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أوال: مقدمة
انتهــاكات  ادعــاءات  فــي  للتحقيــق  الوطنيــة  اللجنــة  تســتمد 

ــاكات  ــاءات انته ــة ادع حقــوق اإلنســان واليتهــا للتحقيــق فــي كاف

الجمهوريــة  أراضــي  جميــع  علــى  ُترتكــب  التــي  اإلنســان  حقــوق 

مــن جميــع األطــراف مــن القــرار الجمهــوري رقــم )140( لســنة 

اللجنــة  تشــكيل  وإعــادة  إنشــاء  بشــأن  وتعديالتــه  2012م، 

اإلنســان. حقــوق  انتهــاكات  ادعــاءات  فــي  للتحقيــق   الوطنيــة 

ويغطــي هــذا التقريــر نتائــج أعمــال الرصــد والتوثيــق والتحقيــق 

ــدة مــن 2021/7/1م   ــرة الممت ــة خــالل الفت ــي قامــت بهــا اللجن الت

إلــى 2022/7/31م  ويأتــي إطالقــه فــي ســياق حــرص اللجنــة علــى 

إطــالع الــرأي العــام المحلــي والدولــي علــى نتائــج أعمالهــا خــالل 

ــرة. هــذه الفت

كمــا يأتــي هــذا التقريــر بعــد صــدور القــرار الجمهــوري رقــم )٣٠( 

لســنة ٢٠٢١م، والــذي نــص علــى التمديــد لفتــرة عمــل اللجنــة لمــدة 

عاميــن قابلــة للتجديــد بقــرار جمهــوري، ويعــد هــذا التقريــر امتــدادًا 

للتقاريــر التســعة الســابقة، إضافــة لتقريــر الســجون والمعتقــالت، 

خصوصــًا فيمــا يتعلــق بمســائل الواليــة واالختصــاص والمنهجيــة 

وأســاليب العمــل.

ثانيا: المنهجية
اعتمــدت اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق فــي ادعــاءات انتهــاكات حقــوق 
ــزام  ــى االلت ــا قائمــة عل ــة واضحــة فــي عمله ــى منهجي اإلنســان عل
بمعاييــر التحقيــق الدوليــة المعمــول بهــا فــي اللجــان المماثلــة، 
والمهنيــة«  والحيــاد  والشــفافية  »الموضوعيــة  لمبــادئ  ووفقــًا 
المنصــوص عليهــا فــي قــرار إنشــاء اللجنــة، للوصــول إلــى تحديــد 

المســئولية.
وتمــارس اللجنــة أعمالهــا فــي الرصــد والتوثيــق والتحقيــق فــي 
والتشــريعات  القوانيــن  فــي  مقــرر  هــو  لمــا  طبقــًا  االنتهــاكات 
ــة، وذلــك مــن خــالل عــدد مــن الوســائل واإلجــراءات التــي  الوطني
تكفــل الوصــول إلــى الحقيقــة، كالمقابــالت المباشــرة مــع الضحايــا 
ــة  ــاكات، واالســتماع ومقابل ــارة أماكــن وقــوع االنته وذويهــم، وزي
الشــهادة،  دّقــة  يضمــن  بمــا  شــهاداتهم،  وتوثيــق  الشــهود، 
الحفــاظ  مــع مراعــاة  قانونــي،  إثبــات  تفاصيلهــا كدليــل  وحفــظ 
علــى الســرّية، وســالمة الشــهود، وضمــان خصوصيتهــم، إضافــة 
ــة وغيرهــا مــن  ــر وشــهادات طبي ــى فحــص مــا ُيقــدم مــن تقاري إل
ــة وصــور األقمــار  ــو والصــور الفوتوغرافي الوثائــق وأشــرطة الفيدي
الصناعيــة والمســتندات للتأكــد مــن صحتهــا،  إضافــة للتوجيهــات 
للجمهــور ومنهــا  المتاحــة  الصــادرة مــن األطــراف، و  والبيانــات 
ــى  ــة عل ــت اللجن ــا عمل ــالم، كم ــر وســائل اإلع ــه عب ــم اإلدالء ب ــا ت م
االســتعانة بالخبــراء العســكريين الوطنييــن لتحديــد نوعيــة األســلحة 
ــة،  ــان المدني ــاء الســكنية واألعي المســتخدمة فــي اســتهداف األحي
أجــل  مــن  وذلــك  ومــداه،  وجهتــه  القصــف  مصــدر  ومعرفــة 
انتهــاك. كل  فــي  المتســبب  تحديــد  فــي  قناعــة  إلــى   الوصــول 

االنتهــاكات،  أماكــن  لمعاينــة  الميدانــي  النــزول  منهجيــة  وتعــد 
إحــدى األســاليب الرئيســية التــي اعتمــدت عليهــا اللجنــة للوصــول 
التحقيــق  وفريــق  اللجنــة  أعضــاء  يقــوم  حيــث  الحقيقــة،  إلــى 
المســاعد وفــرق البحــث الميدانــي باالنتقــال إلــى أماكــن وقــوع 
االنتهــاكات، خصوصــًا الجســيمة منهــا، ويتــم فيهــا رصــد وتوثيــق 
ــك مــن خــالل التقــاط الصــور  ــار المتعلقــة باالنتهــاك، وذل كل اآلث
الفوتوغرافيــة ومقاطــع الفيديــو، وكذلــك فتــح المحاضــر وإجــراء 
المقابــالت المباشــرة، واالســتماع إلفــادات الضحايــا والشــهود، 
ــت مــن  ــا هــو ثاب ــادات لم ــه اإلف ــا تتضمن ــة م ــد مــن مطابق والتأك

وقائــع. 

االســتفادة  علــى  عملهــا  منهجيــة  ضمــن  اللجنــة  حرصــت  وقــد 
المتحــدة ووكاالتهــا  األمــم  التــي تصدرهــا هيئــات  التقاريــر  مــن 
وبرامجهــا، ومراجعــة وتحليــل مــا ُيســلم إليهــا مــن وثائــق وتقاريــر 
والدوليــة  المحليــة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــن  صــادرة 
قامــت  كمــا  االنتهــاكات،  وتوثيــق  رصــد  مجــال  فــي  العاملــة 
اللجنــة بتوجيــه دعــوة مفتوحــة لعمــوم المواطنيــن وذلــك عبــر 
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ــر«  ــوك« و»تويت موقعهــا اإللكترونــي وصفحتيهــا فــي »الفيــس ب
ــاكات حقــوق اإلنســان  ــاءات انته ــم بالغاتهــم المتعلقــة بادع لتقدي
إلــى  أو  ومكاتبهــا،  اإللكترونــي  وموقعهــا  اللجنــة  مقــر  إلــى 
الجمهوريــة.  محافظــات  كافــة  فــي  المتواجديــن  راصديهــا   أحــد 

ــرة وتعطلــت بســببها  ــات خطي أخــذت األوضــاع فــي اليمــن منحني

أغلــب مؤسســات الحمايــة القانونيــة واالجتماعيــة المعنيــة بالدفــاع 

عــن حقــوق اإلنســان، واســتكماال لمــا تــم اإلشــارة إليــه فــي تقاريــر 

التــي شــهدتها  العــام لألوضــاع  اللجنــة الســابقة بشــأن الســياق 

خــالل  مــن  وســنحاول  2011م،  العــام  منــذ  اليمــن  وتشــهدها 

هــذه الفقــرة الحديــث بإيجــاز عــن أهــم المســتجدات السياســية 

التــي حصلــت  والعســكرية  واألمنيــة  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 

خــالل الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر والتــي أثــرت علــى الوضــع العــام 

ــى وضــع حقــوق اإلنســان فــي اليمــن بشــكل خــاص: وعل

1- على الصعيد السياسي:

ســاد بعــض التفــاؤل لــدى األوســاط اليمنيــة بعــد تعييــن المبعــوث 

الجديــد لليمــن الســويدي هانــس غروندبــرغ خلفــًا للبريطانــي مارتــن 

ــه  ــوار، إال أن ــة الح ــى طاول ــادة األطــراف إل ــة إع ــس، بإمكاني غريفيث

ــر  ــم يحــدث أي تقــدم يذك ــه ل ــى تعيين ــة عــام عل وبعــد مضــي قراب

فيمــا يتعلــق بمفاوضــات الســالم التــي طالمــا دعــا إليهــا العديــد من 

األطــراف والجهــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، ومــن جانــب آخــر 

وبالرغــم مــن تعثــر تنفيــذ اتفــاق الريــاض خصوصــًا فيمــا يتعلــق 

بالجوانــب األمنيــة والعســكرية، إال أن الحكومــة تمكنــت مؤخــرًا 

مــن العــودة والعمــل مــن العاصمــة المؤقتــة عــدن، واســتمرت فــي 

أداء مهامهــا منهــا حتــى انطــالق مشــاورات الريــاض التــي تمــت 

خــالل الفتــرة )29 مــارس 7- أبريــل 2022م( والتــي شــاركت فيهــا 

جميــع المكونــات السياســية المنضويــة تحــت الشــرعية، والتــي نتــج 

عنهــا عــدد مــن المخرجــات أهمهــا: صــدور إعــالن نقــل الســلطة 

الرئاســي الصــادر بتاريــخ 7  أبريــل2022م والــذي تضمــن قيــام 

ــه منصــور هــادي بنقــل كافــة ســلطاته  ــد رب ــة عب ــس الجمهوري رئي

وصالحياتــه إلــى مجلــس ُســمي بمجلــس القيــادة الرئاســي مكــون 

مــن رئيــس مجلــس القيــادة وســبعة أعضــاء برئاســة الدكتــور رشــاد 

العليمــي، باإلضافــة إلــى إنشــاء هيئــة التشــاور والمصالحــة وفريــق 

قانونــي وآخــر اقتصــادي، والتــي ضمــت تقريبــًا مختلــف األطيــاف 

ــك  ــة المشــاركة فــي المشــاورات، عقــب ذل السياســية واالجتماعي

عــاد مجلــس القيــادة الرئاســي والحكومــة إلى عــدن، وانعقد مجلس 

النــوإب فــي العاصمــة المؤقتــة عــدن، وقام رئيــس وأعضاء مجلس 

القيــادة الرئاســي بحلــف اليميــن الدســتورية أمــام مجلــس النــواب، 

وصــادق البرلمــان علــى ميزانيــة الدولــة للعــام 2022م، واستبشــر 

كثيــر مــن اليمنييــن بمختلــف المناطــق بإمكانيــة تحســن األوضــاع  

الســيما وهــي المــرة األولــى منــذ انــدالع الحــرب التــي تمــارس 

فيهــا كافــة قيــادات الدولــة ألعمالهــا مــن العاصمــة المؤقتــة عــدن. 

مــن جانبهــا أعلنــت جماعــة الحوثــي رفضهــا إلعــالن نقــل الســلطة 

ومخرجــات مشــاورات الريــاض التــي رفضــت المشــاركة فيهــا منــذ 

البدايــة، وذلــك بالرغــم مــن إعــالن مجلــس األمــن وجامعــة الــدول 

العربيــة ودول مجلــس التعــاون، وعــدد مــن الــدول والمنظمــات 

الدوليــة واإلقليميــة عــن ترحيبهــا ومباركتهــا لإلعــالن.

2- على الصعيد األمني والعسكري: 

األحــداث  مــن  عــددًا  التقريــر،  يغطيهــا  التــي  الفتــرة  شــهدت 

ــى وضــع  ــي انعكــس أثرهــا عل ــة الت والتحــوالت العســكرية واألمني

فــي  خصوصــًا  المحافظــات،  مختلــف  فــي  اإلنســان  حقــوق 

محافظــة مــأرب والمحافظــات المجــاورة لهــا، وكــذا محافظتــي تعــز 

والحديــدة.

فبعــد أن أكملــت جماعــة الحوثــي الســيطرة علــى باقــي المديريــات 

محافظــة  فــي  الحكوميــة  القــوات  عليهــا  تســيطر  كانــت  التــي 

محافظــة  باتجــاه  شــمااًل  الجماعــة  عناصــر  توجهــت  البيضــاء، 

مــأرب، وتمكنــت مــن الســيطرة علــى مديريــات رحبــة وماهليــة 

و الجوبــة والعبديــة وحريــب وجبــل مــراد  مــن محافظــة مــأرب، 

كمــا توجهــت شــرقًا وتمكنــت مــن الســيطرة علــى مديريــات بيحــان 

وعيــن وعســيالن فــي محافظــة شــبوة، كمــا اســتمر هجــوم قــوات 

جماعــة الحوثــي مــن الجهــة الغربيــة فــي محافظــة مــأرب، وبالرغــم 

مــن المقاومــة الشرســة التــي واجهتهــا إال أنهــا تمكنــت أيضــًا مــن 

الســيطرة علــى المزيــد مــن المناطــق وصــواًل إلــى مســافات قريبــة 

مــن مدينــة مــأرب، واألمــر نفســه فيمــا يتعلــق بمحافظــة الجــوف، 

حيــث اســتمر تقــدم قــوات جماعــة الحوثــي وصــواًل إلــى االســتيالء 

علــى معظــم المناطــق والمديريــات، مــن جهــة أخــرى وبتاريــخ 11 

الماضــي أعلنــت قــوات حــراس الجمهوريــة  العــام  نوفمبــر مــن 

تموضعهــا  إعــادة  عــن  التهاميــة  والمقاومــة  العمالقــة  وقــوات 

وقامــت باالنســحإب مــن مشــارف مدينــة الحديــدة إلــى مواقعهــا 

فــي مديريتــي الخوخــة وحيــس، وهــو األمــر الــذي مكــن قــوات 

جماعــة الحوثــي مــن الســيطرة علــى المناطــق التــي تــم االنســحإب 

ــه وفــي توقيــت الحــق مــن  ــم أن منهــا وبســط ســلطتها عليهــا،  ث

شــهر ديســمبر مــن العــام 2021م قامــت قــوات العمالقــة التــي تــم 

نقــل عــدد مــن األلويــة منهــا مــن الســاحل الشــرقي إلــى محافظــة 

شــبوة بشــن هجــوم علــى قــوات جماعــة الحوثــي تمكنــت مــن خالله 

مــن اســتعادة مديريــات عســيالن وعيــن وبيحــان فــي محافظــة 

شــبوة التــي تــم اســتعادة جميــع المديريــات التــي كانــت فيهــا تحــت 

ســيطرة جماعــة الحوثــي، كمــا تــم تحريــر مدينــة ومديريــة حريــب مــن 

ــًا باتجــاه محافظــة البيضــاء وصــواًل  محافظــة مــأرب، والتقــدم غرب

إلــى مركــز مديريــة نعمــان . 

ثالثا: السياق
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مــن جهــة أخــرى، اســتمر إطــالق الطائــرات المســيرة والصواريــخ 

المناطــق  مــن  عــدد  علــى  الحوثــي  قبــل جماعــة  مــن  البالســتية 

خصوصــًا مدينــة مــأرب، األمــر الــذي تســبب فــي إلحــاق الكثيــر 

مــن األضــرار بالمدنييــن، وفــي شــهر ينايــر مــن العــام الحالــي بعــد 

أن أعلنــت جماعــة الحوثــي مســؤوليتها عــن اســتهداف عــدد مــن 

المطــارات واألعيــان المدنيــة فــي دولــة اإلمــارات والمملكــة العربيــة 

الغــارات  مــن  عــدد  بشــن  التحالــف  قــوات  قامــت  الســعودية،  

المواقــع فــي صنعــاء والحديــدة وصعــدة،  الجويــة علــى بعــض 

وبعــض المحافظــات األخــرى، نتــج عنهــا ســقوط عــدد مــن القتلــى 

والجرحــى مــن المدنييــن -حققــت فيهــا اللجنــة، فيمــا أعلــن التحالــف 

العربــي فــي حينــه »أنــه اســتهدف اهدافــًا اســتراتيجية وعســكرية 

مشــروعة.«

أمــا علــى الصعيــد األمنــي : فقــد اســتمرت القبضــة األمنيــة لجماعة 

الحوثــي علــى المؤسســات والمرافــق األمنيــة فــي المحافظــات 

اســتمرت حمــالت  تحــت ســيطرتها، كمــا  تقــع  التــي  والمناطــق 

المضايقــة واالعتقــاالت للناشــطين والناشــطات، وإغــالق عــدد مــن 

منظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات اإلعالميــة، وفــي ســياق 

آخــر شــهدت العاصمــة المؤقتــة عــدن خــالل الفتــرة التــي يغطيهــا 

التقريــر عــددًا مــن التفجيــرات التــي اســتهدفت مدخــل مطــار عــدن 

بعــض  الســتهداف  إضافــة  عــدن،  محافظــة  محافــظ  وموكــب 

الناشــطين والصحفييــن والقــادة العســكريين، وقــد أعلنــت الجهــات 

األمنيــة فــي المحافظــة عــن توصلهــا مــن خــالل التحقيقــات التــي 

قامــت بهــا، إلــى ارتبــاط جماعــة الحوثــي بهــذه العمليــات، ونشــرت 

عــددًا مــن االعترافــات ألشــخاص أعلنــوا فيهــا عــن مشــاركتهم فــي 

التخطيــط والتنفيــذ لهــذه العمليــات وارتباطهــم بجماعــة الحوثــي

- الهدنة: 

بتاريــخ 2022/4/1 م، أعلــن المبعــوث الخــاص لألمــم المتحــدة، 

هانــز غروندبــرغ  عــن توصلــه بموافقــة األطــراف اليمنيــة إلــى هدنــة 

إنســانية لمــدة شــهرين، تشــمل وقــف كافــة العمليــات العســكرية 

الجويــة والبريــة والبحريــة، يترافــق ذلــك مــع فتــح مطــار صنعــاء 

والســماح بدخــول الســفن المحملــة بالنفــط إلــى مينــاء الحديــدة، 

والبــدء بمشــاورات فتــح الطــرق فــي محافظــة تعــز ومعابرهــا، 

الرئيســية  الطــرق  عبــر  المواطنيــن  حركــة  تســهيل  إلــى  إضافــة 

ــة مــن  ــرة الهدن ــة لفت ــة اللجن ــة، ومــن خــالل متابع األخــرى المغلق

أبريــل وحتــى نهايــة يونيــو2022م، الحظــت اللجنــة حــدوث عــدد 

المدنييــن خصوصــًا فــي  التــي اســتهدفت  القنــص  مــن وقائــع 

 )91( اللجنــة مقتــل وإصابــة عــدد  محافظــة تعــز، حيــث وثقــت 

طفليــن  بينهــم  قتيــاًل   )26( منهــم  الهدنــة  فتــرة  أثنــاء  مدنيــًا  

 وامرأتيــن، وعــدد  )65( جريجــًا بينهــم )14( طفــاًل و )11( إمــرأة .

اضافــة إلــى ســقوط عــدد )79( ضحيــة بســبب االلغــام الفرديــة 

بينهــم )34( قتيــاًل منهــم 12 طفــاًل و 4 نســاء، و 45 جريحــًا بينهــم 

ــع  ــة تق ــة بالهدن ــاكات المتعلق ــع االنته ــاًل و 5 نســاء، وجمي 16 طف

المســؤولية فيهــا علــى جماعــة الحوثييــن، كمــا لــم يحــدث أي تقــدم 

يذكــر فــي المفاوضــات المتعلقــة بفتــح الطرقــات الرئيســية ورفــع 

الحصــار عــن مدينــة تعــز، وقــد أعلــن مكتــب المبعــوث األممــي 

الحقــًا عــن رفــض جماعــة الحوثــي للمبــادرة التــي تقــدم بهــا بشــأن 

فتــح الطرقــات فــي محافظــة تعــز، فضــال عــن ذلــك اســتمرت 

جماعــة الحوثــي فــي ارتــكإب عــدد مــن االنتهــاكات أثنــاء فتــرة ســريان 

ــا مــن المدنييــن. الهدنــة ســقط فيهــا ضحاي

3- على الصعيد االقتصادي واالجتماعي:

خــالل الفتــرة المشــمولة في التقريــر، كان هناك عدد من التطورات 

المتعلقــة بالجانــب االقتصــادي واالجتماعــي، التــي شــهدتها اليمــن، 

والتــي كان لهــا تأثيرهــا علــى وضــع حقــوق اإلنســان ومــن أهمهــا: 

الســفر  مــن  المســافرين/ات  آالف  وتمكــن  صنعــاء  مطــار  فتــح 

مباشــرة إلــى َعمــان والقاهــرة، وهــو األمــر الــذي خفــف الكثيــر 

مــن العنــاء عــن كاهــل المواطنيــن/ات، كمــا أن عــودة الحكومــة 

والوديعــة  عــدن،  المؤقتــة  العاصمــة  مــن  وممارســتها ألعمالهــا 

الماليــة التــي ُأعلــن عــن التــزام المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة 

ــار  ــغ )3( ملي ــى اليمــن بمبل ــة المتحــدة بتقديمهــا إل اإلمــارات العربي

دوالر، كان لــه أثــر إيجابــي علــى ارتفــاع  ســعر العملــة اليمنيــة مقابــل 

العمــالت األخــرى، بعــد أن كانــت قــد وصلــت إلــى أرقــام قياســية، 

وترافــق هــذا االرتفــاع فــي ســعر الريــال بانخفــاض غيــر ملحــوظ فــي 

أســعار بعــض المــواد الغذائيــة والمحروقــات، خاصــة فــي المناطــق 

اســتمرت  حيــن  فــي  الشــرعية،  الحكومــة  عليهــا  تســيطر  التــي 

ــة فــي المناطــق  ــة اليمني إشــكالية وجــود ســعرين مختلفيــن للعمل

الخاضعــة للحكومــة الشــرعية والمناطــق التــي تســيطر عليهــا جماعــة 

ــى  ــر ســلبًا عل ــي تؤث ــر المشــاكل الت ــر أحــد أكب ــي، وهــذه تعتب الحوث

الوضــع االقتصــادي فــي البــالد، باإلضافــة إلــى اســتمرار عــدم دفــع 

الرواتــب للموظفيــن فــي المناطــق غيــر الخاضعــة لســلطة الحكومــة 

الشــرعية، كمــا أن غيــإب الدولــة وتدنــي وضــع الخدمــات األساســية 

كالصحــة والكهربــاء والميــاه، تســبب فــي معانــاة كبيــرة ومســتمرة 

للمواطنيــن إضافــة إلــى معاناتهــم بســبب الجبايــات غيــر القانونيــة 

فــي العاصمــة صنعــاء وبقيــة المحافظــات التــي تســيطر عليهــا 

جماعــة الحوثــي، وكــذا األتــاوات غيــر القانونيــة التــي يتــم أخذهــا 

علــى ســائقي القاطــرات مــن قبــل الجهــات المســئولة عــن األمــن 

فــي محافظــات عــدن ولحــج وأبيــن وبعــض المحافظــات األخــرى. 



7 عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان

النزاع  أطــراف  مع  مستمر  بشكل  التواصل  على  اللجنة  عملت 

المنسوب  االنتهاكات  إلى حقيقة  للوصول  المسلح دون استثناء 

بدء  منذ  اللجنة  انتهجته  الذي  األمر  وهو  كل طرف،  إلى  ارتكابها 

عملها المجسد لمعايير المهنية والموضوعية والحياد.

حيث قامت اللجنة خالل الفترة التي يغطيها التقرير بالعديد من 

أنشطة التواصل مع أطراف النزاع، ومن أهمها ما يلي:

- الحكومة اليمنية والجهات المحسوبة عليها:

والتنســيق  التواصــل  أخــذ  التقريــر،  يغطيهــا  التــي  الفتــرة  خــالل 

ــع  ــة والحكومــة الشــرعية أشــكااًل مختلفــة وفــي مواضي ــن اللجن بي

التــي  المذكــرات  وتحريــر  المباشــرة،  اللقــاءات  ومنهــا  متعــددة، 

تتعلــق بطلــب الــرد علــى استفســارات اللجنــة بشــأن الوقائــع التــي 

ــة للحكومــة  ــات وأشــخاص تابع ــى جه ــا والمنســوبة إل تحقــق فيه

الشــرعية، إضافــة إلــى قيــام اللجنــة بتقديــم العديــد مــن التوصيــات 

إلــى الجهــات الحكوميــة بغيــة تحســين بيئــة ووضع حقوق اإلنســان.

الحكومــة  مــع  اللجنــة  بهــا  قامــت  التــي  األنشــطة  أهــم  ومــن 

: يلــي  مــا  عليهــا  المحســوبة  والجهــات 

- اللقاءات المباشرة مع الحكومة الشرعية والوزراء التابعين لها: 

لقــاء اللجنــة بتاريــخ2022/2/23م مــع األخ رئيــس الحكومــة . 1

الدكتــور معيــن عبــد الملــك، والــذي ناقــش فيــه أعضــاء اللجنــة 

ضــرورة تفعيــل المحاســبة الداخليــة مــن قبــل وزارتــي الداخليــة 

والتزامــات  منتســبيها،  ومخالفــات  أعمــال  عــن  والدفــاع 

موازنــة  وتخصيــص  والمحتجزيــن  الســجناء  تجــاه  الحكومــة 

تشــغيلية مناســبة للســجون ومراكــز االحتجــاز فــي المحافظــات.

لقــاء اللجنــة مــع وزيــر الخارجيــة الدكتــور أحمد عــوض بن مبارك . 2

فــي جنيــف بتاريــخ 2021/9/16م، أثنــاء مشــاركة اللجنــة فــي 

فعآليــات الــدورة )48( لمجلــس حقــوق اإلنســان، ُنوقــش فيــه 

دور وزارة الخارجيــة فــي تســهيل وإنجــاح زيــارة اللجنــة إلــى 

جنيــف ودور الــوزارة فــي التواصــل مــع البعثــات الدبلوماســية 

للــدول أعضــاء مجلــس حقــوق اإلنســان للتنســيق الجتماعــات 

اللجنــة مــع هــذه البعثــات.

لقــاء اللجنــة مــع وزيــر الدفــاع في مــأرب بتاريــخ 2022/2/17م، . 3

ــا حقــوق اإلنســان وفــي  تــم فيــه اســتعراض عــدد مــن قضاي

مقدمتهــا حظــر تجنيــد األطفــال، وإجــراءات الــوزارة فــي تنفيــذ 

التزامــات اليمــن القانونيــة تجــاه األطفــال.

اللــواء . 4 الســجون  رئيــس مصلحــة  مــع  اللقــاء  اللجنــة  طلــب 

صالــح عبــد الحبيــب، بتاريــخ 2022/1/5م، الستفســاره حــول 

الوضــع اإلنســاني لســجن الشــبكة فــي الشــمايتين بمدينــة 

الســجون  بمعاييــر  التزامــه  ومــدى  تعــز،  بمحافظــة  التربــة 

ومراكــز االحتجــاز مــن حيــث الســعة، وكذلــك اإلشــارة إلــى مــا 

تــم مشــاهدته مــن ســوء النظافــة، وانعــدام اإلضــاءة والتهويــة 

لبعــض المرافــق.

لقــاءات اللجنــة مــع محافظــي محافظــات وقيــادات الســلطة . 5

فــي  العســكرية  المحــاور  وقــادة  األمــن  ومــدراء  المحليــة 

لمناقشــة  وشــبوة،  ومــأرب  وتعــز  ولحــج  عــدن  محافظــات 

ــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان المنســوبة لهــذه  عــدد مــن وقائ

الجهــات، ووضــع حقــوق اإلنســان فــي تلــك المناطــق. 

الشرعية،  للحكومة  التابعة  الجهات  مع  اللجنة  مخاطبات   -

ــائـــع الــمــنــســوبــة  ــي الـــوقـ ــمــال عــمــلــيــة الــتــحــقــيــق فـ ــك الســت

 ألفــــراد يــتــبــعــون عــــددًا مــن الــجــهــات األمــنــيــة والــعــســكــريــة:

مذكرة  عــدد)29(  اللجنة  وجهت  التقرير  يغطيها  التي  الفترة  خالل 

مكتوبة إلى الحكومة والمؤسسات واألجهزة التابعة لها منها:

1-  وجهت اللجنة عدد مذكرتين لوزير الداخلية بشان أوضاع بعض 

اللجنة  وجهت  كما  المذكرات،  هذه  على  الرد  يتم  ولم  السجون، 

مذكرة لوزير الدفاع حول احتجاز الصحفية هالة باضاوي من قبل 

الرد  يتم  ولــم  حضرموت  محافظة  في  العسكرية  االستخبارات 

المنطقة  قائد  حضرموت  لمحافظ  مذكرة  توجيه  تم  كما  عليها، 

العسكرية األولى خاصة باعتقال الصحفية هالة باضاوي ولم تتلق 

)3( مذكرات  عدد  اللجنة  كما وجهت  بشأنها،   رد  أي  أيضًا  اللجنة 

لمدير األمن السياسي في مأرب متعلقة بعدد من وقائع االعتقال 

التعسفي  تم الرد على واحدة منها فقط، ووجهت اللجنة عدد)3( 

المعلومات  وطلب  لالستفسار  عدن  شرطة  مدير  إلى  مذكرات 

حول عدد من وقائع تقييد الحرية التي تحقق فيها اللجنة وحصلت 

اللجنة على رد واحد فقط، فيما وجهت اللجنة عدد مذكرتين إلى 

مدير أمن تعز بشأن وقائع احتجاز حرية، وكذا طلب تسليم اللجنة 

نسخة من مقطع فيديو لكاميرا المراقبة الخاصة بمبنى شرطة تعز 

أثناء استهدافها من قبل إحدى الطائرات المسيرة، وتم الرد على 

)3( مذكرات  عدد  المطلوب، ووجهت  المحتوى  المذكرة وتسليم 

إلى محور تعز خاصة بوقائع احتجاز وتقييد حرية مواطنين، تم الرد 

عليها في تقرير تفصيلي مكون من 4 صفحات،  كما وجهت اللجنة 

عدد مذكرة واحدة لكِل من قائد المنطقة العسكرية الخامسة وقائد 

المنطقة العسكرية الرابعة وقوات العاصفة في عدن وقائد ألوية 

األحزمة األمنية وقائد الحزام في عدن، وقائد اللواء خامس دعم 

وإسناد حول وقائع احتجاز حريات وإخفاء قسري تحقق فيها اللجنة، 

إال أنه لم يتم الرد على المذكرات واالستفسارات التي تضمنتها.

رابعا: التواصل مع أطراف النزاع



8 التقرير الدوري العاشر

المختصة 	  الجهات  إلــى  اللجنة  من  المباشرة  التوصيات 

بحماية بعض الحقوق او الفئات:

بموجــب المــادة )5( مــن قــرار انشــاء اللجنــة، يحــق للجنــة توجيــه 

التوصيــات المباشــرة إلــى الجهــات المعنيــة، واعمــاال لذلــك قامــت 

اللجنــة بتوجيــه عــدد مــن التوصيــات خــالل الفتــرة التــي يغطيهــا 

ــة حقــوق اإلنســان ومــن أهمهــا:  ــر، بهــدف تحســين بيئ التقري

توصيــة إلــى رئيــس الــوزراء بشــأن صــرف المســتحقات الماليــة . 1

للمعلميــن النازحيــن بعــد تلقــي اللجنــة شــكوى مــن النقابــة.

توصيــة إلــى محافــظ محافظــة تعــز لتوفيــر احتياجــات نــزالء . 2

الســجن المركــزي وانشــاء وحــدة صحيــة فــي الســجن.

- التحالف العربي لدعم الشرعية: 

بالتواصــل  التقريــر  يغطيهــا  التــي  الفتــرة  خــالل  اللجنــة  قامــت 

ــط االتصــال  ــر ضاب ــي لدعــم الشــرعية عب ــف العرب ــادة التحال مــع قي

المكلــف مــن قبلهــم، حيــث تم توجيــه مذكرة بتاريــخ 2022/6/19م 

ــة  ــى استفســارات اللجن ــرد عل ــب ال ــف بشــأن طل ــادة التحال ــى قي إل

حــول عــدد مــن وقائــع قتــل وإصابــة المدنييــن المنســوبة إلــى 

طيــران التحالــف التــي تحقــق فيهــا اللجنــة، ومــا تــزال اللجنــة فــي 

ــر وتجــدر  ــة التقري ــرد حــول هــذه االستفســارات حتــى كتاب انتظــار ال

االشــارة هنــا إلــى أن اللجنــة قــد تلقــت فــي شــهر يوليــو الماضــي 

ردودا مــن قيــادة التحالــف تضمنــت قيــام التحالــف العربــي بتقديــم 

الطيــران  وقائــع قصــف  مــن  عــدد  لضحايــا  مســاعدات طوعيــة 

ــع مــن  ــق هــذه الوقائ ــم توثي ــف، ســبق ان ت ــران التحال ــا طي نفذه

قبــل اللجنــة ومخاطبــة التحالــف بشــأنها.

