميــة واملواقــع
العســكرية واألمنيــة فيهــا ومــن املناطــق التــي تــم الســيطرة عليهــا واقتحامهــا مبنــى قلعــة
البيضــاء التاريخيــة حيــث متركــز فيــه عــدد كبــر مــن العنــارص التابعــة لجامعــة الحــويث وقامــوا
بتحويــل القلعــة إىل ثكنــة عســكرية واســتخدام املبــاين واملرافــق التابعــة للقلعــة كقاعــدة إداريــة
ومقــر عســكري للمســلحني التابعــن لجامعــة الحــويث والزال عنــارص جامعــة الحــويث منترشيــن
يف القلــع ويتخــذوا منهــا مقــر لقيــادة أعاملهــم العســكرية حتــى االن  ،مــا قــد يعرضهــا للقصــف
ويلحــق الــرر باملبــاين واملعــامل التاريخيــة املوجــودة فيهــا .

النتيجة :
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مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود الذيــن تــم االســتامع
اليهــم  ،ومــا تحكيــه الصــور املرفقــة بامللــف  ،فــإن عنــارص جامعــة الحــويث يف محافظــة البيضــاء
بقيــادة مــرف الجامعــة ( املدعــو أبــو احمــد حمــران ) هــي املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك.
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( و اقعة قصف قلعة دارالحيد ) واملعروف بمنزل االميرشعفل ( الضالع )

 نبذة عن قلعة دار الحيد :تعتــر قلعــة دار الحيــد االثريــة مبحافظــة الضالــع مــن اهــم املعــامل التاريخيــة يف مدينــة الضالــع
ويعــود بناءهــا اىل القــرن الثالــث عــر امليــادي وتقــع قلعــة دار الحيــد عــى قمــة ربــوه صخرية
مرتفعــة عــن ســطح مدينــة الضالــع اىل جهــة الجنــوب وتتكــون مــن اربعــة ادوار وتقــع اىل الغــرب
مــن القلعــة العثامنيــة التاريخيــة وتحيــط بهــا اســوار مرتفعــة تتخللهــا ابــراج للمراقبــة ورشفــات
دفاعيــة وبنيــت القلعــة لغــرض الدفــاع عــن املدينــة ولتكــون مقــراً لحكــم امــراء االرسة الحاكمــة
يف عاصمــة االمــارة مدينــة الضالــع كــا توجــد بجانــب القلعــة الكثــر مــن املبــاين التاريخيــة
الــذي لعبــت دوراً حيويـاً يف تاريــخ امــارة الضالــع .
ملخص الواقعة :
تتلخــص الواقعــة بحســب ملــف القضيــة ومــا تضمنتــه الصــور والفيديوهــات املرفقــة ومــا جاء يف
شــهادات الشــهود الذيــن تــم ســاعهم مــن قبــل اللجنــة ومنهــم (م.ع.ع) و (ع.م.ع) وبحســب مــا
اثبتــه تقريــر الباحــث امليــداين املكلــف بالنــزول مــن قبــل اللجنــة فانــه وخــال الفــرة مــن تاريــخ
2015/3/29م وحتــى تاريــخ 2015/5/25م تــم قصــف قلعــة دار الحيــد االثريــة املعروفــة بقــر
االمــر شــعفل مــن قبــل عنــارص جامعــة الحــويث وقــوات صالــح املرابطــة يف مقــر لــواء عبــود
والــذي كان يتواجــد فيــه اللــواء ( )33مــدرع بقيــادة اللــواء /عبداللــه ضبعــان واســتمر القصــف
بشــكل متقطــع ألكــر مــن شــهرين مــا ادى اىل تهــدم اجــزاء مــن مبــاين القلعــة والحــق بهــا
الكثــر مــن االرضار وعــى نحــو مــا هــو مبــن يف الصــور والوثائــق املرفقــة بامللــف .

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة ومــا ورد يف شــهادات الشــهود ومــا تضمنــه تقريــر
الفريــق امليــداين املكلــف بالنــزول والصــور ومقاطــع الفيديــو املرفوعــة فــان جامعــة الحــويث
وقــوات صالــح هــي الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك .
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طيران التحالف والقوات الحكومية:
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هدم مسجد الفازه – مديرية التحيتا – محافظة الحديدة

نبذه عن مسجد الفازة :
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مســجد الفــازة احــد اقــدم املســاجد يف اليمــن ويقــع يف قريــة الفــازة عــى ســاحل البحــر االحمــر
والتــب تتبــع مديريــة التحيتــا  10كــم اىل الغــرب مــن مدينــة زبيــد ،ويقــع هــذا املســجد عــى
مرتفــع صخــري يرتفــع عــن مســتوى ســطح البحــر بحــوايل أربعــة أمتــار فقــط  ،وينســب بنــاء
جامــع الفــازة إىل الشــيخ الفقيــه أحمــد الفــازة ،ويرجــع تاريــخ بنــاء هــذا الجامــع إىل عــر
الدولتــن النجاحيــة والصليحيــة يف القرنــن الخامــس والســادس الهجريــن  -الحــادي عــر
والثــاين عــر امليالديــن ,ويــرف مســجد الفــازة عــى شــاطئ الفــازة ،وترتطــم أمــواج البحــر
بالتلــة الصغــرة التــي بنيــت عليهــا واجهــة الجامــع الغربيــة التــي تفتــح عــى البحــر ببــاب يــؤدي
إىل درج هابطــة إىل مســتوى البحــر ,ويتكــون املســجد مــن بنــاء مــن اآلجــر مســتطيل الشــكل،
يتكــون مــن فنــاء مكشــوف يف الجهــة الجنوبيــة وقاعــة للصــاة يف الجهــة الشــالية ومتتــد
بطــول الفنــاء ،ومقصــورة تحتــل الزاويــة الجنوبيــة الرشقيــة وإىل الغــرب منهــا توجــد أماكــن
الوضــوء والطهــارة تليهــا مئذنــة الجامــع ,وملحــق بهــذا الجامــع مســاحة للدفــن تقــع يف الجهــة
الجنوبيــة الغربيــة منــه ,وقاعــة الصــاة يتــم الدخــول إليهــا مــن الفنــاء الــذي تفتــح عليــه يف
جهتهــا الجنوبيــة بواســطة بــاب معقــود يفتــح يف جدارهــا الجنــويب ,وقاعــة الصــاة مســتطيلة
الشــكل مقســمة بواســطة عقديــن مدببــن إىل ثالثــة أقســام جناحــن رشقــي وغــريب تتوســطهام
بالطــة املحــراب وتغطــي قاعــة الصــاة ثــاث قبــاب بصليــة الشــكل ،تؤمــن مناطــق االنتقــال يف
كل قبــة أربــع مناطــق ركنيــة ،كل منطقــة تتكــون مــن تســع محطــات أو صفــوف مــن املقرنــص
تتســع الصفــوف كلــا اتجهنــا إىل األعــى وتفتــح يف كل مــن الجــدار الرشقــي والجــدار الغــريب
لقاعــة الصــاة نافذتــان معقودتــان ،وتفتــح يف الجــدار الرشقــي دخلتــان جداريتــان ودخلــة جدارية
واحــدة تفتــح يف الجــدار الغــريب.
ملخص الواقعة
تتلخــص الواقعــة ،بحســب ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا أثبتــه الفريــق امليــداين التابــع للجنــة
عنــد نزولــه إىل مــكان االنتهــاك ومــا تضمنتــه الصــور والفيديوهــات املرفقــة ،ومــا جــاء يف
شــهادات الشــهود الذيــن تــم ســاعهم مــن قبــل اللجنــة ،ومنهــم( :م ع م) ،و(ج س د) ، ،بانــه وبعــد
ســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي عــى املنطقــة كان مســجد الفــازة اليــزال ســليام وقامئــا ومل تلحق
بــه أي ارضار  ,ثــم انــه ويف تاريــخ 2018/11/24م تــم هــدم مســجد الفــازة يف مديريــة التحيتــا
محافظــة الحديــدة وتســويته بــاألرض مــن قبــل قــوات العاملقــة التــي ســيطرت عــى املنطقــة بعــد
انســحاب جامعــة الحــويث منهــا وذلــك مــن خــال الجرافــات التــي قامــت بهــدم جميــع املبــاين
الخاصــة باملســجد والتــي الزالــت اثــار اطاراتهــا موجــوده باملــكان عنــد نــزول الفريــق التابــع
للجنــة ومعاينتهــا ألثــار الحطــام املتبقيــة مــن املســجد وكان ســبب الهــدم هــو ان هنــاك رضيــح
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يف املســجد وهــو مــا يعتــر مــن البــدع واملحرمــات عنــد بعــض املذاهــب اإلســامية.

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت إليهم،
ومــا جــاء يف تقريــر الفريــق املكلــف بالنــزول ،والصــور املرفوعــة للمســجد  ،فــإن قــوات الجيــش
الوطنــي التابعــة للحكومــة الرشعيــة وبالتحديــد قــوات الويــة العاملقــة املحســوبة عــى الحكومــة
هــي الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك.
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قصف حصن مسارمديرية حرازمحافظة صنعاء بتاريخ 2018/4/17م

نبذه تاريخية عن حصن مسار
يقــع حصــن مســار عــى جبــل مســار مبديريــة مناخــه محافظــة صنعــاء ويحــده مــن الــرق
حصــن متــوح التاريخــي ومــن الغــرب جبــل شــبام حــراز ومــن الشــال وادي موســنة وتقــع عــى
ســفحه الجنــويب قريــة بيــت شــمران ويحتــل حصــن مســار قمــة الجبــل بالكامــل ومل يكــن يتبقــى
مــن الحصــن إال بقايــا الســور الخارجــي واالبــراج الدفاعيــة التــي تتخللــه مــن جميــع الجهــات
وبوابــة الســور التــي أقيمــت يف الجهــة الجنوبيــة وبقايــا اطــال املنــازل يف داخلــه وصهاريــج
امليــاه واملســجد ومدافــن الحبــوب ،وقــد بنــي الحصــن يف القــرن الخامــس الهجــري الثــاين عــر
امليــادي وبالتحديــد يف ســنة 439هـــ عــى يــد مؤســس الدولــة الصليحيــه امللــك عــي بــن محمــد
الصليحــي ،ويرتفــع عــن مســتوى ســطح البحــر بحــوايل  3500مــر ومنــه انطلقــت الدولــة
الصليحيــة التــي حكمــت جميــع مناطــق اليمــن.
ملخص الواقعة:
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة أنــه بتاريــخ 2018/4/17م
تعــرض حصــن مســار التاريخــي يف مديريــة مناخــه محافظــة صنعــاء لقصــف جــوي مــا أدى إىل
تدمــر ســور الحصــن و بعــض املبــاين األثريــة املوجــودة داخــل الحصــن  ،كــا تســبب القصــف يف
تهــدم وتــرر عــدد مــن منــازل املواطنــن املجــاورة للحصــن وســقوط عــدد مــن القتــى والجرحــى
مــن املدنيــن مــن ســكان املنــازل املجــاورة للحصــن .
وبحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ومــا ورد يف تقريــر الباحــث امليــداين املكلــف
بالنــزول ومــا تحكيــه الصــور ومقاطــع الفيديــو املرفقــة بامللــف ومــا جــاء يف أقــوال الشــهود مــن
أبنــاء املنطقــة ومنهــم( م .ق.أ) و (ع .ع .ح) و(م.م.أ) فانــه يف يــوم االثنــن املوافــق 2018/4/17م
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وعنــد حــوايل الســاعة التاســعة صباحــا تعــرض حصــن مســار واملنــازل املجــاورة لــه يف قريــة
مســار مبديريــة مناخــه محافظــة صنعــاء لقصــف جــوي مــن خــال الطــران الــذي شــن عــدة
غــارات عــى املنطقــة اســتمرت حتــى الثالثــة عــرا  ،ونتــج عــن هــذا القصــف تهــدم ســور
الحصــن و بعــض املبــاين األثريــة املوجــودة داخلــه مبــا يف ذلــك مســجد الحصــن االثــري ومخــازن
الحبــوب وعــدد مــن أبــراج الحراســة املحيطــة بســور الحصــن وصهاريــج امليــاه املوجــودة داخــل
ســور الحصــن  ،كــا تســبب القصــف يف تهــدم وتــرر عــدد مــن منــازل املواطنــن املجــاورة
للحصــن وســقوط عــدد مــن املدنيــن الســاكنني فيهــا ومعظمهــم مــن النســاء واألطفــال مــن أبنــاء
القريــة  ،كــا أدى القصــف إىل تدمــر أبــراج االتصــاالت و اإلذاعــة التــي كانــت موجــودة عــى قمــة
الجبــل الــذي يقــع فيــه الحصــن.

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة ومــا ورد يف شــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت
لهــم اللجنــة ومــا تضمنــه تقريــر الباحــث امليــداين املكلــف بالنــزول والصــور ومقاطــع
الفيديــو هــي الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك ،فــإن طــران التحالــف العــريب هــي
الجهــة املســئولة عــن هــذا االنتهــاك ،علــا أنــه وقــد خاطبــت اللجنــة قيــادة قــوات التحالــف
عــن الواقعــة وطلبــت منهــم الــرد عــى االستفســارات بشــأنها وذلــك مبوجــب مذكــرة
صــادرة عــن اللجنــة الوطنيــة مســلمة لقيــادة قــوات التحالــف عــر ضابــط االتصــال،
وبنــاء عليــه فقــد تأكــد لــدى اللجنــة أن الجهــة املتســببة يف الواقعــة هــي القــوات الحكوميــة
وطــران التحالــف العــريب .واللجنــة بانتظــار مــا يردهــا مــن تحقيقــات أجرتهــا قيــادة التحالــف.

خامسا :استهداف الطو اقم الطبية واملنشئات الصحية
تعتــر املرافــق الطبيــة والعيــادات واملستشــفيات امليدانيــة والعيــادات املتنقلــة وجميــع املرافــق
الطبيــة ووحــدات النقــل الطبــي مــن األعيــان التــي يحظــر االعتــداء عليهــا أو اســتهدافها أو اإلرضار
بالعاملــن فيهــا وفقــا لنصــوص القوانــن والترشيعــات الوطنيــة ،وكــذا نصــوص وأحــكام القانون
الــدويل اإلنســاين ،واملــواد ( )12 – 9مــن الربوتوكــول اإلضــايف الثــاين امللحــق باتفاقيــات جنيــف.
وخــال عمــل اللجنــة يف الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر تــم رصــد وتوثيــق عــدد ( )4حــاالت ادعــاء
باالعتــداء عــى الطواقــم الطبيــة واملنشــئات الصحيــة ، ،ثبتــت مســؤولية جامعــة الحــويث عــن
واقعتــن  ،فيــا ثبتــت مســؤولية الحكومــة وقــوات التحالــف العــريب عــن عــدد ( )2وقائــع.
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نمــاذج مــن التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة فــي وقائــع اســتهداف الطو اقــم الطبيــة واملنشــئات
الصحية
.1

وقائع االنتهاكات املنسوبة إلى جماعة الحوثي

	-1

و اقعة استهداف املستشفى اليمني السويدي في مديرية القاهرة محافظة تعز:

تتلخــص الواقعــة ،بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،بقيــام جامعــة الحــويث
وقــوات صالــح باقتحــام مبنــى املستشــفى اليمنــي الســويدي للطفولــة  ،وطــرد الــكادر الطبــي مــن
املستشــفى وتحويلــه إىل ثكنــه عســكرية وذلــك بتاريــخ  2015/7/15م
وبحســب مــا أثبتتــه الوثائــق املرفقــة بامللــف لــدى اللجنــة ،ومــا تضمنــه تقريــر النــزول واملعاينــة
املرفــوع مــن قبــل فريــق اللجنــة املكلــف بالنــزول  ،ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود وإفــادات
عــدد مــن أعضــاء الــكادر الطبــي واإلداري العامــل يف املستشــفى ومنهــم( :ع .ا .ف .د و(ن .ع.
ع)(،و .م .س ) فإنــه ويف شــهر مايــو  2015ســيطرت عنــارص جامعــة الحــويث وقــوات صالــح
عــى منطقــة العــريض التــي يقــع فيهــا املستشــفى اليمنــي الســويدي للطفولــة وقامــت باقتحــام
املستشــفى وتحويلــه إىل ثكنــه عســكرية  ،كــا قامــت بوضــع دبابتــن امــام بوابــة املستشــفى
 ،وكانــت الدبابتــن تقومــان بالقصــف املدفعــي إىل أحيــاء متفرقــه مــن املدنيــة مــا أدى اىل
تكســر نوافــذ املستشــفى وإتــاف العديــد مــن املســتلزمات واالثــاث والتجهيــزات الطبيــة يف كل
االقســام داخــل املستشــفى بســبب الضغــط الــذي يحــدث وقــت القصــف مــن الدبابتــن  ،كــا أدى
ذلــك ايضــا إىل وفــاة طفلــن مــن األطفــال الخــدج كانــا داخــل الحضانــات يف املستشــفى  ،ويف
تاريــخ  2015/7/18قامــت عنــارص جامعــة الحــويث وقــوات صالــح بطــرد جميــع املوظفــن مــن
املستشــفى  ،ونــر اربعــة قناصــن واحــد يف قســم االســعاف والثــاين يف الــدور الثالــث والثالــث
عــى الســطح والرابــع يف قســم التغذيــة يف الــدور الرابــع  ،كــا تــم عمــل متــارس يف كل نوافــذ
املستشــفى  ،وبتاريــخ 2015/7/19م وعنــد محاولــة بعــض أعضــاء الــكادر الطبــي الدخــول إىل
املستشــفى تــم منعهــم مــن الدخــول واعتقــال عــدد منهــم ومل يعــد املستشــفى اىل العمــل إال يف
تاريــخ 2015/8/19م بعــد ســيطرة قــوات املقاومــة عــى املنطقــة .
النتيجة:
وفقــا ملــا تضمنــه تقريــر املعاينــة املرفــوع مــن قبــل الفريــق املكلــف بالنــزول مــن قبــل اللجنــة،
ومــا ورد يف إفــادة الــكادر الطبــي يف املستشــفى ،إضافــة إىل التقاريــر والصــور الفوتوغرافيــة
املوضحــة آلثــار شــظايا القذائــف  ،فقــد ثبــت لــدى اللجنــة صحــة حصــول االنتهــاك  ،وأن الجهــة
املســئولة عنــه هــي جامعــة الحــويث وقــوات صالــح.
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و اقعــة تحويــل مســتوصف الوطيــة بمحافظــة البيضــاء مديريــة الســوادية إلــى معتقــل وثكنــة
	-2
عســكر ية
تتلخــص الواقعــة وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة بانــه خــال العــام 2016م وبعــد
ســيطرة جامعــة الحــويث عــى محافظــة البيضــاء ومديريــة الســوادية قامــت مجموعــة مــن
عنــارص جامعــة الحــويث باقتحــام مســتوصف الوطيــه الكائــن يف مديريــة الســوادية عــى الطريق
العــام الــذي يربــط بــن محافظتــي البيضــاء ومــأرب وحولتــه إىل معتقــل وثكنــه عســكرية تابعــة
للجامعــة.
وبحســب مــا أثبتــه تقريــر النــزول مــن قبــل الباحــث امليــداين املكلــف مــن قبــل اللجنــة ومــا
تضمنتــه الصــور والوثائــق املرفقــة بامللــف ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود ومنهــم (ي.ح.م) و
(ن.ع.م) فــإن عنــارص مــن جامعــة الحــويث قامــت يف بدايــة العــام 2016م باقتحــام مســتوصف
الوطيــه الصحــي الواقــع يف الطريــق العــام الــذي يربــط بــن محافظتــي مــأرب والبيضــاء واغلقتــه
يف وجــه املواطنــن وحولــت غــرف وأقســام املســتوصف إىل عنابــر يتــم فيهــا اعتقــال املســافرين
الذيــن تقــوم الجامعــة باســتيقافهم أثنــاء مرورهــم يف الطريــق العــام مــن او إىل محافظــة
البيضــاء  ،ويف مبنــى املســتوصف يتــم التحقيــق مــع املواطنــن واحتجازهــم لفــرات طويلــه ،
كــا قامــت عنــارص جامعــة الحــويث بتحويــل بعــض غــرف املســتوصف إىل عنابــر إليــواء أفــراد
الجامعــة املســلحني واســتحدثت متــارس وســواتر ترابيــة عــى بوابــات املســتوصف ويف نوافــذ
وســطح املســتوصف وعــى نحــو مــا أوضحتــه الصــور املرفقــة بامللــف.

النتيجة:
وفقــا ملــا تضمنــه تقريــر الباحــث امليــداين املكلــف بالنــزول مــن قبــل اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادة
الشــهود  ،فقــد ثبــت لــدى اللجنــة صحــة حصــول االنتهــاك  ،وأن الجهــة املســئولة عنــه هــي جامعة
الحــويث وقــوات صالح.

وقائــع االنتهــاكات املتعلقــة باســتهداف الطو اقــم واملنشــأت الصحيــة املنســوبة إلــى القــوات
.2
الحكوميــة وطيــران التحالــف
و اقعــة قصــف مستشــفى الوطــن منطقــة الوســيعة مديريــة حريــب محافظــة مــأرب بتاريــخ

	-1
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تتلخــص الواقعــة وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،بانــه وبعــد ســيطرة جامعــة
الحــويث وقــوات صالــح عــى مديريــة حريــب محافظــة مــأرب ومتركزهــم يف الجبــال املطلــة عــى
منطقــة الوســيعة والقريبــة مــن مستشــفى الوطــن وإقامتهــم ثكنــات عســكرية يف املنطقــة تــم
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قصــف املستشــفى مــن قبــل طــران التحالــف العــريب مــا أدى اىل تدمــره كليــا.
وبحســب مــا أثبتــه تقريــر النــزول املرفــوع مــن قبــل الباحــث امليــداين املكلــف بالنــزول مــن قبــل
اللجنــة ومــا تضمنتــه الصــور والوثائــق املرفقــة بامللــف ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود ومنهــم:
(ن.ع.ج) و(أ.ي.هـــ) فإنــه وقبــل أن تبــدأ الحــرب بعــدة أشــهر تــم تجهيــز مستشــفى الوطــن الكائن
يف مديريــة حريــب محافظــة مــأرب وتزويــده باألجهــزة واملعــدات الحديثــة الالزمــة وذلــك مــن أجــل
أن يقــوم بخدمــة املواطنــن مــن أبنــاء املنطقــة ،اال انــه وقبــل أن يتــم افتتــاح املستشــفى وبعــد
انــدالع الحــرب وســيطرة عنــارص جامعــة الحــويث وقــوات صالــح عــى املنطقــة قامــوا باســتحداث
مواقــع وثكنــات عســكرية يف الجبــال املطلــة عــى املنطقــة وبالقــرب مــن املستشــفى  ،وبتاريــخ
2015/4/26م وبالتحديــد يف متــام الســاعة التاســعة والنصــف صباحــا شــاهد أهــايل املنطقــة
الطــران وهــو يحلــق عــى علــو منخفــض وبعدهــا بلحظــات تــم ســاع أصــوات انفجــارات قويــة
شــوهد عــى اثرهــا األتربــة وألســنة اللهــب وهــي تعلــو مــن مبنــى املستشــفى الــذي تــم تدمــره
بالكامــل وذلــك بالرغــم مــن عــدم وجــود أي مســلحني داخــل املستشــفى ،كــا ان أقــرب ثكنــه
عســكرية كانــت متركــز فيهــا عنــارص جامعــة الحــويث وقــوات صالــح كانــت تبعــد عن املستشــفى
بحــوايل  100مــر عــى األقــل.

النتيجة:
وفقــا ملــا تضمنــه تقريــر الباحــث امليــداين املكلــف بالنــزول مــن قبــل اللجنــة ،ومــا ورد يف
شــهادة الشــهود  ،فقــد ثبــت لــدى اللجنــة صحــة حصــول االنتهــاك  ،وأن الجهــة املســئولة
عنــه هــي طــران التحالــف العــريب باعتبارهــا هــي الجهــة الوحيــدة املســيطرة عــى
أجــواء الجمهوريــة خــال فــرة الحــرب  ،وقــد خاطبــت اللجنــة قيــادة قــوات التحالــف
عــن الواقعــة وطلبــت منهــم الــرد عــى االستفســارات بشــأنها وذلــك مبوجــب مذكــرة
صــادرة عــن اللجنــة الوطنيــة مســلمة لقيــادة قــوات التحالــف عــر ضابــط االتصــال،
وبنــاء عليــه فقــد تأكــد لــدى اللجنــة أن الجهــة املتســببة يف الواقعــة هــي القــوات الحكوميــة
وطــران التحالــف العــريب .واللجنــة بانتظــار مــا يردهــا مــن تحقيقــات أجرتهــا قيــادة التحالــف.

 -2و اقعة قصف مبنى املركزالوطني لنقل الدم بمديرية السبعين امانة العاصمة بتاريخ 2018 / 4/ 27م
تتلخــص الواقعــة وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة بانــه ويف حــوايل الســاعة العارشة
والنصــف مســاء بتاريــخ  2018/4/ 27م تعــرض املبنــى التابــع ملركــز نقــل الــدم وأبحاثــه والكائــن
يف مديريــة الســبعني بأمانــة العاصمــة لقصــف صاروخــي مــا تســبب يف تدمــر أجــزاء كبــرة
مــن املبنــى واتــاف العديــد مــن األجهــزة الخاصــة ببنــك الــدم .
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وبحســب مــا ورد يف تقريــر الباحــث امليــداين املكلــف بالنــزول مــن قبــل اللجنــة ومــا جــاء يف
افــادة بعــض أعضــاء الــكادر الطبــي واإلداري العامــل يف املركــز ومــا تحكيــه الصــور والوثائــق
والتقاريــر املرفقــة بامللــف ومــا ورد يف شــهادة الشــهود الــذي تــم االســتامع اليهــم مــن قبــل اللجنة
ومنهــم (م ا ش ) و ( ع ش م ) و ( خ أ أ ) فانــه ويف حــوايل الســاعة العــارشة والنصــف مــن
مســاء يــوم الجمعــة املوافــق  2018 / 4/ 17م واثنــاء مــا كان يحلــق طــران التحالــف يف ســاء
العاصمــة بكثافــة تعــرض مبنــى مركــز بنــك الــدم الكائــن يف مديريــة الســبعني بأمانــة العاصمــة
اىل قصــف صاروخــي مــن خــال صــاروخ جــو ارض ســقط يف وســط املبنــى وتســبب يف تهــدم
أجــزاء كبــرة منــه كــا تســبب االنفجــار يف تعطــل واتــاف معظــم األجهــزة الخاصــة باملركــز
مبــا يف ذلــك الثالجــات والفريــزرات وأجهــزة فحــص الــدم وتذويــب البالزمــا كــا تــرر األرشــيف
الخــاص باملركــز وتلــف جميــع املخــزون املوجــود يف املركــز مــن املحاليــل واملســتلزمات الطبيــة
ومنــذ ذلــك التاريــخ تــم اقفــال املركــز وتوقــف عــن تقديــم خدماتــه للمواطنــن بالرغــم مــن ان
املركــز هــو الجهــة الحكوميــة الوحيــدة الــذي تعمــل عــى نقــل الصفائــح ومنحهــا ملــن يحتاجهــا
مــن املواطنــن باملجــان .

النتيجة
وفقــا ملــا تضمنــه تقريــر الباحــث امليــداين املكلــف بالنــزول مــن قبــل اللجنــة ،ومــا ورد يف
شــهادة الشــهود  ،فقــد ثبــت لــدى اللجنــة صحــة حصــول االنتهــاك  ،وأن الجهــة املســئولة
عنــه هــي طــران التحالــف العــريب باعتبارهــا هــي الجهــة الوحيــدة املســيطرة عــى
أجــواء الجمهوريــة خــال فــرة الحــرب  ،وقــد خاطبــت اللجنــة قيــادة قــوات التحالــف
عــن الواقعــة وطلبــت منهــم الــرد عــى االستفســارات بشــأنها وذلــك مبوجــب مذكــرة
صــادرة عــن اللجنــة الوطنيــة مســلمة لقيــادة قــوات التحالــف عــر ضابــط االتصــال،
وبنــاء عليــه فقــد تأكــد لــدى اللجنــة أن الجهــة املتســببة يف الواقعــة هــي القــوات الحكوميــة
وطــران التحالــف العــريب .واللجنــة بانتظــار مــا يردهــا مــن تحقيقــات أجرتهــا قيــادة التحالــف.

سادسا :التهجيرالقسري
يُعــد التهجــر القــري للمدنيــن مــن االنتهــاكات املعاقــب عليهــا يف الترشيعــات الوطنيــة،

واملحظــورة وفقــا ألحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين ،واملــادة ( )17مــن الربوتوكــول اإلضــايف
الثــاين امللحــق باتفاقيــات جنيــف .ونظــرا لخطــورة هــذا النــوع مــن االنتهــاكات وارتباطــه
بالنزاعــات املســلحة ،فقــد عممــت اللجنــة عــى راصديهــا بإعطــاء األولويــة لرصــد وتوثيــق هــذا
االنتهــاك يف أي مــكان يحــدث ،وذلــك نظــرا لخطــورة أثــرة واتســاع أرضاره .وانطالقــا مــن ذلــك
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فقــد متكنــت اللجنــة ،خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر ،مــن رصــد وتوثيــق عــدد ( )105واقعــة
تهجــر قــري طالــت ( )980شــخص ،وجميــع حــاالت التهجــر التــي تــم التحقيــق فيهــا مــن
قبــل اللجنــة خــال فــرة التقريــر انفــردت بهــا جامعــة الحــويث.

نماذج من التحقيقيات التي قامت بها اللجنة واملتعلقة بالتهجيرالقسري :
 -1و اقعة التهجيرالقسري ألهالي قرية الشقب ،مديرية صبراملوادم  -محافظة تعز
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا جــاء يف ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا تضمنتــه الوثائــق ،ومــا
جــاء يف إفــادات الضحايــا وشــهادات الشــهود الذيــن التقــت بهــم اللجنــة ومنهــم( :ع .ق .م .ا) ،و (ع
.م .ا) ،و(هـــ .م .س) ،بــأن مجاميــع مســلحة مــن جامعــة الحــويث وقــوات صالــح قامــت مبحارصة
قريــة الشــقب «تبــة الصالحــن» مديريــة صــر املــوادم محافظــة تعــز بتاريــخ 2016/1/4م ،
وأطلقــت النــار والقذائــف مــن مختلــف األســلحة عــى منــازل املواطنــن يف القريــة  ،واســتمر
القصــف عــى املنــازل لعــدة ايــام ثــم بعــد ذلــك تــم اقتحــام القريــة .وطلــب مــن األهــايل مغــادرة
منازلهــم  .وتــم إجبارهــم عــى مغــادرة القريــة ،ومل يســمح ألحــد مــن املواطنــن بالبقــاء يف منزله
او أخــذ يشء مــن ممتلكاتهــم مــا اضطــر األهــايل إىل الرحيــل عــن القريــة وتــرك منازلهــم تحــت
تهديــد الســاح ونتيجــة لإلكــراه الــذي تعرضــوا لــه مــن قبــل عنــارص جامعــة الحــويث وقــوات
صالــح واالنتقــال إىل القــرى القريبــة .وقــد بلــغ عــدد األرس التــي تــم تهجريهــا قرسيــا مــن القريــة
– وفقــا للكشــوفات املوثقــة لــدى اللجنــة  -عــدد ( )282أرسة.

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود وإفــادات الضحايــا،
تبــن للجنــة صحــة وقــوع االنتهــاك وأن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي قيــادة جامعــة
الحــويث وقــوات صالــح يف مديريــة صــر املــوادم محافظــة تعــز.

 -2و اقعة التهجيرالقسري ألهالي قرية شعب العكاري  -الربيعي ،مديرية التعزية  -محافظة تعز
تتلخــص الواقعــة ،وفقــا ملــا جــاء يف ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،ومــا تضمنتــه الوثائــق ،ومــا
جــاء يف إفــادات الضحايــا وشــهادات الشــهود الذيــن التقــت بهــم اللجنــة ومنهــم( :ن م س ،).و (ن
ع ق ،).و(ع م ح ،).بــأن مجاميــع مســلحة مــن جامعــة الحــويث وقــوات صالــح بقيــادة املدعــو ابــو
اديــب وهــو املــرف التابــع لجامعــة الحــويث يف املنطقــة قامــت باقتحــام قريــة شــعب العــكاري
عزلــة الربيعــي مديريــة التعزيــة بتاريــخ 2017/1/17م) وخــال ذلــك تــم مداهمــة واقتحــام
منــزل الضحيــة صــادق الــروري الــذي تــم اعتقالــه واجبــار ارستــه عــى مغــادرة البيــت كــا
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تــم اســتدعاء أهــايل القريــة وابالغهــم ان عليهــم مغــادرة منازلهــم مــامل فســيتم قصفهــا وعندمــا
حــاول اهــايل القريــة التفــاوض مــع عنــارص الجامعــة واقناعهــم بــان يبقــوا يف منازلهــم رفضــوا
ذلــك وارصوا عــى ان يقــوم الجميــع باملغــادرة فــورا كــا تــم منــع االهــايل مــن اخــذ أي امتعــه
معهــم مــا اضطــر األهــايل اىل املغــادرة وتــرك منازلهــم اىل القــرى األخــرى املجــاورة مشــيا عــى
االقــدام ثــم انــه وبعــد مغــادرة األهــايل ملنازلهــم قامــت عنــارص جامعــة الحــويث وقــوات صالــح
باقتحــام عــدد مــن منــازل القريــة والتمركــز فيهــا وبلــغ عــدد األرس التــي تــم تهجريهــا مــن قريــة
شــعب العــكاري – وفقــا للكشــوفات املوثقــة لــدى اللجنــة  -عــدد ( )23أرسة.