اللجنــة فــي بدايــة شــهر أكتوبــر2021م مــع فريــق  التقــت  كمــا 

تقييــم الحــوادث المشــتركة فــي الريــاض، تــم فــي اللقــاء مناقشــة 

المتعلقــة  االنتهــاك  وقائــع  مــن  بعــدد  المتعلقــة  المعلومــات 

بطيــران التحالــف التــي تحقــق فيهــا اللجنــة والتــي صــدرت فــي 

البعــض منهــا بيانــات مــن الفريــق.

- جماعة الحوثي

اســتمرارًا لجهــود اللجنــة فــي التواصــل مــع جماعــة الحوثــي فــي 

العاصمــة صنعــاء، لتحديــد ضابــط اتصــال يتولــى عمليــة اســتالم 

ــع انتهــاكات  ــة المتعلقــة باالستفســارات حــول وقائ مذكــرات اللجن

تحريــر  اللجنــة  تابعــت  عليهــا،  والــرد  الحوثــي  لجماعــة  منســوبة 

المذكــرات الموجهــة إلــى رئيــس المكتــب السياســي للجماعــة، وكان 

آخــر هــذه المذكــرات المحــررة مــن اللجنــة المذكــرة المؤرخــة فــي  

2022/5/29م، عبــر راصــد اللجنــة فــي العاصمــة صنعــاء، إال أنــه 

وحتــى كتابــة التقريــر لــم تتلــق اللجنــة أي رد مــن قبــل الجماعــة 

ــه الجماعــة مــع معظــم  بهــذا الشــأن وهــو اإلجــراء الــذي تتعامــل ب

ــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان. ــة العامل ــة والدولي  الجهــات الوطني

ــة عملهــا فــي  ــن مواصل ــة ع ــِن اللجن ــم يث ــد ل ــر بالتأكي - وهــذا األم

ــاكات حقــوق اإلنســان، التــي  ــواع انته الرصــد والتحقيــق لكافــة أن

باحثيهــا  عبــر  الحوثــي،  جماعــة  ســيطرة  مناطــق  فــي  وقعــت 

وراصديهــا فــي محافظــات أمانــة العاصمــة وصنعــاء وحجــة وصعدة 

وذمــار وعمــران والمحويــت وإب والحديــدة الذيــن يقومــون بمقابلــة 

الضحايــا وذويهــم واالســتماع إلــى شــهادات الشــهود فــي تلــك 

المحافظــات، إضافــة لعمليــة المعاينــة ألماكــن وقــوع االنتهــاكات.

وتأمل اللجنة من قيادة جماعة الحوثي التعاون معها وتحديد ضابط 

اتصال للرد على استفسارات اللجنة بشأن االدعاءات المنسوبة إلى 

الجماعة وذلك في أقرب وقت.
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خالل الفترة التي يغطيها التقرير قامت اللجنة عبر كافة طواقمها 

تدخل  التي  الهامة  واألنشطة  األعمال  من  عدد  بتنفيذ  ووحداتها 

انتهاكات  فــي  والتحقيق  والتوثيق  الــرصــد  فــي  مهامها  ضمن 

حقوق اإلنسان، بما في ذلك التعاون مع المجتمع المدني لتعزيز 

من  للحد  المنظمات  بعض  إلى  واإلحالة  اإلنسان  حقوق  وضع 

آليات  لتفعيل  القضاء  مع  والعمل  الضحايا،  على  االنتهاكات  آثار 

من  اللجنة  انتهت  التي  الملفات  وتسليم  الضرر  وجبر  المحاسبة 

التحقيق فيها إلى النيابة العامة، إضافة إلى أنشطة متعددة مع 

خطة  بموجب  وذلــك   الدولي،  والمجتمع  المتحدة  األمــم  آليات 

اللجنة السنوية.

ومن أهم األعمال التي قامت بها اللجنة في هذا الصعيد ما يلي:

أواًل: في مجال الرصد والتوثيق

تشمل عملية الرصد والتوثيق التي يقوم بها راصدو اللجنة على: 

حقوق  انتهاكات  وشهود  ضحايا  مع  المباشرة  المقابالت  إجــراء 

اإلنسان، على ضوء المبادئ األخالقية والمهنية الملزمة للعاملين، 

ومن ذلك السرية ومراعاة صحة ودقة المعلومات، باإلضافة إلى 

االهتمام  المكون  هذا  اللجنة  تولي  ولهذا  والحياد،  الموضوعية 

الكبير والمتابعة اليومية، كونه يحقق تواجدها المباشر في جميع 

المحافظات اليمنية ويضمن الوصول إلى كافة الضحايا.

البالغ  اللجنة  راصدو  استمر  التقرير،  المشمولة في  الفترة  وخالل 

عددهم )40( راصدًا وراصدة، في أعمال الرصد اليومي واألسبوعي 

والشهري لوقائع انتهاكات حقوق اإلنسان التي تعرض لها الضحايا 

والمرتكبة من جميع األطراف دون استثناء وفي كافة المحافظات، 

هذا باإلضافة إلى التعاون مع عدد من المتطوعين في المديريات 

النائية والبعيدة، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر قدر من الضحايا، 

ورصد كافة االنتهاكات التي طالت مختلف الفئات والشرائح في 

أهم  ومن  اليمنية  والمحافظات  المناطق  جميع  وفي  المجتمع، 

األعمال التي قامت بها اللجنة على هذا الصعيد ما يلي:

- نتائج أعمال الرصد والتوثيق خالل فترة التقرير:

تمكنــت اللجنــة – خــالل الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر - مــن القيــام 

بأعمــال الرصــد والتوثيــق والتحقيــق لمــا يزيــد علــى )3609( حالــة 

ادعــاء باالنتهــاك فــي مختلــف محافظــات الجمهوريــة موزعــة علــى 

ــا  ــًا مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان، ســقط فيه ــر مــن )40( نوع أكث

ــة مــن الجنســين. عــدد)5151( ضحي

ما  إلى  التقرير-  يغطيها  التي  الفترة  خالل   – اللجنة  استمعت   -

 )9376( حوالي  على  واطلعت  ومبلغًا،  شاهدًا   )9897( عن  يزيد 

وثيقة، فضاًل عن مراجعة وتحليل المئات من الصور الفوتوغرافية 

عليها  العمل  تم  والتي  باالنتهاكات،  المتعلقة  الفيديو  ومقاطع 

وحفظها ضمن قاعدة بيانات اللجنة.

اللجنة  قــامــت  الــتــي  االنــتــهــاكــات  إجمالي  بلغ  قــد  يــكــون  وبــذلــك 

الماضية  الــفــتــرة  طـــوال  فيها  والــتــحــقــيــق  وتــوثــيــقــهــا  بــرصــدهــا 

 )23،332( ــدد  ــ ع ــر  ــقــري ــت ال ــدور  ــ صـ ــخ  ــاريـ تـ وحـــتـــى  عــمــلــهــا  ــن  مـ

ضحية.  )40،000( مـــن  ــر  ــث أك فــيــهــا  ســقــط  انــتــهــاك،   واقـــعـــة 

- رفع قدرات راصدي اللجنة: 

حرصــا مــن اللجنــة علــى بنــاء قــدرات باحثيهــا مــن الجنســين، ورفــع 

كفائتهــم المعرفيــة القانونيــة ومهاراتهــم الفنيــة الميدانيــة، لضمــان 

ــي يغطيهــا  ــرة الت ــم خــالل الفت ــق، ت ــة التحقي جــودة مخرجــات عملي

التقريــر تنفيــذ:  

تنفيذ ورشة تدريبة لعدد )42( راصد/ة ميداني حول »انتهاكات . 1

الدولية  االتفاقيات  وفق  اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون 

الفترة  خــالل«  الوطنية  والقوانين  اليمن  عليها  المصادق 

1-2021/11/3م

تنفيــذ لقــاء دوري لعــدد )42( راصــد/ة ميدانــي لمناقشــة عــدد . 2

مــن إشــكآليات العمــل الميدانــي فــي التوثيــق »لمــدة أربــع أيــام 

مــن الفتــرة 20-2022/3/23م.« 

خامسًا: أهم األعمال التي أنجزتها اللجنة خالل الفترة من 2021/7/1م وحتى 2022/7/31م
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- جــدول يبيــن اعــداد أهــم أنــواع انتهــاكات حقــوق اإلنســان، التــي قامــت اللجنــة برصدهــا والتحقيــق فيهــا، خــالل الفتــرة مــن 2021/7/1م 

وحتــى 2022/7/31م.

نوع االنتهاكم
د  عــد

ئــع قا لو ا

د  عــد

يــا لضحا ا

المسئوليةتصنيف الضحايا

أخرىالحوثيالحكومةطفلامرأةرجل

9051293890137266134671100قتل وإصابة المدنيين1

1712381838470171زراعة األلغام الفردية2

413--17183االعتداء على االعيان والطواقم الطبية 3

4
ــة  ــة والثقافي ــان الديني ــى االعي ــداء عل االعت

والتاريخيــة
21----121

29713---178)اسرة(112التهجير القسري5

1148106--114114تجنيد األطفال 6

0351----36تفجير المنازل7

614----20التدمير واالضرار بالممتلكات العامة 8

1415988----747التدمير واالضرار بالممتلكات الخاصة9

424539516342االعتداء على السالمة الجسدية10

8331142106257515765026االعتقال التعسفي 11

9152--263939االخفاء القسري12

9711310337234232القتل خارج نطاق القانون13

22243181التعذيب 14

1239372المنع من الحركة والتنقل 15

3334----40االعتداء على المدارس16

811----10االعتداء على التجمعات السلمية17

361----10االعتداء على الصحفيين وسائل االعالم18

123----24المحاكمات الغير قانونية19

20
إعاقــة المســاعدات اإلنســانية واالســتيالء 

عليهــا
8----17

28----10االعتداء على المنظمات والنقابات21

4235----32التعسف اإلداري22

211--2االغتصإب والعنف الجنسي 23

--2-286قصف الطائرات االمريكية من غير طيار24

514611----162إرهإب المدنيين وإثارة الرعب25

103-31110استخدام المواطنين دروع بشرية26

17--888المساس بحرية الرأي والمعتقد27

9016113172305931زراعة الغام المركبات والعبوات الناسفة28

171--999الوفاة تحت التعذيب 29

3156----24انتهاكات أخرى30

5302832252 ----3609اإلجمالي
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ثانيًا: اعمال اللجنة في مجال التحقيق في االنتهاكات
تحــرص اللجنــة منــذ بــدء عملهــا ووفقــًا للقــرار الجمهــوري المنشــئ 

ــق،  ــة التحقي ــات مختلفــة لضمــان جــودة عملي ــاع آلي ــى إتب ــا، عل له

والتــي تهــدف إلــى إثبــات الوقائــع، وتحديــد المتســببين بهــا، وفــق 

القوانيــن الوطنيــة والدوليــة المنطبقــة علــى كل واقعــة، وبمــا 

ــا. ــر ضــرر الضحاي ــي االنتهــاكات وجب يضمــن مســاءلة مرتكب

ــة بعــدد مــن األنشــطة المتعلقــة  ــك قامــت اللجن وفــي ســبيل ذل

ــي: بالتحقيــق ومنهــا مــا يل

وقائع  تشهد  التي  والمناطق  للمحافظات  الميداني  النزول  أ. 

انتهاكات حقوق اإلنسان:

تــم خــالل الفتــرة التــي يشــملها التقريــر، تنفيــذ عــدد مــن الزيــارات 

حقــوق  وضــع  تقييــم  بهــدف  محافظــات،  عــدة  إلــى  الميدانيــة 

الوقائــع  مــن  عــدد  فــي  المباشــر  الميدانــي  والتحقيــق  اإلنســان 

الجســيمة التــي شــهدتها وتشــهدها تلــك المحافظــات، ومعاينــة 

أماكــن وقــوع االنتهــاكات واألدلــة الميدانيــة المتوفــرة واالســتماع 

إلــى الشــهود والمبلغيــن، إضافــة إلــى زيــارة ومعاينــة الســجون 

ــن  ــد مســتوى حصــول الســجناء والمحتجزي ــز االحتجــاز وتحدي ومراك

والمواثيــق  الوطنيــة  القوانيــن  فــي  المكفولــة  حقوقهــم  علــى 

الدوليــة، ورصــد وتوثيــق أي انتهــاكات قــد تعرضــوا لهــا تمهيــدا 

الســجناء  ومطالــب  أقــوال  إلــى  واالســتماع  فيهــا،  للتحقيــق 

الجهــات  إلــى  باحتياجاتهــم  والرفــع  الجنســين  مــن  والمحتجزيــن 

والمعاينــة  النــزول  أعمــال  أهــم  إلــى  هنــا  وسنشــير  المختصــة، 

والتحقيقــات الميدانيــة التــي نفذتهــا اللجنــة خــالل الفتــرة التــي 

التقريــر. يشــملها 

- النزول إلى السجن المركزي وسجن النساء ومراكز االحتجاز في 

اقسام شرط في العاصمة المؤقتة عدن :

خــالل الفتــرة المشــمولة فــي التقريــر، تــم تنفيــذ عــدد مــن النــزوالت 

ــاز وأقســام  ــز االحتج ــددًا مــن الســجون ومراك ــة شــملت ع الميداني

الشــرط، وكمــا عقــدت عــددًا مــن اللقــاءات الموســعة مــع القيــادات 

األمنيــة فــي العاصمــة المؤقتــة عــدن، ومــن أهــم األنشــطة التــي 

قامــت بهــا اللجنــة بهــذا الشــأن مــا يلــي:

في 	  بمقرها  2022/2/1م  بتاريخ  الوطنية  اللجنة  نفذت 

العاصمة المؤقتة عدن، لقاء موسعًا مع مدراء أقسام شرط 

كافة  من  رئيس قسم شرطة   )20( عــدد  فيه  شــارك  عــدن، 

مديريات محافظة عدن، نوقشت فيه تعزيز آليات المساءلة 

التي  والحقوق  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  من  للحد  الداخلية 

خاصة  االنتهاك،  من  حمايتها  الشرطة  منتسبي  على  يجب 

الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع، والتزامهم بضمان 

الحقوق المكفولة للمواطنين في الدستور والقوانين النافذة 

ــاريــخ2022/3/7م  ــت ب اللجنة  فريق  الدولية.قام  والمواثيق 

عدد  فيه  يتواجد  والــذي  بالمنصورة  المركزي  السجن  بزيارة 

القانونية،  أوضاعهم  على  واإلطالع  ومحتجزًا،  سجينًا   )531(

وسرعة  العادلة  بالمحاكمة  المتعلقة  لمطالبهم  واالستماع 

البت في قضاياهم، وتوفير فرص تأهيل وتدريب.

خالل الفترة 2/16/- 2022/2/22م، قام فريق اللجنة بمعاينة 	 

محافظة  األمنية في  المناطق  لجميع  التابعة  االحتجاز  مراكز 

شرطة:  قسم   )13  ( عدد  معاينة  النزول  شمل  حيث  عــدن، 

منها شرطة دار سعد، البريقة، المعال، التواهي، كريتر، الشيخ 

البساتين، خور مكسر، القلوعة، المنصورة، الشعب  عثمان، 

وبير فضل، تم خالل النزول اإلطالع على الوضع غير اإلنساني 

للغرف وأماكن نوم المحتجزين، واستالم كشوفات لعدد)362( 

القانونية  أوضاعهم  وفحص  األقــســام،  تلك  في  محتجزًا 

وتلخيصها والرفع بها إلى النائب العام والسلطات القضائية،  

واالستماع لعينات عشوائية من النزالء والمحتجزين.

المركزي 	  السجن  بزيارة  بتاريخ2022/3/7م  اللجنة  فريق  قام 

ومحتجزًا،  سجينًا   )531( عدد  فيه  يتواجد  والذي  بالمنصورة 

لمطالبهم  واالستماع  القانونية،  أوضاعهم  على  واإلطــالع 

قضاياهم،  في  البت  وسرعة  العادلة  بالمحاكمة  المتعلقة 

وتوفير فرص تأهيل وتدريب.

أحمــد 	  بيــر  إلــى ســجن  زيــارة ميدانيــة  اللجنــة   نفــذ فريــق   

بتاريــخ 2022/2/13م، للتحقيــق بواقعــة محاولــة االنتحــار مــن 

ــزًا  ــى وضــع )212( محتج ــن، واإلطــالع عل ــد المحتجزي ــل أح قب

وســجينًا، كمــا قامــت اللجنــة بمتابعــة الســلطات القضائيــة 

لتحريــك ملــف عــدد )31( محتجــزًا، توقــف النظــر فــي ملفهــم 

مــن قبــل المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة منــذ عــام ونصــف 

ــات. ــازه  للملف بســبب نقــل القاضــي واحتج

- معاينة قسم النساء في السجن المركزي ومركز احتجاز النساء 

في البحث الجنائي عدن:

)8مــارس(، قامــت اللجنــة  اليــوم العالمــي للمــرأة  بالتزامــن مــع 

ــارة النســاء المحتجــزات فــي كل مــن ســجن المنصــورة، ومركــز  بزي

البحــث الجنائــي، واإلطــالع علــى ظــروف احتجازهــن وأوضاعهــن 

الصحيــة والنفســية، و الجلــوس مــع عــدد )50( ســجينة ومحتجــزة، 

الحصــول  أهمهــا:  مــن  والتــي  القانونيــة،  مطالبهــن  وتوثيــق 

علــى  العــون القانونــي وســرعة البــت فــي القضايــا وزيــادة عــدد 

الســجينات  عــدد مــن  تــم متابعــة ملفــات  الزيــارات، وقــد  أيــام 

 علــى ذمــة مبالــغ ماليــة وتــم اإلفــراج عنهــن فــي وقــت الحــق.



12 التقرير الدوري العاشر

- النزول الميداني إلى محافظة تعز:

نفذت اللجنة خالل الفترة من 2021/12/25م، وحتى 2022/1/1م، 

زيارة ميدانية إلى محافظة تعز تم فيها إجراء عدد من التحقيقات 

الميدانية ومنها:

1- النزل الميداني إلى مديرية مقبنة:

تــم أثنــاء النــزول االســتماع لعشــرات الشــهود علــى وقائــع قتــل 

واأللغــام  والرصــاص  المدفعــي  بالقصــف  المدنييــن  وإصابــة 

لجمــع  إضافــة  الكدمــة،  قــرى  مــن  أســرة   54 وتهجيــر  الفرديــة، 

وحفــظ أدلتهــا المختلفــة، ومعاينــة المنــازل المدمــرة فــي قــرى 

المضابــي والشــقعة والقاصــب والقحيفــة والطويــر وعزلــة اليمــن، 

ــة  ــق بواقعــة اســتهداف المركــز الصحــي الرئيســي للمديري والتحقي

وتدميــره بالكامــل وحرمــان األهالــي مــن الحــق فــي الرعايــة الصحيــة 

والعــالج. 

2- النزول الميداني إلى األحياء السكنية في منطقة الكمب في 

مديريتي صالة والقاهرة: 

تــم أثنــاء النــزول التحقيــق بأعمــال القصــف الــذي طــال عــددًا مــن 

المنــازل فــي مناطــق الكمــب والتشــريفات وحــي بازرعــة، وإصابــة 

وكذلــك  وممتلكاتهــم،  منازلهــم  وتدميــر  المدنييــن  مــن  عــدد 

االســتماع لشــهود واقعــة مقتــل ثالثــة أطفــال وإصابــة آخــر، وتــم 

ســقوط  وآثــار  واتجاهاتــه  الواقعــة  لمــكان  فيديــو  مقاطــع  أخــذ 

التــي  الفــاروق  مدرســة  إلــى  االنتقــال  إلــى  إضافــة  المقــذوف، 

ــر والقصــف  ــار التدمي تســتقبل ألفيــن طالــب وطالبــة، ومعاينــة آث

اللجنــة فــي  أثنــاء تواجــد فريــق  آخــره  الــذي طالهــا، والــذي كان 

2021/12/28م.  بتاريــخ  المــكان 

3- زيارة السجن المركزي وسجن البحث الجنائي وسجن الشرطة 

العسكرية وسجن النساء ومقر األمن السياسي:

الســجناء والمحتجزيــن  باإلطــالع علــى وضــع  اللجنــة  قــام فريــق 

ــدد)782( ســجينًا  ــزي، وفحــص كشــوفات ع ــز المرك فــي ســجن تع

ــى اســتالم عــدد مــن  ومحتجــزًا، واســتالم نســخة منهــا، إضافــة إل

مذكــرات الشــكاوى والمطالبــات مــن إدارة الســجن للتدخــل لــدى 

الســجناء  وضــع  إلنقــاذ  المحافظــة  ومحافــظ  الســجون  مصلحــة 

ومعاناتهــم وعــدم قــدرة اإلدارة علــى توفيــر احتياجــات العــدد الكبيــر 

الــذي يصــل لعــدد)980 ( ســجينًا ومحتجــزًا، مــن الغــذاء والــدواء، 

كمــا تــم االســتماع لعــدد)15( ســجينة ومحتجــزة علــى ذمــة قضايــا 

مختلفــة، وتــم النــزول والمعاينــة لمقــر األمــن السياســي واإلطــالع 

علــى أوضــاع المحتجزيــن فيــه وعددهــم )20( محتجــزًا.

4- زيــارة مركــز احتجــاز المعتقليــن علــى ذمــة مشــاركتهم فــي 

الحــرب: 

وبهــدف اإلطــالع علــى وضــع المحتجزيــن علــى ذمــة مشــاركتهم 

فــي الحــرب وعددهــم )92( محتجــزًا، قــام فريــق اللجنــة باالســتماع 

وأدوات  والغــذاء  باألدويــة  تزويدهــم  مــن  والتأكــد  منهــم  لعــدد 

النظافــة، وتواصلهــم مــع ذويهــم، واالســتماع إلــى مطالبهــم.

5- زيارة عدد )4( مراكز احتجاز تابعة ألقسام الشرطة في مدينة 

تعز:

خــالل الفتــرة 9-2022/3/11م قــام فريــق اللجنــة بالنــزول إلــى 

مراكــز االحتجــاز بأقســام شــرطة البــإب الكبيــر وبــإب موســى و)26( 

ســبتمبر والثــورة، واإلطــالع علــى مســتوى تطبيــق حقــوق اإلنســان 

أثنــاء االحتجــاز، وظــروف مراكــز االحتجــاز الخاصــة بالنظافة والســعة.

6- زيارة سجن الشبكة في الشمايتين :

قــام فريــق اللجنــة بزيــارة الســجن بتاريــخ2022/1/1م، ومعاينــة 

المتهالــك  الســجن  بمبنــى  وســجينًا  محتجــزًا   )140( عــدد  وضــع 

والمهــدد بالســقوط، وظــروف احتجازهــم غيــر اآلدميــة والمخالفــة 

المنصــوص  والمحتجزيــن  للســجناء  المكفولــة  الحقــوق  لكافــة 

عليهــا فــي القانــون الوطنــي والمواثيــق الدوليــة، وهــو األمــر الــذي 

ناقشــته اللجنــة الحقــًا مــع رئيــس الحكومــة، واســتدعت بشــأنه 

رئيــس مصلحــة الســجون. 

مـــــــــــــــأرب: مـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة  إلـــــــــــــــى  الـــــــــــــنـــــــــــــزول   - 

نفذت اللجنة خالل الفترة من 2/12/ إلى 2022/2/17م نزواًل ميدانيًا 

إلى محافظة مأرب، والتي شهدت خالل الفترة المشمولة بالتقرير عدد 

 من االنتهاكات، تم فيها إجراء عدد من التحقيقات الميدانية ومنها:

1- زيارة مخيمات النازحين: قام فريق اللجنة باإلطالع على أوضاع 

تعرضت  والتي  والوصل،  والميل  الرحمة  مخيمات  في  النازحين 

االســتــهــداف  عمليات  مــن  لــعــدد   2022-2021 العامين  خــالل 

الــنــزول  فــي  تــم  كما  الــوقــائــع،  هــذه  فــي  والتحقيق  المدفعي، 

اإلنساني  الوضع  وتقييم  النازحين،  مع  المقابالت  من  عدد  إجراء 

واالحتياجات الضرورية العاجلة للمخيمات والتي من أهمها المياه 

النظيفة والصرف الصحي.

من  الكثير  المديرية  هذه  حريب: شهدت  مديرية  إلى  النزول   -2

وقائع قتل وإصابة المدنيين، وقد تم أثناء النزول معاينة المنازل 

المقذوفات،  بقايا  من  عــدد  وفحص  القصف،  بفعل  المدمرة 

وقائع  من  عدد  في  والتحقيق  المتضررين،  للضحايا  واالستماع 

استهداف المدنيين وزراعة األلغام.
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ــحـــث  ــبـ الـ وســـــجـــــن  الـــــمـــــركـــــزي  الــــســــجــــن  زيــــــــــــارة   -3

ــن الـــنـــســـاء: ــ ــج ــة وســ ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــي والــــشــــرطــــة الـ  الـــجـــنـــائـ

وسجن  المركزي  للسجن  والمعاينة  باإلطالع  اللجنة  فريق  قــام 

ومحتجزًا،  سجينًا   )300( عدد  كشوفات  وفحص  الجنائي،  البحث 

باإلضافة إلى اإلطالع على وضع عدد )17( سجينة ومحتجزة في 

المنشئات،  هذه  نــزالء  احتياجات  على  والوقوف  النساء،  سجن 

واالستماع إلى مطالبهم.

4- زيارة مركز احتجاز المعتقلين على ذمة مشاركتهم في الحرب: 

من   )74( عدد  يضم  الذي  االحتجاز  لمركز  زيــارة  اللجنة  فريق  نفذ 

لمعاينة  ــك  وذل الــحــرب،  فــي  مشاركتهم  ذمــة  على  المحتجزين 

أوضاعهم والتأكد من حصولهم على المعاملة اإلنسانية، وحقوقهم 

القانونية، وقد تم خالل الزيارة االستماع لعدد من مطالب النزالء 

ومنها: زيادة مستوى التواصل مع أسرهم، والبت في أوضاعهم 

من قبل الجهات المعنية.

- وجهــت اللجنــة مذكــرة إلــى مديــر جهــاز األمــن السياســي فــي 

محافظــة مــأرب، لزيــارة مقــر األمــن السياســي واإلطــالع علــى 

علــى  الــرد  يتــم  لــم  أنــه  إال  فيــه،  المحتجزيــن  أوضــاع وظــروف 

والمعاينــة.  بالزيــارة  اللجنــة  لفريــق  الســماح  أو  المذكــرة 

شــــــــبــــــــوة:  مـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة  إلـــــــــــــــى  الـــــــــــــنـــــــــــــزول   - 

 1-  زيارة السجن المركزي وسجن البحث الجنائي في محافظة شبوة:

عاين فريق اللجنة منشأة السجن المركزي والبحث الجنائي، ومدى 

مناسبتهم لبقاء المحتجزين والسجناء البالغ عددهم )210( محتجزًا 

منهم،  لعدد  واالستماع  مختلفة،  جنائية  قضايا  على  وسجينًا 

البت  وسرعة  أوضاعهم  تحسين  في  المتمثلة  مطالبهم  وتدوين 

في قضاياهم من قبل النيابات والمحاكم المختصة. 

عــــــــســــــــيــــــــالن: مـــــــــــديـــــــــــريـــــــــــة  زيــــــــــــــــــــــــــــارة   -2 

اإلنسان  حقوق  انتهاكات  وقائع  من  عددًا  المديرية  هذه  شهدت 

وسقوط ضحايا مدنيين، ولهذا حرصت اللجنة على الوصول إلى 

الضحايا في هذه المديرية واالستماع لعدد منهم، حيث تم التحقيق 

المباشر بقصف منازل عدد من المواطنين، ومعاينة األضرار الناجمة 

عن ذلك، وتدوين مطالبهم المتعلقة بالمحاسبة وجبر الضرر، وكذا 

 التحقيق في عدد من وقائع زراعة األلغام واالعتقاالت التعسفية.

عـــــــــيـــــــــن: مـــــــــــــديـــــــــــــريـــــــــــــة  زيــــــــــــــــــــــــــــــــــارة   -3 

تم التحقيق الميداني من قبل اللجنة بعدد من الوقائع المختلفة 

التي شهدتها المديرية بسبب الحرب، ومن ذلك قصف مستشفى 

واألضرار  للمواطنين،  خدمات صحية  يقدم  كان  الذي  العام  عين 

)7( يوليو الذي  التي طالته، والتحقيق بواقعة استهداف مدرسة 

القيام  تم  كما  التعليم،  في  الحق  من  طالبًا   )70( لحرمان  أدى 

بعدد من إجراءات التحقيق المباشر في عدد من وقائع استهداف 

المدنيين. 

ــج: ــحــ ــ ل مــــحــــافــــظــــة  إلـــــــــى  الـــــمـــــيـــــدانـــــي  الــــــــنــــــــزول   - 

الــقــبــيــطــة: ــة  ــ ــري ــ ــدي ــ م وقــــــــرى  عــــــزل  إلــــــى  الـــــنـــــزول   .1 

نفذ فريق اللجنة خالل الفترة )20-2022/6/26( نزواًل ميدانيًا إلى 

المحاذية  لحج  بمحافظة  القبيطة  مديرية  وقرى  عزل  من  بعض 

القوات  بين  التماس  حــدود  على  أغلبها  والواقع  تعز،  لمحافظة 

التابعة للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي، تم خالل النزول 

القيام بعدد من إجراءات التحقيق الميداني المباشر في عدد من 

انتهاكات حقوق اإلنسان التي شهدتها المديرية، ومنها وقائع قتل 

وإصابة المدنيين وزراعة األلغام، والتهجير القسري، وكذا التحقيق 

في وقائع قصف عشرات المنازل والمجمع التربوي والمستوصف 

ومدرسة  القبيطة  ومحكمة  والطفولة،  األمومة  ومركز  الصحي 

المديرية من  أبناء  من  وطالبة  طالبًا   900 وحرمان  ياسر  بن  عمار 

المبلغين وعشرات الشهود  الضحايا  التعليم، واالستماع إلفادات 

وفحص وثائق وأدلة االنتهاكات.

الـــجـــنـــائـــي  ــث  ــ ــح ــ ــب ــ وال ــزي  ــ ــركـ ــ ــمـ ــ الـ ــن  ــجــ ــــســ ال زيــــــــــارة   -2

 : ــج  ــحـ لـ بــمــحــافــظــة  ــن  ــبـ تـ مـــديـــريـــة  أمـــــن  إدارة   ومــــركــــز 

بالتحقيق  )10-11يـــونـــيـــو2022م(   الفترة  خــالل  اللجنة  قامت 

الميداني المباشر في عدد من الشكاوى المقدمة إلى اللجنة من 

أهالي المحتجزين والسجناء في مديرية تبن بمحافظة لحج، وذلك 

من خالل تنفيذ زيارة ميدانية إلى كل من منشأة السجن المركزي 

ومركز االحتجاز في البحث الجنائي وإدارة أمن المحافظة وإدارة أمن 

تبن، واإلطالع على ظروف االحتجاز ومدى موائمتها مع المعايير 

منشأة  كل  في  للمحتجزين  الفعلي  والعدد  والقانونية،  اإلنسانية 

المعنية  الجهات  التزام  ومدى  االستيعابية،  مع طاقتها  بالمقارنة 

اللجنة  بضمان حق  المحتجزين في المحاكمات العادلة، وتمكنت 

ومحتجزًا،  سجينًا   )300( عدد  كشوفات  فحص  من  النزول  خالل 

والرفع بمطالبهم إلى النائب العام والسلطات القضائية المختصة. 

ــاز  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ االحـ ومـــــــركـــــــز  الـــــنـــــســـــاء  ــن  ــ ــجـ ــ سـ زيـــــــــــــارة   -3

ــة لـــحـــج. ــافـــظـ ــحـ ــة بـــمـ ــوطــ ــ ــح ــ ــة ال ــ ــري ــ ــدي ــ  بـــــــــــإدارة أمــــــن م

إلى  ميدانيًا  نزواًل  )12-13يونيو2022(  الفترة  اللجنة خالل  نفذت 

واالستماع  النساء،  وسجن  الحوطة  أمن  إدارة  في  االحتجاز  مركز 

البت  في  باإلسراع  ومطالباتهم  محتجزًا،   )47( عدد  شكاوى  إلى 

بقضاياهم، إضافة إلى تحسين ظروف احتجازهم وتوفير األدوية 

والغذاء وأدوات النظافة. 

 ب. تنفيذ جلسات استماع علنية وسرية: 

من ضمن أعمال التحقيق التي قامت بها اللجنة، القيام بتنفيذ 

عدد من جلسات االستماع لعدد من ضحايا االنتهاكات في 

مختلف المناطق والمحافظات ومن أهمها ما يلي:
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ــن:  ــيـ ــيـ ــفـ ــحـ ــصـ الـ مــــــن  لـــــعـــــدد  اســـــتـــــمـــــاع  ــة  ــســ ــ ــل ــ ج  -1 

قبل  وتوثيقها من  رصدها  تم  التي  التحقيق  إلجــراءات  استكماال 

الدولي  اليوم  وبمناسبة  والتعبير،  الرأي  بحرية  والمتعلقة  اللجنة 

الصحفيين  الجرائم ضد  العقإب في  الجناة من  إفالت  لمناهضة 

من   8 لعدد  استماع  جلسة  اللجنة  نفذت   ،2021/11 الموافق2/ 

الصحفيين الضحايا الذين تعرضوا النتهاكات مختلفة منها اإلصابة 

واالعتقال واإلخفاء والمنع من الكتابة، وذلك بهدف الوصول إلى 

في  ُأتبعت  التي  والمنهجيات  االنتهاكات  أنماط  وتحليل  الحقيقة 

اإلضرار بهذه الفئة والتأثير على حرية التعبير.

 2- جلسة استماع لعدد من النساء ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان: 

حرصت اللجنة خالل فترة التقرير على عقد جلسات استماع فردية 

مغلقة بمكتبها في عدن وفرعها في تعز لعدد )9( من النساء ضحايا 

االعتقال التعسفي و التهجير القسري في محافظات مختلفة منها 

االنتهاكات  توثيق  فيها  تم  وتعز،  والحديدة  صنعاء ومأرب وعدن 

النساء من جميع األطراف واإلطالع على تجارب  التي تمت بحق 

النساء في الحرب، ومطالبهن المتعلقة باإلنصاف وجبر الضرر.

ــا االنـــتـــهـــاكـــات فـــي مــــأرب:  ــاع لــضــحــاي ــمـ ــتـ  3-جـــلـــســـة االسـ

-12 )الــفــتــرة  مـــأرب  محافظة  إلـــى  اللجنة  فــريــق  ــارة  ــ زي خـــالل 

لعدد  مغلقة  استماع  جلسات  اللجنة  فريق  نفذ  2022/2/17م( 

)11( ضحية من ضحايا استهداف المدنيين ممن تعرضوا لإلصابة 

التعسفي، قدم فيها  التعذيب واالعتقال  والتشويه، وكذا ضحايا 

الضحايا شهاداتهم المتعلقة باالنتهاكات التي طالتهم وأثرت على 

مجرى حياتهم، والسياسات التي اتبعت بارتكإب تلك االنتهاكات، 

ومطالبهم في المحاسبة والتعويض.

4- جلسة استماع عامة ألثر اإلخفاء القسري على النساء أمهات 

وزوجات المخفيين قسريا:

القســري،  اإلخفــاء  قضايــا  فــي  التحقيــق  إلجــراءات  اســتكماال 

ــر اإلخفــاء القســري  ــم أث وبمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة، ولتقيي

علــى حيــاة النســاء كضحايــا غيــر مباشــرات بســبب إخفــاء أزواجهــن 

اســتماع  جلســة  2022/3/8م  بتاريــخ  اللجنــة  نفــذت  وأبنائهــن، 

جماعيــة علنيــة بمكتبهــا فــي عــدن، اســتعرضت فيهــا عــدد )21(  

أمــًا وزوجــة االنتهــاكات التــي طالتهــن بســبب اإلخفــاء القســري 

ألزواجهــن وأبنائهــن، ومطالبهــن القانونيــة كضحايــا وإنصافهــن 

هــن وأطفالهــن. 

ثالثًا: في مجال تفعيل المحاسبة والعمل مع القضاء

ــز وتفعيــل آليــات المســاءلة وضمــان  حرصــًا مــن اللجنــة علــى تعزي

عــدم اإلفــالت مــن العقــاب، قامــت اللجنــة بالعديــد مــن األعمــال 

واألنشــطة مــع الجهــات المعنيــة فــي الســلطة القضائيــة خــالل 

ــا:  ــر ومنه ــرة المشــمولة فــي التقري الفت

عقــد لقــاء فــي مكتــب اللجنــة مــع  الدكتــور علــي ناصــر ســالم . 1

2022/3/31م،  بتاريــخ  األعلــى،  القضــاء  مجلــس  رئيــس 

إلــى  المقدمــة  اللجنــة  توصيــة  تنفيــذ  موضــوع  لمناقشــة 

ونيابــة  محكمــة  بإنشــاء  الخاصــة  األعلــى،  القضــاء  مجلــس 

مختصــة بالنظــر فــي ملفــات انتهــاكات حقــوق اإلنســان، وكــذا 

إطالعــه علــى مخرجــات لقــاءات اللجنــة وزياراتهــا لعــدد مــن 

ــر نظــر  ــطء إجــراءات التقاضــي وتعث المحافظــات المتعلقــة بب

قضايــا المحتجزيــن فــي عــدد مــن المحافظــات.

عقد لقاء في مبنى النيابة العامة بين أعضاء اللجنة الوطنية . 2

للتحقيق والنائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، بتاريخ 

2022/6/6م، تم االتفاق فيه على التعاون بتفعيل دور رؤساء 

النيابات وتصديهم لالنتهاكات المرتكبة من مأموري الضبط، 

وتسليم اللجنة عدد )5000 ( ملفًا من الملفات التي انتهت 

النائب  من  المكلف  الفريق  إلى  فيها  التحقيق  من  اللجنة 

العام، إضافة إلى تسمية رئيس للفريق خلفا للقاضي شكري 

تصور  ومناقشة  عام ونصف،  قبل  المنية  وافته  الذي  فرج 

اللجنة لنظام اإلحالة االلكترونية وإدارة حركة الملفات المحالة 

للقضاء.

عقد لقاءات مع أعضاء السلطة القضائية في محافظات تعز . 3

ومأرب وشبوة ولحج وعدن، بما فيهم رؤساء نيابات ومحاكم 

استئناف وابتدائية في تلك المحافظات أثناء النزول الميداني 

فيها  تم  المذكورة،  المحافظات  إلى  اللجنة  وباحثي  ألعضاء 

مناقشة مالحظات اللجنة على زياراتها للسجون ودور القضاء 

في تخفيف اكتظاظ السجون وكفالة مبادئ المحاكمة العادلة.

ــتـــعـــاون  ــان والـ ــســ ــ ــوق اإلن ــقـ ــال تــعــزيــز حـ ــجـ رابــــعــــًا: فـــي مـ

ــيــة والـــدولـــيـــة ــظــمــات الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي الــمــحــل  مـــع مــن

المجتمع  به  يقوم  الــذي  الرئيسي  بالدور  الوطنية  اللجنة  تؤمن 

المدني النشط والقوي في حماية حقوق اإلنسان، واحترام سيادة 

إعمال  إلــى  والــدعــوة  االنتهاكات«  مرتكبي  »مساءلة  و  القانون 

المجتمع  مؤسسات  مع  والتنسيق  التشبيك  وأهمبة  الحقوق، 

المباشر  تواصلها  من  اللجنة  كثفت  القناعة  هذه  ومن  المدني، 

الفاعلة في مجال  المدني  المجتمع  مباشر مع مؤسسات  والغير 

الضحايا،  ومناصرة  اإلنسان  حقوق  النتهاكات  والتوثيق  الرصد 

االنتهاكات  من  الحد  على  تعمل  التي  المؤسسات  من  وغيرها 

االستراتيجية  هذه  اللجنة  وعكست  الضحايا،  على  اثرها  وتخفيف 

في خطتها السنوية وانشطتها خالل الفترة المشمولة في التقرير، 

والتي من أهمها:

العمل  ورش  من  عدد  اللجنة  عقدت  المباشرة:  العمل  ورش    -

اللجنة  زيـــارات  مع  بالتزامن  الفاعلة،  المنظمات  مع  المباشرة 
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حقوق  وضــع  مراجعة  بهدف  المحافظات،  من  لعدد  الوطنية 

إلى  للضحايا  المنظمات  وإحــالــة  المعلومات،  وتــبــادل  اإلنــســان 

اللجنة لتوثيق االنتهاكات المرتكبة بحقهم، وضمان حقوقهم في 

المحاسبة واإلنصاف وجبر الضرر، ومن ذلك :

- عقــد ورشــة عمــل فــي محافظــة تعــز بتاريــخ2021/12/29 بعنــوان 

تفعيــل آليــات التبليــغ واإلحالــة بيــن اللجنــة الوطنيــة ومؤسســات 

ــة  ــة عامل المجتمــع المدنــي«، شــارك فيهــا عــدد)28( منظمــة دولي

ــت اهــم مخرجاتهــا االتفــاق  ــة، كان فــي المحافظــة ومنظمــة محلي

التوثيــق،  لغــرض  اللجنــة  إلــى  للضحايــا  المنظمــات  إحالــة  علــى 

واســتقبال المجتمــع المدنــي لضحايــا الحــرب المدنييــن المحاليــن 

ــى خدمــات الحقــة مختلفــة تســاعد فــي  ــة للحصــول عل مــن اللجن

ــة. ــر اإلصاب ــل مــن اث تخفيــف معاناتهــم والتقلي

في  المدني  المجتمع  منظمات  مع  موسع  لقاء  اللجنة  نفذت   -

محافظة مأرب بتاريخ 2022/2/17م شارك فيه عدد )26( منظمة 

الخاصة بضحايا  المعلومات  تبادل  على  االتفاق  فيه  وتم  محلية، 

ومناقشة  المدني،  المجتمع  ومنظمات  اللجنة  بين  االنتهاكات 

سبل تعاون المنظمات مع راصدي اللجنة في مأرب والمحافظات 

المجاورة بهدف رصد كافة االنتهاكات.

- بهدف مناقشة آليات رصد االنتهاكات ضد األطفال، وبالتزامن 

مع اليوم الدولي للطفل عقدت اللجنة حلقة نقاش بمكتبها في 

عدد  وبمشاركة  2021/11/24م،  بتاريخ  عدن  المؤقتة  العاصمة 

من الجهات العاملة بحقوق الطفل بتاريخ 2021/11/24، بعنوان 

آليات  في  البحث  خاللها  تم  النزاع«،  أثناء  الطفل  حماية  »آليات 

وأهمبة  األطفال،  ضد  باالنتهاكات  المتعلقة  المعلومات  تبادل 

ابالغ منظمات المجتمع المدني للجنة ومشاركتها عن أي انتهاكات 

تتم بحق األطفال.

المنظمــات  وممثلــي  رؤســاء  مــع  اللقــاءات  مــن  عــدد  عقــد    -

اللقــاء  منهــا  عــدن،  المؤقتــة  العاصمــة  فــي  والدوليــة  المحليــة 

بنائــب منســق الحمايــة فــي بعثــة الصليــب األحمــر الدوليــة فــي 

عــدن بتاريــخ 2022/6/15م واالتفــاق علــى اســتقبال بعثــات وفــروع 

اللجنــة الدوليــة للصليــب االحمــر للجرحــى ضحايــا الحــرب المدنييــن 

المحاليــن مــن اللجنــة الوطنيــة عبــر االيميــل وتقديــم مســاعدة مالية 

طارئــة لهــم، كمــا تــم عقــد عــدد مــن اللقــاءات مــع رؤســاء منظمــات 

مختلفــة منهــا  منظمــة  الراصــد لحقــوق اإلنســان، وميــون للتنميــة 

وحقــوق اإلنســان، وفريــق اســناد امانــة العاصمــة، وفــروع رابطــة 

ديــب  ومنظمــة  ومــأرب،  وتعــز  عــدن  فــي  المعتقليــن  أمهــات 

روت فــي اليمــن، والهــالل األحمــر اليمنــي، و منســقيه الشــئون 

اإلنســانية.

اليــوم  بمناســبة  2021/8/2م  بتاريــخ  نقــاش  حلقــة  عقــد  تــم   -

الدولــي لمناهضــة االتجــار بالبشــر بعنــوان »تجنيــد األطفــال وزواج 

القاصــرات صــور لضحايــا االتجــار بالبشــر« شــارك فيــه عــدد )32( من 

ــك  ــال، وكذل ــة فــي هــذا المج ــة العامل ــات الدولي ــراء والمنظم الخب

2022/3/7م  بتاريــخ  المدنــي  المجتمــع  مــع  لقــاء موســع  تنفيــذ 

بالتزامــن مــع عقــد مجلــس حقــوق اإلنســان لدورتــه االعتياديــة رقــم 

)49(، شــارك فيهــا عــدد)24( ممثــل لمنظمــة دوليــة غيــر حكوميــة 

ومنظمــات محليــة منهــا: فريــق العقوبــات التابــع لمجلــس األمــن، 

 Civilians in armed و hrwو Amnesty الدوليــة والمنظمــات 

الصحفييــن  ونقابــة  دولييــن،  خبــراء/ات  إلــى  إضافــة   ،conflict

اليمنيــن واالتحــاد الوطنــي للمهمشــين، ورابطــة أمهــات المعتلقين 

للدراســات  صنعــاء  ومركــز  اإلنســاني  لألمــن  وجــود  ومؤسســة 

..وغيرهــا، والتــي هدفــت إلــى إطــالع المجتمــع المدنــي الدولــي 

علــى مســتجدات عمــل اللجنــة فــي الرصــد والتحقيــق والمســاءلة، 

واســتماع اللجنــة لتوصيــات الخبــراء/ات فــي مجال حقوق اإلنســان، 

ــة ــة للجن ــي/ات المنظمــات الفاعل وممثل

خالل  اللجنة  قامت  المدني:  المجتمع  عن  الــصــادرة  التقارير    -

الفترة التي يشملها التقرير بمراجعة التقارير الصادرة عن عدد من 

وعكس  اإلنــســان،  حقوق  ووضــع  االنتهاكات  حــول  المؤسسات 

المحافظات  في  اللجنة  راصــدي  إلى  منها  المفيدة  المعلومات 

مناقشة  في  المدني  المجتمع  مشاركة  إلى  إضافة  منها،  للتأكد 

تقارير اللجنة الدورية وبياناتها الصحفية.

- التعــاون فــي مجــال العدالــة االنتقاليــة: اســتمر التعــاون والتواصل 

بيــن اللجنــة و المركــز الدولــي للعدالــة االنتقاليــة بنــاء علــى مذكــرة 

ــل2021م، لالســتفادة  ــن فــي أبري ــن الطرفي ــة بي التفاهــم الموقع

ــز  ــي طّورهــا المرك ــة والمعرفــة المؤسســية الت ــرة المقارن مــن الخب

فــي مجــاالت دعــم عمليــات البحــث عــن الحقيقــة وجبــر الضــرر 

والمســاءلة الجنائيــة الوطنيــة، حيــث تــم بتاريــخ2021/12/6م عقــد 

ورشــة تدريبيــة ألعضــاء اللجنــة الوطنيــة بعنوان »المحاســبة الجنائية 

وإجــراءات  آليــات  اإلنســان،  لحقــوق  الجســيمة  االنتهــاكات  عــن 

العدالــة المحليــة وإحالــة الملفــات إلــى المحاكــم الوطنيــة«، كمــا يتــم 

الترتيــب لتنفيــذ المركــز الدولــي لورشــة تدريبيــة لعــدد )37 ( راصــد 

ــة والتعــرف  ــة االنتقالي ــات العدال ــة حــول آلي ــن للجن وراصــدة تابعي

علــى تجــارب عــدد مــن الــدول فــي هــذا المضمــار، والمزمــع عقدهــا 

فــي بيــروت فــي بدايــة شــهر ســبتمبر2022م، إضافــة إلــى مشــاركة  

اللجنــة فــي عــرض تجربتهــا فــي الورشــة اإلقليميــة التــي نفذهــا 

المركــز الدولــي للعدالــة االنتقاليــة فــي إســطنبول خــالل الفتــرة 

20-25 مــارس2022م، بعنــوان »العدالــة االنتقاليــة فــي الســياقات 

الهشــة« إلــى جانــب تجــارب دول افريقيــة واســيوية وعربيــة أخــرى. 

المعنية  المتحدة  األمــم  آليات  مع  العمل  مجال  في  خامسًا: 

بوضع حقوق اإلنسان في اليمن، والمجتمع الدولي:
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1- فريق العقوبات التابع لمجلس األمن

التابــع  العقوبــات  لجنــة  فريــق  مــع  اللجنــة،  بمكتــب  لقــاء  عقــد 

لمجلــس األمــن بشــان اليمــن ويمثلــه روانتيــكا منســقة الفريــق 

بتاريــخ  اإلنســاني،  الدولــي  بالقانــون  المختــص  لويــز  ومــاري 

ــى اليمــن،  ــات إل ــق العقوب ــارة فري 2021/8/23م، بالتزامــن مــع زي

ــن،  ــن الجانبي ــادل المعلومــات بي ــه ســبل التعــاون وتب ونوقــش في

كمــا عقــدت اللجنــة لقــاءا افتراضيــا عبــر تطبيــق zoom مــع فريــق 

العقوبــات التابــع لمجلــس األمــن بتاريــخ 2021/11/17م، تــم فيــه 

الوقــوف علــى مســتجدات عمــل اللجنــة، وضمانــات حمايــة بيانــات 

اللجنــة، وهــو االمــر الــذي أوصــى بــه فريــق العقوبــات فــي تقريــره 

الصــادر فــي فبرايــر2022م، وفــي تاريــخ2022/7/5م التقــت اللجنــة 

الوطنيــة للتحقيــق بمكتبهــا الرئيســي فــي العاصمــة المؤقتــة عــدن 

بالفريــق الجديــد للجنــة العقوبــات التابــع لمجلــس األمــن والــذي تــم 

تعيينــه خلفــا للفريــق الســابق، تــم فيــه مناقشــة مواضيــع التعــاون 

بيــن اللجنــة والفريــق المتعلقــة بوقائــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان 

ــى  ــرة الســابقة واثرهــا عل ــى األرض فــي الفت ــرات عل واهــم المتغي

ــة المدنييــن فــي اليمــن. حماي

2- المفوضية السامية لحقوق اإلنسان

المفوضيــة  مــع  والتعــاون  عالقتهــا  تعزيــز  علــى  اللجنــة  تحــرص 

الســامية لحقــوق اإلنســان، باعتبــار المفوضيــة هــي المعنيــة بتنفيــذ 

A/( قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان والتــي كان اخرهــا القــرار رقــم

HRC/48/L.11( والــذي ينــص علــى ان تقــوم المفوضيــة بتقديــم 

الدعــم للجنــة فــي مجــال رفــع القــدرات والدعــم الفنــي والدعــم 

ــى التعــاون مــع  ــة عل ــي، وبرغــم حــرص اللجن االستشــاري والقانون

المفوضيــة وتفاؤلهــا بإمكانيــة قيامهــا بتقديــم الدعــم المنصــوص 

االحترازيــة  اإلجــراءات  رفــع  بعــد  القــرارات، خصوصــا  فــي  عليــه 

المتعلقــة بجائحــة كورونــا، والتــي تســببت فــي وقــف شــبه كامــل 

للدعــم الــذي كان مــن المقــرر ان تقدمــه المفوضيــة للجنــة طــوال 

العاميــن الماضييــن، اال أنــه ولألســف الشــديد وبرغــم مــرور مــا 

يقــارب عشــرة اشــهر وحتــى كتابــة التقريــر، لــم تقــم المفوضيــة 

بتقديــم أي دعــم يذكــر للجنــة حيــث لــم يتــم تنفيــذ ســوى نشــاطين 

مــن اجمالــي ١٣ نشــاطا تــم االتفــاق عليهــا مــع مكتــب المفوضيــة 

لراصــدي  تيســير  لقــاء  تنفيــذ  فــي  مســاهمتها  فــي  وتتمثــل 

اللجنــة فــي العاصمــة المؤقتــة عــدن، لمــدة ثالثــة أيــام فــي شــهر 

اثنيــن مستشــارين  مــع  التعاقــد  إلــى  باإلضافــة  مــارس2022م، 

لمــدة ثالثــة اشــهر فقــط، وهــذا يعنــي اســتمرار المفوضيــة الســامية 

لحقــوق اإلنســان فــي التلكــؤ بالقيــام بواجبهــا بتقديــم الدعــم للجنــة 

ــرة التــي  ــة االعمــال والجهــود الكبي ألســبإب غيــر معلومــة، متجاهل

انتهــاكات  الرصــد والتوثيــق والتحقيــق فــي  اللجنــة فــي  تبذلهــا 

حقــوق اإلنســان، وأعــداد الضحايــا الكبيــرة التــي وصلــت إليهــم 

ــة فــي عمــوم اليمــن.  اللجن

3- فريق الخبراء المعين من قبل مجلس حقوق اإلنسان 

ضمــن برنامــج زيــارة اللجنــة إلــى جنيــف أثنــاء انعقــاد الــدورة )48( 

ــراء البارزيــن،  ــس حقــوق اإلنســان، التقــت اللجنــة بفريــق الخب لمجل

اللجنــة  بيــن  التعــاون  عمليــة  تطويــر  مناقشــة  اللقــاء  خــالل  وتــم 

بالمعلومــات  الخبــراء  لفريــق  اللجنــة  تزويــد  وأهميــة  والفريــق، 

الميدانيــة المتعلقــة بوقائــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان -قبــل أن يقــرر 

مجلــس حقــوق اإلنســان عــدم تمديــد واليتــه فــي اليمــن فــي أكتوبــر 

مــن العــام 2021م .

4- السفارات والدول المهتمة بملف حقوق اإلنسان في اليمن

ــة  ــا اللجن ــي تبذله ــود الت ــى الجه ــي عل ــع الدول بهــدف إطــالع المجتم

فــي مجــال رصــد وتوثيــق االنتهــاكات والتحقيــق فيهــا، ورغبــة مــن 

اللجنــة فــي توســيع آليــات التعــاون معهــا بمــا يعــزز قيامهــا بدورهــا 

وبحقــق أهدافهــا، قامــت اللجنــة بعــدد مــن االنشــطة واللقــاءات 

مــع ســفراء وممثلــي البعثــات الدبلوماســية المهتمــة بوضــع حقــوق 

اإلنســان فــي اليمــن ومنهــا مــا يلــي:

الدول  وممثلي  وسفراء  الوطنية  اللجنة  بين  نقاش  حلقة  عقد    -

عبر  2021/9/28م،  بتاريخ  اإلنسان  حقوق  مجلس  في  االعضاء 

تطبيق الويبيكس، بتنسيق من قبل السفارة الهولندية لدى اليمن، 

على هامش الدورة )48( لمجلس حقوق اإلنسان، تم فيه مناقشة 

التحقيق  اليمن، وجهودها في  الضحايا في كل  إلى  اللجنة  وصول 

باالنتهاكات الجنسانية ضد النساء، 

- عقد لقاء بتاريخ 2021/10/28 بين اللجنة ووفد االتحاد األوربي، 

األوربــي  االتحاد  وممثلة  وفرنسا  وألمانيا  هولندا  بسفراء  ممثال 

العاصمة  إلى  زيارتهم  ضمن  لليمن،  السويدي  المبعوث  وممثلة 

المؤقتة عدن.

- عقد لقاء بين اللجنة ومدراء المشاريع والتنمية في االتحاد األوربي، 

في مكتب اللجنة الوطنية الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 

اللجنة الستراتيجية المساءلة  2021/11/21، تم فيه مناقشة رؤية 

ومحاسبة الجناة.

بالوفد  عــدن  المؤقتة  العاصمة  فــي  اللجنة  بمكتب  لقاء  عقد   -

النرويجي الزائر إلى اليمن برئاسة المبعوث الخاص لمملكة النرويج 

من  االستفادة  مناقشة طرق  فيه  تم  بــتــاريــخ2022/3/7م،  وذلك 

بيانات اللجنة الخاصة بحقوق اإلنسان في فرص السالم.

الشهرية  الصحفية  البيانات  اصــدار  مجال  في  ســادســًا: 
والتقارير الداخلية 

حرصــت اللجنــة منــذ بدايــة عملهــا علــى إطــالع الــرأي العــام المحلــي 
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علــى نتائــج اعمالهــا اللجنــة بشــكل منتظــم، وكان ذلــك مــن خــالل 

الصــادرة  البيانــات  الشــهرية وكذلــك  الصحفيــة  البيانــات  اصــدار 

العالميــة، حيــث  بالتزامــن مــع عــدد مــن المناســبات الحقوقيــة 

ــان  ــدد)14( بي ــر ع ــرة المشــمولة بالتقري ــة خــالل الفت أصــدرت اللجن

صحفــي منهــا مــا يتعلــق بأعمالهــا الشــهرية فــي التحقيــق وكــذا 

ــا  ــة لعــدد مــن مناطــق ســقوط ضحاي ــزول والمعاين ــق بالن مــا يتعل

االنتهــاكات اكــدت اللجنــة مــن خاللهــا علــى أهميــة احتــرام حقــوق 

اإلنســان كمــا دعــت إلــى ضــرورة حمايــة حقــوق الطفــل ومناهضــة 

العنــف ضــد المــرأة وعــدم افــالت الجنــاة فــي االنتهــاكات ضــد 

ــه  ــان ختامــي توضيحــي أصدرت ــى بي ــن، هــذا باإلضافــة إل الصحفيي

ــام 2021م.   ــا خــالل الع ــج اعماله ــن نتائ ــة يبي اللجن

سابعًا: في مجال البناء المؤسسي
اســتمرت اللجنــة فــي القيــام بأعمــال تطويــر البنــاء المؤسســي 

الداخلــي ومــن أهــم األعمــال التــي قامــت بهــا اللجنــة خــالل فتــرة 

التقريــر فــي هــذا المجــال: تطويــر وزيــادة عــدد الملفــات التــي يتــم 

إدخالهــا وحفظهــا بشــكل يومي إلى قاعــدة البيانات، وتطوير نماذج 

إصــدار اإلحصائيــات الدوريــة وحفــظ وأرشــفة البيانــات، وكذلــك 

التطويــر المســتمر لبرنامــج الرصــد والتوثيــق، كمــا تــم خــالل الفتــرة 

المشــمولة بالتقريــر، رفــع أكثــر مــن GB 420 مــن قاعــدة البيانــات 

للســحابة اإللكترونيــة بشــكل منتظــم )الفتــرة أكتوبــر2021 - مايــو 

2022م(، وترقيــة غرفــة الســيرفر بإضافــة ســيرفر جديــد ســعة 3 

TB إلــى جانــب الســيرفر الســابق الســتيعإب البيانــات وحفظهــا، 

وتركيــب أنظمــة حمايــة أمنيــة الكترونيــة ويدويــة، إضافــة إلــى زيــادة 

عــدد الــكادر النســائي فــي وحــدات اإلعــالم والبحــث الميدانــي فــي 

عــدن والمــكال، ورفــع قــدرات الــكادر اإلداري مــن خــالل عقــد عــدد 

مــن الــورش التدريبيــة حــول االنتهــاكات المتعلقــة بالقانــون الدولــي 

لحقــوق اإلنســان، وكــذا فــي مجــال تقنيــة المعلومــات واألرشــفة. 
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القســم األول: االنتهــاكات المتعلقــة بالقانون الدولي 
اإلنساني

يوصــف النــزاع المســلح الــذي يجــري حاليــًا فــي اليمــن بكونــه نزاعــًا 

غيــر دولــي، وبالتالــي فــإن القوانين والتشــريعات الوطنية فضاًل عن 

أحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني وتحديــدًا أحــكام المــادة )الثالثــة( 

المشــتركة فــي اتفاقيــات جنيــف األربــع هــي اإلطــار القانونــي الــذي 

يجــب تطبيقــه وااللتــزام بــه مــن قبــل أطــراف النــزاع، إضافــة إلــى 

أحــكام البروتوكــول اإلضافــي الثانــي الملحــق باتفاقيــات جنيــف 

ــا  المعقــودة فــي 12 أغســطس 1949م، والمتعلــق بحمايــة ضحاي

األطــراف ملزمــة  أن كل  كمــا  الدوليــة،  غيــر  المســلحة  النزاعــات 

أيضــًا باحتــرام قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي المطبــق 

ــد  ــه مــن قواع ــة، ومــا يتضمن ــر الدولي ــات المســلحة غي ــى النزاع عل

تتعلــق بمبــادئ التمييــز والتناســب، واإلنســانية وحمايــة المدنييــن، 

واألشــخاص العاجزيــن عــن القتــال، والمعاملــة اإلنســانية، وتنظيــم 

أســاليب القتــال، ووضــع األشــخاص واألعيــان المحمييــن.

ــة مــن االنتهــاء  ــر تمكنــت اللجن ــرة التــي يغطيهــا التقري وخــالل الفت

مــن التحقيــق فــي عــدد )3609( واقعــة انتهــاك شــملت أكثــر مــن 

)40( نوعــًا مــن أنــواع االنتهــاكات وســيعرض التقريــر فيمــا يأتــي 

نماذجــًا لعــدد مــن وقائــع االنتهــاك المتعلقــة بادعــاءات انتهــاك 

القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان التــي 

ــة مــن كافــة األطــراف: ــة بالتحقيــق فيهــا والمرتكب قامــت اللجن

1- نماذج ألهم التحقيقات التي قامت بها اللجنة في االنتهاكات 

المتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني:

تحــرص اللجنــة بشــدة علــى ضمــان حمايــة الشــهود والمبلغيــن 

المتعلقــة  المعلومــات  حساســية  كثيــرًا  وتقــدر  والضحايــا، 

ــا  ــا للقضاي ــد اختياره ــك عن ــي ذل ــا، وتراع ــاكات وخصوصيته باالنته

التــي تنشــرها كنمــاذج فــي تقاريرهــا الدوريــة، وانطالقــًا مــن ذلــك 

كان اختيــار اللجنــة لنمــاذج القضايــا التــي انتهــت مــن التحقيــق فيهــا 

فــي عــدد مــن أنــواع االنتهــاكات والتــي مــن أهمهــا مــا يلــي :

أوال: قتل وإصابة المدنيين 
ــرًا مــن جهودهــا فــي الرصــد  ــزًا كبي أولــت اللجنــة هــذا االنتهــاك حي

الذيــن  الضحايــا  مــن  الكبيــر  للعــدد  نظــرًا  والتحقيــق،  والتوثيــق 

ســقطوا نتيجــة عــدم االلتــزام بمبــادئ التمييــز والضــرورة العســكرية 

والتناســب واإلنســانية المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي 

ســلبية  آثــار  مــن  االنتهــاكات  مــن  النــوع  لهــذا  ولمــا  اإلنســاني، 

والضــرر الــذي تخلفــه الهجمــات العشــوائية والخاطئة علــى المدنيين 

واألحيــاء الســكنية والمتمثلــة فــي القتــل واإلصابــات وإثــارة الرعــب 

ــن. ــن المواطني بي

 وقــد انعكــس اهتمــام اللجنــة بهــذا النــوع مــن االنتهــاكات علــى 

نتائــج الرصــد والتحقيــق الــذي قامــت بــه، حيث بلــغ إجمالي الحاالت 

ــرة  التــي تــم رصدهــا والتحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة خــالل الفت

ــر عــدد )905( واقعــة قتــل وإصابــة لمدنييــن،  التــي يغطيهــا التقري

ســقط فيهــا )432( قتيــاًل منهــم )32( امــرأة و)72( طفــاًل، و)861( 

جريحــًا منهــم )194( طفــاًل و)105( امــرأة، وتوزعــت المســؤولية 

بيــن أطــراف النــزاع المســلح وفقــًا لآلتــي:

 )655( وعــدد  وقتيلــة  قتيــاًل   )240( عــدد   -

الحوثــي. لجماعــة  منســوبة  وجريحــة   جريًحــا 

- عــدد )151( قتيــاًل وقتيلــة، وعــدد )134( جريحــًا وجريحــة ســقطوا 

نتيجــة لضربــات طيــران التحالــف العربــي والقــوات الحكوميــة.

أ. نماذج لوقائع قتل وإصابة المدنيين التي تم التحقيق فيها 

من قبل اللجنة

نماذج من وقائع قتل وإصابة المدنيين التي تقع المسؤولية . 1

فيها على جماعة الحوثي

ــة  ــن بمنطقــة خــط المطــار- مديريـ ــتهداف مدنييـ ــة اسـ 1- واقعـ

المدينــة – محافظـــة مــأرب، بتاريــخ 26/ 1/ 2022م.

تتلخــــص الواقعــــة فــــي أنــــه بتاريــخ 26/ 1/ 2022م وفــــي تمــــام 

الســــاعة السادســة مســاءا، تعــــرضت منطقة حي المطار- مديريـــة 

ــا أدى  ــاري؛ ممـ المدينــة – محافظـــة مــأرب للقصـــف بمقـــذوف نـ

إلـــى مقتــل وإصابــة 34 ضحيــة مــن المدنييــن.