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود وإفــادات الضحايــا،
تبــن للجنــة صحــة وقــوع االنتهــاك وأن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي قيــادة جامعــة
الحــويث وقــوات صالــح يف منطقــة الربيعــي مديريــة التعزيــة محافظــة تعــز بقيــادة املدعــو ابــو
اديــب املــرف التابــع لجامعــة الحــويث يف املنطقــة .

سابعا :حصاراملدنيين ومنع وصول مساعدات
تؤكــد الترشيعــات الوطنيــة ونصــوص وأحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين ،وبالتحديــد نــص املــادة
( )14مــن الربتوكــول اإلضــايف الثــاين امللحــق باتفاقيــات جنيــف عــى حظــر حصــار وتجويــع
املدنيــن ،وحرمانهــم مــن الخدمــات العامــة التــي ال غنــى لهــم عنهــا خــال النزاعــات املســلحة .كام
أنــه وفقــا لقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين تعتــر االنتهــاكات املتعلقــة مبنــع وصول املســاعدات
وبحصــار وتجويــع املدنيــن ســواء كان حصــارا اقتصاديــا أو عســكريا ،كليــا أو جزئيــا ،مؤقتــا أو
دامئــا ،مــن أفــدح خروقــات القانــون الــدويل اإلنســاين كونهــا تــؤدي إىل النيــل مــن الكثــر مــن
الحقــوق األساســية املكفولــة للمواطنــن ومــن بينهــا الحــق يف الحيــاة والغــذاء والصحــة والعيــش
الكريــم ،كــا تؤثــر عــى مجمــل حيــاة الســكان يف املناطــق التــي تتعــرض للحصــار.
وخــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر ،متكنــت اللجنــة مــن رصــد عــدد مــن االنتهــاكات املتعلقــة
بحصــار وتجويــع املدنيــن ،تــم ارتكابهــا مــن بعــض أطــراف النــزاع املســلح مبــا يف ذلــك عــدد مــن
االدعــاءات املتعلقــة مبنــع وصــول املســاعدات بســبب اغــاق قيــادة قــوات التحالــف العــريب لدعــم
الرشعيــة لجميــع منافــذ الجمهوريــة اليمنيــة خــال الفــرة مــن  6إىل 2017/11/8م  ،وكذلــك مــا
ورد يف البيــان الصــادر عــن برنامــج الغــذاء العاملــي ممثــا باملديــر التنفيــذي للربنامــج ديفيــد بيزيل
والــذي ذكــر فيــه أن الربنامــج ميتلــك ادلــة ثبوتيــة عــى اســتيالء جامعــة الحــويث عــى املســاعدات
االغاثيــة وتالعبهــا ببطاقــات املســاعدات وعرضهــا يف األســواق واملنشــور عــى موقــع برنامــج

46

الغــذاء العاملــي إضافــة إىل عــدد مــن الوقائــع األخــرى التــي قامــت اللجنــة برصدهــا والتحقيــق
فيهــا واملنســوبة إىل جميــع األطــراف ومنهــا مــا يــي:

	-1

طيران التحالف والقوات الحكومية:

تحقــق اللجنــة يف واقعتــي الحصــار ومنــع املســاعدات املنســوبة إىل قــوات التحالــف العــريب
الــواردة يف بيــان كال مــن :

	-1

بيــان منظمــة أطبــاء بــا حــدود بتاريــخ 2017/11/8م والــذي جــاء فيــه بأنــه وخــال الفــرة مــن

 6إىل 2017/11/8م وبنــاء عــى قــرار قيــادة قــوات التحالــف بشــان إقفــال حــدود الجمهوريــة
اليمنيــة الربيــة والبحريــة والجويــة ملــدة  3أيــام تــم منــع وصــول املســاعدات الطبيــة املقدمــة مــن
أطبــاء بــا حــدود اىل املحتاجــن يف اليمــن بحســب توضيــح الســيد  :جاســن أرمســرونج رئيــس
بعثــة أطبــاء بــا حــدود وأنــه وبالرغــم مــن محــاوالت طلــب الحصــول عــى اذن لدخــول طائــرات
أطبــاء بــا حــدود ال يصــال املســاعدات اال ان قيــادة قــوات التحالــف العــريب مل تســمح للطائــرات
بالقــدوم مــن جيبــويت اىل صنعــاء او عــدن خــال  72ســاعه وهــو أمــر يؤثــر عــى حيــاة االالف من
األرواح ويتعــارض مــع مبــادئ الحيــاد الــذي تضمــن وصــول املســاعدات ملحتاجيهــا بغــض النظــر
عــن انتامءاتهــم السياســية» ( إىل آخــر مــا ورد يف البيــان الصحفي الصــادر بتاريــخ 2017/11/8م
واملنشــور يف موقــع املنظمــة ).

	-2

بيــان اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــرالدولــي بتاريــخ  2018/11/7بشــأن عــدم ســاح قــوات

التحالــف العــريب لدعــم الرشعيــة يف اليمــن لشــحنة أقــراص الكلوريــن للوقايــة مــن الكولــرا
والتابعــة للصليــب األحمــر مــن الدخــول اىل اليمــن وعــدم إعطائهــا ترصيــح دخــول عــر الحــدود
الشــالية لليمــن بســبب اغــاق الحــدود الربيــة والبحريــة  ،الجويــة والخــوف مــن ان منــع 50الــف
زجاجــة أنســولني قــد تتلــف ال نهــا يجــب ان تكــون مــردة اىل اخــر مــا ورد يف البيــان الصــادر عــن
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر واملنشــور عــى موقــع اللجنــة .
ومازالــت اللجنــة تعمــل عــى اســتيفاء التحقيقــات يف الواقعتــن املشــار اليهــا يف البيانــن
وتأمــل مــن جميــع األطــراف التعــاون معهــا وموافاتهــا باملعلومــات املتعلقــة بهــذا الشــأن حتــى
تتمكــن مــن انهــاء التحقيقــات يف اقــرب وقــت .

القســم الثانــي :نتائــج التحقيقــات التــي أنجزتهــا اللجنــة فــي االنتهــاكات املتعلقــة بالقانــون الدولــي
لحقــوق اإلنســان
طبقــا ملــا نــص عليــه قــرار إنشــاء اللجنــة ،تعتــر االتفاقيــات الســبع األساســية املصــادق عليهــا
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مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة وهــي :العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية ،والعهــد الــدويل
للحقــوق االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة ،واتفاقيــة حقــوق الطفــل والربتوكــوالت امللحقــة
بهــا ،واتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع
أشــكال التميــز العنــري ،واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،واتفاقيــة حقــوق ذوي اإلعاقــة ،إىل جانــب
الترشيعــات الوطنيــة املرتبطــة بتلــك الحقــوق ،هــي األســاس القانــوين الــذي تســتند إليــه اللجنــة
فيــا يتعلــق بأعــال الرصــد والتوثيــق والتحقيــق التــي تقــوم بهــا يف االنتهــاكات املتعلقــة بقانون
حقــوق اإلنســان .وبنــاء عــى ذلــك فقــد تعــددت أنــواع االنتهــاكات التــي تقــوم اللجنــة برصدهــا
وتوثيقهــا والتحقيــق فيهــا والتــي مــن أهمهــا اآليت:

أوال :القتل خارج إطارالقانون
خــال الفــرة التــي يُغطّيهــا التقريــر ،واملحــددة بســتة أشــهر ،قامــت اللجنــة بالرصــد والتحقيــق
يف ( ) 84حالــة ادعــاء بالقتــل خــارج إطــار القانــون ،قامــت بهــا بعــض األطــراف والجامعــات

املســلحة يف مختلــف مناطــق الجمهوريــة اليمنيــة ،ثبتــت مســؤولية جامعــة الحــويث عــن ()69
حالــة ،فيــا ثبتــت مســؤولية قــوات الجيــش والجهــات األمنيــة املحســوبة عــى الحكومــة عــن
( )15حالــة .واليــزال التحقيــق جاريــا يف عــدد مــن الحــاالت األخــرى.

نماذج من وقائع القتل خارج إطارالقانون التي حققت فيها اللجنة:
(جامعة الحويث وقوات صالح )

 -1و اقعة قتل الضحية خالد احمد مطلق جردان – مدينة صعدة – محافظة صعدة بتاريخ 2018/9/3م
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة بانــه يف يــوم االحــد وبتاريــخ
2018/9/3م وبينــا كان الضحيــة يراجــع لــدى جامعــة الحــويث يف قضيــة اعتقــال ابــن خالــة
قامــت مجموعــة مــن عنــارص جامعــة الحــويث املكلفــة بحراســة املبنــى الــذي يقــوم باملراجعــة
فيــه باالعتــداء عــى الضحيــة وإطــاق النــار عليــه مــا أدى إىل مقتلــه يف الحــال.
وبحســب مــا ورد يف تقريــر الباحــث امليــداين التابــع للجنــة ومــا جــاء يف إفــادة اقــارب
الضحيــة وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت اليهــم اللجنــة ومنهــم  ( :م.أ.م) و( أ.م.س) فإنــه يف
يــوم االحــد بتاريــخ 2018/9/3م وبينــا كان الضحيــة خالــد احمــد مطلــق جــردان يراجــع لــدى
جامعــة الحــويث يف قضيــة اعتقــال ابــن خالــه عبدالحميــد عــي عبداللــه املختطــف لــدى الجامعــة
بســبب مقتــل أخــوه مــع قــوات الرشعيــة وأثنــاء وجــود الضحيــة امــام املبنــى التابــع للجامعــة
والكائــن امــام مستشــفى الســام قامــت مجموعــة مــن عنــارص جامعــة الحــويث املكلفــة بحراســة
املعتقــل باالعتــداء عــى الضحيــة وإطــاق النــار عليــه مــا أدى إىل وفاتــه يف الحــال ،ثــم بعــد ذلك
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قامــت عنــارص جامعــة الحــويث بأخــذ الجثــة وإخفائهــا ومل يتــم تســليمها إىل عائلــة الضحيــة
حتــى تاريخــه.

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف إفــادة ذوي الضحيــة ومــا جــاء يف
شــهادات الشــهود ،فقــد تبــن للجنــة ثبــوت حصــول االنتهــاك وان الجهــة املســؤولة عــن هــذا
االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث بقيــادة املــرف األمنــي للجامعــة يف مدينــة صعــدة .

 -2و اقعــة قتــل الضحيــة مجاهــد ناصــر علــي قريــش – قريــة القبلــة – مديريــة جبــل املحويــت – محافظــة
املحويــت بتاريــخ 2018/12/15م
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنتــه ملــف القضيــة بانــه وبتاريــخ 2018/12/15م قامــت
مجموعــة مســلحة مــن جامعــة الحــويث بقيــادة املــرف االمنــي ابــو عبدامللــك رشف الديــن وكــذا
املدعــو عــاد نــارص حبيــش بقتــل الضحيــة مجاهــد قريــش عنــد مداهمــة منزلــة.
وبحســب إفــادات ذوي الضحيــة وأقــوال الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة ومنهــم ( :أ.ح.أ)
و(ي.ع.م) فانــه ويف متــام الســاعة  04:30عــرا بتاريــخ 2018/12/15م قامــت مجموعــة
مســلحة مــن جامعــة الحــويث عــى رأســهم املــرف االمنــي ابــو عبدامللــك رشف الديــن واملدعــو
عــاد نــارص حبيــش ومجموعــة اخــرى مــن املســلحني مبداهمــة منــزل الضحيــة مجاهــد قريــش
واثنــاء املداهمــة قامــوا باطــاق الرصــاص الحــي عــى الضحيــة وهــو يف املنــزل مــا ادى اىل
مقتلــه عــى الفــور

النتيجة :
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة ومــا تضمنــه ملــف القضيــة والتقاريــر املرفقــة ومــا
جــاء يف شــهادة الشــهود تبــن للجنــة ان الجهــة املســئولة عــن ارتــكاب االنتهــاك هــي جامعــة
الحــويث بقيــادة املــرف االمنــي التابــع للجامعــة مبديريــة جبــل املحويــت املدعــو ابــو عبدامللــك
رشف الديــن واملدعــو عــاد نــارص حبيــش.

 -3و اقعة قتل الضحية  /عبدالرقيب صالح غالب الشرعبي مديرية السبرة محافظة اب
تتخلــص الواقعــة ،وفقــاً مل تضمنــه ملــف التحقيــق لــدى اللجنــة يف قيــام مجموعــه مســلحة
تابعــة لجامعــة الحــويث يف مديريــة الســرة قريــة حجــر بقيــادة املدعــو عــاد ســيف ســعيد
الربيهــي باســتحداث نقطــة امنيــه عــى مدخــل القريــة ثــم انــه ويف تأريــخ 2017/11/19م قــام
املدعــو عــاد ســيف الربيهــي بإطــاق وابــل مــن الرصــاص عــى الضحيــة عبــد الرقيــب وهــو مــار
عــى مــن دراجتــه الناريــة يف الطريــق املوصــل اىل قريتــه مــا ادى اىل مقتلــه .
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وبحســب إفــادة املبلــغ عــن الواقعــة  ،وأقــوال الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة ،ومنهــم:
(ع .ص .غ) ،و (م .م ع)(،ز .س .س) فــإن القيــادي يف جامعــة الحــويث مبديريــة الســرة محافظــة
اب املدعــو عــاد ســيف ســعيد الربيهــي ومعــه مجموعــه مــن العنــارص املســلحة التابعــة لــه
قامــوا باســتحداث نقــاط امنيــة عــى مدخــل قريــة الحجــر مديريــة الســرة محافظــة اب وكان
الضحيــة وهــو خطيــب ملســجد القريــة قــد اعــراض اكــر مــن مــرة عــى مامرســات النقــاط
االمنيــة املســتحدثة مــن قبــل جامعــة الحــويث ومــا تقــوم بــه مــن انتهــاكات بحــق املواطنــن يف
املنطقــة الــذي ال تشــهد اي مواجهــات مســلحة وال تحتــاج ملثــل هــذه النقــاط واملظاهــر املســلحة
وبســبب ذلــك تعــرض الضحيــة للتهديــد اكــر مــن مــره ويف تأريــخ 2017/11/19م عنــد عــودة
الضحيــة مــن ســوق شيشــة البحــر يف مديريــة التعزيــة عــى مــن دراجتــه الناريــة وعنــد وصولــة
اىل طريــق ادمــات القريــب مــن القريــة قــام املدعــو عــاد ســيف ســعيد الربيهــي ومجموعتــه
املســلحة بإطــاق وابــل مــن الرصــاص عــى الضحيــة واردوه قتيــا كــا قامــوا بنهــب دراجتــه
الناريــة واملبالــغ املاليــة التــي كانــت بحوزتــه وتركــوه يف مكانــه وهــو يتخبــط يف دمائــه .

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود ،فــإن الجهة املســؤولة
عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث املســيطرة عــى مديريــة الســرة محافظــة اب يف طريــق
ادمــات بقيــادة املدعــو عــاد ســيف ســعيد الربيهــي  ،ومجموعتــه املســلحة واملــرف األمنــي يف
املديريــة .