وبحســـب مـــا تضمنـــه ملـــف القضيـــة لـــدى اللجنـــة، ومـــا ورد فـــي 

إفـــادات الضحايـــا، ومـــا جـــاء فـــي أقـــوال الشـــهود الذيـــن اسـتمعت 

إليهـــم اللجنـــة ومنهـــم : )م. ص .ع( و  ) ص. م .ن( و)م. ع. ن. ع( 

و )أ. م. ع. أ( فإنـــه بتاريــخ 26/ 1/ 2022م وفـــي يــوم األربعــاء فــي 

تمـــام الســـاعة )6.00( مســاءا، تـــمَّ اســـتهداف حــي المطــار الكائـــن 

فـــي مديريـــة المدينة - محافظـــة مأرب؛ للقصف بمقـــذوف نـــاري 

ــل جماعــة  ــن قبـ ــا مـ ــمَّ إطالقهـ ــاون تـ ــة هـ ــن قذيفـ ــارة عـ ــو عبـ وهـ

الحوثــي؛ لتســقط فــي الشــارع المكتــظ بالمــارة محدثــة انفجــار قــوي 

ومســببة خســائر فــي األرواح البشــرية؛ حيــث ترتــب علــى ذلــك 

ــة  تســعة  ــن وإصاب ــل خمســة أشــخاص مــن المدنيي ــار مقت االنفج

وعشــرون شــخص مــن بينهــم عــدد 6 مــن األطفــال بجــروح بليغــة 

ومتعـــددة؛ تـــمَّ علـــى إثرهـــا إســـعافهم إلـــى هيئة مستشـفى مأرب 

العــام لتلقــي العــالج. 

سادسًا: نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة
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النتيجة:

من خـالل التحقيقـات التـي أجرتهـا اللجنـة، ومـا ورد فـي إفـادات 

عــن  معلومــات  مــن  القضيــة  ملــف  احــتــواه  ومـا  الشـهود، 

الواقعــة وما تضمنه تقرير النزول ورأي الخبير العسكري المكلف 

من قبل اللجنة، فــإن قيادة جماعة الحوثي فـي محافظــة مأرب 

محمد  علي  قبلها  من  المعين  والمحافظ  الجماعة  بقيادة  ممثلة 

ووزير  الزايدي،  المشن  مبارك صالح  العسكري  وقائدها  طعيمان 

هـم  العاطفي  ناصر  محمد  المدعو  الجماعة  من  المعين  الدفاع 

المسؤولون عـن ارتكإب هـذا االنتهـاك.

2- واقعة قصف مبنى شرطة تعز ثالث أيام عيد الفطر وخالل 

فترة الهدنة – مديرية القاهرة – 2022/5/4م

تتلخـــص الواقعـــة،، بأنـــه فـــي تمـــام الســـاعة )9:00( صباحــا بتاريــخ 

2022/5/4م الموافــق 3 شــوال 1441ه ثالــث أيــام عيــد الفطر، تم 

قصــف مقــر إدارة شــرطة محافظــة تعــز والشــارع المجــاور لهــا فــي 

منطقــة العرضــي مديريــة صالــة محافظــة تعــز ب )4( قذائف هاون 

تــم إســقاطها مــن طائــرة مســيرة ممــا أدى إلــى إصابــة 11 شــخصا 

ــز. ــن اطقــم تابعــة لشــرطة تع ــن واثني ــر ســيارتين للمواطني  وتدمي

وبحسـب مـا ورد فـي إفـادات الضحايـا وذويهـم، ومـا ورد فـي تقريـر 

ــة، الــذي باشــر نزولــه لمــكان  ــع للجنـ ــي التابـ ــزول الميدانـ ــق النـ فريـ

ــة  ــرات المراقب ــه مقاطــع كامي ــا احتوتـ ــا،  ومـ الواقعــة فــور حدوثه

التابعــة إلدارة شــرطة تعــز التــي صورت وقت ســقوط المقذوفات،  

وحصلت اللجنة على نسخة منها، ومـــا جـــاء فـــي شـــهادة الشـــهود 

الذيـــن تـــمَّ االســـتماع إليهـــم مـن قبـل اللجنـــة ومنهـم » »أ.أ.ع » و« 

ا.ع.ل« و » د. م.ع« فإنـه وفـي حوالـي السـاعة )9:00( مساًء بتاريخ 

2022/5/4م، تــم مشــاهدة طائــرة مســيرة  فــي ســماء المنطقــه، 

- أسماء القتلى    

العمراالسمم

34 عامًانشوان أحمد عبدالله 1

26 عامًاإصالح أحمد محمد الحداد2

23 عامًايوسف أحمد عثمان3

25 عامًاجالل موسى عبدالله علي4

25 عامًاعبدالروؤف الناتي عبدربه5

20 عامًاوائل علي مرعي ناصر6

- أسماء الجرحى:

العمراالسم م

28 عامًاعبدالحميد علي علي صالح7

45 عامًاداوؤد أحمد أحمد علي8

27 عامًامفيد أحمد صالح علي9

26 عامًايحي حسن علي ناصر10

45 عامًاعلي مقبل محمد هادي11

26 عامًاكامل فؤاد سالم علي12

18 عامًاسيف علي ناصر عبدربه13

22 عامًانادر قايد هزاع قاسم14

18 عامًابشار محمد صالح علي15

23 عامًاعبدالله سالم ناجي حسن16

5 أعوامالطفل / متحدي أمين ثابت القطوي17

15 عامًاالطفلة / لميس أحمد سلطان عبده18

15 عامًاالطفل/ محمد حسين علي محسن19

17 عامًاالطفل/ حاتم مقبل عامر علي20

16 عامًاالطفل/ العزي محمد علي القطوي 21

6 أعوامالطفل/ عبدالرحمن محمد مجاهد 22

24 عامًاعارف صالح عبدربه23

26 عامًاناصر سالم ناصر عبدالله24

26 عامًامحمد علي محمد نهدر25

23 عامًامحمد علي محسن علي26

34 عامًامحمد أحمد حسين27

22 عامًاأسامة يحي علي محمد28

20 عامًاعبدالحق علي محمد29

22 عامًاأحمد صالح محمد ناصر30

29 عامًامحمد علي صالح الصالحي31

25 عامًاعلي محمد صالح النجار32

22 عامًاسيف علي محمد ناصر33

30 عامًامحمد عبدالله ناصر الموسمي34

- أسماء الضحايا    

العمراالسمم

33 عامًاعمر عبد الرحمن أحمد1

42 عامًاتوفيق عبد الرحمن درهم2

35 عامًاأمجد هائل عبد القادر3

28 عامًارياض علي محمد الحيدري4

35 عامًابحي العلوم نجيب أحمد5

51 عامًامحمد طاهر حمود الشرعبي6

32 عامًاعبد المؤمن أحمد دبوان 7

33 عامًابدر علي غالب سيف 8

29 عامًاعبد الرحمن مرشد محمد9

43 عامًاحسن عبده قاسم 10

50 عامًامحمد حسن محسن علي 11



20 التقرير الدوري العاشر

وذلــك أثنــاء تواجــد األطفــال واألمهــات فــي حديقــة جــاردن ســيتي  

المجــاورة إلدارة أمــن تعــز وكليــة اآلدإب ضمــن احتفالهــم بعيــد 

الفطــر ونزولهــم إلــى الحديقــه بهــذه المناســبة، حيــث ســقطت 

ــرة مســيرة فــي حــوش مبنــى إدارة الشــرطة  أول قذيفــة مــن طائ

وتســببت بتضــرر عــدد مــن ســيارات المواطنيــن المحجــوزة فــي 

الحــوش، ثــم بعدهــا مباشــرة ســقطت القذيفــة الثانيــة علــى طقــم 

يتبــع إدارة الشــرطة تســببت باحتراقــه إلــى جانــب طقــم آخــر بجــواره، 

واشــتعال الحريــق فــي شــاحنة وســيارة نــوع ســنتافي وصالــون 

ــك وصــل  أحــد  ــن، بعــد ذل وهيلوكــس وجميعهــن يتبعــن مواطني

وايتــات المــاء ) شــاحنة( إلــى حــوش المبنــى وقــام بإطفــاء النيــران 

الــذي اســتمر عــدة دقائــق، وفــي تلــك اللحظــات ســقطت القذيفــة 

الثالثــة عنــد بوابــة المبنــى وأصيــب ســائق الوايــت ومرافقــه وعــدد 

مــن رجــال األمــن والمواطنــون المتواجــدون بجــوار البوابــة، تالهــا 

ــى  ــذي يفصــل مبن ــة فــي الشــارع ال ــة رابع مباشــرة ســقوط قذيف

إدارة الشــرطة عــن حديقــة جــاردن ســيتي ممــا تســبب برعــب وفــزع 

كبيــر لألطفــال والنســاء وتدافعهــم للخــروج مــن الحديقــة خوفــًا مــن 

قصــف آخــر نظــرًا الزدحــام الحديقــة مــع إجــازة عيــد الفطــر واطمئنان 

مكتــب  قبــل  مــن  معلنــة  إنســانية  هدنــة  هنــاك  كــون  النــاس 

االنفجــارات  أصــوات  أدت  كمــا  اليمــن،  إلــى  األممــي  المبعــوث 

إلــى إثــارة الهلــع والرعــب والصــراخ بيــن األطبــاء والمرضــى فــي 

مستشــفى األمــل لألمــراض الســرطانية، كــون القصــف تــم فــي 

ــة اآلدإب وحديقــة  ــة تعــز يحــوي كلي تجمــع ســكني هــام فــي مدني

األطفــال والنــادي األهلــي ومستشــفى األورام الســرطانية، وعلــى 

ــورة، وبحســب  ــى مستشــفى الث ــم إســعاف الجرحــى إل ــك ت ــر ذل إث

ــم  ــة فــإن القصــف ت ــرات المراقب إفــادة الشــهود وتســجيالت كامي

مــن قبــل طائــرة مســيرة تــم مشــاهدتها فــي نفــس الوقــت، وهــي 

مــن النــوع نفســه مــن الطائــرات الــذي تســتخدمه جماعــة الحوثــي 

فــي عــدد مــن المحافظــات وتــزوده بقذائــف الهــاون لقصــف عــدد 

الجيــش  تــم إســقاط بعضهــا مــن قبــل  مــن األهــداف، والــذي 

الوطنــي فــي عــدد مــن المحافظــات ومنهــا محافظــة تعــز نهايــة 

شــهر أبريــل2022م فــي منطقــة عصيفــرة شــمال مدينــة تعــز.

النتيجة: 

مـــن خـــالل التحقيقـــات التـي أجرتهـا اللجنـة فـــي الواقعـة المذكـورة 

ومـــا تضمنـــه تقريـــر فريـــق النـــزول الميدانـــي الـــذي قـــام بمعاينـــة 

موقـــع القصـــف وبقايـــا المقـــذوف والمــكان الــذي ســقط فيــه 

المقذوف ومـــا ورد فــــي شــــهادة الشــــهود وأقــــوال الضحايــا، وما 

تضمنتــه مقاطــع الفيديــو لكاميــرا المراقبــة الخاصــة بــإدارة األمــن 

والتــي حصلــت اللجنــة علــى نســخة منها رســميا،  تبيــــن للجنــــة بــــأن 

المســــؤول عــــن الواقعــــة هــــي قيــادة جماعــة الحوثــي وعناصرهــا 

الطيــران  يمتلكــون  والذيــن  الحوبــان،  منطقــة  فــي  المتواجــدة 

ــر مــن محافظــة. ــم اســتخدامه فــي أكث المســير وت

3- واقعــة اســتهداف مدنييــن فــي ســوق منظــر- مديريــك الحــوك 

– محافظــة الحديــدة بتاريخ 2018/8/9م 

ــوم الخميــس  ــه فــي الســاعة )5( مســاءا مــن ي تتلخــص الواقعــة، أن

بقذيفــة  للقصــف  منظــر  تعــرض ســوق  2018/8/9م،  الموافــق 

هــاون ســقطت جــوار مخبــز المهــدي وأدت إلــى مقتــل) 5( مدنييــن 

ــال. ــم )3( أطف ــن بينه ــة تســعة آخري بينهــم  طفــل، وإصاب

وبحسـب مـا ورد فـي إفـادات الضحايـا وذويهـم، ومـا ورد فـي تقريـر 

فريـــق النـــزول الميدانـــي التابـــع للجنـــة، الــذي باشــر نزولــه لمــكان 

والفيديــو  الصــور  مقاطــع  وضحتــه  ومــا  حدوثهــا،  فــور  الواقعــة 

التــي حصلــت عليــه اللجنــة، ومـــا جـــاء فـــي شـــهادة الشـــهود الذيـــن 

تـــمَّ االســـتماع إليهـــم مـــن قبـــل اللجنـــة ومنهـــم: ) ع.ع.ق(  و)  ع.أ. 

ز.(( أنــه فــي تمــام الســاعة )5:00( مســاء يــوم الخميــس الموافــق 

2018/8/9م، قامــت جماعــة الحوثــي  المتمركــزة فــي جهــة مطــار 

الحديــدة  شــمال منظــر، بقصــف حــي منظــر بعــدد مــن قذائــف 

الــذي يقــع فــي  المهــدي  أمــام مخبــز  الهــاون ســقطت إحداهمــا 

وســط الســوق، أثنــاء تواجــد عــدد مــن المواطنيــن، وأدى تناثــر شــظايا 

القذيفــة إلــى مقتــل) 5( مواطنيــن بينهــم طفــل، وإصابــة )9( آخريــن 

إصابــات خطيــرة بينهــم )4( أطفــال، وذلــك أثنــاء وقوفهــم أمــام بــإب 

- أسماء القتلى    

العمراالسمم

25 عامًاباسل حسن يحي درهم 1

60 عامًاعبد الله حسن وهبان2

21 عامًااحمد عبدالله حسن وهبان 3

27 عامًامحمد عبد الله حسن وهبان 4

محمد احمد ريمي مشعفل5
 1 0

م ا عــو أ

- أسماء الجرحى:

العمراالسمم

50 عامًامحمد حسن شامي1

17 عامًافيصل حسن يحي 2

17 عامًاجمعان إسحاق عايش3

20 عامًا أحمد حسن طويل 4

7 أعواممالك يعقوب عايش5

13 عامًاوليد حسن طويل 6

13 عامًاوديع محمد باري 7

17 عامًالميس عبدالكريم وهبان8

20 عامًامحمد عبدالكريم وهبان 9



21 عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان

وبحســـب مـــا تضمنـــه ملـــف القضيـــة لـــدى اللجنـــة، ومـــا ورد فـــي 

ــاء فـــي إفــادة الخبيــر العســكري المكلــف  ــا جـ ــا، ومـ ــادات الضحايـ إفـ

ــهود  ــوال الشـ ــا المقــذوف وأقـ ــار وبقاي ــة اث ــة لمعاين مــن قبــل اللجن

الذيـــن اســـتمعت إليهـــم اللجنـــة ومنهـــم: )س. ع. م( و  ) م. ح. س. 

ــق  ــزول المرفــوع مــن فري ــر الن م( و ) أ. ح. ع. ظ( ومــا ورد فــي تقري

اللجنــة فــي محافظــة مــارب فإنـــه بتاريــخ 2021/3/16م وفـــي تمـــام 

الســـاعة الرابعــة عصــرا، ســقط مقـــذوف نـــاري وهـــو عبـــارة عـــن 

صــاروخ باليســتي بالقــرب مــن محطــة مجمــع تــاج ســبأ الكائـــنة فـــي 

الــوادي، بمنطقــة الرميلــة، محافظــة مــأرب. تـــمَّ إطالقــة مـــن قبـــل 

جماعــة الحوثــي؛ ممـــا أدى إلـــى مقتــل المواطــن خليــل علــي مســعد 

والــذي كان يعمــل برفقــة أخــوه وأقربائــه فــي ســرويس المحطــة، 

ــددة  ــة ومتعـ ــات بليغـ باإلضافــة إلــى إصابــة ثمانيــة أشــخاص بإصابـ

تـــمَّ علـــى إثرهـــا إســـعافهم إلـــى المستشـــفى وذلــك أثنــاء وقوفهــم 

فــي انتظــار تعبئــة ســياراتهم بالوقــود، باإلضافــة إلــى اضــرار ماديــة 

للمحطــة وســيارات المواطنيــن. علمــا بــأن محطــة البتــرول كانــت 

ــكري.  ــدف عسـ تقــدم خدماتهــا للمواطنيــن و ال تمثــل أي هـ

النتيجة

مـــن خـــالل التحقيقـــات التـــي أجرتهـــا اللجنـة، ومـــا ورد فـي شـهادات 

الشـهود ومـا تضمنـه ملـف القضيـة مـن وثائـق وصور فوتوغرافية 

تبيـــن أن الجهـــة المســـؤولة عـــن ارتــكإب هـــذا االنتهـــاك هــم جماعــة 

الحوثــي بقيــادة المدعــو علــي محمــد طعيمــان محافــظ مــأرب المعين 

مــن الجماعــة ومبــارك المشــن الزايــدي قائــد المنطقــة الثالثــة.

5- واقعــة قصــف محطــة غــاز - م/ قعطبــة – م/ الضالــع بتاريــخ 

2019/05/15م

ــدى  ــة ل ــن فــي ملــف القضي تتلخــص الواقعــة بحســب مــا هــو مبي

اللجنــة، أنــه بتاريــخ الموافــق 2019/05/15م قصفــت قــوات جماعــة 

الحوثــي محطــة الغــاز بعــدة قذائــف دبابــات ومدفعيــة )23(، ممــا 

ــر  ــدة وتدمي ادى إلــى مقتــل شــخصين أحدهمــا مــن محافظــة الحدي

المحطــة بالكامــل.

وبحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، ومــا جــاء فــي 

أقــوال مصــدر المعلومــة وشــهادة الشــهود )ع عــم، ز ع ق( أنــه فــي 

الســاعة الثانيــة عشــر ليــاًل الموافــق 2019/05/15م، قصفــت قــوات 

ــات  ــف الدباب ــي المتمركــزة فــي معســكر الجــب، بقذائ جماعــة الحوث

ــل  ــر – جبي ــة حج ــة فــي منطق ــاز الواقع ــة )23(، محطــة الغ ومدفعي

الســالمة مديريــة الضالــع محافظــة الضالــع، ممــا أدى إلــى تدميــر 

المخبــز، وإلــى جــوار المنــازل القريبــة، وتــم إســعاف الجرحــى بدايــة 

إلــى الخوخــة ثــم إلــى مدينــة عــدن، ونقــل القتلــى إلــى مستشــفى 

ــم دفنهــم.  الخوخــة ومــن ث

النتيجة:

مـــن خـــالل التحقيقـــات التـي أجرتهـا اللجنـــة فـي الواقعـة المذكـورة 

ومـــا تضمنـــه تقريـــر فريـــق النـــزول الميدانـــي الـــذي قـــام بمعاينـــة 

موقـــع القصـــف، والمــكان الــذي ســقط فيــه المقــذوف ومـــا ورد 

ــأن  ــة بــ ــن للجنــ ــا،،  تبيــ ــوال الضحايــ ــهود وأقــ ــهادة الشــ ــي شــ فــ

المســــؤول عــــن الواقعــــة هــــي جماعــة الحوثــي التــي كانــت تتمركــز 

فــي مطــار الحديــدة شــمال منظــر، بقيــادة قائد المنطقة العســكرية 

الخامســة المعيــن مــن قبــل الجماعــة، وكــذا قائــد محــور الحديــدة.

المدينة-   – الرميلة  منطقة   - مدنيين  استهداف  واقعة   -4

محافظة مأرب بتاريخ 2021/3/16م.

ــام  ــي تمــ ــخ 2021/3/16م وفــ ــه بتاري ــي أنــ ــة فــ تتلخــــص الواقعــ

الرميلــة   بمنطقــة  الواقــع  الــوادي  فــي  17(عصــرا   ،4( الســــاعة 

ــاج  ــاري علــى محطــة مجمــع ت محافظــة مــأرب، ســقط مقــذوف ن

ــة  ــع المحروقــات ومغســلة للســيارات ( المملوكــة للضحي ســبأ )لبي

ــى مقتــل  ــا أدى إلـ ــه؛ ممـ ــح دحبيــل و أخوأن ــز عــوض صال عبدالعزي

بهــم  تعــج  كانــت  الذيــن  والعمــال  المدنييــن  مــن  عــدد  وإصابــة 

المحطــة؛ باإلضافــة إلــى االضــرار التــي لحقــت بالمحطــة والمركبــات 

اآلليــة للمواطنيــن المتواجــدة فيهــا.

- أسماء القتلى    

العمراالسمم

20 عامًاخليل علي مسعد أحمد1

- أسماء الجرحى:

العمراالسمم

18 عامًاسليمان علي مسعد أحمد2

35 عامًامحمد عبده قائد أسعد3

19 عامًاوديع عبده حمود سعيد4

40 عامًازيد علي عبدالله األزمع5

21 عامًابكر عبده محمد ناجي6

42 عامًاعبدالعزيز أحمد عوض صالح7

35 عامًامحمد أحمد عوض صالح8

43 عامًاسالم عبد الله علي حريدان9

- أسماء القتلى    

العمراالسمم

35 عامًاخالد سعيد حسين1

28 عامًامحمد عبدالله يويل2
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المحطــة ومقتــل الضحيــة/ محمــد عبداللــه يويــل، وأحــد عمــال 

ــد ســعيد حســين. ــة/ خال المحطــة الضحي

النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد فــي إفــادات 

مصــدر المعلومــة وشــهادات الشــهود، ومــا حــواه ملــف القضيــة 

مــن وثائــق وصــور وشــهادات وفــاة، تبيــن للجنــة أن قيــادة جماعــة 

الحوثــي  وقيــادة قواتهــا فــي محافظــة الضالــع ومعســكر الجــب 

هــي المســؤولة عــن ارتــكإب هــذا االنتهــاك.

التحقيق  تم  التي  المدنيين  وإصــابــة  قتل  وقائع  نماذج  ب .   

فيها من قبل اللجنة والتي تقع المسؤولية فيها على القوات 

الحكومية وطيران التحالف العربي

فيصل  ومنزل  الجنيد  قاسم  عبدالله  منزل  قصف  واقعة   -1

رجب، أمانة العاصمة صنعاء مديرية الثورة – شارع الستين حارة 

طرابلس -المدينة الليبية يوم ١٧ يناير ٢٠٢١:

تتلخــص الواقعــة: وفقــًا لمــا تضمنــه ملفهــا لــدى اللجنــة وبحســب 

األدلــة الموثقــة ألقــوال الشــهود وبعــض أقــارب الضحايــا ومحاضــر 

النــزول الميدانــي لمــكان الواقعــة والصــور المرفقــة وتقريــر الرصــد، 

أنــه فــي الســاعة التاســعة وأربعيــن دقيقــة مــن مســاء يــوم  ١٧ ينايــر  

٢٠٢٢م، تــم ســماع صــوت تحليــق للطيــران تبعــه مباشــرة ســقوط 

وانفجــار صــاروخ علــى منــزل الضحيــة عبداللــه قاســم الجنيــد الكائــن 

فــي مديريــة الثــورة حــي المدينــة الليبيــة حــارة طرابلــس شــارع 

الســتين، والــذي يســكنه الضحيــة مــع أفــراد أســرته، وذلــك بعــد 

وصولــه بســيارته مــن خــارج المنــزل ودخولــه الحــوش بدقائــق حيــث 

ســمع دوي االنفجــار وشــوهد اشــتعال الحريــق فيــه مــع ســماع 

صرخــات اســتغاثة النســاء، وعلــى الفــور هــرع جيــران الضحايــا علــي 

األهــدل وأحمــد شــيبان وأيمــن الصبــري لمحاولــة انقــاذ أســرة الجنيد 

ــزل  ــى من ــي عل ــاء ذلــك ســقط الصــاروخ الثان ــق، وأثن وإخمــاد الحري

ــة  ــى مقتــل الثالث ــد، مــا أدى إل ــزل الجني فيصــل رجــب المجــاور لمن

الجيــران المســعفين القادميــن مــن منــزل فيصــل رجــب الذيــن 

حســب أقــوال الشــهود حاولــوا إنقــاذ الضحايــا مــن بيــت الجنيــد قبل 

أن يقضــوا فــي الصــاروخ الثانــي، وتــم العثــور علــى جثــة الضحيــة 

ــي  ــاء منــزل فيصــل رجــب فــي اليــوم التال ــد فــي  فن ــه الجني عبدالل

كــون شــدة القصــف قذفــت بجثتــه إلــى البيــت المجــاور حســب مــا 

أورده الشــهود، باإلضافــة إلــى جثــث علــي األهــدل وأحمــد شــيبان 

ــة ســيئة والبعــض  ــث  بحال ــت معظــم الجث ــري، وكان وأيمــن الصب

مجــرد أشــالء، وبلــغ عــدد الضحايــا القتلــى 13 والجرحــى 7 وهــم:

 

كما تسبب القصف في تضرر 8 منازل مجاورة.

النتيجة:

ــزول  ــة مــن خــالل الن ــي قامــت بهــا اللجن ــى التحقيقــات الت ــاء عل بن

ــا،  ــالت مــع أقــارب بعــض الضحاي ــرر وإجــراء المقاب ــي المتك الميدان

ــق أقوالهــم ومقارنتهــا مــع أقــوال  وســماع شــهود الواقعــة وتوثي

بملــف  المرفقــة  والتقاريــر  الواقعــة  مــكان  وصــور  المبلغيــن 

االنتهــاك، وتطابــق كل األدلــة التــي تــم جمعهــا مــع بعضهــا والتــي 

تؤكــد جميعهــا أن الجهــة المســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي قــوات 

ــة. ــا المســتخدم فــي الواقع ــق طيرانه ــن طري ــي ع ــف العرب التحال

- أسماء القتلى    

العمراالسمم

٦٧ عاماعبدالله قاسم الجنيد1

٥٨ عاماايناس ياسين السقاف2

٤٠ عاماماجد عبدالله قاسم الجنيد3

٣٧ عامامحمد إسماعيل الجنيد4

٣٠ عامامازن اسماعيل الجنيد5

٣٦ عامااكرم عبدالله علي الوجيه6

٣٠ عامامروة مصطفى الجنيد زوجة االبن7

٣٩ عامامروة احمد قاسم الجنيد بنت اخوه8

٢٧ عاماصفاء احمد قاسم الجنيد بنت اخوه9

٣٤ عاماايمن سعيد الصبري جار مسعف10

علي علي محمد االهدل11

احمد شيبان12

غير معروف13

- أسماء الجرحى:

العمراالسمم

32 عامًاسارة أحمد قاسم الجنيد بنت أخ عبدالله الجنيد1

٣٣ عامارحمة علي صغير الحرازي 2

5 أعوامطاهر محمد محمد الحرازي3

4
ياســين علــي ســعيد القباطــي مــن حراســة منــزل 

الجنيــد
٥٠ عاما

5
القباطــي مــن حراســة منــزل  علــي محمــد ســعيد 

الجنيــد 
٣٧ عامًا

6
منــزل  حراســة  مــن  عبداللــه مفلــح مفلــح   ناصــر 

لجنيــد ا
٣٠ عامًا

7
عبدالســالم قاســم ســعيد مفلــح مــن حراســة منــزل 

الجنيــد
٣٦ عامًا
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2- واقعــة قصــف طيــران التحالــف لحافلة  في مديريــة بيحان 

– مفــرق الدهولــي – موقــس – محافظــــة شــبوة فــــي تأريــــخ 

2022/1/4م.

تتلخـــص الواقعـــة بحســـب مـا تضمنـه ملـف القضيـة لـدى اللجنـة، 

بالملــــف  المرفقــــة  والتقاريـــر  الوثائـــق  تضمنتـــه  مـــا  وبحســـب 

بأنــــه فــــي تاريــخ 2022/1/4م الســــاعة 4.00(( عصــرًا تعرضــــت 

منطقـــة مفــرق الدهولــي - موقــس فــي مديريـــة بيحــان محافظـــة 

كان  هايــس(  )بــاص  حافلــة  أصـــإب  بصـــاروخ  للقصـــف  شــبوة 

علـــى متنهـــا عمــال يعملــون فــي تشــييد المبانــي، وقــد ترتــب 

علــى ذلــك القصــف مقتــل خمســة مــن ركإب الحافلــة وإصابــة 

ــة. ــة لحقــت بالحافل ــى أضــرار مادي  الراكــب الســادس، باإلضافــة إل

وقــــد باشــــرت اللجنــــة التحقيــــق فــي الواقعــة مــــن خــالل النــزول 

الميدانــــي ومقابلــــة عــدٍد مــــن أقــــارب الضحايـــا، وكـــذا االســـتماع 

إلـــى عـــدد مـــن الشـــهود والمســـعفين، ومنهـــم )م. ع. ع. أ(، و )ع. 

ح. ق(، حيـــث أكـــد الجميـــع أن طيـــران التحالـــف كان يحلـــق فـــوق 

ســـماء المنطقـــة فـــي الوقـــت الـــذي كانـــت فيـــه الحافلة التـي تقـل 

ــى مقــر ســكن  ــا  إل ــق العــودة مــن بيحــان العلي ــا فــي طري الضحايـ

الضحايــا، حيــث كان الضحايــا يذهبــون لممارســة أعمــال البنــاء فــي 

ــي  ــك هــرع أهالـ ــر ذلـ ــى إثـ ــا. وعلـ ــازل بمدينــة بيحــان العلي أحــد المن

ــة إلــى مــكان الواقعــة وقامــوا بإســعاف المصــإب وجمــع  المنطقـ

أشــالء القتلــى لدفنهــم. كمــا أفــاد الشــهود بأنــه لـــم يكـــن هنـــاك أي 

ثكنـــة أو هـــدف عســـكري فـــي المنطقـــة التـــي تـــمَّ اســـتهدافها.

النتيجة:

خــالل  ومــن  اللجنــة،  بــها  قامــت  الــذي  التحقيــقات  خــالل  مــن 

شـهود  وشـهادة  الضحية،  وأقــوال  الميدانــي،  الفريــق  تقريــر 

وكـذا  اللجنـة،  إليهـم  اسـتمعت  الذيـن  والمسـعفين  الواقعـة 

حدثت  الواقعـة  ولكـون  للضحايـا،  الوفـاة  شـهادات  على  اإلطالع 

عصرًا، وسـمع معظـم األهالـي صـوت الطيـران وهـو يحلـق بعلـو 

- أسماء القتلى    

العمراالسمم

35 عامطالوت حسين صالح واكد1

28عاممحمد عبدالقادر صالح واكد2

30 عاممحمد أحمد جابر 3

35عاممحمد محمد مسعد4

32عامناصر أحمد5

- اسم الجريح

العمراالسمم

23 عامصالح السعد واكد1

المـكان  قصـف  ذلـك   وأعقـب  المنطقـة،  سـماء  فـي  منخفـض 

بصـاروخ، وحيـث أن كافـة التحقيقـات التـي قامـت بهـا اللجنـة تؤكـد 

قصـف  خـالل  مـن  تـمَّ  االسـتهداف  وأن  االنتهـاك،  وقـوع  صحـة 

الطيـران، وحيـث أن السـيطرة علـى أجـواء الجمهوريـة اليمنيـة خـالل 

الشـرعية،   لدعـم  العربـي  التحالـف  قـوات  بهـا  تنفـرد  الحـرب  فتـرة 

العربـي  التحالـف  طيـران  أن  اللجنـة  لـدى  يتأكـد  عليـه  وبنـاء  فإنـه 

االنتهـاك. هـذا  ارتكإب  عـن  المسـؤولة  هي  الحكومية   والــقــوات 

الضالع  م/   - حجر  منطقة   – المشاريح  قرية  قصف  واقعة   -3

بتاريخ 2019/06/04م

تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، 

ــخ  ــاء مــن تاري ــوم الثالث ــة مســاًء مــن ي ــه فــي تمــام الســاعة الثامن أن

2019/06/04م، قصــف طيــران التحالــف قريــة المشــاريح – منطقــة 

حجــر - م/ الضالــع بصــاروخ انفجــر بجــوار أحــد المنــازل فــي القريــة 

ــة قتلــى وهــم كالتالــي: وتطايــرت شــظاياه مســببة ثالث

النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ومــن خــالل تقريــر الفريــق 

ــا وأقاربهــم وشــهادة شــهود  ــي ومــا ورد فــي اقــوال الضحاي الميدان

الصــور  تضمنتــه  ومــا  اللجنــة  إليهــم  اســتمعت  الذيــن  الواقعــة 

والتقاريــر وشــهادات الوفــاة الخاصــة بالضحايــا المرفقــة بالملــف، 

وحيــث ان الواقعــة حدثــت فــي وقــت مبكــر مــن المســاء وســمع 

معظــم اهالــي القريــة صــوت الطيــران وهــو يحلــق بعلــو منخفــض 

وأعقــب ذلــك ســقوط الصــاروخ واحــدث انفجــارا هائــال وتطايــرت 

شــظاياه وإصابــة الضحايــا وأدت لوفاتهــم فــي الحــال، وحيــث ان 

الســيطرة علــى اجــواء الجمهوريــة اليمنيــة خــالل فتــرة الحــرب تنفــرد 

بهــا قــوات التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية فأنــه وبنــاء عليــه يتأكــد 

ــة ان الجهــة المســؤولة عــن هــذه الواقعــة هــي القــوات  ــدى اللجن ل

الحكوميــة وطيــران التحالــف العربــي.