نماذج قتل خارج نطاق قانون منسوبه إلى الحكومة الشرعية:
و اقعــة قتــل الضحيــة عبــدهللا أحمــد محمــد الصبــري – مديريــة القاهــرة – محافظــة تعــز بتاريــخ

	-1
2018/1/13م

تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة بأنــه وبتاريــخ 2018/1/13م يف
الســاعة الرابعــة عــرا تــم إطــاق النــار عــى الضحيــة عبداللــه أحمــد محمــد الصــري مــن قبــل
مجموعــة مســلحة تابعــة للــواء  22ميــكا أثنــاء عودتــه اىل منزلــه مــا أدى اىل مقتلــة يف الحــال.
وبحســب مــا ورد يف تقريــر الباحــث امليــداين التابــع للجنــة ومــا تضمنتــه التقاريــر الطبيــة
والجنائيــة املرفقــة بامللــف ومــا ورد يف إفــادات ذوي الضحيــة وشــهادة الشــهود ومنهــم( :و.ع.ع)
و ( م.م.أ) و(أ.م.ح) فإنــه وبتاريــخ 2018/1/13م يف الســاعة الرابعــة عــرا قامــت مجموعــة
مســلحة مــن أفــراد اللــواء  22ميــكا بقيــادة املدعــو عبدالرحمــن النمــر واملدعــو بســام محمــد
املجيــدي باالعتــداء عــى منــزل املواطــن محمــد مقبــل أحمــد ســعيد وإطــاق النــار عليــه باألســلحة
الرشاشــة وذلــك بســبب مشــكلة حدثــت بــن صاحــب املنــزل وبعــض أفــراد اللــواء  ،وخــال ذلــك
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كان أفــراد املجموعــة املســلحة املشــار إليهــا يقومــون ايضــا بإطــاق النــار عــى املنــازل املجــاورة
وكل مــن ميــر يف الحــي  ،وأثنــاء عــودة الضحيــة عبداللــه أحمــد محمــد الصــري إىل منــزل والــده
الــذي يقــع يف منطقــة « املفتــش» أســفل جبــل جــرة والــذي يبعــد عــن منــزل محمــد مقبــل بحوايل
 50مــر تــم اطــاق النــار عليــة بثــاث طلقــات أصابــت إحداهــا جســد الضحيــة يف منطقــة الظهــر
مــا أدى إىل مقتلــه.

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا جــاء يف تقريــر الباحــث امليــداين ومــا ورد يف
شــهادات الشــهود ومــا تضمنتــه التقاريــر الطبيــة املرفقــة بامللــف  ،فــإن الجهــة املســؤولة عــن
هــذا االنتهــاك هــي عنــارص اللــواء  22ميــكا التابعــة للجيــش الوطنــي بقيــادة املدعــو عبدالرحمــن
النمــر واملدعــو بســام محمــد املجيــدي.

و اقعــة قتــل الضحيــة هــزام محمــد أحمــد علــي – مديريــة الضالــع منطقــة ســناح – محافظــة

	-2
الضالــع بتاريــخ 2018/5/29م

تتخلــص الواقعــة ،وفقـاً مل تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة أنــه بتاريــخ 2018/5/29م قامــت
عنــارص تابعــة للحــزام األمنــي مبحافظــة الضالــع والتــي كانــت متواجــدة يف الســوق بالقــرب مــن
خــط حجــر ســناح بإطــاق النــار عــى الضحيــة هــزام محمــد أحمــد مــا أدى اىل مقتلــة .
وبحســب تقريــر الباحــث امليــداين التابــع للجنــة وإفــادات ذوي الضحيــة ،وأقــوال الشــهود الذيــن
اســتمعت إليهــم اللجنــة ،ومنهــم( :ن.ح.ن.س) و (م.م.ص.م) فانــه ويف صبــاح يــوم الثالثــاء
بتاريــخ 2018/5/29م وأثنــاء مــا كان الضحيــة هــزام محمــد أحمــد عيل(23ســنة) مــن أهــايل
قريــة جــوس الحــال منطقــة حجــر مديريــة الضالــع يحمــل عــدد مــن أكيــاس القــات التــي يقــوم
ببيعهــا يف ســوق القــات يف ســناح بعــد أن أحرضهــا مــن الــوادي  ،قامــت مجموعــه مــن عنــارص
الحــزام األمنــي التــي كانــت متواجــدة يف الســوق بإطــاق النــار عــى الضحيــة واصابتــه بطلقــة
ناريــة مــن بندقيــة آليــة عيــار  12,7يف الصــدر ،مــا أدى إىل وفاتــه مبــارشة .

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا جــاء يف تقريــر الباحــث امليــداين ومــا ورد يف
شــهادات الشــهود ومــا تضمنتــه التقاريــر الطبيــة املرفقــة بامللــف  ،فــإن الجهــة املســؤولة عــن
هــذا االنتهــاك هــي قــوات الحــزام األمنــي يف محافظــة الضالــع .

و اقعــة قتــل الضحيــة علــي ناصــر عــوض الخريبــي – مدينــة عتــق – محافظــة شــبوة بتاريــخ

	-3
2018 /3 /20م

تتلخــص الواقعــة بأنــه ويف متــام الســاعة السادســة مســاءا بتاريــخ 2018/3/20م قامــت
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مجموعــة مــن العنــارص املســلحة التابعــة للنخبــة الشــبوانية باســتيقاف ســيارة الضحيــة عــي
نــارص عــوض الخريبــي يف النقطــة األمنيــة الكائنــة يف مدخــل مدينــة عتــق واطــاق النــار عليــة
بعــدة طلقــات اصابــت إحداهــا رأس الضحيــة مــا أدى اىل مقتلــه عــى الفــور.
وبحســب التقريــر املرفــوع مــن قبــل الباحــث امليــداين التابــع للجنــة ومــا تضمنتــه الصــور
والتقاريــر املرفقــة ومــا ورد يف إفــادات ذوي الضحيــة ومــا جــاء يف أقــوال الشــهود الذين اســتمعت
اليهــم اللجنــة ومنهــم ( :س.ع.أ) و (ج.س.ح) فإنــه ويف متــام الســاعة السادســة مســاءا بتاريــخ
2018/3/20م كان الضحيــة عــي نــارص عــوض الخريبــي راكبــا عــى ســيارته نــوع كرســيدا عائدا
إىل منزلــه  ،وعنــد وصولــه إىل منطقــة الكســارة تــم اســتيقافة مــن قبــل النقطــة األمنيــة الكائنــة
يف مدخــل مدينــة عتــق والتابعــة ملــا يســمى بقــوات النخبــة الشــبوانية وتــم الطلــب منــه مــن قبــل
عنــارص النقطــة تســليم بطاقتــه الشــخصية وأثنــاء ذلــك حصلــت مالســنات بــن الضحيــة وبــن
عنــارص النقطــة قــام عــى إثرهــا مجموعــة مــن الجنــود املتمركزيــن يف النقطــة بإطــاق النــار
عــى الســيارة وعــى الضحيــة مــا أدى إىل إصابتــه بطلقــة يف الــرأس تســببت يف مقتلــه عــى
الفــور.
النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا جــاء يف تقريــر الباحــث امليــداين ومــا ورد يف
شــهادات الشــهود ومــا تضمنتــه التقاريــر الطبيــة املرفقــة بامللــف  ،فــإن الجهــة املســؤولة عــن
هــذا االنتهــاك هــي قــوات النخبــة الشــبوانية يف مدينــة عتــق محافظــة شــبوة.

ثانيا :االعتقال التعسفي واالختفاء القسري
تحظــر املــادة ( ) 48مــن دســتور الجمهوريــة اليمنيــة و املــادة ( )9مــن العهــد الــدويل الخــاص
بالحقــوق املدنيــة والسياســية ،املصــادق عليهــا مــن قبــل اليمــن ،االعتقــال التعســفي أو احتجــاز
األفــراد ،وتنــص املــادة عــى أنــه «ال يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إال ألســباب ينــص عليهــا
القانــون وطبقــا لإلجــراء املقــرر فيــه» .كــا يتوجــب إبــاغ أي شــخص يتــم توقيفــه بأســباب هــذا
التوقيــف لــدى وقوعــه كــا يتوجــب إبالغــه رسيعــا بأيــة تهمــة توجــه إليــه.
وميثــل االختفــاء القــري باعتبــاره انتهــاكا مركبــا يطــال عــددا كبــر مــن الحقــوق األساســية
املحميــة دوليــا ،واحــدا مــن بــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان ،ومــا يزيــد مــن جســامة
هــذا االنتهــاك كــون األرضار املرتتبــة عنــه تتعــدى الضحايــا املبارشيــن لتطــال عائالتهــم ،بــل
واملجتمــع برمتــه مــا دان الهــدف مــن وراء مامرســته هــو بــث الرعــب والخــوف لــدى هــؤالء جميعا
باعتبــاره يكــر الحــق يف الحيــاة .وهــذا االنتهــاك هــو الدافــع إىل صــدور إعــان حاميــة جميــع
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األشــخاص مــن االختفــاء القــي ،والــذي اعتمــد ونــر عــى املــأ مبوجــب قــرار الجمعيــة العامــة
لألمــم املتحــدة ( )47/133املــؤرخ يف 1992/12/18م .ويشــكل إعــان األمــم املتحــدة ،واالتفاقيــة
الدوليــة لحاميــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــري لعــام 2006م ،ونظــام رومــا األســايس
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام 1998م اإلطــار القانــوين لتقديــر االدعــاءات الخاصــة بهــذا النوع
مــن االنتهــاكات.
وقــد متكنــت اللجنــة خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر مــن رصــد وتوثيــق عــدد ( )586حالــة
ادعــاء باالعتقــال التعســفي واالختفــاء القــري قامــت بهــا مختلــف األطــراف يف جميــع مناطــق
الجمهوريــة اليمنيــة ، .ثبتــت مســؤولية جامعــة الحــويث عــن عــدد ( ) 550حالــة انتهــاك ،فيــا
ثبتــت مســؤولية القــوات الحكوميــة والجهــات األمنيــة التابعــة للحكومــة عــن عــدد ( )36حالــة.

نماذج من وقائع االعتقال التعسفي واالخفاء القسري التي انهت اللجنة التحقيق فيها:
	-1

جماعة الحوثي

 -1و اقعة اعتقال الضحية املحامي (م .ا .ي .ش) – محافظة اب بتاريخ 2017\8\27م
تتلخــص الواقعــة ،وفقــاً ملــا تضمنــه ملــف التحقيــق لــدى اللجنــة ،أنــه يف صبــاح يــوم االحــد
املوافــق 2017/8/27م ،وأثنــاء مــا كان الضح ّيــة املحامــي (م .ا .ي .ش) يف طريقــة اىل املحكمــة

للمامرســة عملــه كمحامــي مصطحبــا معــه حقيبــة امللفــات الخاصــة بالقضايــا تــم اعتقالــه يف
محــل لتصويــر االوراق مــن قبــل عنــارص مــن جامعــة الحــويث وقــوات صالــح.
وبحســب مــا ورد يف افــادة شــهادات الشــهود الذيــن تــم االســتامع لهــم مــن قبــل اللجنــة ،ومنهــم
(ن .ن .ع)( ,م .ش .ه) و (م .م ع) والذيــن افــادوا بانهــم شــاهدوا مســلحني عــى مــن طقــم تابعــن
لجامعــة الحــويث يرتــدون زي قــوات االمــن املركــزي ويحملــون لواصــق خاصــة بالجامعــة حينــا
قامــوا باعتقــال الضحيــة (م .ا .ي .ش) مــن امــام بوابــة جامعــة اب وتحديــدا مــن امــام محــل

التصويــر الــذي يقــع امــام بوابــة الجامعــة حيــث تــم محــارصة املحــل اثنــاء دخــول الضحيــة اليــه
لتصويــر بعــض االوراق وبعــد ســؤال الضحيــة عــن اســمة تــم اخــذ جهــاز التلفــون الخــاص بــه
ومــن ثــم تــم تكتيفــه واخــذه اىل فــوق الطقــم العســكري التابــع للجامعــة واقتيــاده اىل جهــة
مجهولــة ثــم بعــد فــرة تــم نقــل الضحيــة اىل املعتقــل الكائــن يف مبنــى االمــن الســيايس يف
مدينــة اب .

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود ،ومــا احتــواه التقريــر
املرفــوع مــن الباحــث امليــداين ،تبــن للجنــة أن الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة
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الحــويث .

 -2و اقعــة اعتقــال عضــو اللجنــة االعالميــة للمؤتمــرالشــعبي العــام فــرع املحويــت جــال الســلطان – مدينــة
الرجــم – محافظــة املحويــت بتاريــخ 2018/9/2م .
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملف القضيــة لــدى اللجنــة ومــا ورد يف افــادات ذوي الضحية
ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود ومنهــم ( :ي.ع.ر) و (ع.ش.م) بانــه ويف صبــاح يــوم االحــد الســاعة
 12:00ظهــرا بتاريــخ 2018/9/2م قامــت جامعــة مســلحة مــن عنــارص جامعــة الحــويث بقيــادة
املدعــو عبدامللــك عــي يحيــى لطــف رشف الديــن باعتقــال الناشــط يف حــزب املؤمتــر الشــعبي العام
وعضــو اللجنــة االعالميــة للمؤمتــر فــرع املحويــت جــال الســلطان مــن امــام منزلــه بالرجــم ,
بتهمــة انــه مــن الخاليــا التــي تتواصــل مــع الحكومــة الرشعيــة وان الضحيــة ال يــزال معتقــل
حتــى تاريــخ كتابــة التقريــر.

النتيجة :
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ومــا جــاء يف افــادة
ذوي الضحيــة ومــا تضمنــه التقريــر املرفــوع مــن الباحــث امليــداين التابــع للجنــة واملرفــق مبلــف
القضيــة  ,تبــن للجنــة ان الجهــة املســئولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث بقيــادة
املــرف االمنــي باملديريــة عبدامللــك عــي يحيــى لطــف رشف الديــن .

 -3و اقعة اعتقال الضحية( /ع .ع .غ .ر) مديرية السياني – محافظة اب بتاريخ 2018/7/12م
تتلخــص الواقعــة وفقــاً ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ،بأنــه يف يــوم الخميــس
2018/7/12م يف متــام الســاعة( )11:00صباحــا ،واثنــاء توجــه الضحيــة نحــو الســوق الكائــن
يف منطقــة ســابحة اعرتضــه طقــم عســكري تابــع لجامعــة الحــويث بقيــادة املــرف االمنــي
للجامعــة مبديريــة الســياين املدعــو ابــو فاطمــة ومعــه مجموعــة مــن األفــراد املســلحني بعضهــم
يرتــدي الــزي العســكري والبعــض يرتــدي الــزي املــدين والــذي قامــوا باعتقــال الضحيــة أمــام الناس
والتحــرك بــه إىل إدارة أمــن املديريــة ثــم انــه وعنــد حــوايل الســاعة ( )5:00مســاء تــم نقــل الضحية
بســيارة خاصــة اىل ســجن االمــن الســيايس باملحافظــة ومــا يــزال الضحيــة معتقــل حتــى تاريــخ
كتابــة هــذا التقريــر.
وبحســب مــا ورد يف إفــادة الضح ّيــة وشــهادات الشــهود اللذيــن تــم ســاعهم مــن قبــل اللجنــة

الذيــن كانــوا يف نفــس املــكان الذي تــم فيــه اعتقــال الضحيــة ( /ع .ع .غ .ر )  ،ومنهــم( :ص .ع.ع).
و (ا .ع .م) و (س .ح .ن) بأنــه يف متــام الســاعة ( )11:00صباحــا بتاريــخ 2018/7/12م واثنــاء مــا
كان الضحيــة ميــي بالقــرب مــن بوابــة مزرعــة ســابحة للدواجــن يف ســوق ســابحة توقــف أمامه
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أحــد األطقــم العســكرية التابعــة إلدارة األمــن باملديريــة والــذي يســتخدمه املــرف األمنــي التابــع
لجامعــة الحــويث يف املديريــة املدعــو أبــو فاطمــه ونزلــت مــن الطقــم مجموعــة مــن العنــارص
املســلحة وقامــت بتطويــق الضحيــة ومــن ثــم تكتيفــه والقيــام بتفتيشــه وأخــذه إىل فــوق الطقــم
وتحركــوا بــه جنوبــا نحــو إدارة أمــن املديريــة وعنــد حــوايل الســاعة الخامســة مســاء تــم نقــل
الضحيــة مــن قبــل عنــارص جامعــة الحــويث إىل ســجن األمــن الســيايس باملحافظــة حيــث اليــزال
معتقــل حتــى كتابــة التقريــر .

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود  ،تبــن للجنــة أن
الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث بقيــادة مــرف الجامعــة يف مديريــة
الســياين – محافظــة اب املدعــو أبــو فاطمــة.