العمراالسمم

20 عامًافاتك محمد مسعد الحيدري1

28 عامًامحمد حسن محمد صالح2

32 عامًارشيد علي صالح احمد الوجيه3
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الحديدة بتاريخ 2017/12/17م

لــدى  القضيــة  ملــف  تضمنــه  مــا  بحســب  الواقعــة،  تتلخــص 

أنــه فــي الســاعة )10( مــن صبــاح يــوم االحــد  اللجنــة الوطنيــة 

العربــي  التحالــف  طيــران  قــام  2017/12/17م  الموافــق 

بمدينــة  اليابلــي  قريــة  فــي  الكائنــة  الدليبــي  مزرعــة  بقصــف 

المزارعيــن  مــن  عــدد  تواجــد  أثنــاء  الحديــدة  محافظــة  الخوخــة 

المزرعــة. وتدميــر  ثالــث،  وإصابــة  اثنيــن  لمقتــل  وأدى   بداخلهــا 

وبحســب التقريــر الميدانــي المرفــوع مــن الراصــد، والصــور المرفقة 

والتقاريــر الطبيــة، ومــا جــاء فــي شــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت 

الذيــن  ع.ع.م(  و)  و)ن.س.ر(  ن.ح.ع(   ( ومنهــم:  اللجنــة  إليهــم 

2017/12/17م  الموافــق  يــوم األحــد  : فــي صبــاح  أنــه  أفــادوا 

خــرج المزارعــون مــن أبنــاء القريــة كعأدتهــم اليوميــة إلــى مزرعــة 

ــي  ــة الخوخــة، والت ــي شــرق مدين ــة اليابل ــة فــي قري ــي الكائن الدليب

ــذرة،  ــون فيهــا بزراعــة السمســم والفلفــل الحــار والبصــل وال يعمل

حيــث تحيــط بهــا منازلهــم، وفــي الســاعة العاشــرة صباحــًا تفاجئنــا 

بالرغــم  والمزرعــة  القريــة  ســماء  فــوق  تحلــق  طائــرة  بمشــاهدة 

مــن أن المــكان ال يتواجــد فيــه أي مقاتــل تابــع للحوثييــن أو ثكنــة 

عســكرية، وبعــد لحظــات تــم قصــف  المزرعــة بصــاروخ أســفر عــن 

مقتــل اثنيــن مــن المزارعيــن، همــا المــزارع عبداللــه عبــده ســالم 

ــة مــن  ــه و ثالث ــه ووالدت ــة زوجت ــذي يقــوم بالعمــل لرعاي ــة وال دوبل

أبنائــه، والمــزارع علــي عبداللــه ســليمان خلــوف وهــو أب الثنيــن 

مــن األطفــال، فيمــا أصيــب المــزارع محمــد عــوض قناعــي بشــظايا 

بالــرأس والظهــر، تــم علــى إثرهــا نقلــه للمستشــفى، وأقعدتــه 

ــزع  ــا تســبب القصــف بف ــة أســرته، كم ــن العمــل ورعاي ــة ع اإلصاب

بقيــة المزارعيــن وهروبهــم، وتدميــر المزروعــات وأنابيــب المــاء التــي 

يتــم بهــا توزيــع المــاء داخــل المزرعــة إضافــة  لمنظومــة الطاقــة 

الشمســية الخاصــة بالبئــر والمزرعــة.

النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة فــي الواقعــة، ومــا 

تضمنتــه التقاريــر الطبيــة والصــور الفوتوغرافيــة المرفقــة بالملــف، 

- أسماء القتلى    

العمراالسمم

47 سنةعبد الله عبده سالم دوبلة1

25 سنةعلي عبد الله سليمان خلوف2

- اسم الجريح

العمراالسمم

30 سنةمحمد عوض قناعي 1

ومــا جــاء فــي أقــوال الشــهود الــذي اســتمعت إليهــم اللجنــة الذيــن 

أفــادوا بســماع ومشــاهدة قصــف الطيــران للمزرعــة وعــدم وجــود 

أي ثكنــة عســكرية فــي المزرعــة أو جوارهــا أو فــي القريــة، فأنــه 

يتأكــد لــدى للجنــة صحــة حصــول االنتهــاك، ومســئولية طيــران 

قــوات التحالــف العربــي المســاند للشــرعية والقــوات الحكوميــة 

عنــه.

5- واقعة قصف السجن االحتياطي )مقر قوات األمن الخاصة( 

يوم  العام.  الشارع  صعدة  مدينة  صعدة  محافظة  في  سابقا 

الجمعة الموافق ٢١يناير ٢٠٢٢الساعة الثانية والنصف صباحا:

ــة الوصــول  ــع حســب أقــوال مــن اســتطاعت اللجن تتلخــص الوقائ

إليهــم مــن الناجيــن منهــم شــخصين توثيــق أقوالهــم وهــم )م.ن.ع، 

وم.م.ع( تحتفــظ اللجنــة بإفأدتهــم المســجلة والمكتوبــة وصورهــم 

ووثائقهــم، وأيضــًا مــا قامــت بــه اللجنة مــن إجراءات لجمــع البيانات 

والمعلومــات وأدلــة مختلفــة  تســجيالت صوتيــة ومقاطــع فيديــو 

وصــور فوتوغرافيــة مــن مصــادر متعــددة،  والتواصــل مــع أقــارب 

عــدد مــن الضحايــا إلــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر، جميعهــا تتطابــق 

مــع بعضهــا ومــع إفــادة مــن قابلتهــم اللجنــة مــن الناجيــن، مــع 

ــة  ــق مفتوحــًا فــي الواقعــة ومواصل ــة للتحقي اســتمرار إبقــاء اللجن

جمــع المزيــد مــن األدلــة والمعلومــات وبيانــات الضحايــا ومحاولــة 

ــن وأقاربهــم،  وبحســب مــا توفــر  ــر عــدد مــن الناجي الوصــول ألكب

للجنــة وقامــت بالتحقــق منــه وتوثيقــه إلــى هــذه اللحظة مما ســبق 

اإلشــارة  إليــه تتلخــص الوقائــع وعلــى لســان أحــد الضحايــا الناجيــن 

وهــو )م.ن.ع(: أنــه كان معتقــاًل فــي ســجن قحــزة االصالحــي فــي 

ــر فــي  مدينــة صعــدة، وتــم نقلــه مــع عــدد مــن الســجناء إلــى عناب

ــي  ــة الحوث ــه جماع ــذي حولت ــوات الخاصــة ســابقًا، وال معســكر الق

إلــى ســجن احتياطــي وشــاهد مســاجين تــم تجميعهــم مــن محافظة 

عمــران وصعــدة وصنعــاء، وشــاهد أفارقــة أوصلوهــم علــى دينــات 

وأدخلوهــم إلــى العنابــر المقابلــة للعنبــر المســجون فيــه.

ورد  ممــا  وكان  الســجن  فــي  محاضــرات  يتلقــون  كانــوا  وأنهــم 

وقصــف  قصفهــم  يتــم  ســوف  أنــه  المحاضــر  حديــث  فيهــا 

معهــم. القتــال  علــى  ويحثونهــم  فيهــا  المتواجديــن   العنابــر 

٢١ينايــر  تاريــخ  فجــرًا  ونصــف   ٢ الســاعة  الجمعــة  يــوم  وفــي 

قــوة  ومــن  واحــد  رقــم  العنبــر  علــى  القصــف  حــدث  م   ٢٠٢٢

فتدافــع  األخــرى،  العنابــر  أبــوإب  انفتحــت  والضغــط  الضربــة 

عبــر  المــكان  خــارج  إلــى  والهــروب  للخــروج  الناجــون  الســجناء 

الســجن. حراســة  مــن  عليهــم  الرصــاص  إطــالق  فتــم   األســوار 

اســتطاعت اللجنــة الحصــول علــى عــدد ٤٥ اســمًا مــن نــزالء الســجن 

المســتهدف إلــى هــذه اللحظــة منهــم ١١ قتيــاًل و١٠مصابيــن و١٩ 

ــا القصــف مــا بيــن  ــًا، وشــخصين مفقودين.وقــد تنــوع ضحاي ناجي

معتقــل مدنــي ومعتقــل علــى ذمــة الحــرب ومهاجريــن أفارقــة.
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جماعــة  قبــل  مــن  عنهــا  المعلــن  اإلحصائيــة  أن  بالذكــر  والجديــر 

لهــم ٩١ قتيــاًل و ٢٦٣  التابــع  الصحــة  الحوثــي علــى لســان وزيــر 

جريحــًا، لــم يتــم تأكيدهــا بــأي طريقــة حتــى اآلن، وفــي ذات الســياق 

ذكــرت منظمــات أخــرى أن العــدد ٨٢ قتيــاًل و١٦٣ جريحــًا مــن بينهــم 

مــن أصيــب بالذخيــرة الحيــة التــي أطلقهــا عليهــم مســلحو جماعــة 

ــروب. ــم اله ــد محاولته ــي عن الحوث

وفــي واقــع األمــر أن الجهــة المســؤولة عــن هــذا الســجن ال تســمح 

ــات الســجناء أو أعدادهــم أو أســماءهم،  ــى بيان ألحــد بالحصــول عل

حتــى أن بعــض أســر الضحايــا لــم تكــن تعلــم أن أبناءهــم معتقلــون 

فــي هــذا الســجن إال بعــد القصــف، وهــذا ممــا يصعــب معــه الجــزم 

بالعــدد الحقيقــي للضحايــا أو عــدد مجمــوع الســجناء النــزالء فيــه 

عنــد قصفــه.

النتيجة: 

ــة مختلفــة،  ــه مــن معلومــات وأدل ــم التوصــل إلي مــن خــالل مــا ت

ومــا قامــت بــه اللجنــة مــن تحقيــق فيهــا وتطابــق مــا توفــر لديهــا 

وإســقاطها علــى وقائــع االنتهــاك إلــى لحظــة صياغــة هــذا التقريــر، 

ــزي  ــر قــوات األمــن المرك ــدد فــي أن الســجن االحتياطــي -مق تتح

ســابقا- فــي مدينــة صعــدة قــد تعــرض للقصــف مــن قبــل طيــران 

ــل  ــن قتي ــا الســجناء بي ــدد مــن الضحاي ــي وســقط ع ــف العرب التحال

ومصــاب.

وفــي تصريــح للناطــق باســم قــوات التحالــف العربــي عنــد التعليــق 

علــى الواقعــة ذكــر فيمــا نصــه:

»أمــا الهــدف محــل االدعــاء فإنــه لــم يتــم إدراجــه علــى قوائــم عــدم 

االســتهداف بحســب اآلليــة المعتمــدة مــع مكتــب تنســيق الشــئون 

اإلنســانية فــي اليمــن ولــم يتــم اإلبــالغ عنــه مــن قبــل اللجنــة 

الدوليــة للصليــب األحمر...الــخ«.

باإلضافــة إلــى أن الضحايــا أيضــًا قــد تعرضــوا إلطــالق نــار مباشــر 

ــي حــراس الســجن لمنعهــم مــن  ــل مســلحي جماعــة الحوث مــن قب

الهــروب والنجــاة مــن القصــف وســقط عــدد منهــم بيــن قتيــل 

ــح. وجري

وبحســب األدلــة المتوفــرة لــدى اللجنــة فــإن المســؤولية عــن هــذا 

االنتهــاك مشــتركة مــا بيــن جماعــة الحوثــي وكذلــك قــوات التحالــف 

العربــي الداعــم للحكومــة الشــرعية.
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ثانيا: تجنيد األطفال 

التــي تحظرهــا  الجســيمة  االنتهــاكات  تجنيــد األطفــال مــن  يعــد 

التشــريعات الوطنيــة والمواثيــق الدوليــة المعنيــة بحمايــة األطفال، 

وعلــى وجــه الخصــوص »اتفاقيــة حقــوق الطفــل« المصــادق عليهــا 

األول  االختيــاري  و«البرتوكــول  اليمنيــة،  الجمهوريــة  قبــل  مــن 

الملحــق باالتفاقيــة«، واللــذان يحظــران اســتخدام األطفــال فــي 

النزاعــات المســلحة وتجنيدهــم، باإلضافــة إلــى »قانــون حقــوق 

هنــا  اإلشــارة  تجــدر  االتفاقيــة،  مــع  المتوائــم  اليمنــي«  الطفــل 

إلــى مــا ورد فــي تقريــر الممثلــة الخاصــة لألميــن العــام لألمــم 

المتحــدة المعنيــة باألطفــال والنــزاع المســلح١ الصــادر فــي شــهر  

أبريــل الماضــي  حــول التقــدم الحاصــل فــي تنفيــذ خطــة منــع 

ــع االنتهــاكات الجســيمة بحقهــم المنفــذ  ــد األطفــال وكــذا من تجني

 مــن قبــل الحكومــة اليمنيــة والتحالــف العربــي لدعــم الشــرعية.

ــاكات الســيما  ــوع مــن االنته ــذا الن ــة به ــذا فقــد اهتمــت اللجن وله

أثنــاء  األطفــال  وتجنيــد  اســتخدام  مــن صــور  الكثيــر  توافــر  مــع 

النــزاع المســلح ســواء بالمشــاركة المباشــرة فــي القتــال أو فــي 

أولئــك  تعريــض  فــي  تســبب  ممــا  للمقاتليــن،  العــون  تقديــم 

اللجنــة  رصــدت  فقــد  الجانــب  هــذا  وفــي  للخطــر.  األطفــال 

تجنيــد  ادعــاء  حالــة   )114( التقريــر  يغطيهــا  التــي  الفتــرة  خــالل 

أطفــال مــا دون ســن )18( عامــًا، منهــا عــدد) 106( واقعــة تقــع 

المســئولية فيهــا علــى جماعــة الحوثــي، وعــدد )8( واقعــة تقــع 

عليهــا. المحســوبة  والجهــات  الحكومــة  علــى  فيهــا   المســئولية 

فيمــا يأتــي نمــاذج لبعــض الوقائــع التــي أنهــت اللجنــة التحقيــق 

ــا:  فيه

1- واقعة تجنيد 6 أطفال ومقتلهم - قرية المطلع - مديرية برط 

العنان - محافظة الجوف، بتاريخ 30 /6 /2021.

تتلخــص الواقعــة: بحســب مــا ورد فــي ملــف القضيــة لــدى اللجنــة 

ومــا جــاء فــي إفــادة المبلــغ )ن، ح، م، ا( وشــهادة الشــهود الذيــن 

استمعت إليهم اللجنة وهم: )ن، ح، م، ا( و )ن، ع، ص، ا( والذين 

افــادوا بقيــام جماعــة الحوثــي عبــر احــد قياداتهــا فــي المنطقــة 

المدعــو حســن بــن يحيــى هــادي باســتدراج 6 أطفــال وتجنيدهــم 

مــن ابنــاء قريــة المطلــع مديريــة بــرط العنــان محافظــة الجــوف 

وهــم )ف، أ، ي، خ(، )ع، ن، ع، ي(، )س، ع، ي، خ(، )ع، م، م(، 

)ح، م، غ(، )أ، ع، ش(، )ع، ح، ي، هـــ( وبعــد اغرائهــم بالوعــود بأنــه 

ســيتم أعطاهــم مــال وســالح مقابــل ذهابهــم معــه لحضــور دورة 

ــُه بعــد اخذهــم لتلقــي دورة  ــى منازلهــم، إال أن ــة والعــودة إل ثقافي

ــة  ــة لتكريــس فكــر الجماعــة فــي عقولهــم وإلقناعهــم بأهمي ثقافي

القتــال فــي صفوفهــا قامــت الجماعــة بأخذهــم إلــى جبهــات القتــال 

بمنطقــة المزاريــق  بمحافظــة الجــوف حيــث لقــوا مصرعهــم جميعــًا 

https://undocs.org/ar/A/HRC/49/58
https://daccess-ods.un.org/tmp/907554.32844162.html
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هنــاك ولــم يعــودوا ألهلهــم إال جثــث هامــدة.

- النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة فــي هــذه الواقعــة، ومــا 

ورد فــي شــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة فقــد 

ــادة  ــاك هــي قي ــن هــذا االنته ــة المســؤولة ع ــه أن الجه ــن للجن تبي

جماعــة الحوثــي ومشــرفيها فــي محافظــة الجــوف والمدعــو حســن 

بــن يحيــى هــادي القيــادي التابــع للجماعــة فــي مديريــة بــرط العنــان 

بمحافظــة الجــوف.

بتأريخ   - سنة(    14( ش(  أ.  ع.  )ص  الطفل  تجنيد  واقعة   -2

2016/4/1م مديرية يريم-  محافظة إب 

لــدى  القضيــة  ملــف  تضمنــه  مــا  بحســب  الواقعــة  تتلخــص 

اللجنــة، قيــام م جماعــة الحوثــي بتجنيــد الطفــل/ نصــار عبداللــه 

صالــح أحمــد الرويشــان مــن مواليــد 2003م بمديريــة يريــم فــي 

صفــوف مســلحيها فــي تأريــخ 2016/4/1م، وتكليفــه مــع عــدد 

مــن المجنديــن فــي أحــد الحواجــز األمنيــة فــي المديريــة بالمناوبــات 

بيــن  االشــتباكات  أحــد  فــي  مقتلــه  إلــى  ذلــك  وأدى  الليليــة 

المديريــة. فــي  الحوثــي ومســلحين مجهوليــن   مســلحي جماعــة 

ــذي  ــزول ال ــر الن ــة وتقري وبحســب مــا ورد فــي إفــادة أســرة الضحي

ــذي اســتمعت إليهــم  ــة، وشــهادة الشــهود ال ــق اللجن ــه فري قــام ب

جماعــة  مشــرف  فــإن  س.ل.أ(   ( و  ع.ص.ر(   ( ومنهــم:  اللجنــة 

الســواري   علــي  أبــو  المدعــو  حينــه  فــي  المديريــة  فــي  الحوثــي 

ــذي أنهــى دراســة  ــه الرويشــان ال ــاع الطفــل نصــار عبدالل قــام بإقن

المرحلــة األساســية بإشــراكه فــي المحاضــرات التــي يقــوم بهــا فــي 

ــة بااللتحــاق بصفــوف  ــراء  الطفــل الضحي ــم إغ المنطقــة، ومــن ث

الجيــش واللجــان الشــعبية التابعــة للجماعــة، حيــث أبلــغ الطفــل 

الضحيــة وعــددًا مــن طــإلب المنطقــة علــى اقتصــار مهامهــم مــع 

الجيــش علــى تأميــن النقــاط األمنيــة فــي المديريــة، وعــدم إرســالهم 

بترقيمهــم عســكريًا ومنحهــم  وأنــه ســيتم مكافأتهــم  للجبهــات 

مرتبــات شــهرية عنــد اســتقرار الوضــع، ولــم يعتــرض والــد الطفــل 

علــى تجنيــده نظــرًا لظروفــه االقتصاديــة الصعبــة وانقطــاع راتبــه، 

وقــد بــدأ الضحيــة مشــاركته كمرافــق مســلح ضمــن المســلحين 

المرافقيــن لمشــرف المديريــة لفتــرات متفاوتــة، ومــن ثــم تــم 

ــة  ــة العســكرية المســلحة فــي أحــد الحواجــز األمني تكليفــه بالمناوب

فــي المديريــة، وتــم قتلــه بعــد أربعــة أشــهر مــن تجنيــده أثنــاء قيامــه 

بالمناوبــة الليليــة فــي ذلــك الحاجــز األمنــي عنــد تعرضــه إلطــالق نــار 

ــن،  ــل عــدد مــن المســلحين المجهولي ــه مــن قب كثيــف هــو وزمالئ

ــة. ــرة ناري بعــد أن أصيــب بعــدة أعي

النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة فــي هــذه الواقعــة، ومــا 

ــة، فقــد  ــن اســتمعت إليهــم اللجن ورد فــي شــهادات الشــهود الذي

ــادة  ــاك هــي قي ــن هــذا االنته ــة المســؤولة ع ــة أن الجه ــن للجن تبي

جماعــة الحوثــي، وتحديــدًا مشــرفي الجماعــة  فــي محافظــة إب 

ــي الســواري.   ــو عل ــم وفــي مقدمتهــم المدعــو أب ــة يري ومديري

3-واقعة تجنيد الطفل )أ، ع، م، ع( من ذوي االحتياجات الخاصة 

 - المحويت  مدينة   -  2005 العام  مواليد   - بمقتله  والتسبب 

محافظة المحويت. 

تتلخــص الواقعــة: بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة 

وما ورد في إفادة المبلغ وشــهادة الشــهود الذين اســتمعت إليهم 

ــخ 5 /12 /2016 م  ــه بتاري ــة وهــم )م، ر، م، ي( و )ع، م، ا( بأن اللجن

قامــت جماعــة الحوثــي فــي مدينــة المحويــت - محافظــة المحويــت 

عبــر مســؤولي التحشــيد التابعيــن لهــا فــي المديريــة وهــم المدعــو 

إبراهيــم عامــر والمدعــو محمــد رزق بأخــذ الطفــل )أ، ع، م، ع( مــن 

مواليــد العــام 2005م وتجنيــده بعــد اقناعــه بتوظيفــه واعطــاءه 

راتــب واعتمــاد ســلة غذائيــة ألســرته نظــرًا لحاجــة أســرته لذلــك 

كونهــا تعانــي مــن الفقــر والظــروف المعيشــية الصعبــة، وقــد تــم 

إخضــاع الطفــل الضحيــة لــدوره تدريبيــة فــي صنعــاء بالرغــم أنــه 

مــن ذوي االحتياجــات  الخاصــة )أصــم وأبكــم(، كمــا تــم بعــد ذلــك 

إرســاله للمشــاركة فــي القتــال فــي أكثــر مــن جبهــة منهــا جبهــة 

نهــم والجــوف وشــبوة  والســاحل الغربــي بالدريهمــي، وفــي عــام 

جبهــة  فــي  ناريــة  بطلقــة  رجلــه  فــي  الضحيــة  أصيــب  2018م، 

القتــال بالدريهمــي وفــي ســبتمبر 2021م، أصيــب بشــظية فــي 

رأســه فــي جبهــة القتــال بمحافظــة مــأرب، وبعــد أن تماثــل للشــفاء 

تــم إعأدتــه إلــى جبهــات القتــال فــي محافظــة شــبوة مديريــة عيــن 

ــخ 1 /2 /2022م. ــك بتاري ــة وذل ــاك بغــارة جوي وقتــل هن

النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة فــي الواقعــة ومــا احتواه 

ملــف القضيــة وشــهادة الشــهود تأكــد للجنــة أن الجهــة المســؤولة 

ــم  ــي والمدعــو إبراهي ــادة جماعــة الحوث عــن هــذا االنتهــاك هــي قي

عامــر والمدعــو محمــد رزق الــذان يعــدان مــن ضمــن مســؤولي 

التجنيــد للجماعــة فــي مركــز مدينــة المحويــت محافظــة المحويــت.

4-واقعة تجنيد األطفال )ك. م. ع. ج( و ) ح. أ. ع. ج( و ) ت. أ. 

ص. أ( و) ن. ع. أ.أ( و ) ق. ع. ث. أ( - مديرية بدبدة – منطقة 

األحصون- محافظة مأرب  بتاريخ 1/ 1 /2021م – 2021/4/25م.  

تتلخــص الواقعــة: بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة 

وبحســب مــا ورد فــي شــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم 

اللجنــة ومنهــم: ) ع. م. م. ج(،) ع. ع. ع.أ(، و) ب. ع.أ. م(، بأنــه 

2021/4/25م قامــت جماعــة   – /2021م   1  /1 الفتــرة   وخــالل 

الحوثــي باســتدراج الضحايــا األطفــال وهــم : الطفــل )ك. م. ع. ج( 

البالــغ مــن العمــر 14 عامــًا، والطفــل ) ح. أ. ع. ج(البالــغ مــن العمــر 
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ــًا، و  ــر 12 عام ــغ مــن العم ــًا، و الطفــل ) ت. أ. ص. أ( البال 16 عام

الطفــل ) ن. ع. أ. أ(( البالــغ مــن العمــر 12 عامــًا، والطفــل ) ق. 

ــغ مــن العمــر 12 عامــًا، وذلــك بإغرائهــم  بإعطائهــم  ع. ث. أ(( البال

الســالح واعتمــاد راتــب شــهري لهــم بهــدف تحفيزهــم علــى تــرك 

مقاعــد الدراســة و ترغيبهــم فــي االنضمــام إلــى القتــال ودعــم 

األعمــال العســكرية للجماعــة. 

وقــد عمــدت جماعــة الحوثــي لتحقيــق هذا الهدف مــن خالل إخضاع 

هــؤالء األطفــال لــدورات ثقافيــة اســتهدفت تلقينهــم العقيــدة 

إرســالهم  ثــم  ومــن  بالجماعــة؛  الخاصــة  الطائفيــة  األيديولوجيــة 

ــى معســكرات التدريــب العســكرية الخاصــة بهــا لتدريبهــم ومــن  إل

ثــم الــزج بهــم فــي جبهــات القتــال المســتعرة، واســتخدامهم فــي 

تنفيــذ مهــام متعــددة منهــا زراعــة األلغــام. وقــد ترتــب علــى ذلــك 

ــاء انفجــار  ــة مــن هــؤالء األطفــال بجــروح متوســطة أثن ــة ثالث إصاب

ــرت  ــث تطاي ــة، حي ــا فــي منطقــة رحب ــام قامــوا بزراعته شــبكة ألغ

شــظايا األلغــام إلــى أنحــاء متفرقــة فــي أجســادهم، فــي حيــن مــازال 

الطفــالن اآلخــران يقاتــالن فــي صفــوف مقاتلــي الجماعــة حتــى 

اآلن. 

النتيجة: 

مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة فــي الواقعــة ومــا احتواه 

ملــف القضيــة وشــهادة الشــهود، فقــد تبيــن للجنــة أن الجهــة 

المســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــي جماعــة الحوثــي بقيــادة محافــظ 

ــي محمــد طعيمــان، و  ــة/ عل ــل الجماع ــن مــن قب المحافظــة المعي

القائــد العســكري فــي المحافظــة/ مبــارك صالــح المشــن الزايــدي. 

- الحكومة الشرعية

واقعة تجنيد الطفل) أ.م. ك( العمر  13 عام - مديرية المجمع 

- محافظة مأرب بتاريخ  18/7/2018م.

اللجنة  لدى  القضية  ملف  تضمنه  ما  بحسب  الواقعة:  تتلخص 

وبحسب ما ورد في إفادة المبلغ )ع. ع. ن. م( وشهادة الشهود 

الذي استمعت إليهم اللجنة ومنهم: )ص. ع.ع. م(، و)ع.م.ح. أ(، 

بأنه وبتاريخ 18/7/2018م تم تجنيد الطفل)أ. م. أ. ك(  وعمره 13 

عامًا من قبل قيادة اللواء 310 التابع للحكومة الشرعية، حيث تم 

استغالل حداثة سن الطفل و حاجة أهله وفقرهم الستدراجه للقتال 

 من خالل إغرائه بمنحه راتب شهري ورقم عسكري وسالح شخصي. 

ومن ثم تم إخضاعه لدورات تدريبية عسكرية والزج به في صفوف 

الشرعية  صفوف  في  يقاتل  الضحية  الطفل  ومــازال  المقاتلين، 

حتى اآلن.

النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة فــي هــذه الواقعــة، ومــا 

ورد فــي شــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة فقــد 

ــادة  ــاك هــي قي ــن هــذا االنته ــة المســؤولة ع ــة أن الجه ــن للجن تبي

ــع للحكومــة الشــرعية. ــواء 310 التاب الل
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ثالثًا: زراعة األلغام الفردية
تعتبــر جريمــة زرع األلغــام الفرديــة مــن االنتهــاكات المجرمــة فــي 

ومنهــا  بهــا،  المرتبطــة  والمواثيــق  اإلنســاني،  الدولــي  القانــون 

»اتفاقيــة أوتــاوا لحظــر اســتعمال وتخزيــن وإنتــاج ونقــل األلغــام 

الجمهوريــة  قبــل  مــن  عليهــا  والمصــادق  لألفــراد«،  المضــادة 

اليمنيــة فــي العــام 1998م. وقــد أدرجــت اللجنــة جريمــة زرع األلغــام 

ضمــن قوائــم االنتهــاكات التــي تعمــل علــى رصدهــا والتحقيــق 

لنــزع  برنامــج »مســام«  الصــادرة   االحصائيــات  فيهــا، وبحســب 

األلغــام فقــد بلــغ عــدد األلغــام التــي تــم ازالتهــا 356,024 لغــم 

منــذ منتصــف العــام 2018م، وخــالل الفتــرة التــي ُيغطيهــا التقريــر 

رصــدت اللجنــة )171( حالــة زراعــة ألغــام فرديــة، زرع ألغــام نتــج 

عنهــا ســقوط )62( قتيــاًل، بينهــم امرأتــان و8 أطفــال، إضافــة إلــى 

ســقوط )176( جريحــًا مــن بينهــم 6 نســاء و)39( طفــاًل وجميــع هــذه 

الحــاالت انفــردت بهــا جماعــة الحوثــي..

نمــاذج مــن التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة فــي عــدد مــن 

وقائــع زراعــة األلغــام الفرديــة:

1- واقعة مقتل الضحيتين: ردمان عبدالمولى و نصر عبدالرب  

بتاريخ  لحج  م/   - القبيطة  م/   – الشريجة   – الــدبــى  قــريــة   –

2019/04/17م :

تتلخــص الواقعــة بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، 

ــا ومــا جــاء فــي شــهادة الشــهود  ومــا ورد فــي إفــادة ذوي الضحاي

الذين استمعت لهم اللجنة ومنهم: )خ غ ع س( و )خ ع م س( وما 

ــه فــي تمــام الســاعة الرابعــة والنصــف  ــر المرفقــة بأن ــه التقاري بينت

الضحيتيــن/  ذهــإب  وأثنــاء  2019/04/17م،  تاريــخ  مــن  صباحــًا 

ردمــان عبدالمولــى عبدالــودود عبــده وعبدالجليــل نصــر عبدالــرب 

احمــد ألداء الصــالة فــي أحــد مســاجد قريــة الدبــى – الشــريجة – م/ 

القبيطــة - م/ لحــج، انفجــر بهمــا لغــم أرضــي قامــت بزراعتــه جماعــة 

الحوثــي أثنــاء ســيطرتها علــى المنطقــة وقبــل انســحابها منهــا، ممــا 

أدى إلــى مقتلهمــا علــى الفــور.

النتيجة:

ــة التــي حصلــت  ــة واألدل مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجن

عليهــا فــي الواقعــة المذكــورة تبيــن للجنــة بــأن المســؤول عــن هــذا 

االنتهــاك هــي جماعــة الحوثــي التــي تنفــرد بممارســة هــذا النــوع من 

االنتهــاكات عــن باقــي األطــراف المشــتركة فــي النــزاع المســلح فــي 

اليمــن، كمــا تبيــن للجنــة مــن خــالل العديــد مــن األدلــة ومــا تضمنتــه 

إفــادات خبــراء نــزع األلغــام الذيــن تــم االســتماع إلــى إفاداتهــم مــن 

قبــل اللجنــة فــي العديــد مــن المناطــق بــأن جماعــة الحوثــي تقــوم 

بتصنيــع األلغــام الفرديــة بخبــرات محليــة وفــي مصانــع إنشــاءاتها 

التــي  المناطــق  فــي  الجيــش  ومقــرات  معــدات  مســتخدمة 

ســيطرت عليهــا وتقــوم بتفريــغ هــذه األلغــام وتخزينهــا فــي كافــة 

المناطــق، مخالفــة بذلــك االتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن 

قبــل الجمهوريــة اليمنيــة، والتــي تحظــر صناعــة ونقــل وتخزيــن هــذا 

النــوع مــن األلغــام.

ا(  انفجار لغم تسبب بمقتل الضحية )س، م، ص،  2- واقعة 

امرأة - قرية المدفون - مديرية نهم - محافظة صنعاء بتاريخ 

8 /8 /2021م.