 -4و اقعــة اعتقــال الضحايــا عبدالرحمــن املقد�شــي ويوســق املقد�شــي وعلــي احمــد املقد�شــي ذمــار
2017/2/25م
تتلخــص الواقعــة وفقــا ملــا تضمنــه ملــف لقضيــة لــدى اللجنــة بانــه ويف تاريــخ 2017/2/25م
واثنــاء مــرور الضحايــا عبدالرحمــن صالــح احمــد املقــديش و يوســف عــي مصلــح املقــديش وعيل
احمــد احمــد املقــديش يف النقطــة االمنيــة املعروفــة بنقطــة ابــو هــارون يف مديريــة رداع محافظة
البيضــاء ،وهــم يف طريقهــم مــن محافظــة ذمــار اىل محافظــة مــارب عــى مــن حافلــة ركاب تــم
انزالهــم مــن الحافلــة واعتقالهــم ونقلهــم اىل عــدة معتقــات ومل يتــم االفــراج عنهــم اال بعــد مــرور
حــوايل ســنة وتســعة اشــهر يف صفقــة تبــادل.
وبحســب مــا ورد يف افــادة الضحايــا ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود ومنهــم ( ع ص ع ) و (ب ح
م ) فانــه وبتاريــخ 2017/2/25م واثنــاء مــرور الضحايــا عبدالرحمــن صالــح احمــد املقــديش و
يوســف عــي مصلــح املقــديش وعــي احمــد احمــد املقــديش يف النقطــة االمنيــة املعروفــة بنقطــة
ابــو هــارون يف مديريــة رداع محافظــة البيضــاء وهــم يف طريقهــم مــن محافظــة ذمــار اىل
محافظــة مــارب عــى مــن حافلــة نقــل جامعــي ،تــم اســتيقافهم مــن قبــل املدعــو ابــو هــارون
قائــد النقطــة الــذي طلــب منهــم بطائقهــم الشــخصية وبعــد ان اطلــع عليهــا طلــب منهــم النــزول
مــن البــاص ثــم تــم اقتيادهــم اىل غرفــة صغــرة يف النقطــة احتجــزوا فيهــا لحــوايل  36ســاعة
بــدون اكل او رشب وكانــت الغرفــة مكتظــة باملعتقلــن ،بعــد ذلــك تــم نقلهــم اىل املعتقــل التابــع
لجامعــة الحــويث والكائــن يف قلعــة رداع التاريخيــة وهنــاك اســتمر اعتقالهــم ملــدة يومــن ثــم
بعدهــا تــم نقلهــم اىل الســجن املركــزي يف صنعــاء  ،حيــث قضــوا هنــاك مــا يزيــد عــى ســنة
وتســعة اشــهر تحــت ذريعــة انهــم محســوبني عــى الحكومــة الرشعيــة ومــن دون ان يوجــه لهــم
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اي اتهــام او يتــم عرضهــم عــى القضــاء او النيابــة ومل يتــم االفــراج عنهــم اال يف صفقــة تبــادل
بــن الحكومــة وجامعــة الحــويث.

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة ومــا تضمنــه ملــف القضيــة ومــا جــاء يف شــهادة
الشــهود تبــن للجنــة ان الجهــة املســئولة عــن االنتهــاك هــم جامعــة الحــويث بقيــادة قائــد النقطــة
االمنيــة يف مديريــة رداع املدعــو ابــو هــارون اضافــة اىل باقــي قيــادة الجامعــة املســاهمني يف هــذا
االنتهــاك .

	-2

الجيش الوطني والجهات األمنية التابعة للحكومة

 -1و اقعة اعتقال عدد من سكان قرية املسالقة – مديرية املعافر– محافظة تعزبتاريخ 2018\10\29م
تتلخــص الواقعــة وفقــاً ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ومــا ورد يف إفــادة الضحايــا
وشــهادات الشــهود الــذي تــم ســاعهم مــن قبــل اللجنــة ،ومنهــم( :هـــ .م .س) ،و (ز .م .ن(،).م
.م ح)( ,ن .ف .ف .أ) فإنــه يف متــام الســاعة( )11:30ليــا ،بتاريــخ 2018\10\29م ،يف قريــة
الســامقة مديريــة املعافــر – محافظــة تعــز واثنــاء إقامــة حفــل زفــاف احــد ســكان القريــة
ويدعــى مهيــب ناجــي فــارع الشــغدري حــر اىل القريــة املدعــو نزيــه محمــد ســفيان امللقــب
ب (الطاهــش) ومعــه مجموعــه مــن افــراد اللــواء  35مــدرع وطلــب مــن والــد العريــس ان يــأيت
اىل نقطــة القــرع التــي يف الشــارع الرئيــي بعــد ان ينتهــي الزفــاف ثــم بعــد عــر دقائــق عــاد
املدعــو نزيــه ســفيان وهــو قائــد النقطــة العســكرية املشــار اليهــا ومعــه اربعــه اطقــم عســكرية
– محملــة بأفــراد يرتــدي بعضهــم الــزي املــدين فيــا يرتــدي البعــض اآلخــر الــزي العســكري –
وعنــد وصولهــم قامــوا بأطــاق النــار عــى منــزل العريــس وبعــض منــازل القريــة مــا تســبب يف
إصابــة الضحيــة جميــل قاســم محمــد  ,واكــرم احمــد عبــده  ,واحمــد نبيــل عبــده  ,وعزيــز عبــده
الصالحــي بإصابــات متفرقــة كــا تــم اقتحــام عــدد ( )29منــزل مــن منــازل القريــة وتفتيشــها
ونهــب محتويــات بعــض منهــا وارهــاب النســاء واالطفــال واطــاق النــار داخــل بعــض املنــازل
ومنهــا منــزل الضحيــة عبدالواســع عبــده ســيف الــذي تــم اقتحــام منزلــه واطــاق النــار داخــل
املنــزل واالعتــداء عليــه بالــرب هــو وبناتــه وابنــه الطفــل يونــس الــذي ســاءت حالتــه الضحيــة
وتــويف يف اليــوم الثــاين دون ان يعــرف ســبب وفاتــه حيــث تــم دفنــه مبــارشة  ,كــا تــم اعتقــال
عــدد ( )45شــخص مــن ابنــاء القريــة تحتفــظ اللجنــة بأســائهم حيــث تــم ايــداع عــدد ()26
ضحيــة منهــم يف مبنــى ادارة االمــن مبنطقــة النشــمة وعــدد ( )19ضحيــة يف مقــر اللــواء 35
مــدرع يف منطقــة العــن كــا تــم اعتقــال العروســة مــن قبــل املدعــو نزيــه (الطاهــش) واخــوه
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عــار واخذهــا اىل منزلــه بعــد االعتــداء عليهــا بالــرب واحتجازهــا حتــى مســاء ذلــك اليــوم ثــم
تــم االفــراج عنهــا بعــد ذلــك كــا تــم االفــراج أيضــا عــن عــدد ( )39ضحيــة بعــد ثالثــة ايــام فيــا
اســتمر اعتقــال البقيــة وعددهــم ( )6ملــدة ســت أيــام .

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت إليهم،
ومــا جــاء يف تقريــر الفريــق املكلــف بالنــزول ،والصــور املرفوعــة للمنــازل ،والتقاريــر الطبيــة
للجرحــى فــإن قــوات الجيــش الوطنــي التابعــة للحكومــة الرشعيــة وبالتحديــد قيــادة اللــواء 35
مــدرع وافــراد نقطــة القــرع العســكرية يف املعافــر بقيــادة املدعــو نزيــة محمــد ســفيان هــي
الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك .

 -2و اقعة اعتقال الضحية عبدامللك علي حميد النهاري محافظة مأرب بتاريخ 2018/6/15م
تتلخــص الواقعــة وفقــا ملــا احتــواه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة بانــه بتاريــخ 2018/6/15م وحــن
كان الضحيــة عبدامللــك عــي حميــد النهــاري ( 38ســنة) عائــد مــن اململكــة العربيــة الســعودية
وأثنــاء مــروره يف نقطــة الفلــج محافظــة مــأرب تــم إنزالــه مــن البــاص الــذي كان يســتقله
واعتقالــه مــن قبــل أفــراد النقطــة.
وبحســب مــا ورد يف إفــادة ذوي الضحيــة وشــهادة الشــهود الذيــن تــم االســتامع لهــم مــن قبــل
اللجنــة ومنهــم ( ع.أ.ع) و( ع .ص.ذ)  ،فإنــه يف متــام الســاعة الثالثــة فجــرا بتاريــخ 2018/6/15م
وأثنــاء مــرور الضحيــة عبدامللــك عــي حميــد النهــاري يف محافظــة مــأرب وهــو عائــد مــن اململكة
العربيــة الســعودية التــي يعمــل فيهــا ومعــه ابنــة مــروان عــى مــن بــاص نقــل جامعــي تــم
إنزالــه مــن البــاص مــن قبــل أفــراد النقطــة األمنيــة يف منطقــة الفلــج التابعــة إلدارة أمــن محافظة
مــأرب ومــن ثــم تــم نقلــه إىل إدارة أمــن محافظــة مــأرب وبقــي فيهــا مــدة  10أيــام ثــم بعــد ذلــك
تــم نقلــه إىل مبنــى إدارة االمــن الســيايس باملحافظــة ومل يتمكــن احــد مــن التواصــل معــه إال بعــد
فــرة مــن االعتقــال حيــث تــم الســاح لبعــض مــن قيــادات املقاومــة يف محافظــة ذمــار بزيــارة
الضحيــة واســتمر حبــس املذكــور دون توجيــه أي إتهــام إليــه أو إحالتــه اىل القضــاء وذلــك برغــم
صــدور توجيهــات باإلفــراج عنــه مــن نائــب رئيــس الجمهوريــة واليــزال الضحيــة معتقــل يف مبنــى
إدارة االمــن الســيايس حتــى تاريخــه ،وقــد قامــت أرسة الضحيــة بتقديــم شــكوى جنائيــة ضــد
إدارة االمــن الســيايس يف محافظــة مــأرب لــدى نيابــة اســتئناف محافظــة مــأرب وتوكيــل محامــي
ملتابعــة إجــراءات القضيــة.

النتيجة:
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مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ،ومــا ورد يف شــهادات الشــهود ومــا تضمنــه رد إدارة
االمــن الســيايس يف محافظــة مــأرب املــؤرخ يف 2019/1/19م عــى االستفســار املوجــه إليهــا
مــن قبــل اللجنــة بشــان واقعــة االدعــاء والــذي جــاء يف الــرد أن املذكــور تــم ضبطــه بنــاء عــى
معلومــات مســبقة مبشــاركته يف االنقــاب وقيامــه بتوفــر الدعــم واملســاعدة املاديــة لالنقالبــن
مــن خــال إرســاله مبالــغ ماليــة لعــدد مــن القيــادات يف جامعــة الحــويث وحيــث أن الــرد املوجــه
اىل اللجنــة مــن قبــل إدارة االمــن الســيايس يف مــأرب قــد تضمــن اإلقــرار بواقعــة االعتقــال ومل
يــر إىل قيــام الجهــات األمنيــة التــي قامــت باالعتقــال بإحالــة املذكــور إىل القضــاء للتحقيــق
معــه وإحالتــه للمحاكمــة وهــو مــا يعنــي أن اســتمرار اعتقــال الضحيــة طــوال الفــرة املاضيــة
واملمتــدة مــن تاريــخ االعتقــال وحتــى تاريخــه قــد جــاءت باملخالفــة الرصيحــة لنــص املــادة ()48
مــن دســتور الجمهوريــة اليمنيــة ونصــوص واحــكام قانــون اإلجــراءات الجزائيــة و املواثيــق
واالتفاقيــات الدوليــة املصــادق عليهــا مــن الجمهوريــة اليمنيــة ،وبنــاء عليــه فقــد ثبــت لــدى
اللجنــة صحــة حصــول االنتهــاك وان الجهــة املســئولة عنــه هــي قيــادة الجهــاز املركــزي لألمــن
الســيايس مبحافظــة مــأرب.

 -3و اقعة اعتقال الضحية /سعيد عارف سعيد مقبل (الشيخ عثمان – ) بتاريخ 2015/9/28م
تتلخــص الواقعــة وفق ـاً ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة وبحســب مــا جــاء يف شــهادة
الشــهود ومنهــم ( :س.ع .ر ) و ( خ .ع .م) بانــه بتاريــخ 2015/9/28م واثنــاء مــا كان الضحيــة
ســعيد عــارف ســعيد مقبــل نائــم يف ســيارته يف فــرزة القاهــرة – الشــيخ عثــان ويف متــام
الســاعة الثالثــة والنصــف صباحـاً حــر مجموعــة مــن افــراد قســم رشطــة الشــيخ عثــان بقيادة
املدعــو حمــد الصهيــوين واخــذوا الضحيــة اىل قســم الرشطــة بتهمــة ان لديــة احزمــة ناســفة ثــم
بعــد ذلــك تــم نقــل الضحيــة اىل معســكر طــارق ،حيــث بقــي هنــاك ملــدة ســنة وتســعة أشــهر دون
ان يعلــم أحــد مبــكان احتجــازه بعــد ذلــك تــم نقلــة اىل ســجن املــكال مبحافظــة حرضمــوت ثــم
انــه وبعــد مــرور ثــاث ســنوات ونصــف مــن االعتقــال تــم إعــادة الضحيــة اىل ســجن بــر احمــد
مبدينــة عــدن  ،وهنــاك عرفــت ارستــه انــه موجــود يف ســجن بــر احمــد.

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ومــا احتوتــه التقاريــر
والصــور تبــن ان الجهــة املســؤولة عــن ذلــك االنتهــاك هــم افــراد رشطــة الشــيخ عثــان التابعــن
إلدارة امــن محافظــة عــدن.

-4و اقعــة اعتقــال الضحيــة الطفــل يحــي مبــارك العولقــي مديريــة نصــاب محافظــة شــبوة بتاريــخ
2018 /12 /18م
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تتلخــص الواقعــة وفقــا ملــا احتــواه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة بانــه يف متــام الســاعة العــارشة
مــن صبــاح يــوم الثالثــاء بتاريــخ 2018/12/18م قامــت مجموعــة مــن االفــراد التابعــن ملديــر
أمــن مديريــة نصــاب محافظــة شــبوة باعتقــال الطفــل يحــي مبــارك العولقــي ( 13ســنة) مــن
داخــل املدرســة.
وبحســب مــا ورد يف إفــادة ذوي الضحيــة ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الــذي اســتمعت إليهــم
اللجنــة ومنهــم  ( :أ.م.أ) و(ص.م.أ) فإنــه ويف متــام الســاعة العــارشة مــن صبــاح يــوم الثالثــاء
بتاريــخ 2018/12/18م وأثنــاء مــا كان الضحيــة يحــي مبــارك العولقــي يتلقــى التعليــم داخــل
مدرســة العوشــه حــر طقــم تابــع ملديريــة امــن نصــاب وعليــة مجموعــة مــن االفــراد بقيــادة
املدعــو ســامل طالــب الكــوردي مديــر أمــن املديريــة ووقــف إىل جــوار املدرســة ثــم قــام بالدخــول
إىل املدرســة وطلــب إحضــار الطالــب الضحيــة ،وبعــد إحضــاره إليــة قــام باعتقالــه واقتيــاده عــى
مــن الطقــم التابــع للمديريــة إىل إدارة أمــن املديريــة حيــث تــم التحقيــق معــه وإرهابــه وتهديــده
ومل يفــرج عنــه اال بعــد مــرور  16يــوم مــن االعتقــال .

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ،ومــا جــاء يف افــادة
ذوي الضحيــة تبــن للجنــة صحــة ثبــوت االنتهــاك وأن الجهــة املســئولة عنــه هــي إدارة أمــن
مديريــة نصــاب بقيــادة مديــر أمــن املديريــة ســامل طالــب الكــوردي.

ثالثا :التعذيب وسوء املعاملة
خــال الفــرة التــي يغطيهــا التحقيــق ،قامــت اللجنــة برصــد ( )17حالــة ادعــاء بالتعذيــب واملعاملة
الالإنســانية واملهينــة قامــت بهــا بعــض األطــراف يف عــدد مــن مناطــق الجمهوريــة اليمنيــة،.
ثبتــت مســؤولية جامعــة الحــويث عــن ( )13حالــة تعذيــب  ،فيــا ثبتــت مســؤولية قــوات الجيــش
والجهــات األمنيــة التابعــة للحكومــة عــن عــدد ( )4حــاالت.

نماذج وقائع التعذيب وسوء املعاملة التي قامت اللجنة بالتحقيق فيها
.1

جماعة الحوثي :

 -1و اقعــة اعتقــال وتعذيــب الضحيــة علــي محمــد عبــده جميــل– مديريــة الصافيــة – امانــة العاصمــة
بتاريــخ 2018/9/17م
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة بأنــه بتاريــخ 2018/9/4م
قامــت مجموعــة مســلحه تابعــة لجامعــة الحــويث باعتقــال الضحيــة عــي محمــد عبــده جميــل -
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مــن أبنــاء مديريــة الرجــم محافظــة املحويــت -مــن ورشــة الســمكرة التابعــة لــه يف شــارع صخــر
بأمانــة العاصمــة جــوار منــزل الرئيــس الســابق عــي عبداللــه صالــح واقتيــاده إىل قســم رشطــة
قــاع القيــي واالعتــداء عليــه وتعذيبــه لعــدة ايــام  ،ثــم بعــد ذلــك ويف مســاء االثنــن بتاريــخ
2018/9/17م تواصــل مــرف جامعــة الحــويث يف شــارع صخــر مــع أرسة الضحيــة ومــع عاقــل
الحــارة وابلغهــم بالحضــور الســتالم جثتــة الضحيــة كونــه قــد تــويف يف املعتقــل.
وبحســب مــا تضمنتــه تقريــر الباحــث امليــداين املكلــف مــن اللجنــة ،والصــور املرفقــة بامللــف ومــا
جــاء يف افــادة ذوي الضحيــة ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ومنهــم ( :م.أ.م.د ) و (م.ع.ج ) فأنــه
ويف عــر يــوم الجمعــة بتاريــخ 2018/9/14م قامــت عنــارص مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث
بقيــادة مــرف جامعــة الحــويث يف منطقــة حزيــز املدعــو أبــو حســن الحمــدي باقتحــام ورشــة
ســمكرة الســيارات الكائنــة يف شــارع صخــر جــوار منــزل الرئيــس الســابق عــي عبداللــه صالــح
والتابعــة للضحيــة عــي محمــد عبــده جميــل والــذي كان متواجــدا فيهــا أثنــاء عمليــة االقتحــام
وقامــوا باالعتــداء عليــه فــورا ورضبــة ثــم اقتيــاده معهــم عــى مــن الطقــم التابــع لهــم إىل قســم
رشطــة قــاع القيــي وهنــاك تعــرض الضحيــة للتعذيــب واالعتــداء عليــه بــأدوات حــادة والتحقيــق
معــه بتهمــه أنــه يخفــي أســلحة التبــاع الرئيــس الســابق  ،واســتمرت عمليــة تعذيــب الضحيــة ملــدة
ثالثــة أيــام حتــى فــارق الحيــاة  ،ويف مســاء يــوم االثنــن  2018 / 9/ 17م تــم االتصــال بــأرسة
الضحيــة وبعاقــل الحــارة وابالغهــم بالحضــور الســتالم الجثــة كــون الضحيــة قــد تــويف وتــم
نقــل جثتــه اىل مستشــفى زايــد  ،وعنــد اســتالم األرسة لجثــة الضحيــة وجــدوا عليهــا آثــار تعذيــب
وجــروح بالغــة يف أجــزاء متفرقــة مــن جســمه مــا يؤكــد تعــرض الضحيــة للتعذيــب وانــه تــويف
نتيجــة لذلــك  ،وعنــد طلــب ارسة الضحيــة مــن املستشــفى فحــص الجثــة وإصــدار تقريــر طبــي
يوضــح ســبب الوفــاة رفضــت عنــارص جامعــة الحــويث متكــن األرسة مــن عمــل تقريــر طبــي
يكشــف أســباب الوفــاة ،ومــا تــزال الجثــة يف ثالجــة املستشــفى حتــى تاريخــه بعــد رفــض االرسة
اســتالم الجثــة قبــل ان يتــم فحصهــا ومحاســبة املســؤول.

النتيجة :
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود ومــا احتــواه ملــف
القضيــة ومــا تحكيــه الصــور املرفقــة يف امللــف فقــد تبــن للجنــة أن الجهــة املســئولة عــن هــذا
االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث بقيــادة مــرف الجامعــة يف منطقــة الصافيــة املدعــو أبــو حســن
الحمــدي باإلضافــة اىل مديــر قســم رشطــة قــاع القيــي املعــن مــن قبــل الجامعــة .

 -2و اقعــة اعتقــال وتعذيــب الضحيــة مختــارعلــي ياقــوت االحمــدي مديريــة الســوادية محافظــة البيضــاء
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بتاريــخ 2017/8/23م
تتلخــص الواقعــة وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة يف قيــام مجموعــه مســلحة مــن
عنــارص الحــويث بقيــادة املــرف األمنــي للجامعــة املدعــو أبــو ثابــت باعتقــال الضحية مختــار عيل
ياقــوت االحمــدي بتاريــخ2017/8/23م وذلــك عــى خلفيــة تعــرض نقطــة أمنيــة تابعــة لجامعــة
الحــويث وتقــع جــوار مزرعــة الضحيــة إلطــاق نــار مــن قبــل مجهولــن ،وبعــد اعتقــال الضحيــة
تــم اقتيــاده إىل املعتقــل التابــع للجامعــة الكائــن يف مبنــى وزارة املاليــة يف مديريــة الســوادية
وهنــاك تعــرض الضحيــة للتعذيــب حتــى املــوت وبعــد ثالثــة أيــام تــم ابــاغ أرسة الضحيــة بأنــه
قــد تــويف يف املعتقــل.
وبحســب مــا تضمنــه تقريــر الباحــث امليــداين املكلــف مــن اللجنــة ،والصــور املرفقــة بامللــف ومــا
جــاء يف افــادة ذوي الضحيــة ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ومنهــم ( :ع.م.ع.ق) و(أ.أع) فإنــه
وبتاريــخ 2017/8/23م وصــل الضحيــة مختــار عــي ياقــوت االحمــدي إىل مدنيــة رداع اســتجابة
لطلــب املــرف األمنــي التابــع لجامعــة الحــويث يف مديريــة الســوادية املدعــو أبــو ثابــت وهنــاك
تــم اعتقالــه مــن قبــل املذكــور واقتيــاده إىل مبنــى املاليــة الــذي تــم تحويلــه إىل معتقــل تابــع
للجامعــة والكائــن يف مديريــة الســوادية وهنــاك تــم التحقيــق مــع الضحيــة بتهمــة إطــاق النــار
عــى النقطــة األمنيــة التابعــة لجامعــة الحــويث والتــي تقــع بجــوار مزرعــة الضحيــة ،وعندمــا
رفــض الضحيــة االعــراف بالتهمــة تــم تعذيبــه واالعتــداء عليــه بالــرب والصعــق  ،كــا تــم طعنه
بــآالت حــاده ورضبــه باألســاك الكهربائيــة ،وبعــد مــرور ثالثــة أيــام ونظــرا للضغــط واملطالبــة من
قبــل أرسة الضحيــة تــم االتصــال بــاألرسة وإبالغهــم مــن قبــل املدعــو أبــو ثابــت املــرف األمنــي
لجامعــة الحــويث بــأن الضحيــة قــد تــويف ،وحــر القيــادي الحــويث املدعــو عبداللــه ادريــس
واعــرف لــأرسة بــأن الضحيــة قــد تعــرض للتعذيــب وتــويف تحــت التعذيــب وقــام بتحكيمهــم
إال انهــم رفضــوا العــرض بالتحكيــم وطلبــوا تســليم الجنــاة إىل القضــاء ووعدوهــم بذلــك إال أنــه مل
يتــم تنفيــذ الوعــد وعنــد تســلم اهــل الضحيــة للجثــة وجــدوا عليهــا آثــار واضحــة للتعذيــب الشــديد
الــذي تعــرض لــه الضحيــة.

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود ومــا احتــواه ملــف
القضيــة ومــا تحكيــه الصــور املرفقــة بامللــف فقــد تبــن للجنــة أن الجهــة املســئولة عــن هــذا
االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث بقيــادة املدعــو عبداللــه إدريــس املــرف األمنــي التابــع للجامعــة
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يف رداع واملدعــو أبــو ثابــت املــرف األمنــي لجامعــة الحــويث يف مديريــة الســوادية.

 -3و اقعة تعذيب الضحية يحي حسين معضب – مديرية مستبأ -محافظة حجة بتاريخ 2018/2/9م
تتلخــص الواقعــة وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة بأنــه بتاريــخ 2018/2/9م قامــت
مجموعــة مســلحه مــن جامعــة الحــويث مبداهمــة منــزل الضحيــة يحــي حســن معضــب وعنــد
وصولهــم إىل جــوار املنــزل وجــدوا الضحيــة امــام بــاب منزلــه وهــو اعــزل ال يحمــل أي ســاح
وعــى الفــور بــارشوه بإطــاق النــار عليــه وأصابــوه برصاصــه يف الكتــف ثــم تــم اخــذه فــوق
الطقــم التابــع للجامعــة واقتيــاده إىل مــكان مجهــول حيــث تــم تعذيبــه واعتقالــه وبعــد شــهر مــن
االعتقــال تــم ابــاغ ارسة الضحيــة بالحضــور الســتالم جثتــه وعنــد حضــور االرسة تبــن ان الجثــة
عليهــا آثــار التعذيــب.
وبحســب مــا تضمنــه تقريــر الباحــث امليــداين املكلــف مــن اللجنــة ،والصــور املرفقــة بامللــف ومــا
جــاء يف افــادة ذوي الضحيــة ومــا ورد يف شــهادة الشــهود ومنهــم( :خ.ح.م) و( م.م.ش) و (م.أ.ح)
فإنــه بتاريــخ 2018/2/9م قامــت مجموعــة مســلحة مــن جامعــة الحــويث بالنــزول اىل منــزل
الضحيــة يحــي حســن معضــب  ،وعنــد وصولهــم إىل أمــام املنــزل وجــدوا الضحيــة وهو خــارج من
منزلــه اعــزل وال يحمــل أي ســاح فقامــوا باالقــراب واطــاق الرصــاص عليــة واصابتــه برصاصــة
يف الكتــف  ،وبعــد ان ســقط الضحيــة عــى األرض بســبب اإلصابــة قامــوا بحملــه عــى مــن طقــم
عســكري تابــع لهــم واقتيــاده اىل مــكان مجهــول ،وهنــاك تــم تعذيــب الضحيــة واالعتــداء عليــه
بالحــرق والــرب كــا تــم اهــال اإلصابــة التــي يعــاين منهــا ومل يتــم معالجتــه  ،وبعــد شــهر
مــن االعتقــال تــم االتصــال بعائلــة الضحيــة وابالغهــم بالحضــور ألخــذ جثتــه كونــه قــد تــويف
يف املعتقــل التابــع للجامعــة الكائــن يف مبنــى االمــن الســيايس ،وعنــد اســتالم أرسة الضحيــة
للجثــة وجــدوا عليهــا آثــار حــروق وكدمــات وجــروح بالغــة تعــرض لهــا الضحيــة أثنــاء االعتقــال
وجميعهــا توحــي بــان الضحيــة قــد قــي تحــت التعذيــب ومل يتــم تســليم الجثــة إىل االرسة إال
بعــد أخــذ ضامنــه والتــزام مــن االرسة بالدفــن دون ان يتــم عــرض الجثــة عــى أي طبيــب او حتــى
الحديــث عــن الواقعــة.

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود ومــا احتــواه ملــف
القضيــة ومــا تحكيــه الصــور ،فقــد تبــن للجنــة أن الجهــة املســئولة عــن هــذا االنتهــاك هــي
جامعــة الحــويث بقيــادة مــرف الجامعــة يف مديريــة مســتبأ محافظــة حجــة.
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و اقعــة اعتقــال وتعذيــب الضحيــة علــي محمــد عائــض التويتــي مديريــة دمــت – محافظــة الضالــع

	-4
2017/11/19م

تتلخــص الواقعــة يف قيــام عنــارص مســلحة مــن جامعــة الحــويث باعتقــال الضحيــة يف احــد
النقــاط األمنيــة التابعــة للجامعــة يف مدينــة دمــت و نقلــه إىل املعتقــل التابــع لهــم والكائــن يف
مقــر حــزب اإلصــاح مبديريــة الرضمــة وتعذيبــه حتــى فــارق الحيــاه بســبب شــدة التعذيــب.
وبحســب مــا تضمنــه تقريــر الباحــث امليــداين التابــع للجنــة ومــا ورد يف إفــادة ذوي الضحيــة
ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود ومنهــم( :ش.ص.ع) و ( م.ن .ع) و(ع.م.ع) فإنــة وبتاريــخ
2017/11/19م وأثنــاء مــرور الضحيــة عــي محمــد عائــض التويتــي يف مدنيــة دمــت تــم اعتقالــه
مــن قبــل عنــارص النقطــة األمنيــة التابعــة للجامعــة واقتيــاده اىل مقــر حــزب اإلصــاح مبديريــة
الرضمــة والــذي تــم تحويلــه اىل معتقــل بعــد ســيطرة جامعــة الحــويث عــى مديريــة الرضمــة ،
ويف هــذا املعتقــل تعــرض الضحيــة للتحقيــق معــه والتعذيــب مــن قبــل عنــارص جامعــة الحــويث،
و بتاريــخ 2018/1/3م تــم ابــاغ أرسة الضحيــة بأنــه قــد تــويف يف املعتقــل وعنــد مراجعتهــم
لقيــادة الجامعــة يف مديريــة الرضمــة تــم تســليمهم الجثــة  ،وعنــد معاينتهــم لهــا شــاهدوا عليهــا
آثــار كثــرة للتعذيــب موزعــه عــى أجــزاء واســعه مــن جســمه مبــا يف ذلــك اقتــاع إحــدى عينــي
الضحيــة.

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ومــا جــاء يف تقريــر الباحــث امليــداين ومــا وردة يف
افــادة ذوي الضحيــة وشــهادة الشــهود ومــا احتــواه ملــف القضيــة ومــا تحكيــه الصــور املرفقــة
بامللــف ،فقــد تبــن للجنــة أن الجهــة املســئولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث بقيــادة
مــريف الجامعــة يف مديريتــي دمــت والرضمــة.

 .2الحكومة الشرعية
	-1

و اقعة تعذيب الضحية /وقاص فتيني على حسن – مديرية الشيخ عثمان – (املمدارة) عدن :

تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة بانــه يف تاريــخ 2018/3/9م
الســاعة التاســعة صباح ـاً واثنــاء مــا كان الضحيــة وقــاص فتينــي عــي حســن يعمــل يف بيــع
االســاك حــر اىل املــكان مجموعــة مــن الجنــود امللثمــن عــى مــن طقــم عســكري وقامــوا
بــرب الضحيــة بأعقــاب البنــادق واعتقالــه بالقــوة وامــام املواطنــن ثــم قامــوا باقتيــاده اىل
منطقــة الربيقــة (معســكر الجــاء) وهنــاك تعــرض الضحيــة للــرب والتعذيــب.
وبحســب مــا تضمنتــه التقاريــر الطبيــة والصــور املرفقــة ومــا جــاء يف افــادة الضحيــة ومــا ورد
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يف شــهادة الشــهود ومنهــم (ن.م.س.ح) و (ع.ع.ع) والــذي أفــادوا بانهــم شــاهدوا قــوة مســلحة
تابعــة لقــوات الحــزام األمنــي بقيــاد (العقيــد) منــر اليافعــي و قائــد اللــواء األول حــزام امنــي
تقــوم باعتقــال الضحيــة اثنــاء مزاولتــه عملــه يف بيــع االســاك وان عــدد االفــراد تعــدوا عــى
الضحيــة بالــرب بأعقــاب البنــادق ثــم قامــوا بســحبة اىل ســيارتهم واقتيــاده اىل معســكر الجالء.

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود ومــا احتــواه ملــف
القضيــة فقــد تبــن للجنــة أن الجهــة املســئولة عــن هــذا االنتهــاك هــي عنــارص تابعــة لقــوات
اللــواء األول اســناد رئــايس ( الحــزام األمنــي ) بقيــادة املدعــو منــر اليافعــي املكنــى بأبــو الياممــة .