لــدى  القضيــة  ملــف  تضمنــه  مــا  بحســب  الواقعــة:  تتلخــص 

اللجنــة ومــا احتــواه مــن صــور،  ومــا جــاء فــي إفــادة ذوي الضحيــة 

والشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة ومنهــم )م، ص، أ، ح( 

و)ن، س، م، ا( بأنــه فــي حوالــي الســاعة 10:00 صباحــًا بتاريــخ 

8 /8 /2021 وبينمــا كانــت الضحيــة )س، م، ص، ا(  ترعــى فــي 

أغنامهــا بالقــرب مــن القريــة التــي تقيــم فيهــا وهــي قريــة المدفــون 

عزلــة الحنشــات فــي مديريــة نهــم محافظــة صنعــاء انفجــر بهــا لغــم 

فــردي مــن األلغــام التــي زرعتهــا جماعــة الحوثــي قبــل انســحابها 

مــن المنطقــة وعلــى الفــور وبعــد ســماع دوي االنفجــار هــرع  إلــى 

المــكان ابــن الضحيــة وزوجتــه وشــاهداها وهــي تســحب نفســها 

مــن مــكان االنفجــار وإحــدى قدميهــا مبتــورة وكســر وجــرح قدمهــا 

للبحــث عــن وســيلة نقــل أو أشــخاص  ابنهــا   األخــرى فانطلــق 

لمســاعدته فــي نقــل والدتــه إلــى المستشــفى حيــث وقــد نــزح 

ــاء لــم  معظــم ســكان القريــة منهــا بســبب الحــرب وبعــد طــول عن

يجــد ســوى شــخصين قامــا بمســاعدته بنقــل والدتــه إلــى الخــط 

اإلســفلتي الــذي يبعــد عــن مــكان الحــادث حوالــي 500 متــرًا، بعــد 

ــة  ــوا مــن إســعاف الضحي ــم يتمكن ــواح خشــبية ول ــى أل وضعهــا عل

ــا  ــق لم ــة الطري ــى قارع ــت عل ــا مــن مــكان الحــادث وظل فــور نقله

يقــارب ســاعة ودمائهــا تنــزف وفقــدت وعيهــا، بســبب عــدم وجــود 

ســيارات بعدهــا ذهــب حفيــد الضحيــة للبحــث عــن ســيارة مــن قريــة 

مجــاورة، وبعــد إحضــار ســيارة إلســعافها تــم نقلهــا إلــى مستشــفى 

ــة  ــت الضحي ــق توفي ــاء وفــي منتصــف الطري فــي العاصمــة صنع

متأثــرة بجراحهــا التــي أصيبــت بهــا جــراء انفجــار اللغــم بهــا، ونتيجــة 

ــه بســبب التأخــر فــي إســعافها. ــذي تعرضــت ل النزيــف الشــديد ال

النتيجة:

 مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة فــي هــذه الواقعــة، 

ــة،  ــم اللجن ــن اســتمعت إليه ــا ورد فــي شــهادات الشــهود الذي وم

ــة، فقــد  ــف القضي ــة والصــور المرفقــة بمل ــادات ذوي الضحي وإف

ــادة  ــاك هــي قي ــن هــذا االنته ــة المســؤولة ع ــة أن الجه ــن للجن تبي

جماعــة الحوثــي.

العمراالسمم

22 عامردمان عبدالمولى عبدالودود عبده1

24 عامعبدالجليل نصر عبدالرب احمد2
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ناجي -مديرية الخوخة – محافظة الحديدة بتاريخ 2022/3/8م:

تتلخــص الواقعــة، بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، 

وبحســب مــا جــاء فــي الوثائــق والتقاريــر المرفقــة بالملــف بأنــه 

انفجــر  م   2022/3/8 الموافــق  مســاًء   )3( الســاعة  تمــام  وفــي 

ــة )30ســنة(  ــي ناصــر ســعيد دوبل ــدام عل ــة خ ــم أرضــي بالضحي لغ

ــة الخوخــة  ــر ناجــي بمديري ــة دي ــاء قيامــه برعــي أغنامــه فــي قري أثن

محافظــة الحديــدة.

ــر  وبحســب مــا ورد فــي إفــادات ذوي الضحيــة، ومــا تضمنــه تقري

فريــق اللجنــة ومــا جــاء فــي شــهادات الشــهود الــذي تــم االســتماع 

إليهــم مــن قبــل اللجنــة ومنهــم: )م.ع.ع( و) ( و) م.أ.ع( أنــه فــي 

الســاعة )3( عصــر يــوم الثالثــاء الموافــق 2022/3/8م كان الضحيــة 

ــة يقــوم برعــي أغنامــه فــي مراعــي  خــدام علــي ناصــر ســعيد دوبل

قريــة ديــر ناجــي شــرق مدينــة الخوخــة، وهــي منطقــة انســحبت 

منهــا جماعــة الحوثــي قبــل فتــرة، وأثنــاء قيامــه بالســير بعــد أغنامــه 

فــي المرعــى، انفجــر بــه لغــم أرضــي مضــاد لألفــراد، وأدى إلــى بتــر 

ــة أعضــاءه  ســاقيه االثنتيــن مــن تحــت الركبــة، كمــا أدى إلــى إصاب

التناســلية وفتحــة الشــرج بإصابــات بالغــة،  نتــج عنــه اســتئصال 

خصيتيــه، وأصبــح يخــرج فضالتــه عبــر قســطرتين تــم زراعتهمــا لــه 

مــن قبــل األطبــاء.  

النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة فــي الواقعــة، ومــا 

ثبــوت  للجنــة  تأكــد  الشــهود  وشــهادة  القضيــة  ملــف  احتــواه 

مســئولية قيــادة جماعــة الحوثــي فــي محافظــة الحديــدة علــى زراعــة 

بالمدنييــن. األلغــام واإلضــرار 

4- واقعة انفجار لغم أرضي في منطقة ذمجير مديرية ذي ناعم 

محافظة البيضاء بتاريخ 2017/3/22م: 

تتلخـــص الواقعـــة، بحســـب مـــا تضمنـــه ملـــف القضيـــة لـــدى 

اللجنـــة، وبحســـب مـــا جاء فـــي الوثائـــق والتقارير المرفقـــة بالملـف 

بأنـــه وفـــي تمـــام الســـاعة 5.00 مســاًء بتاريــخ  2017/3/22م،  

موســى  هشــام  بالطفــل  لألفـــراد  مضـــاد  أرضـــي  لغـــم  انفجـــر 

ذمجيــر  منطقــة  فـــي  ســـنة   17 عمــره  و  حمــاص  الــرب  عبــد 

مقتلــه. إلـــى  وأدى  البيضــاء  محافظــة   ناعــم  ذي   مديريــة 

الضحيـــة، ومـــا تضمنـــه  إفـــادات ذوي  فـــي  مـــا ورد  وبحســـب 

تقريـــر فريـــق اللجنـــة ومـــا جـــاء فـــي شـــهادات الشــــهود الذيــــن تــــمَّ 

االســــتماع إليهــــم مــــن قبــــل اللجنــة ومنهــم: )م. ن. ض(، و)ع. ع. 

م. ي(، فإنـــه فـــي مســاء يـــوم األربعـــاء الســـاعة 5.00 مســاًء بتاريخ 

2017/3/22م، كان الضحيـــة هشــام ذاهبــا إلــى مزرعــة الدجــاج فــي 

الــوادي الــذي يقــع قريبــا مــن قريتــه ذمجيــر، وســلك طريقــا مطــاًل 

ــي،  وبمجــرد مــرور  ــة الحوث ــه قــوات جماع ــز في ــة تتمرك ــى القري عل

الطفــل الضحيــة فــي هــذا الطريــق انفجــر بــه اللغــم، وتــم إســعافه 

مــن قبــل األهالــي علــى الفــور إلــى مســتوصف العمــري فــي مركــز 

ذي ناعــم، وبعــد معاينــة الطبيــب المختــص أبلــغ ذويــه بــأن الطفــل 

قــد توفــى جــراء إصابتــه باللغــم.

النتيجة:

مــــن خــــالل التحقيقــــات التــــي أجرتهــــا اللجنــــة، واألدلــــة التــــي 

حصلــــت عليهــــا، فــــي الواقعــة المذكــــورة أعـــاله وفـــي غيرهـــا 

ـــن للجنـــة بـــأن  مـــن الوقائـــع المتعلقـــة بزراعـــة األلغـــام الفرديـــة، تبيَّ

المســـؤول عـــن هـــذه االنتهـــاكات هـــي جماعة الحوثي التـــي تنفـــرد 

بممارســـة هـــذا النـــوع مـــن االنتهـاكات عـن باقـــي األطـراف األخـرى 

المشـــتركة فـــي النـــزاع المســـلح فـــي اليمـــن.
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والتاريخيــة  الثقافيــة  األعيــان  علــى  االعتــداء  رابعــًا: 
والدينيــة

أولــت اللجنــة اهتمامــا كبيــرا برصــد وتوثيــق االنتهــاكات التــي تطــال 

األعيــان الثقافيــة المتمثلــة باآلثــار التاريخيــة والممتلــكات الثقافيــة 

النفيســة التــي تشــكل مخزونــا تاريخيــا لتــراث الشــعب اليمنــي. 

ويعــد االعتــداء أو اإلضــرار بهــا جريمــة وفقــا للتشــريعات الوطنيــة، 

ــة  ــة، ومنهــا اتفاقي ــات الدولي ــر مخالفــة جســيمة لالتفاقي كمــا يعتب

الهــاي المصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة، فضــال عــن 

مخالفــة ذلــك ألحــكام المــادة )16( مــن البرتوكــول اإلضافــي الثانــي 

الملحــق باتفاقيــة جنيــف والخــاص بالنــزاع المســلح غيــر الدولــي 

التاريخيــة  اآلثــار  أعمــال عدائيــة ضــد  أي  ارتــكإب  والتــي حظــرت 

واألعمــال الفنيــة التــي تشــكل التــراث الثقافــي والروحــي للشــعوب.

وفــي هــذا اإلطــار، فقــد قامــت اللجنــة خــالل الفتــرة الماضيــة مــن 

عملهــا برصــد وتوثيــق عــدد )21( حالــة ادعــاء باالعتــداء واإلضــرار 

بأعيــان وممتلــكات ثقافيــة وتاريخيــة فــي عــدد مــن المناطــق منهــا 

الحديــدة، وتعــز، والمحويــت، تــم التحقيــق فيهــا جميعــا، منهــا )20( 

واقعــة ثبــت المســؤولية فيهــا علــى جماعــة الحوثــي، فيمــا ثبتــت 

مســؤولية قــوات الجيــش الوطنــي التابــع للحكومــة  عــن واقعــة 

واحــدة.

نمــاذج مــن التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة فــي وقائــع االعتــداء 

علــى األعيــان الثقافيــة والتاريخيــة والدينيــة:

1. الوقائع المنسوبة إلى جماعة الحوثي : 

1- واقعة اقتحام حصن وقصر المصنعة التاريخي وتحويله إلى 

ثكنة عسكرية - المدينة القديمة مركز محافظة المحويت.

نبذة عن الحصن:

يقــع هــذا الحصــن فــي قريــة المصنعــة التاريخيــة واألثريــة بمحافظــة 

المحويــت الــذي تــم بنائهــا قبــل أكثــر مــن ٥٠٠ ســنة، حيــث تــم 

ــر مــن ٢٠٠ ســنة،  ــاء حصــن وقصــر المصنعــة التاريخــي قبــل أكث بن

وســمي بحصــن وقصــر المصنعــة نســبة إلــى القريــة التــي بنــي 

فيهــا، وقــد ذكــره الهمدانــي فــي كتابــه صفــة جزيــرة العــرب باســم 

حصــن قــرن تيــس، نســبة إلــى الجبــل الــذي بنيــت فيــه  قريــة 

المصنعــة  التــي تــم بنــاء الحصــن فيهــا،  ويتكــون هــذا الحصــن 

ــى زخــارف  ــوي عل ــاٍن ملحقــة، ويحت ــة مب ــى رئيســي وثالث مــن مبن

حميريــة نــادرة ذات طابــع فريــد وقــد اســتخدم هــذا الحصــن قديمــًا 

 مقــرًا للوالــي الــذي يديــر شــؤون الحكومــة فــي مدينــة المحويــت. 

حجــرات  مــن  يتكــون  وكان  منــه  المدينــة  األتــراك  حكــم  وقــد 

خنــادق  عــن  عبــارة  الســفلية  الطوابــق  وكانــت  للحكــم  واســعة 

ــارس  ــق األول يتكــون مــن عــدد مــن المخــازن والمت ــل والطاب للخي

لحمايــة القريــة القديمــة، ويحتــوي علــى أكثــر مــن عشــرين غرفــة 

وســاحة خلفيــة ومبــاٍن ملحقــة، وهــو يقــع بالقــرب مــن مدخــل 

ومبانــي  أمامــه،  مبتــٍن  ال  حيــث  ويتقدمهــا  المصنعــة  قريــة 

يشــاهد  أن  منــه  المشــاهد  ويســتطيع  خلفــه  تقــع  كلهــا  القريــة 

بالمدينــة،  المحيطــة  والقــرى  المحويــت  مدينــة  أحيــاء  جميــع 

المصنعــة منــه، ويصنــف فــي قائمــة  يتــم حراســة قريــة  وكان 

المحويــت. بمحافظــة  والســياحية  التاريخيــة  المواقــع   أبــرز 

وفــي عــام 1972م، بعــد إعــالن المحويــت محافظــة تــم اســتخدام 

حصــن وقصــر المصنعــة مقــر لقيــادة الســلطة المحليــة للمحافظــة، 

الســلطة  تعاقــدت   أن  بعــد  2002م،  عــام  حتــى  كذلــك  وظــل 

المحليــة بالمحافظــة مــع المؤسســة االقتصاديــة إلعــادة ترميمــه  

ــام  ــزه  كمتحــف فــي الع ــري وســياحي، اســتكمل تجهي كمتحــف أث

2011م

ومــا  القضيــة  ملــف  فــي  ورد  مــا  بحســب  الواقعــة:  تتلخــص 

ــر وأقــوال الشــهود مــن تعــرض حصــن  ــه مــن صــور وتقاري تضمن

بمركــز  القديمــة  بالمدينــة  الكائــن  التاريخــي  المصنعــة  وقصــر 

محافظــة المحويــت لالقتحــام مــن قبــل جماعــة الحوثــي وتحويلــه 

األدوار  بتحويــل  قامــت  كمــا  لهــا،  ومقــر  عســكرية  ثكنــة  إلــى 

للمعارضيــن. واالحتجــاز  لالعتقــال  أماكــن  إلــى  للقصــر   األرضيــة 

وبحســب مــا جــاء فــي شــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم 

اللجنــة وهــم: )م.م.ا( و)ع.م.س( و)ع.ع.خ( بأنــه بعــد ســيطرة جماعة 

الحوثــي علــى محافظــة المحويــت فــي نهايــة العــام 2014م، قامــت 

ــر مــن اعتــداء علــى حصــن وقصــر المصنعــة التاريخــي  بارتــكإب أكث

الكائــن بالمدينــة القديمــة مركــز محافظــة المحويــت، أولهــا عندمــا 

الحمــزي  عبــاس  عبداللــه  المدعــو  للجماعــة  التابــع  القيــادي  قــام 

المعيــن مــن قبــل الجماعــة وكيــاًل أواًل لمحافظــة المحويــت باقتحــام 

قلعــة المصنعــة ومــن ثــم وتحويلــه إلــى ثكنــة عســكرية وســكن 

خــاص بــه وبعناصــر الجماعــة وتحويــل أجنحــة القصــر إلــى اســتراحة 

خاصــة لعقــد االجتماعــات األمنيــة و العســكرية، وذلــك علــى الرغــم  

ــة المصنعــة  ــي بداخــل قلع ــي الت مــن أن الحصــن والقصــر والمبان

ــام 2011م بعــد أن اســتكملت المؤسســة  ــذ الع ــت مغلقــة من كان

االقتصاديــة ترميمهــا وتجهيزهــا كمتحــف أثــري وســياحي خــاص 

بمحافظــة المحويــت وكانــت جاهــزة لالفتتــاح كمتحــف أمــام الــزوار؛ 

إال أنــه  تأخــر االفتتــاح بســبب األوضــاع التــي مــرت بهــا اليمــن خــالل 

تلــك الفتــرة، 

وبعــد اقتحــام المذكــور للقلعــة وبالتحديــد فــي أواخــر شــهر أبريل من 

العــام ٢٠١٨م،  قــام محافــظ المحويــت المعيــن مــن قبــل جماعــة 

الحوثــي المدعــو فيصــل أحمــد قائــد حيــدر بإصــدار قــرار بتحويــل 

واألمــن  السياســي  لألمــن  مقــر  إلــى  المصنعــة  وقصــر  حصــن 
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تــم  مايــو2018م  مــن شــهر  األول  وفــي  بالمحافظــة،  الوقائــي 

اقتحــام هــذا الحصــن والقصــر التاريخــي وتجهيــزه وتحويــل حجراتــه 

األرضيــة إلــى معتقــل وزنازيــن انفراديــة، وإجــراء اســتحداثات كبيــرة 

فــي الــدور األرضــي لتحويلــه لمعتقــل يســع عشــرات المعتقليــن 

ــن مــن  ــداع المعتقلي ــدأ فــي أغســطس 2018م إي ــزه ب وبعــد تجهي

المواطنيــن  فيــه، وال يــزال حتــى اليــوم يعتقــل فيــه الناشــطون 

واإلعالميــون والمواطنــون ويمــارس فيهــا التعذيــب للمعتقليــن 

الذيــن يعارضــون توجهــات وسياســة جماعــة الحوثــي.

النتيجة :

مــن خــالل التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة والصــور المرفوعــة 

لموقــع االنتهــاك ومــا ورد فــي شــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت 

لهــم اللجنــة، فــإن قيــادة جماعــة الحوثــي فــي محافظــة المحويــت 

وبالتحديــد المدعــو عبداللــه عبــاس الحمــزي والمدعــو فيصــل أحمــد 

قائــد حيــدر هــي الجهــة المســؤولة عــن هــذا االنتهــاك.

2. قوات الحكومة الشرعية:

1- االعتداء على جامع البلخي االثري – مديرية حيس- محافظة 

الحديدة بتاريخ 2021/5/20م

- نبذة عن جامع البلخي األثري:

يعــد جامــع البلخــي الثــري أحــد المعالــم الدينيــة األثريــة فــي محافظة 

الحديــدة واليمــن عامــة، وتنســب تســميته إلــى عالميــن جليليــن 

ــن  ــن الحســن ب ــاس أحمــد أحمــد ب ــو العب مــن علمــاء حيــس همــا أب

ــد  ــو عب ــن عمــه أب ــي الخــل متوفــي ســنة 1291م، واب ــن أب أحمــد ب

اللــه عبدالرحمــن بــن أحمــد بــن عبداللــه بــن أبــي الخــل المتوفــي 

الربــع األعلــى جنــوب  المســجد فــي حــي  1318م٢ ويقــع   ســنة 

شــرق مدينــة حيــس محافظــة الحديــدة، ويعــود بنــاءه إلــى عهــد 

الدولــة الرســولية)1229-1454م( والتــي عرفــت بتشــييد المــدارس 

ــد مــن  والمســاجد، ويتكــون  مــن مســاحة مســتطيلة الشــكل تمت

الشــرق للغــرب بطــول 16 متــرًا ومــن الشــمال إلــى الجنــوب  بطــول 

13 متــرًا وتضــم مصــاًل وقبــة ضريحيــة، ويتقدمهــم مــن جهــة 

الشــمال فنائيــن. وبنيــت جــدران المســجد بقوالــب األجــر المحــروق 

بســمك 80 ســم، وكســيت بطبقــة النــورة البيضــاء وعقــود ثالثيــة 

وكانــت هنــاك قبتــان تغطيــان الضريحيــن، هدمــت القبــة الغربيــة 

ــة الشــرقية. ــة، وتبقــت القب ــة الطبيعي بفعــل عوامــل التعري

ملخص الواقعة:

تتلخــص الواقعــة، بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، 

ومــا حوتــه الصــور والفيديوهــات المرفقــة، ومــا جــاء فــي شــهادات 

الشــهود الذيــن تــم ســماعهم مــن قبــل اللجنــة، ومنهــم: )ي.ت.ا( 

و)ن.س.ا(، ومــا أثبتــه الفريــق الميدانــي التابــع للجنــة عنــد نزولــه 

5- أ. عبداللــه عبدالســالم الحــداد، كتــإب مدينــة حيــس اليمنيــة، مــن ص153 إلــى 
ص 157

إلــى مــكان االنتهــاك، بأنــه حوالــي الســاعة )7( صباحــًا يــوم الخميس 

الموافــق 2021/5/20م قــام أفــراد تابعــون للــواء الســابع عمالقــة 

بقيــادة علــي الكنينــي قائــد اللــواء، بهــدم جامــع البخلــي التاريخــي، 

الــذي كان يصلــي فيــه ســكان مدينــة حيــس، وتقــام فيــه الموالــد 

وجــود  بحجــة  وذلــك  بــاألرض  وتســويته  الدينيــة،  والمناســبات 

األضرحــة وبدعــوى بنــاء جامــع حديــث فــي مكأنــه، وتــم الهــدم 

ــار  ــد آث ــون المســجد أح ــن ك ــاض المواطني فــي ظــل رفــض وامتع

منطقتهــم، إال أنــه لــم يســتطع المواطنــون مقاومــة عمليــة الهــدم 

ــرإب مــن المــكان بالقــوة العســكرية  ــاس مــن االقت ــع الن نظــرا لمن

المســلحة. 

النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد فــي شــهادات 

الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم، ومــا جــاء فــي تقريــر الفريــق 

المكلــف بالنــزول، والصــور ومقاطــع الفيديــو الموضحــة للمســجد 

والهــدم والتدميــر الــذي طالــه، فــإن قــوات الجيــش الوطنــي التابعــة 

للحكومــة الشــرعية وبالتحديــد قــوات اللــواء  الســابع عمالقــة الــذي 

ــة المســؤولة عــن  ــي هــي الجه ــي الكنين ــد الشــيخ عل يقــوده العمي

هــذا االنتهــاك.
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خامسًا: استهداف األعيان الطبية:
يعتبــر االعتــداء علــى األعيــان والطواقــم الطبيــة واســتهدافها أثنــاء 

ــن  ــم والمخالفــات الجســيمة للقواني النزاعــات المســلحة مــن الجرائ

أحــكام  الدوليــة، وبالتحديــد  الوطنيــة ولالتفاقيــات والمعاهــدات 

البروتكــول اإلضافــي الثانــي الملحــق باتفاقيــات جنيــف والمــادة 

الثالثــة المشــتركة مــن اتفاقيــات جنيــف األربــع المصــادق عليهــا 

يغطيهــا  التــي  الفتــرة  وخــالل  اليمنيــة،  الجمهوريــة  قبــل  مــن 

التقريــر قامــت اللجنــة بالرصــد والتوثيــق فــي عــدد )17( حالــة إدعــاء 

باســتهداف األعيــان، والطواقــم الطبيــة فــي عــدد مــن المناطــق، 

تــم التحقيــق فيهــا جميعــا، منهــا )13( واقعــة ثبــت المســؤولية 

فيهــا علــى جماعــة الحوثــي، فيمــا ثبتــت المســؤولية لقــوات الجيــش 

الوطنــي التابــع للحكومــة الشــرعية عــن )4( وقائــع.

- وفــي مــا يلــي نمــاذج مــن الوقائــع التــي أنهــت اللجنــة التحقيــق 

فيهــا : 

- نماذج من الوقائع المنسوبة إلى جماعة الحوثي : 

1- استهداف المركز الطبي في مديرية مقبنة – تعز 2017/2/1م 

:

تتلخــص الواقعــة، بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، 

بقيــام مســلحي جماعــة الحوثــي المتمركزيــن فــي جبــل العويــب فــي 

منطقــة العبدلــة مديريــة مقبنــة بتاريــخ 2017/2/1م بقصــف مركــز 

الشــهيد عبــد اللــه البركانــي الطبــي بأســلحة الهــاون والهــوزر ومضــاد 

الطيــران واســتمر اســتهداف المركــز الصحــي حتــى نهايــة العــام 

 2019م، ممــا أدى إلــى توقــف العمــل فيــه وتدميــر أغلــب مرافقــه.

ــة، ومــا  ــدى اللجن ــف ل ــق المرفقــة بالمل ــه الوثائ وبحســب مــا أثبتت

تضمنــه تقريــر النــزول والمعاينــة المرفوعــة مــن قبــل فريــق اللجنــة 

ــو، ومــا جــاء فــي  ــه الصــور ومقاطــع الفيدي المكلــف، ومــا أوضحت

الطبــي  الــكادر  أعضــاء  مــن  عــدد  وإفــادات  الشــهود،  شــهادات 

العامــل فــي المستشــفى ومنهــم: )أ.ق.س( و)أ.م./( و)م.ص.ح( 

فــي  المتمركــزة  الحوثــي  بــدأت جماعــة  2017/2/1م  بتاريــخ  أنــه 

بقصــف  مقبنــة،  مديريــة  العبدلــة  منطقــة  فــي  العويــب  جبــل 

يتكــون مــن دور  الــذي  الطبــي  البركانــي  الشــهيد عبداللــه  مركــز 

ــاء، وقســم  ــى ســكن لألطب ــالث شــقق ومبن ــى ث واحــد مقســم إل

واالســعافات  الطبيــة  خدماتــه  ويقــدم  والمختبــرات،  للكشــافة 

األوليــة والرعايــة الصحيــة واالنجابيــة وعمليــات الــوالدة والتطعيــم، 

العبدلــة  مناطــق  أبنــاء  لكافــة  الطبيــة  الفحوصــات  إلــى  إضافــة 

والطليلــة والعشــملة مــن مديريــة جبــل حبشــي، وأهالــي قــرى حــراز 

والحصــب والســويداء ومهلصــة مــن مديريــة مقبنــة، واســتخدمت 

جماعــة الحوثــي فــي قصــف واســتهداف المرفــق الطبــي األســلحة 

الثقيلــة ومنهــا الهــاوزر والهــاون ومضــادات الطيــران، بالرغــم مــن 

معرفتهــم أنــه مرفــق طبــي يقــع فــي وســط تجمــع ســكني وعــدم 

وجــود أي ثكنــة عســكرية قريبــة منــه، ممــا أدى ألحــداث أضــرار كبيــرة 

بالمبنــى وتدميــر األســطح، ومبنــى الكشــافة والمختبــرات والســكن 

بشــكل نهائــي نتيجــة ســقوط القذائــف بشــكل مباشــر علــى المبنــى، 

ــة فــي المرفــق. ــم الخدمــة الطبي وتوقــف تقدي

النتيجة: 

الفريــق  المرفــوع مــن قبــل  المعاينــة  لمــا تضمنــه تقريــر  ووفقــًا 

الــكادر  إفــادة  اللجنــة، ومــا ورد فــي  بالنــزول مــن قبــل  المكلــف 

الطبــي فــي مركــز األمــل، وعــدد مــن الشــهود مــن ســكان المنطقــة، 

إضافــة إلــى الصــور الفوتوغرافيــة ومقاطــع الفيديــو الموضحــة آلثــار 

ــي  ــى والت ــدران المبن ــى ســطح وج ــرة عل ــف المتناث الشــظايا والقذائ

تــم تحريــز عــدد منهــا مــن قبــل اللجنــة، فــإن جماعــة الحوثــي وقيأدتهــا 

العســكرية المعينــة فــي محافظــة تعــز هــي المســؤولة عــن ارتــكإب 

هــذا االنتهــاك.

المجهود  في  واستخدامه  الشجن  مستوصف  على  االعتداء   -2

الحربي- الدريهمي- الحديدة 2017/12/17م:

تتلخــص الواقعــة، بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، 

بأنــه فــي الســاعة الثانيــة مــن منتصف الليــل بتاريــخ 2017/12/17م، 

جــاءت جماعــة مســلحة علــى متــن أطقــم محملــة باألســلحة بالدخــول 

بمديريــة  الشــجن  قريــة  فــي  الصحيــة  الوحــدة  مســتوصف  إلــى 

وتحويلــه  المســتوصف  فــي  األســلحة  تلــك  ووضــع  الدريهمــي، 

لمخــزن حربــي، وإغــالق خدماتــه الصحيــة عــن المواطنيــن حتــى اليوم. 

- وبحســب مــا أثبتتــه الوثائــق والصــور المرفقــة بالملف لــدى اللجنة، 

ومــا جــاء فــي شــهادات الشــهود الذيــن تــم االســتماع إليهــم مــن قبــل 

اللجنــة ومنهــم: )د.س.ع( و ) ع.ح.م( و)س.س.ي( فإنــه فــي الســاعة 

قامــت  2017/12/17م  الموافــق  األحــد  يــوم  فجــر  مــن  الثانيــة 

مجموعــة مســلحة تابعــة لجماعــة الحوثــي فــي مديريــة الدريهمــي 

بقيــادة المشــرف أبــو حــرب ونائبــه أبــو علــي، باقتحــام مســتوصف 

أطقــم  متــن  علــى  وذلــك  الشــجن،  قريــة  فــي  الصحيــة  الوحــدة 

ــزال تلــك األســلحة ووضعهــا  ــة بأســلحة مختلفــة، وإن عســكرية مليئ

فــي المســتوصف المكــون مــن دور واحــد يضــم أربــع غــرف، وتحويــل 

ــى مخــزن لألســلحة وإيقــاف العمــل فــي المســتوصف،  المرفــق إل

ــك  ــة، وكذل ــة الصحي ــذي حــرم  أطفــال المنطقــة مــن الرعاي األمــر ال

بقيــة ســكان القريــة الذيــن كان يقــدم لهــم اإلســعافات األوليــة، وال 

يســتطيعون الوصــول إلــى مركــز المدينــة أو الســفر لمديريــة أخــرى. 

النتيجة:
ووفقــا لمــا تضمنــه التقريــر المرفــوع مــن فريــق اللجنــة المكلــف 
الصــور  أوضحتــه  ومــا  الشــهود،  شــهادة  فــي  جــاء  ومــا  بالنــزول 
ــدة  ــي فــي محافظــة الحدي ــادة جماعــة الحوث ــة، فــإن قي الفوتوغرافي
هــي المســؤولة عــن اســتخدام مســتوصف الشــجن كمخــزن لألســلحة 
ــة  ــن مــن الحــق فــي الرعاي ــه، وحرمــان المواطني وإيقــاف العمــل في
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الصحيــة واإلضــرار بهــم وبأطفالهــم.

ب. نماذج من الوقائع المنسوبة إلى الحكومة الشرعية : 

أحــد  وإصـــابـــة  الـــثـــورة  عــلــى مستشفى  االعـــتـــداء  واقــعــة   -1

تعز  محافظة   – القاهرة  مديرية   – المستشفى  حراسة  طاقم 

:2021/2/25

تتلخــص الواقعــة، بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، 

بأنــه فــي الســاعة )9( صبــاح يوم الخميس الموافــق 2021/2/25م، 

الثــورة  اقتحــام مستشــفى  بمحاولــة  قامــت مجموعــة مســلحة 

اشــتباكات  لحــدوث  أدى  ممــا  بالقــوة،   للمستشــفى  والدخــول 

إصابــة  إلــى  وأدى  والمســلحين،  المستشــفى  حراســة  بيــن 

)49 ســنة(.  الضحيــة حــازم عبــد الجليــل فرحــان علــي الشــميري 

لــدى  بالملــف  المرفقــة  والصــور  الوثائــق  أثبتتــه  مــا  وبحســب 

اللجنــة، ومــا جــاء فــي شــهادات الشــهود الذيــن تــم االســتماع إليهــم 

مــن قبــل اللجنــة ومنهــم: )م.ع.أ( و) ص.أ.ع( أنــه فــي الســاعة )9( 

مــن صبــاح يــوم الخميــس الموافــق 2021/2/25م حــاول أفــراد 

ــادة عرفــات الصوفــي اقتحــام  ــواء )179( بقي مســلحون تابعــون لل

ــات  ــئ بمئ ــذي يمتل ــز، وال ــام فــي تع ــورة الع ــى مستشــفى الث مبن

المرضــى فــي كافــة األقســام ومنهــا:  قســم الغســيل الكلــوي 

والعمليــات والطــوارئ، وعندمــا رفــض طاقــم الحراســة الخــاص 

بالمستشــفى دخولهــم بأســلحتهم الخفيفــة والمتوســطة، وحاولــوا 

إقناعهــم أن هــذا مخالــف لألنظمــة ويجــب عليهــم وضــع األســلحة 

والدخــول بدونهــا، قامــوا بإطــالق الرصــاص مباشــرة علــى البوابــة 

وعلــى الحراســة وأصابــت إحداهــا الحــارس حــازم عبدالجليــل فرحــات 

علــي الشــميري)49 ســنة(  الــذي تــم إســعافه إلــى قســم الطــوارئ 

ــم  ــت العظــم وت ــة تثبي ــه عملي ــت ل فــي نفــس المستشــفى وأجري

إحالتــه إلــى مستشــفى الروضــة الــذي أجــرى لــه عمليــات تنظيــف 

وتركيــب صفائــح ومســامير، وأصــدر لــه تقريــرًا طبيــًا بضــرورة نقلــه 

للعــالج فــي خــارج اليمــن كــون حالتــه الصحيــة حرجــة وبحاجــة إلــى 

تركيــب الصفائــح وزراعــة عظــم.