و اقعة اعتقال واخفاء وتعذيب الضحية ( محمد بشيرمحمد عبده – واحمد عصام عبدالرقيب
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األغبــري) حــي العســكري محافظــة تعــز
تتلخــص الواقعــة وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة بانــه ويف متــام الســاعة ()7:30
مســا ًء بتاريــخ 2018/8/9م وأثنــاء مــا كان املواطــن محمــد بشــر محمــد عبــده يف زيــارة صديقــة
أحمــد عصــام النــازح يف مبنــى قنــاة الســعيدة يف حــي العســكري مبحافظــة تعــز داهــم املبنــى

مجموعــه مــن افــراد اللــواء  22ميــكا بقيــادة املدعــو يــارس العاقــل وقامــوا باعتقــال الضحيــة
عصــام األغــري و ابنــه الضحيــة احمــد عصــام والضحيــة محمــد بشــر واقتيادهــم اىل مقــر
قيــادة اللــواء يف حــي بازرعــه وهنــاك تعــرض الضحيتــن للتعذيــب واالخفــاء القــري .
وبحســب مــا ورد يف إفــادة الضح ّيــة عصــام االغــري والــد الضحيــة الثــاين ومــا جــاء يف شــهادات

الشــهود اللذيــن تــم ســاعهم مــن قبــل اللجنــة ،ومنهــم( :ن ع ع ص ،).و (ر ع ع ).فإنــه وأثنــاء
انــدالع االشــتباكات بــن جامعــة أبــو العبــاس وأفــراد مــن اللــواء  22ميــكا يف حيــي العســكري
والجحمليــة مبدينــة تعــز قامــت مجموعــه مســلحة مــن العنــارص التابعــة للــواء  22ميــكا بقيــادة
املدعــو يــارس العاقــل والــذي تــم نقلــه حاليــا للعمــل يف الرشطــة العســكرية مبحافظــة تعــز
مبداهمــة مبنــى قنــاة الســعيدة يف حــي العســكري حيــث كانــت ارسة املواطــن عصــام االغــري قــد
نزحــت اىل هــذا املبنــى وتــم عتقــال الضحيــة محمــد بشــر و أحمــد عصــام ووالــده عصــام االغربي
واخواتــه أحــام ورهــف ووالدتــه وذلــك يف متــام الســاعة ( )7:30مســا ًء بتاريــخ 2018/8/9م ثــم
انــه وبعــد اعتقــال املذكوريــن تــم نقلهــم إىل مقــر القيــادة التابعــة للــواء  22ميــكا جــوار جامــع

بازرعــة وهنــاك تــم التحقيــق معهــم واثنــاء التحقيــق تعــرض الضحيــة محمــد بشــر لالعتــداء
عليــه بالــرب املــرح كــا تــم قطــع أصابــع يــده ووخــزه باإلبــر يف أجــزاء متفرقــة مــن جســمه
ثــم يف صبــاح اليــوم التــايل تــم االفــراج عــن الضحيــة عصــام االغــري هــو وارستــه بعــد ان تــم
منعهــم وتحذيرهــم مــن العــودة اىل الحــي فيــا اســتمر اعتقــال الضحيتــن محمــد بشــر واحمــد
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عصــام بعــد ان تــم نقلهــم إىل مــكان مجهــول ومازالــوا مخفيــن وال تعلــم ارسهــم عنهــم يشء
حتــى االن .

النتيجة :
مــن خــال التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ومــن خــال شــهادة الشــهود ومــا احتــواه ملــف
القضيــة تبــن للجنــة أن الجهــة املســئولة عــن هــذا االنتهــاك هــي الحكومــة الرشعيــة ممثلــة
باللــواء  22ميــكا القطــاع األول الــذي كان ينتمــي اليــه القيــادي يــارس العاقــل يف حينــة.

 -3و اقعة تعذيب الضحية /رائد علي الخضرهادي – مديرية الشيخ عثمان –عدن
تتلخــص الواقعــة كــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة بانــه يف تاريــخ 2016/1/5م قامــت
مجموعــة مــن الجنــود امللثمــن التابعــن لقــوات مكافحــة االرهــاب باعتقــال الضحيــة رائــد عــي
الخــر هــادي مــن فــرزة الهاشــمي مبديريــة الشــيخ عثــان وســحبه امــام املواطنــن بالقــوة اىل
احــدى الســيارات التابعــة لهــم واقتيــاده اىل املعتقــل التابــع لقــوات مكافحــة اإلرهــاب يف الســاحل
الذهبــي مديريــة التواهــي.
وبحســب مــا تضمنتــه التقاريــر الطبيــة ومــا ورد يف افــادة الضحيــة ومــا جاء يف شــهادة الشــهود
ومنهــم (س.ع.س.م) و (م.ع.ي.م) فقــد تــم معاينــة اثــار التعذيــب عــى الضحيــة بعــد خروجــه
مــن املعتقــل حيــث تعــرض لكــر وتهشــم يف الكتــف االميــن بالكامــل مــا ادى اىل ضمــور يف
عضــات اليــد كــا ان الضحيــة يعــاين أيضــا مــن فقــدان النظــر بإحــدى عينيــه .

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة يف الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وافــادة
الضحيــة ومــا احتوتــه التقاريــر والصــور املرفقــة مبلــف القضيــة  ،تبــن للجنــة ان الجهة املســؤولة
عــن هــذا االنتهــاك هــي فريــق مكافحــة اإلرهــاب يف امــن محافظــة عــدن بقيــادة العقيــد /يرسان
املقطري).

و اقعــة اعتقــال وتعذيــب الضحيــة علــي عبــده صالــح بجنــف عتــق محافظــة شــبوة بتاريــخ

	-3
2018 /12 /2م

تتلخــص الواقعــة وفقــا ملــا احتــواه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة بانــه يف متــام الســاعة  12مــن
صبــاح يــوم االحــد املوافــق 2018/12/2م قــام مجموعــه مــن عنــارص النخبــة الشــبوانية التابعــن
ملحــور الشــهداء باعتقــال الضحيــة عــي عبــده صالــح بجنــف مــن منزلــه واقتيــادة اىل معســكر
الشــهداء بعتــق حيــث تعــرض هنــاك للتعذيــب ومل يفــرج عنــه اال بعــد مــرور مثانيــة أيــام مــن
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تاريــخ االعتقــال
وبحســب مــا ورد يف افــادة الضحيــة ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود الذيــن تــم االســتامع اليهــم من
قبــل اللجنــة ومنهــم ( ن م س ج ) و ( ع ع ص ب ) فانــه يف متــام الســاعة  12مــن صبــاح يــوم االحد
املوافــق 2018/12/2م قــدم مجموعــه مــن عنــارص النخبــة الشــبوانية التابعــن ملحــور الشــهداء
وعددهــم خمســة افــراد تقريبــا عــى مــن طقــم عســكري وقامــوا باعتقــال الضحيــة عــي عبــده
صالــح بجنــف مــن منزلــة الكائــن بشــارع حنيــش يف مدينــة عتــق واقتيــاده اىل معســكر الشــهداء
يف عتــق وبعــد مــرور مثانيــة أيــام مــن االعتقــال تــم االفــراج عنــه واثــار التعذيــب ظاهــرة عــى
جســده بســبب تعرضــه للــرب باألســاك الكهربائيــة واألدوات الحــادة يف ظهــرة وأجــزاء متفرقــة
مــن جســمه .

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة يف الواقعــة ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وافــادة
الضحيــة ومــا احتوتــه التقاريــر والصــور املرفقــة مبلــف القضيــة  ،تبــن للجنــة صحــة حصــول
االنتهــاك وان الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي قــوات النخبــة الشــبوانية التابعــة ملحــور
الشــهداء يف محافظــة شــبوة.

رابعا :تفجيراملنازل
يعــد تفجــر املنــازل مخالفــة جســيمة واعتــداء ســافر عــى مبــدأ الحــق يف الســكن املنصــوص
عليــه يف املــادة ( )11مــن العهــد الــدويل الخــاص للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة،
خصوصــا ملــا تحملــه يف طياتهــا مــن انعكاســات نفســية ســلبية عــى أصحــاب هــذه املنــازل
وأطفالهــم ونســائهم ،وملــا تتســبب فيــه مــن تشــتيت شــمل العائلــة وتهجريهــم قــرا وترشيدهــم
دون أي ذنــب .وخــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر قامــت اللجنــة بالرصــد والتحقيــق يف ( )31
حالــة جميعهــا انفــردت بهــا جامعــة الحــويث :

نماذج لوقائع تفجيرمنازل أنتهت اللجنة من التحقيق فيها:
 )1و اقعــة تفجيــر منــزل حســن احمــد يحيــى ســراع بعزلــة املعطــن بنــي ســراع مديريــة الشــغادرة محافظــة
حجــة بتاريــخ .2017/12/5
تتلخــص الواقعــة وفقــا ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ومــا جــاء يف شــهادة
الشــهود وهــم ( :ع.ع.ص.أ) و (هـــ.ع.ص.أ) انه يف الســاعة التاســعة صباحا بتاريــخ 2017/12/5م
قامــت مجموعــة مــن جامعــة الحــويث ومنهــم :مهيــوب حســن حســن بــدوي  ,عبدالكريــم عــي
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حســن ســويد  ,محمــد جابــر صالــح رساع وعــدد مــن املســلحني مبحــارصة منــزل الضحيــة حســن
احمــد يحيــى رساع الــذي يتكــون مــن طابقــن وبعــد نهــب كل مــا يف البيــت مــن محتويــات قامــوا
بتفجــره وتســويته بــاألرض مبتفجــرات الديناميــت.
النتيجة :
مــن خــال التحقيقــات ومــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ومــا ورد يف شــهادة الشــهود
تبــن للجنــة ثبــوت االنتهــاك وان الجهــة املســؤولة عنــه هــي جامعــة الحــويث والعنــارص املســلحة
التــي تتبــع الجامعــة ومنهــم  :مهيــوب حســن حســن بــدوي  ,عبدالكريــم عــي حســن ســويد ,
محمــد جابــر صالــح رساع .

 -2و اقعــة تفجيــر منــزل عبدالغنــي صالــح حســن العالبــي مديريــة فخــرة – محافظــة صعــدة بتاريــخ
2012/3/22م
تتلخــص الواقعــة وفقــا ملــا جــاء يف ملــف القضيــة لــدى اللجنــة ومــا تضمنتــه التقاريــر
املرفقــة بامللــف ومــا جــاء يف افــادات ذوي الضحيــة وشــهادة الشــهود ومنهــم ( :ع.ض.ن.أ)
و (ع.م.ع.ك ) بانــه بتاريــخ 2012/3/22م يف مدينــة فخــرة محافظــة صعــدة قامــت مجموعــة
مســلحة تابعــة لجامعــة الحــويث مبداهمــة منــزل الضحيــة عبدالغنــي صالــح حســن العــايب
ثــم انــه وبعــد نهــب محتويــات املنــزل قامــوا بتفخيخــه بالديناميــت واملتفجــرات ومــن ثــم قامــوا
بنســفة وتفجــره وذلــك بعــد ان تــم اطــاق النــار عــى الضحيــة وقتلــه مــع ابــن اختــه .
النتيجة :
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة يف الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود
وافــادة الضحيــة ومــا احتوتــه تقريــر الباحــث امليــداين والصــور املرفقــة مبلــف القضيــة  ،تبــن
للجنــة صحــة حصــول االنتهــاك وان الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث.

 -3تفجيرمدرسة أم املؤمنين عائشة في مديرية أرحب محافظة صنعاء بتاريخ 2015/8/15م
تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة بأنــه بتاريــخ 2015/8/12م
اندلعــت مواجهــات مســلحة بــن عنــارص مــن جامعــة الحــويث وبعــض الشــباب مــن أبنــاء قريــة
الجنادبــه مديريــة أرحــب بعدهــا تــم تعزيــز عنــارص جامعــة الحــويث بأطقــم وآليــات مســلحة
ومدرعــات حتــى متكنــوا مــن اقتحــام القريــة واعتقــال العديــد مــن أبنــاء القريــة وتفجــر عــدد
مــن املنــازل كــا تــم تفجــر مدرســة أم املؤمنــن عائشــة لتعليــم القــرآن الكريــم ومحــو األميــة.
وبحســب مــا جــاء يف تقريــر الباحــث امليــداين التابــع للجنــة ومــا تحكيــه الصــور املرفقــة بامللــف
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ومــا ورد يف شــهادة الشــهود مــن أبنــاء املنطقــة ومنهــم ( م.م.أ) و ( ع .أ.ع.ج) فإنــه وبتاريــخ
2018/8/12م اندلعــت اشــتباكات مســلحة بــن بعــض الشــباب مــن أبنــاء قريــة الجنادبــه مديريــة
أرحــب بعدهــا تــم تعزيــز عنــارص جامعــة الحــويث بأطقــم وآليــات مســلحة ومدرعــات وبعــد ثالثــة
أيــام مــن املواجهــات متكنــت عنــارص جامعــة الحــويث مــن اقتحــام القريــة وقامــوا باعتقــال
العديــد مــن أبنــاء القريــة وتفجــر عــدد مــن املنــازل  ،كــا قامــوا بتاريــخ  2015/8/15م بتفجــر
مدرســة أم املؤمنــن عائشــة لتعليــم القــرآن الكريــم ومحــو األميــة للنســاء واملكونــة مــن عدد ســتة
فصــول إضافــة اىل ملحــق للســكن للمعلــات حيــث تــم تفخيــخ املدرســة بالديناميــت وتفجريهــا
وتســويتها بــاألرض بعــد نهــب محتوياتهــا كــون املدرســة كان يتــم فيهــا تحفيــظ القــرآن للنســاء ،
ومحــو االميــة للنســاء الغــر متعلــات مــن أهــايل القريــة.

النتيجة:
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة يف الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وافــادة
الضحيــة ومــا احتوتــه تقريــر الباحــث امليــداين والصــور املرفقــة مبلــف القضيــة  ،تبــن للجنــة
صحــة حصــول االنتهــاك وان الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث بقيــادة
مــرف الجامعــة يف مديريــة ارحــب .

 -4و اقعة تفجيرعدد  14منزل في مديرية لودرمحافظة أبين بتاريخ 2015/4/15م
تتلخــص الواقعــة بقيــام عنــارص مــن جامعــة الحــويث وقــوات صالح بعــد ســيطرتهم عــى مديرية
لــودر محافظــة أبــن بنســف وتفجــر عــدد مثــاين منــازل وتهديــم ســتة منــازل أخــرى كانــت تقــع
إىل جوارهــا ،وتهجــر جميــع ســكان هــذه املنازل.

أسماء الضحايا أصحاب املنازل التي تم تفجيرها:
م
1
2
3
4
5
6
7
8

اسم مالك املنزل
صالح عيدروس عمرالجفري
حسين علوي محمد غرامه
مداح محمد احمد عوض
عبدالفتاح علوي محمد غرامه
توفيق محمد علي الباللي
محمد أحمد عوض قهيس
علي أحمد علي عبده
عبدهللا سالم أحمد سبيت

نوع الضرر
تدميركلي
تدميركلي
تدميركلي
تدميركلي
تدميركلي
تدميركلي
تدميركلي
تدميركلي
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أسماء الضحايا أصحاب املنازل املتضررة من علمية التفجير:
م
1
2
3
4
5
6

اسم مالك املنزل
خالد محمد سالم املعلم
مصطفى محمد سالم املعلم
محمد سالم أحمد املعلم
سالم محمد سالم احمد
طاهرالخضرالنخعي
عبدربه الخضرالنخعي

نوع الضرر
تدميركلي للمنزل
تدميركلي للمنزل
تدميركلي للمنزل
تدميركلي للمنزل
تدميركلي للمنزل
تدميركلي للمنزل

وقــد بــارشت اللجنــة التحقيــق يف هــذه الواقعــة وذلــك مــن خــال باحثهــا امليــداين املكلــف
بالنــزول اىل مــكان االنتهــاك ومــن خــال مــا تضمنــه التقريــر املرفــوع إىل اللجنــة مــن قبــل
الراصــد امليــداين ومــا احتوتــه الصــور والوثائــق املرفقــة بامللــف ومــا جــاء يف إفــادات الضحايــا
وشــهادات الشــهود ومنهــم (ع.م.أ.د) و ( ج.هـــ.س.م) فإنــه وبتاريــخ 2015/4/15م وبعــد إمتــام
جامعــة الحــويث الســيطرة عــى مدنيــة لــودر بعــد مواجهــات بســيطة دارت مــع األهــايل توجــه
عنــارص مــن جامعــة الحــويث إىل وســط مدينــة لــودر وقامــوا بنســف عــدد  8منــازل عــن طريــق
تفجريهــا بالديناميــت واملــواد املتفجــرة حتــى تــم تســويتها بــاألرض وتدمريهــا كليــا كــا تســبب
االنفجــار يف تدمــر وتــرر عــدد كبــر مــن املنــازل منهــا  6منــازل تهدمــت بشــكل كيل وتهجــر
جميــع ســكان املنــازل املدمــرة  ،كــا تســبب تفجــر املنــازل يف إثــارة الهلــع والخــوف يف أوســاط
النســاء واألطفــال يف املدينــة.

النتيجة
مــن خــال التحقيقــات التــي اجرتهــا اللجنــة يف الواقعــة ،ومــا ورد يف شــهادة الشــهود وافــادة
الضحيــة ومــا احتوتــه تقريــر الباحــث امليــداين والصــور املرفقــة مبلــف القضيــة  ،تبــن للجنــة
صحــة حصــول االنتهــاك وان الجهــة املســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جامعــة الحــويث

القسم الثالث :قصف الطائرات األمريكية بدون طيار(الدرونز)
خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر ،تــم الرصــد والتحقيــق يف واقعتــن ادعــاء بانتهــاك تتعلــق
بقيــام مــا يســمى بالطائــرات األمريكيــة بــدون طيــار (الدرونــز) ،باســتهداف مدنيــن ،تــم توثيقهــا
جميعــا وجمــع األدلــة واملعلومــات بشــأنها ،والتحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة ،وقد ســقط بســببها
عــدد ( ) 8ضحيــة ،جميعهــم مــن املدنيــن ،بينهــم ( )7قتــى منهــم طفــل واحــد  ،إضافــة إىل
جريــح واحــد.
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نماذج لعدد من الوقائع التي تم التحقيق فيها من قبل اللجنة:
	-1

و اقعة قصف طائرات الدرونزملدنيين في مديرية عين محافظة شبوة بتاريخ 2015/9/9م

تتلخــص الواقعــة وفق ـاً ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة بانــه يف متــام الســاعة الثانيــة
بعــد الظهــر بتاريــخ 2015/9/9م تعرضــت للقصــف ســيارتني نــوع هيلوكــس موديــل  2009عــى
متنهــا ( )6مواطنــن يعملــون يف تربيــة النحــل مــا أدى اىل مقتلهــم جميعــا كام تســبب القصف
يف احــراق وتدمــر الســيارات واتــاف خاليــا النحــل التــي كانــت عليهــا والضحايــا هــم :

أسماء القتلى
م
1
2
3
4
5
6

العمر
 32عام
 29عام
 46عام
 45عام
 32عام
 43عام

اسم القتيل
احمد سالم احمد علي الذبئ
عبدهللا سعيد جازع الذبئ
علي ناصرمحمد الذبئ
ناصراحمد محمد الذبئ
نايف ناصرصالح سالم
محمد احمد محمد ضباب

وفقــا ملــا ورد يف تقريــر الفريــق املكلــف بالنــزول اىل مــكان الواقعــة مــن قبــل اللجنــة ومــا تــم
التقاطــه مــن صــور لبقايــا الحطــام املتناثــر يف مــكان الواقعــة ومــا جــاء يف افــادات ذوي الضحايا
وشــهادات الشــهود الــذي اســتمعت إليهــم اللجنــة ومنهــم (ع.ن.أ.أ) و (م.ع.ط.ع)  ،والــذي اكــدوا
جميعــا ان الضحايــا الذيــن ينتمــون اىل عائلــة واحــده وهــي عائلــة الذبــئ كانــوا يعملــون يف تربية
النحــل وبيــع العســل واثنــاء مــا كانــوا يقومــون بنقــل النحــل عــى ســياراتهم تعرضــوا للقصــف
مــن قبــل طائــرة بــدون طيــار كانــت تحلــق عــى علــو منخفــض وقامــت بإطــاق صاروخــن
يفــرق بينهــا لحظــات بســيطة مــا ادى اىل مقتــل جميــع مــن كانــوا عــى الســيارتني وعددهــم 6
اشــخاص جميعهــم مــن املدنيــن وال عالقــة لهــم بــاي تنظيــم إرهــايب كــا أدى القصــف أيضــا اىل
تدمــر الســيارتني واحــراق جميــع خاليــا النحــل التــي كانــت عليهــا.

 -2و اقعة قصف طائرات الدرونزملدنيين في منطقة العبر– محافظة حضرموت بتاريخ 2018/3/5م
تتلخــص الواقعــة وفق ـاً ملــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة بانــه يف متــام الســاعة الرابعــة
مســاءاً بتاريــخ 2018/3/5م قامــت طائــرة بــدون طيــار بقصــف ســيارة نــوع هيلوكــس غامرتــن
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كانــت تقــل عــى متنهــا اثنــن مــن املدنيــن مــن آل حريــدان احداهــا طفــل مــا ادى اىل مقتــل
الطفــل واصابــة الســائق واحــراق الســيارة.

أسماء القتيل
م
1

اسم القتيل
عامرمحمد علي حريدان

م
1

اسم الجريح
حسين صالح حسن حريدان

العمر
 13عام

الجريح
العمر
 19عام

وفقــا ملــا ورد يف افــادات ذوي الضحايــا ومــا جــاء يف شــهادات الشــهود الــذي اســتمعت إليهــم
اللجنــة ومنهــم (ع.م.ص.م) و (ح.ع.ع.م) فانــه يف تاريــخ 2018/3/5م وعندمــا كان الضحيتــان
عــى مــن ســيارتهم نــوع هيلوكــس عائديــن مــن زيــارة اقربــاء لهــم يف منطقــة العــر وعنــد
مرورهــم بجانــب النقطــة العســكرية يف طريــق العــر قامــت طائــرة امريكيــة بــدون طيــار
باســتهدافهام مــا ادى اىل مقتــل أحدهــا واصابــة االخــر اصابــات بالغــة كــا تســبب القصــف
يف احــراق الســيارة واتالفهــا نهائيــا وكال الضحيتــن مــن املدنيــن الــذي ال عالقــة لهــم بــاي
تنظيــات إرهابيــة والضحيــة القتيــل اليــزال طفــل ال يتجــاوز عمــره ( 13عــام) وكالهــا كانــا
يف زيــارة ألقربــاء لهــم ،كــا اكــد الشــهود انهــم شــاهدوا الطائــرة بــدون طيــار تحــوم يف تلــك
املنطقــة عــى علــو منخفــض وانهــم ســمعوا دوي االنفجــار وشــاهدوا الســنة اللهــب تتصاعــد مــن
الســيارة وهرعــوا اىل مــكان الواقعــة ملحاولــة اســعاف الضحيتــن اال انهــم وجــدوا الطفــل /عامــر
عــي متــويف واالخــر مصــاب بإصابــات بالغــة تــم اســعافه عــى اثرهــا وخضــع للعــاج حتــى
اســتقرت حالتــه .

النتيجة
مــن خــال مــا قامــت بــه اللجنــة الوطنيــة مــن أعــال التحقيــق يف حــاالت االدعــاءات املشــار
إليهــا ،باإلضافــة إىل عــدد مــن الوقائــع االخــرى املتعلقــة بقصــف الطائــرات األمريكيــة ملواطنــن
مينيــن مــن املدنيــن ،خلصــت اللجنــة إىل مســؤولية القــوات األمريكيــة ،بالرشاكــة مــع الحكومــة
اليمنيــة التــي ســمحت مبثــل هــذه التدخــات ،وارتــكاب هــذا النــوع الخطــر مــن االنتهــاكات.
وتأكيــدا ملــا ض ّمنتــه اللجنــة يف تقاريرهــا الســابقة بهــذا الشــأن ،فــإن اللجنــة الوطنيــة تحــذر مــن
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مغ ّبــة اســتمرار مثــل هــذه الرضبــات ،ومواصلــة قتــل واســتهداف املواطنــن املدنيــن اآلمنــن ،كــا
تؤكــد اللجنــة عــى رضورة التــزام الحكومــة اليمنيــة بنصــوص الدســتور والقوانــن الوطنيــة والتي

تؤكــد عــى وجــوب حاميــة املواطنــن مــن كل اعتــداء .وتوجــب تقديــم املتهمــن بــأي اتهامــات إىل
القضــاء .وتــرى اللجنــة أن عــى الحكومــة املبــادرة إىل دفــع التعويضــات العادلــة للمترضريــن مــن
تلــك االنتهــاكات ،ووضــع حــد للتجــاوزات الــذي ترتكبهــا الطائــرات األمريكيــة بــدون طيــار يف
اليمــن وبــأرسع وقــت.
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التوصيات
•توصيات إلى جميع أطراف النزاع :
تويص اللجنة جميع اطراف النزاع يف اليمن برضورة االلتزام مبا ييل :
1.1احــرام قواعــد ومبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين املتعلقــة بأســاليب القتــال وحظــر الهجامت
والقصف العشــوايئ.
2.2االلتــزام بحاميــة الفئــات واألعيــان واألماكــن املحميــة يف القانــون الــدويل اإلنســاين ،وعــدم
تعريضهــم للخطــر.
3.3مســاعدة املواطنــن يف الوصــول إىل املــوارد والوســائل الالزمــة لضــان العيــش الكريــم وتلقــي
املســاعدات الرضورية.
 4.4إيقــاف عمليــات تقييــد الحريــة واالعتقــاالت خــارج نطــاق القانــون ،و االخفــاء القــري
للمواطنــن ،وعــدم التــذرع بالظــروف االســتثنائية واألمنيــة.
 5.5تســهيل مهمــة الهيئــات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة العاملــة يف الغــوث اإلنســاين الغــذايئ
والصحــي.
6.6التعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة وطاقمهــا يف كافــة املحافظــات ،وتســهيل وصــول أعضائهــا
وفريــق التحقيــق املســاعد والراصديــن إىل جميــع أماكــن وقــوع االنتهــاكات ،وتزويدهــا بكافــة
املعلومــات املطلوبــة.

•توصيات الى الحكومة اليمنية:
1.1إيقــاف عمليــات االعتقــال الغــر قانونيــة يف جميــع املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة,
واالفــراج الفــوري عــن جميــع املعتقلــن دون أي مسـ ّوغ قانــوين ،يف كافــة املعتقالت والســجون
التابعــة للحكومــة الرشعيــة والجهــات املحســوبة عليهــا.

2.2اغــاق جميــع مراكــز االعتقــال الغــر رســمية التــي تــم انشــائها مــن قبــل بعــض الجهــات
العســكرية التابعــة للحكومــة الرشعيــة أو املحســوبة عليهــا ومحاســبة املســئولني عــن
االنتهــاكات التــي قامــت بهــا األجهــزة األمنيــة والعســكرية التابعــة للحكومــة الرشعيــة ورسعة
تقدميهــم اىل القضــاء.
3.3التوقيــع عــى االتفاقيــة الدوليــة لحاميــة جميــع االشــخاص مــن االخفــاء القــري ونظــام
رومــا والربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة او
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة.
4.4القيــام باإلصالحــات االقتصاديــة التــي مــن شــأنها إيقــاف تدهــور العملــة التــي أرضت مبعيشــة
املواطنني.
5.5رصف مرتبات املوظفني يف كافة محافظات الجمهورية
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6.6حاميــة الحــق يف الحركــة والتنقــل لكافــة املواطنــن بــن املــدن ،ومحاســبة املتســببني يف
أعــال التضييــق عــى املواطنــن واملعاملــة املهينــة لهــم أثنــاء تنقلهــم بــن املــدن.
7.7تدريــب وتوعيــة منتســبي القــوات املســلحة والجيــش واألمن بقواعــد القانــون الدويل اإلنســاين
ومبــادئ حقــوق اإلنســان ،ورضورة االلتــزام بها حاميــة لكرامــة اليمنني وإنســانيتهم.
8.8فــرض مزيــد مــن اإلصالحــات األمنيــة املســاعدة يف حفــظ األمــن واالســتقرار وحاميــة
املواطنــن مــن االعتــداءات واالعتقــاالت خــارج نطــاق القانــون.
9.9العمــل مــن اجــل توحيــد األجهــزة األمنيــة والكيانــات العســكرية تحــت قيــادة وزاريت الدفــاع
والداخليــة.

•قوات التحالف العربي :
1.1االلتــزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين  ،والتأكيــد عــى املراجعــة الشــاملة لقواعــد
ـبب
تسـ ّ
االشــتباك ،مبــا فيهــا حظــر الهجــات التــي تســتهدف املدنيــن او الهجــات التــي ُ

خســائر مدنيــة غــر متناســبة مــع امليــزة العســكرية املرجــ ّوة.

2.2إجــراء تقييــم شــامل لــأرضار الناتجــة عــن وقائــع قصــف الطــران والبــدء يف تقديــم
التعويضــات للضحايــا املدنيــن وذويهــم واألرضار التــي لحقــت مبمتلكاتهــم .
3.3اتخــاذ املزيــد مــن االحتياطــات واالجــراءات االحرتازيــة قبــل تنفيــذ الهجــات لخفــض نســبة
االرضار التــي قــد تلحــق باملدنيــن ،والتمييــز بــن االهــداف املدنيــة واألهــداف العســكرية.
4.4تقديــم الدعــم االقتصــادي للحكومــة ومبــا يكفــل إيقــاف تدهــور العملــة ،إضافــة اىل تكثيــف
الغــوث اإلنســاين للمواطنــن يف كافــة انحــاء البــاد .
5.5تســهيل عمليــة املــرور للمنظــات اإلنســانية إليصــال املســاعدات الرضوريــة مــن «غــذاء وقــود
وادويــة» وغريهــا إىل املدنيــن يف كافــة انحــاء البــاد.
6.6رفــع مســتوى التعــاون بــن اللجنــة و فريــق تقيــم الحــوادث املشــركة مبــا يكفــل رسعــة الــرد
عــى استفســارات اللجنــة وإنجــاز التحقيقــات عــى أكمــل وجــه.

•جماعة الحوثي:
1.1التوقف عن استهداف االحياء والتجمعات السكنية وتعريض حياة املدنيني للخطر.
2.2التوقــف عــن االعتقــاالت التعســفية واالخفــاء القــري بحــق املواطنــن والنشــطاء واملعارضــن
السياســيني والصحفيــن واإلفــراج الفــوري عــن كافــة املعتقلــن تعســفا والكشــف عــن مصــر
املخفيــن ومحاســبة املســؤولني عــن هــذه االنتهــاكات .
3.3التوقــف عــن مامرســة التعذيــب واملعاملــة الالإنســانية واملهينــة بحــق املواطنــن والنشــطاء
واملعارضــن السياســيني والصحفيــن ومحاســبة املســئولني عــن هــذه االنتهــاكات .
4.4إغــاق جميــع مراكــز االعتقــال التــي تــم أنشــأها يف منــازل املعارضــن واملــدراس واملعاهــد
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ومقــرات االحــزاب السياســية واملرافــق العامــة .
5.5التوقــف الفــوري عــن زراعــة األلغــام وااللتــزام بإعطــاء خرائــط توضيحيــة مبناطــق زراعــة
األلغــام.
6.6التوقــف اســتحداث اي ثكنــات عســكرية يف املناطــق االهلــة بالســكان وتعريــض املدنيــن
للخطــر.
7.7التوقــف عــن تجنيــد األطفــال ممــن هــم دون ســن  18ســنة ،والــزج بهــم اىل جبهــات القتــال,
وترسيــح كافــة األطفــال املجنديــن فــورا.
8.8االمتناع عن مامرسات سياسات التهجري اإلجباري للسكان من مناطق سكنهم.
9.9التوقــف عــن األعــال االنتقاميــة مــن املعارضــن مــن خــال تفجــر املنــازل ومصــادرة
املمتلــكات.
1010حاميــة الحــق يف الحركــة والتنقــل لكافــة املواطنــن بــن املــدن ،ومحاســبة املتســببني يف
أعــال التضييــق واملعاملــة املهينــة للمواطنــن أثنــاء تنقلهــم بــن املــدن.
1111توريــد كافــة األمــوال وااليــرادات الحكوميــة إىل البنــك املركــزي يف عدن حتــى تتمكــن الحكومة
مــن رصف رواتــب املوظفني.

املجتمع الدولي:
1.1إلــزام أطــراف النــزاع يف اليمــن بــرورة مراعــاة مبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون
الــدويل لحقــوق اإلنســان املتعلقــة بالفئــات واألماكــن واألعيــان املحم ّيــة أثنــاء العمليــات

العســكرية ،ومبــا يكفــل إيقــاف الهجــات العشــوائية ،وتعريضهــم للخطــر.

2.2رفــع مســتوى الدعــم للعمليــات اإلغاثيــة واملســاعدات اإلنســانية ،والعمــل عــى فتــح املمــرات
اآلمنــة لتحــرك املواطنــن وضــان تنقلهــم ووصــول املســاعدات إليهــم.
3.3بــذل مزيــد مــن الجهــد مــع أطــراف النــزاع الســتئناف عمليــة الســام ،وضــان بســط الدولــة
ســلطتها عــى كافــة تــراب الجمهوريــة اليمنيــة ،ومســاءلة املســؤولني عــن االنتهــاكات،
وإنصــاف الضحايــا وانهــاء سياســة االفــات مــن العقــاب.
4.4مســاعدة الحكومــة اليمن ّيــة يف تفعيــل مؤسســات الدولــة االقتصاديــة والخدميــة واألمنيــة مبــا
يكفــل توفــر العيــش الكريــم لليمنــن واســتقرار اليمــن وتطــوره.

5.5املســاهمة يف تأهيــل ورفــع قــدرات القضــاء الوطنــي وتزويــده باإلمكانيــات مبــا يكفل تحســن
قدراتــه عــى إجــراء املحاكــات املتعلقــة مبرتكبــي انتهــاكات حقــوق االنســان وخصوصــا
القضايــا املحالــة مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق.
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