النتيجة: 

ووفقــا لمــا تضمنــه تقريــر المعاينــة المرفــوع مــن قبــل الفريــق 

المكلــف بالنــزول مــن قبــل اللجنــة، ومــا جــاء فــي التقاريــر الطبيــة 

للضحيــة ومــا ورد فــي إفــادة المبلــغ، وشــهادة عــدد مــن الشــهود، 

فإنــه ثبــت لــدى اللجنــة مســئولية قيــادة اللــواء )170( التابــع لقيــادة 

ــى  ــداء عل ــدا المدعــو عرفــات الصوفــي عــن االعت محــور تعــز وتحدي

مستشــفى الثــورة العــام بالمخالفــة لمبــادئ ونصــوص القانــون 

الدولــي اإلنســاني، وكــذا الضــرر الــذي لحــق بالضحيــة حــازم عبــد 

ــل الشــميري. الجلي
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الضالع بتاريخ 2019/5/12م:

لــدى  القضيــة  ملــف  تضمنــه  مــا  بحســب  الواقعــة  تتلخــص 

اللجنــة، أنــه فــي الســاعة )10:00( صباحــا الموافــق 2019/5/12م 

مديريــة  فــي  التخصصــي  المدينــة  مستشــفى  تعــرض 

باألســلحة  وقصــف  الســتهداف  الضالــع  محافظــة  قعطبــة 

أقســامه. فــي  كبيــرة  أضــرار  إلحــاق  فــي  وتســبب   المختلفــة 

وبحســب مــا أثبتتــه الوثائــق المرفقــة بالملــف لــدى اللجنــة، ومــا 

ــة  ــق اللجن ــل فري ــة المرفــوع مــن قب ــزول والمعاين ــر الن ــه تقري تضمن

المكلــف ومــا جــاء فــي شــهادات الشــهود، وإفــادات عــدد مــن أعضــاء 

الــكادر الطبــي العامــل فــي المستشــفى الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة 

 )10:00( الســاعة  فــي  بأنــه  و)ع.م.ن( و)ت.ق.م(  )م.ع.ر(  ومنهــم: 

المدينــة  مستشــفى  تعــرض  2019/5/12م،  الموافــق  صباحــًا  

التخصصــي الكائــن فــي الشــارع العــام أمــام البنــك الزراعــي فــي 

مديريــة قعطبــة محافظــة الضالــع؛ لقصــف بمختلــف أنــواع األســلحة 

ــك  ــاون، وذل ــة واله ــف المدفعي ــا قذائ ــة ومنه المتوســطة والخفيف

مــن قبــل قــوات المقاومــة الجنوبية والحــزام األمني برغــم معرفتهم 

بأنــه مرفــق صحــي وال يتواجــد بداخلــه  أو بالقــرب منــه مقاتلــون 

أو ثكنــة عســكرية، وأدى القصــف إلــى إلحــاق أضــرار كبيــرة بأجــزاء 

مــن المستشــفى منهــا : غرفــة األشــعة وغــرف المعاينــة والمصعــد 

الكهربائــي وإتــالف الشاشــات وكاميــرات المراقبــة، وهــذا اإلضــرار 

أدى إلــى توقــف المرفــق الصحــي عــن تقديــم خدماتــه للمواطنيــن. 

النتيجة:

الفريــق  المرفــوع مــن قبــل  المعاينــة  لمــا تضمنــه تقريــر  ووفقــا 

المكلــف بالنــزول مــن قبــل اللجنــة، ومــا ورد فــي إفــادة الــكادر الطبي 

فــي مركــز األمــل، إضافــة إلــى الصــور الفوتوغرافيــة الموضحــة آلثــار 

القصــف، تبيــن للجنــة أن الجهــة المســئولة عــن هــذا االنتهــاك هــي 

قيــادة المقاومــة الجنوبيــة والحــزام األمنــي فــي محافظــة الضالــع.
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- التهجير القسري
- نماذج من الوقائع المنسوبة إلى جماعة الحوثي : 

الكدمة،  قرية  من  أســرة  لعد)54(  القسري  التهجير  واقعة   -1

مديرية مقبنة – محافظة تعز بتاريخ2018/4/25م :

تتخلــص الواقعــة، وفقــًا لــم تضمنــه ملــف التحقيــق لــدى اللجنــة 

ــة  ــي فــي مديري ــام مجموعــة مســلحة تابعــة لجماعــة الحوث فــي قي

مقبنــة بمحافظــة تعــز بإجبــار عــدد )54( أســرة مــن أهالــي قريــة 

الكدمــة علــى تــرك منازلهــم ومغــادرة القريــة بقــوة الســالح، وذلــك 

2018/4/25م. بتاريــخ 

أسماء أسر الضحايا: االسمماالسمماالسمم- 

عصام عارف عبد 1
عبدالرحمن قائد 19القوي

حسن الزغير محمد37زيد

أمين سيف 20عميد عارف عون2
عبده حسن الزغير 38عبدالمجيد

محمد

محمد 21غالب عبدالقوي عون3
قائد الزغير محمد 38عبدالرحمن قائد

حسان

علي أحمد زيد 22علي عبدالقوي عون4
سعيد الطإلب 39أحمد

محمد حسان

منير علي محمد 23منصور سيف أحمد5
صابر سعيد 40زيد

الطإلب محمد

هائل محمد زيد 24إبراهيم عون عبده6
كامل سعيد 41أحمد

الطإلب محمد

علي نصر زيد 25بشير سعيد عبدالمجيد7
علي محمد أحمد 42أحمد

صالح

عبده نصر زيد 26سعيدعبدالمجيد أحمد8
حسن أحمد محمد 43أحمد 

الكداشي

إبراهيم نصر زيد 27بندر سعيد عبدالمجيد9
رفيق أحمد محمد 44أحمد

الكداشي

أحمد نصر زيد 28هائل حسن عبدالولي10
عبده أحمد حسن 45أحمد

ثابت

سعيد نصر زيد 29علي قائد زيد أحمد11
نبيل علي محمد 46أحمد 

زيد

محمد حسن 30شوقي علي قائد12
إبراهيم أحمد سعيد 47عبدالولي

رفيق حسن 31قائد أحمد محمد رشاد13
علي محمد أحمد 48عبدالولي

الكداشي

فؤاد نصر زيد 32علي أحمد محمد رشاد14
عبده سيف 49أحمد

عبدالمجيد

توفيق أحمد محمد 15
حسن الطإلب 33رشاد

أحمد عبدالقوي 50محمد
عون 

ماجد حسن 34أحمد محمد رشاد غالب16
شفيق محمد أحمد 51الطإلب محمد

عزمي حسن 35علي حسن عبدالولي17
وليد حسن الطإلب 52الطالب

محمد 

محمد الطإلب 36هاشم حسن عبدالولي18
سيف حسن الزغير 53حسان

محمد

محمد حسان سعيد54

وبحســب مــا جــاء  فــي ملــف القضيــة لــدى اللجنــة مــن وثائــق 

وكشــوفات تفصيليــة لبيانــات الضحايــا، ومــا جــاء فــي إفــادات 

ــا وشــهادات الشــهود الذيــن التقــت بهــم اللجنــة  عــدد مــن الضحاي

ومنهــم: )ع.م.ا( و)  ق.س.ع( و) ع.ق.ع.ع( فــإن عناصــر مســلحة 

تابعــة لجماعــة الحوثــي فــي مديريــة مقبنــة بمحافظــة تعــز، قامــت 

بعــد صــالة عصــر يــوم األربعــاء الموافــق 2018/4/25م بدخــول 

مســجد قريــة الكدمــة فــي عزلــة القحيفــة مديريــة مقبنــة بمحافظــة 

تعــز، وأبلغــت األهالــي بضــرورة تــرك منازلهــم ومغــادرة القريــة، 

وهددتهــم باســتخدام القــوة ضــد كل مــن يتخلــف عــن المغــادرة، 

ــا  ــة عســكرية، وعندم ــى ثكن ــة إل ــل القري كونهــم ســيقومون بتحوي

رفــض األهالــي وبقــوا فــي منازلهــم، جــاءت قــوة عســكرية تابعــة 

ــرت الســكان  ــة وأجب ــازل فــي القري ــى جــوار المن ــي إل لجماعــة الحوث

وعددهــم )54( أســرة  مكونــة مــن مــا يزيــد عــن )324( فــردًا أغلبهــم 

واضطــر  الســالح،  تهديــد  تحــت  الخــروج  علــى  وأطفــال،  نســاء 

ــرك منازلهــم  دون  ــى ت ــد إل ــي تحــت وطــأة الخــوف والتهدي األهال

أن تقــوم الجماعــة بتوفيــر أي ســكن بديــل أو مــالذ آمــن لهــم، ولــم 

يحملــوا معهــم إال احتياجاتهــم التــي يســهل حملهــا، وظروفهــم 

بغايــة القســوة وال يعــرف الغالبيــة إلــى أيــن يذهبــون، واســتقر 

بأغلبهــم الحــال فــي أقــرب منطقــة وهــي قريــة الطفيلــي فيمــا 

ــاورة.  ــات المج ــى المديري ــة عل ــوزع البقي ت

النتيجة:

ــة ومــا ورد فــي شــهادة  ــا اللجن ــي أجرته مــن خــالل التحقيقــات الت

الشــهود، وإفــادات الضحايــا، تبيــن للجنــة أن الجهــة المســئولة عــن 

هــذا االنتهــاك هــي قيــادة جماعــة الحوثــي فــي مديريــة مقبنــة 

بقيــادة المدعــو أميــن حميــدان والمشــرف األمنــي للجماعــة فــي 

محافظــة تعــز.

- نماذج من الوقائع المنسوبة إلى قوات الحكومة الشرعية :

يعيش  بيت  قرى  وسكان  ألهالي  القسري  التهجير  واقعة   -1

والعريش وبيت قويع وفريفر واللحوج بمديرية حيس – محافظة 

الحديدة بتاريخ 2018/8/5م  :

تتلخــص الواقعــة وفقــًا لمــا جــاء في ملــف القضية لــدى اللجنة وما 

تضمنتــه الوثائــق المرفقــة، وعــدد)13( كشــفًا، للضحايــا المهجريــن 

اســتلمتها اللجنــة، موضــح فيهــا اســم رب/ة األســرة وعــدد األفــراد 

وتصنيفهــم ذكــور/ إنــاث وفئاتهــم العمريــة، وبحســب مــا جــاء فــي 

إفــادة الضحايــا وشــهادة الشــهود الذيــن التقــت بهــم اللجنــة ومنهــم 

) ع.ط.ع(، )ع.ع.ب(،) ن. ع. ي(: بأنــه بتاريــخ 2018/2/5م قامــت 

القــوات التابعــة للــواء أول زرانيــق، واللــواء األول تهامــة واللــواء 

الخامــس عمالقــة، وبعــد تقدمهــا إلــى مواقــع قريبــة مــن مديريــة 

العديــن الواقعــة شــمال قريــة بيــت يعيــش والقــرى المجــاورة لهــا، 

بالدخــول إلــى قــرى القــرى وطلبــوا مــن أهلهــا تــرك مســاكنهم 
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إلــى منطقــة عســكرية دون  يــودون تحويلهــا  ومغادرتهــا ألنهــم 

ــي بســبب  ــا رفــض األهال ــي، وعندم ــل لألهال ــأوى البدي ــر الم توفي

فقرهــم وعــدم رغبتهــم فــي الخــروج، قــام المســلحون التابعــون 

لتلــك األلويــة بتهديــد أهالــي تلــك القــرى وكذلــك قــرى فريفــر 

وبيــت ســالم والعريــش واللحــوج والبالــغ عددهــم )2210( مواطنــًا 

الســالح  باســتخدام  والنســاء،  األطفــال  مــن  أغلبهــم  ومواطنــة 

إلجبارهــم علــى الخــروج، وطردهــم مــن مســاكنهم، ممــا اضطرهــم 

للخــروج علــى إثــر ذلــك، وأكثرهــم غــادر القريــة ســيرا علــى األقــدام، 

ومدينــة  حيــس  مديريــة  مــن  مختلفــة  مناطــق  إلــى  وانتقلــوا 

الحديــدة، كمــا انتقــل العديــد منهــم لمحافظــات أخــرى بحثــا عــن 

مــأوى. 

النتيجة: 

ــة ومــا ورد فــي شــهادة  ــا اللجن ــي أجرته مــن خــالل التحقيقــات الت

ــة  ــا، والكشــوفات التــي تحتفــظ بهــا اللجن الشــهود وإفــادة الضحاي

للضحايــا، تبيــن للجنــة أن الجهــة المســئولة عــن هــذا االنتهــاك 

قيــادة  وتحديــدا  الشــرعية  للحكومــة  التابعــة  المشــتركة  القــوات 

اللــواء األول زرانيــق واللــواء األول تهامــة واللــواء الخامــس عمالقــة.

أنجزتهــا  التــي  التحقيقــات  نتائــج  الثانــي:  القســم 
ــي  ــون الدول ــة بالقان ــاكات المتعلق اللجنــة فــي االنته

اإلنســان لحقــوق 
طبقــا لمــا نــص عليــة قــرار إنشــاء اللجنــة، تعتبــر االتفاقيــات الســبع 

ــة وهــي:  ــة اليمني ــل الجمهوري ــا مــن قب األساســية المصــادق عليه

الدولــي  والعهــد  والسياســية،  المدنيــة  للحقــوق  الدولــي  العهــد 

للحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة، واتفاقيــة حقــوق 

الطفــل والبرتوكــوالت الملحقــة بهــا، واتفاقيــة القضاء على أشــكال 

التمييــز ضــد المــرأة، واتفاقيــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري، 

واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، واتفاقيــة حقــوق ذوي االحتياجــات 

الخاصــة وجميــع االتفاقيــات األخــرى المصــادق عليهــا مــن قبــل 

الجمهوريــة اليمنيــة، إلــى جانــب التشــريعات الوطنيــة المرتبطــة 

بتلــك الحقــوق، هــي األســاس القانونــي الــذي تســتند إليــه اللجنــة 

فيمــا يتعلــق بأعمــال الرصــد والتوثيــق والتحقيــق التــي تقــوم بهــا 

فــي االنتهــاكات المتعلقــة بقانــون حقــوق اإلنســان. وبنــاء علــى 

ذلــك فقــد تعــددت أنــواع االنتهــاكات التــي تقــوم اللجنــة برصدهــا 

ــي:  وتوثيقهــا والتحقيــق فيهــا والتــي مــن أهمهــا اآلت

أواًل: القتل خارج إطار القانون: 
خــالل الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر، قامــت اللجنــة برصــد والتحقيق 

فــي عــدد )97( حالــة ادعــاء بالقتــل خــارج إطــار القانــون قامــت 

ــت  ــة، وثبت ــة اليمني ــف مناطــق الجمهوري ــا األطــراف فــي مختل به

مســؤولية جماعــة الحوثــي عــن )42( حالــة، فيمــا ثبتــت مســؤولية 

قــوات الجيــش والجهــات األمنيــة التابعــة للحكومــة عــن )23( حالــة، 

بينمــا ثبتــت مســؤولية جهــات أخــرى عــن 32 حالــة. 

- نماذج من وقائع القتل خارج إطار القانون التي حققت فيها 

اللجنة:

أ. الوقائع المنسوبة إلى جماعة الحوثي:

1- واقعة قتل خارج نطاق القانون للضحية الطفل جميل شريان 

صنعاء  محافظة  حشيش  بني  2005م  مواليد  شمسان  ناجي 

تاريخ 8 /7 /2021 م.

تتلخــص الواقعــة: وفقــًا لمــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة 

بأنــه فــي 9:00 صباحــا بتاريــخ 8 /7 /2021 بقيــام أفــراد نقطــة أمنيــة 

تابــع لمعســكر الحفــاء التــي تســيطر عليــه جماعــة الحوثــي بإطــالق 

النــار علــى الضحيــة جميــل شــريان ناجــي شمســان مــن أبنــاء قريــة 

زجــان عزلــة مرمــر مديريــة بنــي حشــيش محافظــة صنعــاء، أثنــاء مــا 

ــاء  ــه مــن محافظــة صنع ــري يجلب كان يقــود شــاحنة نقــل نيــس ك

لبيعــه فــي مناطــق أخــرى ممــا أدى إلــى مقتلــه.

  وبحســب مــا تضمنتــه الصــور والمحاضــر والتقاريــر لمــكان مســرح 

الجريمــة التــى حصلــت اللجنــة علــى نســخة منهــا و تحتفــظ بهــا 

فــي ملــف القضيــة، ومــا جــاء فــي شــهادة الشــهود وهــم )ع، ع، ا( 
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و)ي، ح، م( بأنــه وأثنــاء مــا مــكان الضحيــة يقــود شــاحنة »قــالب« 

نــوع فلفــو لــون أحمــر يحمــل لوحــة معدنيــة رقــم )2/130102 

نقــل( محمــل بمــادة النيــس »الكــري« لنقلــه مــن عــدة مناطــق 

فــي محافظــة صنعــاء وخاصــة مديريــة بنــي حشــيش إلــى مناطــق 

أخــرى لبيعــه فيهــا، تــم إيقافــه مــن قبــل نقطــة أمنيــة - بشــارع 

خــوالن أمــام مبنــي تمويــن وزارة الداخليــة أمانــة العاصمــة صنعــاء 

لجماعــة  التابــع  رئاســية  حمايــة   89 اللــواء  يســمي  لمــا  والتابعــة 

الحوثــي، والكائــن فــي معســكر الحفــاء الــذي تســيطر عليــه الجماعــة 

- بدعــوى أنــه ممنــوع مــرور الشــاحنات فــي ذلــك الوقــت فخــاف 

الضحيــة لكــون ســنه الزال صغيــرا ال يتجــاوز عمــره ١٧ ســنة وامتنــع 

عــن التوقــف واســتمر فــي قيــادة شــاحنته، فاتبعــه عناصــر مــن 

النقطــة األمنيــة علــى متــن دراجــة ناريــة وهــم المدعــو مبــارك 

أميــن الغرســي وبمشــاركة كل مــن المدعــو محمــد يحيــى هــادي 

العتــادي وزكريــا شــوعى محمــد زهــرة، وعندمــا اقتربــوا منــه حــاول 

أن يوقــف الضحيــة بشــاحنته علــى جانــب الطريــق  علــى نفســه 

زجــاج الشــاحنة وأبوابهــا خوفــًا منهــم إال أنهــم قامــوا بتحطيــم زجــاج 

الشــاحنة وباشــر أحدهــم وهــو المدعــو مبــارك الغرســي بإطــالق النار 

ــه أرداه  ــأن يتركــه إال أن ــة يترجــاه ب ــه، وكان الضحي ــه مــن بندقيت علي

ــاًل بطلقــة ناريــة دخلــت مــن جهــة الفــك األيســر وخرجــت مــن  قتي

مؤخــرة رأســه، وقــد تداعــت أســرة الضحيــة وكثيــر مــن المناصريــن 

والمتضامنيــن معهــم مــن أبنــاء مديريــة بنــي حشــيش وقامــوا 

باعتصــام ونصــب الخيــام بالقــرب مــن مــكان النقطــة األمنيــة التــي 

ــي  ــاة مرتكب ــة بتســليم الجن ــة للمطالب ــل الضحي ــام عناصرهــا بقت ق

ــة. ــم للعدال ــاك لتقديمه االنته

النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ومــا ورد فــي أقــوال 

المبلــغ وشــهادات الشــهود والصــور الفتوغرافيــة ومحاضــر إثبــات 

مســرح الجريمــة فــإن الجهــة المســئولة عــن هــذا االنتهــاك هــي 

قيــادة جماعــة الحوثــي والعناصــر التابعيــن لهــا فــي النقطــة األمنيــة 

المباشــرين فــي ارتــكإب االنتهــاك وهــم مبــارك أميــن الغرســي 

والمدعــو محمــد يحيــى هــادي العتــادي والمدعــو زكريــا شــوعى 

محمــد
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الطفة- محافظة البيضاء، بتاريخ 10/31/ 2021م.

تتلخــص الواقعــة وفقــا لمــا يتضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة 

فــــي قيــــام مجموعــــة مــــن مســــلحي جماعــة الحوثــي باالعتــداء 

ــة الطفــة  علــى حيــاة الضحيــة مــازن توفيــق قاســم الصانــع بمديريـ

محافظــة البيضــاء بتاريــخ  10/31/ 2021م وذلــك بإطـــالق النـــار 

عليــه أثنـــاء مـــروره مـــن النقطـــة األمنيــة وأدى ذلــك إلــى مقتله في 

الحــال.

وبحســـب إفـــادة ذوي الضحيـــة وكذلـــك عـــدد مـــن شـــهود الواقعـــة 

وهـم: )ع. ع. ح. ع(  و  )ص. ص. أ. أ(  والـذين أفـادوا بـأنه في مساء 

يــوم األحــد بتاريــخ 10/31/ 2021م قامــت مجموعـــة مـــن العناصـــر 

المســـلحة التابعـــة لجماعة الحوثي فـــي نقطـة الطفة األمنيـة الكائنـة 

بمنطقــة العريــف، وأثنـــاء مـــرور الضحيـــة بالنقطـــة مســتقال ســيارة ) 

دينــة( مخصصــة لنقــل الديــزل يملكهــا شــخص يدعــى عــادل عنيبــان، 

قادمــة مــن مدينــة رداع وفــي طريقهــا إلــى مدينــة البيضــاء، بإطــالق 

النــار علــى الضحيــة وأصابتــه الطلقــة فــي رأســه وأردتــه قتيــال علــى 

الفــور، وذلــك دون وجـــود أي مســـوغ قانونـــي. 

النتيجة: 

مـــن خـــالل التحقيقـــات التـــي أجرتهـــا اللجنـــة الوطنيـــة ومـــا ورد فـــي 

ــئولة  ــة المسـ ــإن الجهـ ــهود فـ ــهادات الشـ ــة وشـ ــوال ذوي الضحيـ أقـ

عـــن هـــذا االنتهـــاك هـــي جماعــة الحوثــي بقيــادة المشــرف األمنــي 

فــي مديريــة الطفــة العميــد عبداللــه محمــد العربجــي الملقــب ) أبــو 

حســين العربجــي(. 
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محافظة الضالع بتاريخ 2018/3/13م:

تتلخــص الواقعــة وفًقــا لمــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة 

بقيــام مجموعــة مســلحة مــن جماعــة الحوثــي متمركــزة فــي مديريــة 

دمــت محافظــة الضالــع بتاريــخ 2018/3/13 م الســاعة 12 ظهــًرا 

وبجانــب مطعــم حضرمــوت وأثنــاء خــروج الضحيــة إيــاد مثنــى محمــد 

الجحشــي مــن مطعــم حضرمــوت ومعــه ابنــه الــذي يبلــغ مــن العمــر 

5 ســنوات علــى إطــالق الرصــاص عليــه وأصيــب بعــدة طلقــات 

ــة بجانــب المطعــم. ــر اإلصاب ــرأس واأليــدي توفــى علــى إث بال

وبحســب إفــادات أهالــي الضحيــة وكذلــك عــدد مــن شــهود الواقعــة 

وممــن قامــوا بمعاينــة جثــة الضحيــة بعــد اســتالمها مــن جماعــة 

الحوثــي ومنهــم ) م،م،ط،ص( و )ص، ن،ص،أ( والذيــن أفــادوا بــأن 

ــم  ــب مطع ــدة بجان ــي المتواج ــة الحوث ــة مســلحة مــن جماع مجموع

حضرمــوت بدمــت قامــوا بتاريــخ 2018/3/13 م وأثناء خروج الضحية 

بصحبــة ولــده بإطــالق النــار عليــه دون وجــود أي مســوغ قانــوي، 

علــى الرغــم مــن أن الضحيــة معــروف بأنــه مــن أبنــاء المنطقــة وليــس 

ــن، وال ينتمــي ألي جهــة أو  ــاٍد للحوثيي ــه أي نشــاط سياســي مع لدي

تيــار سياســي، وأنــه بعــد إطــالق النــار علــى الضحيــة تــم تركــه ينــزف 

حتــى توفــي، وأصيــب ولــده الطفــل ذو الخمــس ســنوات بالخــوف 

والهلــع لمقتــل والــده أمامــه.

النتيجة:

ــة ومــا ورد فــي  ــة الوطني  مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجن

ــة وشــهادات الشــهود فــإن الجهــة المســؤولة  ــي الضحي أقــوال أهال

ــي المتمركــزة  ــادة وأفــراد جماعــة الحوث عــن هــذا االنتهــاك هــي وقي

ــع. ــة دمــت / الضال فــي مديري
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والمحســوبة  لهــا  التابعــة  والجهــات  الشــرعية  الحكومــة  ب- 

عليهــا:

1- واقعة قتل أحمد ياسر عبدالله- حي المرور- مديرية المظفر 

بتاريخ2021/7/24م:

ــة لــــدى  ــا يتضمنــــه ملــــف القضيــ ــا لمــ ــة، وفقــ تتلخــــص الواقعــ

ــع الشــرطة العســكرية فــي  ــام طقــم عســكري يتب ــة عــن قيــ اللجنــ

المــرور  )20( ســنة مــن حــي  ياســر عبداللــه  أحمــد  باعتقــال  تعــز 

فــي تاريــخ 2021/7/24م وأخــذه إلــى مقــر الشــرطة العســكرية 

جثتــه. الســتالم  ألســرته  فتــرة  بعــد  واالتصــال   واحتجــازه 

وبحســـب إفـــادات أهالـــي الضحيـــة وكذلـــك عـــدد مـــن الشــهود أنه 

فــي تاريــخ 2021/7/24م، فــي تمــام الســاعة )9:00( مســاء كان 

أحمــد ياســر يجلــس جــوار منزلــه فــي حــي المــرور وعنــد )10:00( 

مســاء اتصــل أحمــد ياســر بأخيــه نــواف يقــول أنــه معتقــل فــي 

الشــرطة العســكرية وأن مــن أخــذه مــن جــوار منزلــه طقــم يتبــع 

ــي  ــوم التال ــادة عمــرو الســروري، وفــي الي الشــرطة العســكرية بقي

ذهــب نــواف لزيــارة أخيــه فــي الشــرطة العســكرية لكــن تــم منعــه، 

وتكــرر هــذا طــوال فتــرة االعتقــال وقــد تــم إشــعار نــواف أن قضيــة 

أخيــه ياســر هــي لــدى ضابــط المباحــث العســكرية محمــد البريهــي،  

والــذي قــال لنــواف أنــه تــم منــع الزيــارة عــن أحمــد ياســر ألنــه لــم 

يتــم التحقيــق معــه بعــد، واســتمرت أســرة أحمــد ياســر تحــاول 

زيــارة ابنهــا وهــم يــرددون عليهــم نفــس الجملــة، و يــوم الخميــس 

الموافــق  2021/8/5م، حضــر نــواف إلى بوابة الشــرطة العســكرية 

يســأل عــن أخيــه، قالــوا لــه أنــه تــم أخــذه بطقــم عســكري إلــى جهــة 

مجهولــة، وبحســب بيــان محــور تعــز أنــه تــم نقلــه فــي 2021/8/4 

م، إلــى ســجن األمــن العســكري ويــوم الســبت 2021/8/7 التقــى 

ــره أن أخــاه  ــة العســكرية وأخب ــي بالنياب ــم الجنائ ــواف برئيــس القل ن

أحمــد ياســر قــد حــاول الهــرب مــن ســجن األمــن العســكري فــي 

يــوم الخميــس 2021/8/5م، هــو وســجين آخــر وقامــوا بكســر بــإب 

الســجن الحديــد، وقــام أفــراد الحراســة بإطــالق  النــار وأصيــب أحمــد 

ياســر فيمــا لــم يصــب اآلخــر، وعندمــا ذهبــت أســرة أحمــد إلــى 

ــا  ــم يتعرفــوا عليه ــة أحمــد ل المستشــفى العســكري لمشــاهدة جث

بســبب أن الجثــة كانــت هزيلــة جــدا عكــس مــا كان عليــه، وعليهــا إثــر 

طلــق نــاري فــي الوجــه والرقبــة وآثــار رضــوض فــي الكتــف والركــب 

وشــعره قــد تــم حالقتــه مــن جهــة واحــدة، ورفضــوا اســتالم الجثــة 

إلــى أن يتــم معرفــة الســبب الحقيقــي للقتــل، والتحقيــق فيهــا 

واتخــاذ إجــراءات قانونيــة ضــد المســئولين عــن مقتــل الضحيــة.

النتيجة:

مــن خــالل مــا تضمنــه ملــف القضيــة مــن صــور وتقارير طبيــة، وما 

ورد فــي شــهادة الشــهود، وإفــادة ذوي الضحيــة، تبيــن للجنــة أن 

الجهــة المســئولة عــن هــذا االنتهــاك هــي قيــادة الشــرطة العســكرية 

ــز  ــادة محــور تع ــة مــع قي ــت اللجن فــي محافظــة تعــز، وقــد تخاطب

بشــأن الواقعــة، وتــم اإلفــادة بــأن القضيــة أحيلــت إلــى النيابــة 

ــات  ــه تحقيق ــا ستســفر عن ــة بانتظــار م ــا، واللجن العســكرية لنظره

النيابــة العامــة العســكرية فــي الواقعــة.

في  السنباني،  أحمد  أنور  الملك  عبد  الضحية  قتل  واقعة   -2

مديرية طور الباحة – محافظة  لحج - بتاريخ 10 /9 /2022م:

تتلخــص الواقعــة: بأنــه فــي تاريــخ 10 /9 /2021م قــام أفــراد نقطــة 

ــة طــور الباحــة محافظــة لحــج  - التابعــة  ــة بمديري ــن - الكائن الجبلي

للــواء التاســع صاعقــه الــذي يعــد ضمــن قــوات المجلــس االنتقالــي 

بحجــز واعتقــال الضحيــة عبــد الملــك أنــور أحمــد الســنباني عنــد 

وصولــه النقطــة أثنــاء مــا كان متجهــًا إلــى مســقط رأســه فــي 

محافظــة ذمــار مديريــة ميفعــة عنــس، خــالل عودتــه مــن الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة وصــوال إلــى مطــار عــدن،  ومــن ثــم اقتيــاده إلى 

 مقــر اللــواء التاســع صاعقــة حيــث تعــرض خاللهــا لالعتــداء والقتــل.

صــور  مــن  اللجنــة  لــدى  القضيــة  ملــف  تضمنــه  مــا   وبحســب 

فوتوغرافيــة وتقاريــر و مخاطبــات بيــن الجهــات الرســمية بشــأن 

الواقعــة، ومــا احتــوى الملــف مــن مقاطــع الفيديــو المرفقــة التــي 

تحتفــظ بهــا اللجنــة، وإفــادات أهالــي الضحيــة وشــهادة الشــهود 

الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة ومنهــم: )ح، م، ع، ا(    )ع.م.ن( 

بأنــه بتاريــخ 8 /9 /2021م، وصــل الضحيــة عبــد الملــك أنــور أحمــد 

الســنباني )30ســنة(، إلــى مطــار عــدن الدولــي عائــدًا مــن الواليــات 

حوالــي)10(  دام  أســرته  عــن  غيــإب  بعــد  األمريكيــة  المتحــدة 

قريــة  رأســه  مســقط  إلــى  طريقــه  فــي  كان  وعندمــا  ســنوات، 

ســنبان مديريــة ميفعــة عنــس بمحافظــة ذمــار لزيــارة أســرته وبعــد 

خروجــه مــن المطــار اســتقل ســيارة أجــرة متجهــًا إلــى ذمــار، وعنــد 

وصولــه نقطــة الجبليــن الكائنــة بمديريــة طــور الباحــة محافظــة لحــج 

تــم إيقافــه مــن قبــل أفــراد النقطــة ومــن ثــم احتجــازه ونقلــه إلــى 

مقــر قيــادة اللــواء الــذي يتبعــه أفــراد النقطــة وهــو اللــواء التاســع 

صاعقــة وظــل الضحيــة محتجــزا فــي مقــر قيــادة اللواء لمــدة يومين 

تعــرض خاللهــا لالعتــداء الجســدي علــى ســالمته حتــى فــارق الحيــاة 

 وذلــك بتاريــخ 10 /9 /2021م، كمــا تــم نهــب مقتنياتــه الشــخصية 

ومصادرتهــا، كمــا أفــاد بعــض أهالــي الضحيــة أنــه كان علــى تواصــل 

ــي قامــت باحتجــاز  ــن الت ــى نقطــة الجبلي ــه  إل ــى  وصول معهــم حت

الضحيــة، وأنــه عنــد تأخــر وصولــه وانقطــاع االتصــال بــه، تــم التوجــه 

إلــى أفــراد النقطــة المذكــورة،  وعنــد ســؤالهم عنــه وعــرض صورتــه 

عليهــم، ارتبــك الجنــود الذيــن فــي النقطــة وكان ردهــم: أنــه وقــع 

مــن فــوق الســيارة وتوفــى، ثــم أبلغوهــم أن قائــد اللــواء فــي 

انتظارهــم لمقابلتهــم فــي مقــر اللــواء، وأنــه تــم إســعاف الضحيــة 

قبــل وفاتــه إلــى مستشــفى بيبــي فــي مديريــة البريقــة محافظــة 

عــدن، وعنــد ذهابهــم للمستشــفى أخبرهــم األطبــاء أن الضحيــة 
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وصــل إلــى المستشــفى وعليــه آثــار الضــرب واالعتــداء، وأن أفــراد 

اللــواء نقلــوا جثتــه إلــى مستشــفى الجمهوريــة، وعنــد ذهابهــم 

إلــى مستشــفى الجمهوريــة وجــدوا جثــة الضحيــة ملطخــة بالــدم 

فــي الوجــه وعلــي جســده آثــار لطلقــات ناريــة وبعــض الكدمــات 

المتفرقــة.

النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ومــا ورد فــي أقــوال 

أهالــي الضحيــة ومقاطــع الفيديــو والصــور والمحــررات الصــادرة 

مــن الجهــات الرســمية بشــأن الواقعــة ثبــت لــدي اللجنــة أن الجهــة 

المســؤولة عــن االنتهــاك هــي قيــادة اللــواء التاســع صاعقــة التابــع 

لقــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي وأفــراد نقطــة الجبليــن التابعــة 

لــه بمديــر طــور الباحــة محافظــة لحــج.

مديرية   - الخريبي،  عوض  ناصر  علي  الضحية  قتل  واقعة   -3

عتق، محافظة شبوة - بتاريخ 2018/3/20م. 

تتلخــص الواقعــة: بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة 

وتقريــر الباحــث الميدانــي التابــع للجنــة، بأنه وبتاريــخ 2018/3/20م، 

وفــي تمــام الســاعة السادســة مســاًء قامــت قــوة أمنيــة تابعــة 

للنخبــة الشــبوانية فــي مديريــة عتــق، محافظــة شــبوة، بإيقــاف 

ــي  ــي ناصــر عــوض الخريب ــة عل ــي كان يســتقلها الضحي الســيارة الت

وطلبــوا مــن ركإب الســيارة تســليم بطائقهــم للتأكــد مــن هويتهــم، 

وعلــى إثــر جــدال دار بيــن الضحيــة وقــوات النخبــة، عمــدت هــذه 

القــوات إلــى إطــالق النــار عليــه وأردتــه قتيــال.

وبحســب إفــادات ذوي الضحيــة، وأقــوال الشــهود الذيــن اســتمعت 

إليهــم اللجنــة، وهــم: ) س. ع. س. أ( و   ) ج. س.ح. ل( فإنــه فــي 

ــاء الموافــق 2018/3/20م  تمــام الســاعة )6.00( مســاًء يــوم الثالث

كان الضحيــة علــي ناصــر عــوض الخريبــي مســتقال ســيارة المواطــن 

مــاس  بقريــة  منزلــه  إلــى  فــي طريقــه  كرمــوح  طالــب  محمــود 

إلــى منطقــة  مديريــة عتــق، محافظــة شــبوة، وعنــد وصولهــم 

الكســارة اعترضتهــم قــوة تابعــة للنخبــة الشــبوانية فــي مدخــل 

عتــق الشــرقي؛ مكونــة تقريبــا مــن عشــرين جنديــًا، حيــث طلبــوا 

ــن  ــه، ووقــع جــدال حــاد بي ــه للتأكــد مــن هويت ــة بطاقت مــن الضحي

الضحيــة وعناصــر قــوات النخبــة الشــبوانية؛ قــام علــى إثرهــا جنــود 

ــة  ــت رأس الضحي ــث أصاب ــة، حي ــى الضحي ــار عل ــة بإطــالق الن النخب

ــة؛  ودخلــت مــن منطقــة األذن اليســرى لتخــرج مــن منطقــة الرقب

ــى الفــور. ــه عل وتســبب ذلــك فــي مقتل

النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا جــاء فــي تقريــر 

الباحــث الميدانــي ومــا ورد فــي شــهادات الشــهود، فــإن الجهــة 

المســئولة عــن ارتــكإب هــذا االنتهــاك هــي قــوات النخبــة الشــبوانية 

ــادة المدعــو محمــد ســالم البوحــر. بقي

شعب  باحكيم،  سالم  علي  خالد   / الضحية  قتل  واقــعــة   -4

العيدروس مديرية كريتر محافظة عدن بتاريخ 2022/1/24م.

ــة  ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل تتلخــص الواقعــة وفقــا لمــا تضمن

بحــي  مســاًء  التاســعة  الســاعة  2022/1/24م  تاريــخ  وفــي  بأنــه 

شــعب العيــدروس مديريــة كريتــر، جــاءت قــوة أمنيــة تابعــة لشــرطة 

ــد علــي ســالم باحكيــم مرافقتهــم  ــة خال ــوا مــن الضحي ــر وطلب كريت

بالقــوة  يحاولــون ســحبه  وكانــوا  اســتدعاء،  أمــر  عليــه  أن  بحجــة 

إلــى فــوق الســيارة وأخبرهــم بأنــه ســوف يحضــر غــدًا صباحــا إلــى 

الشــرطة، وكان جنديــًا آخــرًا يجــري مكالمــة، وبعــد أن أكمــل مكالمتــه 

أطلــق طلقــة رصــاص علــى الضحيــة، وأصابتــه فــي الحــوض وبقــي 

ينــزف لمــدة ربــع ســاعة وتوفــي علــى إثــر إصابتــه.

الشــهود  وشــهادة  الضحيــة  ذوي  إفــادة  فــي  ورد  مــا  وبحســب 

والذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة والذيــن قامــوا بمعاينــة الجثــة وهــم 

)س،ع،س،ب(  و )ل،م،ح،ع( و )ع،أ، س، س(، أفــادوا بأنــه فــي 

تاريــخ 2022/1/24م الســاعة التاســعة مســاًء وفــي حــي شــعب 

العيــدروس حضــر ثالثــة أشــخاص يرتــدون زيــًا مدنيــًا، وشــخص رابــع 

ــي  ــد عل ــة/ خال ــزل الضحي ــى من ــر إل ــزي عســكري مــن شــرطة كريت ب

ســالم باحيكــم، وكان متواجــدًا بجانــب بــإب منزلهــم، وطلبــوا منــه 

الذهــإب معهــم إلــى الشــرطة، فــرد عليهــم لــن أذهــب إال باســتدعاء 

عســكريًا  زيــًا  يرتــدي  الــذي  الشــخص  تحــدث  وبعدهــا  رســمي، 

بالموبايــل ويقــول مــا حصلنــا الغريــم وجدنــا أخــاه، وبعــد أن أغلــق 

ــى األرض  ــد عل ــوة وســقط خال ــد بالق ــاول ســحب خال التلفــون وح

ــه الشــرطي الرصــاص )طلقــة واحــدة( وبقــي مشــهرًا  ــق علي وأطل

ينــزف  وبقــى  الحــوض  فــي  أصابتــه،  والطلقــة  عليــه،  الســالح 

حتــى مــات ولــم يتــم إســعافه، وأن مــن تســبب فــي مقتلــه هــم 

الجندييــن علــي ناصــر عــوض الشــنب وســالم ســعيد عــوض باحــاج.

النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة فــي هــذه الواقعــة 

ــة المرفقــة بالملــف، ومــا ورد فــي إفــادة  ــر الطبي ــة والتقاري واألدل

ذوي الضحيــة والشــهود تأكــد لــدى اللجنــة أن المتســببين بهــذا 

االنتهــاك هــي إدارة قســم شــرطة كريتــر، والجنديــان علــي ناصــر 

لقســم  التابعيــن  باحــاج  عــوض  الشــنب وســالم ســعيد  عــوض 

شــرطة كريتــر م/عــدن. 
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ثانيُا: االعتقال واالختفاء القسري
التقريــر مــن رصــد  التــي يغطيهــا  الفتــرة  اللجنــة خــالل  تمكنــت 

والتحقيــق وتوثيــق عــدد )859( حالــة ادعــاء باالعتقــال التعســفي 

جميــع  فــي  األطــراف  مختلــف  بهــا  قامــت  القســري  واالختفــاء 

مناطــق الجمهوريــة اليمنيــة، ثبتــت مســؤولية جماعــة الحوثــي عــن 

عــدد )665( حالــة انتهــاك، فيمــا ثبتت مســؤولية القــوات الحكومية 

والجهــات األمنيــة التابعــة للحكومــة عــن عــدد )166( حالــة. وفيمــا 

يأتــي نمــاذج لعــدد مــن الوقائــع التــي تــم التحقيــق فيهــا مــن قبــل 

ــة: اللجن

1- الوقائع المنسوبة إلى جماعة الحوثي : 

1- واقعة اعتقال الضحية ليبي سالم موسى مرحبي من أبناء 

األقلية اليهودية و)5( آخرين – في مارس 2016م :

تتلخــص الواقعــة: وفقــًا لمــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة 

بأنــه فــي شــهر مــارس مــن عــام 2016م قامــت عناصــر مــن جماعــة 

الحوثــي باعتقــال الضحيــة ليبــي ســالم موســى مرحبــي مــن األقليــة 

اليهوديــة وعــدد )5(  أشــخاص آخريــن، ثالثــة منهــم مــن األقليــة 

ــة إلــى إســرائيل مكتــوب  ــة  بتهمــة تهريــب مخطوطــة أثري اليهودي

عليهــا ســفر مــن التــوراة.

ــا ومنهــم  ــات  أقــارب الضحاي وبحســب مــا ورد فــي إفــادة ومطالب

حبــوب ســالم مرحبــي أخــو الضحيــة ليبــي ومــا تحكيــه الوثائــق 

والمذكــرات الصــادرة مــن جماعــة الحوثــي، بمــا فيهــا األحــكام التــي 

أصدرتهــا المحاكــم التــي تســيطر عليهــا الجماعــة بحــق الضحايــا، 

والتــي تحتفــظ اللجنــة بنســخة منهــا فــي ملــف القضيــة، ومــا 

ورد فــي شــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة ومنهــم: 

)ص، ج، ا( و)ن، ع، ع، ا( فــإن عناصــر مــن جماعــة الحوثــي قامــت 

باختطــاف الضحيــة ليبــي ســالم موســى مرحبــي أو مــا يطلــق علــى 

اســمه مــن قبــل األقليــة اليهوديــة فــي صعــدة ب ليفــي ســالم 

موســى مرهابــي مــن أبنــاء صعــدة – مديريــة كتــاف البقــع – آل 

ــن وهــم:  ــه 6 أشــخاص آخري ســالم ومع

يحيى سليمان موسى مرحبي  - من األقلية اليهودية. 1

ويحيى هارون زنداني – من األقلية اليهودية. 2

سليمان يحيى يعقوب – من األقلية اليهودية. 3

يحيى  علي محمد العصم.. 4

عمار علي مكنون قطاعي.. 5

سمير عبدالله ناصر شايع.. 6

مــن  مجموعــة  مــع  بالمشــاركة  اتهامهــم  خلفيــة  علــى  وذلــك 

ــى  ــاء هجرتهــم مــن اليمــن إل ــة أثن ــة اليهودي األشــخاص مــن األقلي

إســرائيل فــي عــام 2016م - بتهريــب مخطوطة أثرية نادرة من جلد 

الغــزال عمرهــا تقريبــًا يزيــد عــن)800( ســنة، مكتوب عليها ســفر من 

التــوراة  تــم تهريبهــا إلــى إســرائيل، حيــث تــم احتجــاز الضحايــا بدايــة 

فــي معتقــل األمــن القومــي، وتعرضــوا فيــه للتعذيــب والمعاملــة 

ــم  ــم تقديمه ــي ت ــر القانون ــاز غي ــرة مــن االحتج ــد فت القاســية، وبع

عليهــا  تســيطر  التــي  العامــة  األمــوال  محكمــة  أمــام  للمحاكمــة 

الجماعــة، والحكــم عليهــم بالســجن لمــدد تتــراوح مــن ســنتين إلــى 

خمــس ســنوات، وذلــك بموجــب حكــم المحكمــة المذكــورة بتاريــخ 

ــة ليبــي موســى  ــذي نــص علــى حبــس الضحي 3/13/ 2018م، وال

مرحبــي ويحيــى علــي محمــد العصــم لمــدة ســنتين، وحبــس بقيــة 

الضحايــا خمــس ســنوات، وبــراءة عمــار علــي مكنــون وســمير عبــد 

اللــه شــائع، وصــدرت هــذه األحــكام فــي مزعــوم محاكمــة غيــر عادلة 

 وغيــر قانونيــة وال تتوفــر فيهــا أبســط مقومــات المحاكمــة العادلــة.

أمانــة  اســتئناف  محكمــة  أصــدرت  2019م   /9/23 تاريــخ   وفــي 

العاصمــة المســيطر عليهــا مــن قبــل الجماعــة حكمــًا اســتئنافيًا، 

لهــم مــن قبــل  الموجــه  بالتهمــة  بإدانــة جميــع الضحايــا  قضــى 

الجماعــة وهــي تهريــب المخطوطــة واالكتفــاء بمــده الحبــس الــذي 

ثــالث  عــن  تزيــد  والتــي  القومــي  األمــن  فــي معتقــل  قضوهــا 

ســنوات ونصــف، كمــا قضــى ذات الحكــم بســرعة اإلفــراج عن ليبي 

ســالم موســى مرحبــي، إال أنــه وعلــى الرغــم مــن مــرور حوالــي ســبع 

ــراج  ــي باإلف ــة الحوث ــم تقــم جماع ــة ل ــال الضحي ســنوات مــن اعتق

عنــه، رغــم انقضــاء مــدة االعتقــال التــي حكمــت بهــا عليــه، وعلــى 

الرغــم مــن اإلفــراج عــن بقيــة الضحايــا الذيــن كانــوا معــه، وال يــزال 

حتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر معتقــاًل لــدي جهــاز مــا يســمى األمــن 

والمخابــرات التابــع للجماعــة بطريقــة تعســفية ومخالفــة للقوانيــن 

مطالبــات  ورغــم  الدوليــة،  والمعاهــدات  واالتفاقيــات  الوطنيــة 

العديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة المحليــة والدوليــة باإلفــراج عنــه، 

باإلضافــة إلــى إهــدار حقوقــه األخــرى كمعتقــل، ومــن ذلــك منعــه 

مــن التواصــل الدائــم مــع أســرته وكذلــك منعــه مــن التواصــل مــع 

محاميــه، الــذي تعــرض هــو اآلخــر للتهديــد عنــد مطالبتــه باإلفــراج 

عــن الضحيــة.

النتيجة:

الواقعــة ومــا  فــي  اللجنــة  أجرتهــا  التــي  التحقيقــات  خــالل  مــن 

الشــهود،  وشــهادة  كتابيــة  أدلــة  مــن  القضيــة  ملــف  احتــواه 

ــة أن الجهــة  ــا فقــد ثبــت للجن ــات أقــارب الضحاي وإفــادات ومطالب

ــادات  ــي والقي ــة الحوث ــادة جماع ــاك هــي قي ــن االنته المســؤولة ع

األمنيــة التابعــة لهــا فــي جهــازي مــا يســمي األمــن القومــي التــي 

تســيطر عليــه الجماعــة، وجهــاز األمــن والمخابــرات التابــع لهــا.

المركز  ــاة  ودع طــإب  من  طالب   100 عــدد  اعتقال  واقعة   -2

العلياء  الجرش  بقرية   - والتبليغ  الدعوة  لجماعة  التابع  العلمي 

- مديرية ميفعة عنس - محافظة ذمار - بتاريخ 6 /2 /2020م: 

تتلخــص الواقعــة بحســب مــا احتــواه ملــف القضيــة لــدى للجنــة: 

 ،2020/ 2/ 6 الموافــق  )8:00( صباحــا  الســاعة  بأنــه فــي حوالــي 



40 التقرير الدوري العاشر

ــة مــن خمســة  ــي مكون قامــت قــوة مســلحة تابعــة لجماعــة الحوث

أطقــم مســلحة باقتحــام المركــز العلمــي التابــع لجماعــة الدعــوة 

العلميــة،  بالقــوة ومصــادرة مكتبتــه  عليــه  واالســتيالء  والتبليــغ 

واعتقــال مــا يقــارب 100 شــخص مــن الدعــاة والطــإلب الذيــن 

كانــوا متواجديــن فــي المركــز.

ــن  ــغ )ع، ح، أ، ا( والشــهود الذي   وبحســب مــا ورد فــي إفــادة المبل

اســتمعت إليهــم اللجنــة ومنهــم: ) ح، ع، ص، م، ا( و )م، ع، م،ا(  

والذيــن أفــادوا بقيــام عــدد كبيــر مــن المســلحين التابعيــن لجماعــة 

ــادة المدعــو  ــن خمســة أطقــم مســلحة بقي ــى مت ــوا عل ــي كان الحوث

عــادل أحمــد علــي مطهــر المكنــى »أبــو عبــد الملــك المطهــر« - 

ــة ميفعــة  ــًا بمديري المعيــن مــن قبــل جماعــة الحوثــي مشــرفًا أمني

عنــس - بمداهمــة المركــز العلمــي التابــع لجماعــة الدعــوة والتبليــغ 

ــه اجتماعهــم النصــف ســنوي، ومــن  ــوا مجتمعيــن في ــاء مــا كان أثن

ثــم تطويــق المركــز واقتحامــه  وإشــهار أســلحتهم فــي وجــه الدعــاة 

والطــإلب المتواجديــن فيــه، وتجميعهــم فــي حــوش المركــز ومــن 

ثــم اعتقالهــم ونقلهــم علــى ســيارة نقــل »دينــات« تابعــة للجماعــة 

إلــى إدارة أمــن المديريــة، ومــن ثــم قامــوا بتفتيــش المركــز والجامــع 

التابــع لــه والعبــث بمحتوياتهــم ونهــب ومصــادرة جميــع الكتــب 

ــه وإغالقــه مــع  ــى مــا في ــز، واالســتيالء عل ــة المرك ــي فــي مكتب الت

المســجد التابــع لــه لمــدة يوميــن تــم بعدهــا تعييــن خطيــب وأمــام  

للمســجد مــن قبــل الجماعــة، أمــا مــن تــم اعتقالهــم فقــد بلــغ 

عددهــم نحــو 100 شــخص مــن الدعــاة والطــإلب ينتمــون إلــى 

محافظــات مختلفــة، واســتمر اعتقالهــم لمــدد متفاوتــة حيــث تــم 

اإلفــراج عــن البعــض بعــد حوالــي 12 ســاعة بعدهــا، فيمــا تــم إبقــاء 

نحــو 38 ضحيــة فــي االعتقــال، ومنهــم شــيخ المركــز والمســؤول 

ــة مــن التوصــل  ــه الشــيخ ســالم األقمــري، وقــد تمكنــت اللجن علي

إلــى أســماء عــدد 21 ضحيــة، تحتفــظ اللجنــة بأســمائهم لديهــا، 

ــا. ــة أســماء الضحاي ــى بقي ــت تحــاول الوصــول إل والزال

النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة، ومــا ورد فــي 

إفــادة عــدد مــن الضحايــا، تبيــن للجنــة أن قيــادة جماعــة الحوثــي 

فــي محافظــة ذمــار ومشــرفها األمنــي فــي مديريــة ميفعــة عنــس، 

المدعــو عــادل أحمــد علــي مطهــر المكنــى »أبــو عبــد الملــك المطهر، 

هــي المســئولة عــن ارتــكإب هــذا االنتهــاك.

3- واقعة اعتقال )20( مواطنًا - منطقة الحيمة – مديرية التعزية 

– محافظة تعز بتاريخ 2021/1/13م: 

تتلخــص الواقعــة: وفقــا لمــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة، 

لجماعــة  تابعــة  أمنيــة  حملــة  قامــت  2021/1/13م  بتاريــخ  بأنــه 

الحيمــة،  منطقــة  فــي  فيــاض  قريــة   إلــى  بالوصــول  الحوثــي 

واقتحــام عــدد مــن المنــازل واعتقــال عــدد)20( شــخصًا مــن شــباب 

المنطقــة الذيــن كانــوا متواجديــن فــي المنــازل والطرقــات وأماكــن 

ــة. عمالهــم فــي القري

أسماء المعتقلين:

العمراالسمم

18 سنةأحمد عبد الرحمن عبدالله سعيد1

17 سنةبدر حمود عبده سعيد2

29 سنةصادق عبد الله أمين3

22 سنةصالح عبد الله أمين4

18 سنةمحمد عبد الرحمن محمد مارش5

ريان عبدالله ناجي سعيد6
 18 
سنة

35 سنةأمين ناجي سعيد7

17 سنةريان قاسم محمد عثمان8

23 سنةعمرو صادق عبدالله قائد9

أمير مفضل محمد عثمان10
 18 
سنة

18 سنةمصطفى عبدالوهإب محمد سعيد11

18 سنةبشار توفيق محمد12

18 سنةطه ياسين عبده محمد مهيوب13

34 سنةرضوان عبده محمد مهيوب14

40 سنةعبده ناجي محمد عثمان15

32 سنةأمين عبدالله محمد قائد16

22 سنةعبده مقبل أحمد علي17

22 سنةعمرو سعيد ناجي18

21 سنةغمدان عبد الله محمد علي19

رشاد أحمد محمد علي20
  

18سنة

قريــة  أبنــاء  مــن  الضحايــا  ذوي  إفــادات  فــي  ورد  مــا  وبحســب 

فيــاض وقــرى المقــران والدويــر واألجعــود، ومــا أدلــى بــه شــهود 

الذيــن أفــادوا  الواقعــة  ومنهــم )أ.ع.س( و )ع.م.س( و) ج.ع.غ( 

أنــه فــي الســاعة العاشــرة صباحــا بتاريــخ 2021/1/13، جــاءت ثالثــة 

أطقــم عســكرية مســلحة إلــى عزلــة فيــاض المجــاورة لقــرى الحيمــة 

- التــي تعرضــت قبــل ذلــك لحصــار واقتحامــات واعتقــاالت عــدة - 

وداهمــت المنــازل وأثــارت الرعــب والفــزع لــدى األطفــال والنســاء، 

ثــم باشــرت باعتقــال شــبإب العزلــة مــن المنــازل والطرقــات وأماكن 

أعمالهــم واقتيادهــم علــى متــن األطقــم إلــى إدارة أمــن مديريــة 

التعزيــة، ومــن ثــم نقلهــم إلــى ســجن مدينــة الصالــح فــي مدينــة 

تعــز والتحقيــق معهــم وتعذيبهــم وإخضاعهــم لــدورات ثقافيــة، 

وقــد اســتمر أهإليهــم بالمتابعــة لــدى القيــادات األمنيــة والعســكرية 
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أسماء الضحايـا:

العمراالســـــــــــــمم

47 سنةياسر صالح محمد القرقوشي1

70 سنةعبده محمد القرفوشي2

60 سنةجمال ناصر محمد القرفوشي3

27 سنةمعمر محمد حسين القرفوشي4

74 سنةسالم عبده محمد القرفوشي5

60 سنةعبدالله أحمد القرفوشي6

21 سنةعلي فيصل القرفوشي7

20 سمةمحمد صالح علي القرفوشي8

33 سنةمحمد أحمد القرفوشي9

33 سنةناصر عبده أحمد القرفوشي10

عبدالله عبده القرفوشي11
  65
سنة

61 سنةمحمد سالم عبداللهالقرفوشي12

50 سنةسالم علي عبداللهالقرفوشي13

24 سنةعبدالله محمد حسين القرفوشي14

22 سنةحسين أحمد سالم القرفوشي15

16 سنةصالح عبدالله سالم القرفوشي16

16 سنةعبدالله حسين سالم القرفوشي17

33 سنةناصر محمد عبده القرفوشي18

54 سنةناصر عبدالله عمر القرفوشي19

29 سنةمحمد ناصر عبداللهالقرفوشي20

28 سنةعبدالغني أحمد القرفوشي21

12 سنةأمين صالح عبداللهالقرفوشي22

48 سنةعبدالله حسين القرفوشي23

33 سنهعادل صالح ناصر القرفوشي24

30 سنةصالح حسين محمد البجيري25

14 سنةمحمد حسين الخضر الداودي26

36 سنةمحمد موسى علي الحداد27

28 سنةعبدالسالم علي أحمد الحداد28

29 سنةأحمد حسين عبده القرفوشي29

29 سنةمهيوب سالم علي الحداد30

26 سنةنادر علي عبد الله القرفوشي31

34 سنةناجي حسين عبد الله القرفوشي32

42 سنةفضل ناصر محمد القرفوشي33

التابعــة لجماعــة الحوثــي، وتــم اإلفــراج عــن بعضهــم بعــد قرابــة 

شــهر بعــد دفــع مبالــغ ماليــة كبيــرة، فيمــا  اســتمر احتجــاز خمســة 

أشــخاص منهــم حتــى اآلن.

النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد فــي شــهادات 

ــادة  ــة مــن وثائــق تبيــن أن قي ــه ملــف القضي الشــهود ومــا تضمن

ــة  ــر أمــن مديري ــن مدي ــي فــي محافظــة تعــز، والمعي جماعــة الحوث

التعزيــة مــن قبــل جماعــة الحوثــي، والمشــرف األمنــي فــي المديرية 

هــم المســئولين عــن ارتــكإب هــذا االنتهــاك.

4- واقعـة اقتحـام قريـة الحجلة - بمديريـة ذي ناعم - محافظـة 
البيضاء واعتقـال 33 شخصا من مواطني القرية بتاريخ 6/ 12/ 

2019م. 

ــه فــي يــوم الجمعــة بتاريــخ 6/ 12/ 2019م  ــة بأنـ تتلخـــص الواقعـ

وتحديدا الســـاعة )4.00( عصرا فـــي قرية الحجلة بمديريـــة ذي ناعم 

- محافظــة البيضــاء، قامـــت قـــوة عســـكرية تابعـــة لجماعــة الحوثــي 

باقتحام القرية واعتقـــال عـــدد )33( شخصًا من ضمنهم )4( أطفال 

لرفضهــم طلــب جماعــة الحوثــي بحمايــة المواقــع الحوثيــة القريبــة 

مــن القريــة والمشــاركة فــي الدفــاع عنهــا مــن أي هجــوم مــن قبــل 

أفــراد المقاومــة، وذلــك بعــد حادثــة نصــب كميــن لشــخصين مــن 

جماعــة الحوثــي  صبــاح يــوم الجمعــة  6/ 12/ 2019م. 

وبحســـب مـــا تضمنـــه ملـــف القضيـــة لـــدى اللجنـــة، ومـــا ورد فـــي 

إفـــادة الضحايـــا وشـــهادة الشـــهود الذيـــن اســتمعت إليهــــم اللجنــة 

ومنهــــم: )خ. ص. ط. أ(  و  )م. س. م. أ( فإنــه وبتاريــخ 6/ 12/ 

الحجلــة  قريــة  فـــي  )4.00( عصــرا  الســـاعة  تمــام  2019م وفــي 

بمديريـــة ذي ناعــم - محافظــة البيضــاء، قامـــت قـــوة عســـكرية 

تابعـــة لجماعــة الحوثــي باقتحــام القريــة واعتقــال عــدد ) 33( ضحيـــة 

بالقــوة علــى متــن أطقــم عســكرية  القريــة وأخذهــم  أبنــاء  مــن 

تتبــع جماعــة الحوثــي واحتجازهـــم فــي معتقــالت تتبــع الجماعــة 

فــي منطقــة ) المنقطــع(، وذلــك بســبب رفــض شــيوخ القريــة 

االســتجابة لطلــب الجماعــة بحمايــة المواقــع الحوثيــة مــن هجمــات 

المقاومــة والمشــاركة معهــا فــي القتــال، وقــد جــاءت هــذه الحملــة 

بعــد كميــن نصبتــه المقاومــة لشــخصين مــن جماعــة الحوثــي كانــا 

علــى متــن دراجــة ناريــة فــي موقــع يطــل علــى قريــة الحجلــة. وعلــى 

ــة ويقــع فــي مــكان  ــد عــن موقــع القري ــن بعي الرغــم مــن أن الكمي

تتمركــز فيــه قــوة حوثيــة؛ إال أن الحوثييــن صبــوا جــام غضبهــم علــى 

ــة اعتقــاالت تعســفية ضدهــم شــملت  ــة وقامــوا بحمل أهــل القري

أطفــال وشــيوخ دون مراعــاة لســنهم، واحتجزتهــم لعــدة أيــام بغيــة 

ــك.  ــة مواقعهــا لكنهــم رفضــوا ذل ــى حماي إجبارهــم عل
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النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد فــي أقــوال 

الضحايــا وشــهادة الشــهود، تبيــن للجنـة أن الجهـة المسـؤولة عـن 

ــاك هـــم قيــادة جماعــة الحوثــي فــي محافظــة  ــذا االنتهـ ارتــكإب هـ

البيضــاء والمشــرف األمنــي للجماعــة فــي مديريــة ذي ناعــم المدعــو 

عبداللــه محمــد الريامــي الملقــب بـــ )أبــو هاشــم(.

األمنية  والجهات  الوطني  الجيش  إلى  المنسوبة  الوقائع   -2

التابعة للحكومة : 

1- واقعة اعتقال عدد )7( مواطنين في مطار عدن الدولي – من 

أبناء مديرية عنس محافظة ذمار بتاريخ 27 /3 /2022 م.

تتلخــص الواقعــة: وفقــًا لمــا تضمنــه ملف القضية لــدى اللجنة بأنه 

فــي تمــام الســاعة 3:00 عصــرًا بتاريــخ 27 /3 /2022م قــام عناصــر 

أمــن مطــار عــدن الدولــي باعتقــال ســبعة ضحايــا مــن المدنييــن مــن 

أبنــاء محافظــة ذمــار مديريــة عنــس أثنــاء ســفرهم إلــى المملكــة 

األردنيــة الهاشــمية عبــر مطــار عــدن الدولــي واســتمر اعتقــال أربعــة 

منهــم لمــدة شــهر، بينمــا ال زال ثالثــة منهــم معتقليــن فــي ســجن 

بيــر أحمــد حتــى كتابــة التقريــر.

 وبحســب مــا ورد فــي إفــادة أهالــي الضحايــا وإفــادة المبلــغ )ي، م، 

م، ع( والشــهود الذين اســتمعت إليهم اللجنة ومنهم : )س، ع، ع، 

ا( و )ح، ع، م، ش( والذيــن أفــادوا  بأنــه بينمــا كان الضحايــا المبينــة 

ــر  ــة الهاشــمية عب ــى المملكــة األردني ــاه مســافرين إل أســماؤهم أدن

مطــار عــدن الدولــي بجــوازات ووثائــق ســفر رســمية وقانونيــة، 

وعنــد وصولهــم إلــى مطــار عــدن الدولــي حســب موعــد الرحلــة تــم 

ــدون أن توجــه إليهــم  ــل عناصــر أمــن المطــار وب اعتقالهــم مــن قب

ــر أحمــد دون إبــالغ  ــم إيداعهــم فــي ســجن بي ــم ت أي تهمــة ومــن ث

ــى  ــخ 27 /3 /2020 م إل ــك مــن تاري ــر مــن شــهر، وذل ــم ألكث أهإليه

تاريــخ 4 /5 /2022 ثــم بعدهــا تــم اإلفــراج عــن أربعــة منهــم فقــط، 

بينمــا الزال ثالثــة منهــم معتقلــون فــي الســجن دون الســماح لهــم 

بالتواصــل مــع ذويهــم أو أســرهم أو الســماح ألهإليهــم بمعرفــة 

ــى القضــاء  ــم عل ــم أو عرضه ــم إحالته ــم يت ــا ل ــم كم ســبب اعتقاله

وفقــا للقانــون والضحايــا هــم:

أسماء الضحايـا:
حالة الضحيةاالسمم

الزال معتقاًلعبد المجيد عبدالله الهاجري1

الزال معتقاًل أدهم عبد الرحمن عبدالله شرهان2

الزال معتقاًل محمد حفظه الله زيد علي صالح 3

مفرج عنهمحمد جميل زيد الحصيني4

مفرج عنهإبراهيم علي محمد طامع5

مفرج عنهوليد حسين العنسي 6

مفرج عنههشام حفظ الله علي عزام7

النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة الوطنيــة ومــا ورد فــي 

شــهادات الشــهود فــإن الجهــة المســئولة عــن هــذا االنتهــاك هــي 

إدارة أمــن محافظــة عــدن بقيــادة اللــواء مطهــر الشــعيبي مديــر 

األمــن، وقيــادة أمــن مطــار عــدن ومديــر ســجن بيــر أحمــد لقبولــه 

ــون. ــة وفقــا للقان ــدون أوامــر قضائي احتجــاز أشــخاص ب

2- واقعة اعتقال عدد 13 شخصًا من أبناء محافظة البيضاء في 
مديريتي سباح ورصد في محافظة أبين، بتاريخ8/ 7/ 2021م.

تتلخـــص الواقعـــة بأنـــه وبتاريخ 8/ 7/ 2021م في الســـاعة )5.00( 

مساًء من يوم الخميس فـــي منطقة سباح بمحافظة يافع قامـــت 

قـــوة عســـكرية تابعـــة للحزام األمني باعتقـــال عـدد )13( ضحية أثناء 

مرورهــم فــي الطريــق العــام بغيــة التوجــه إلــى محافظــة البيضــاء 

دون  أي مســوغ مــن القانــون.

وبحســـب مـــا تضمنـــه ملـــف القضيـــة لـــدى اللجنـــة، ومـــا ورد فـــي 

إفـــادة الضحايـــا وشـــهادة الشـــهود الذيـــن اســتمعت إليهــــم اللجنــة 

ومنهــم: )م. ع. م. أ(  و  ) م. ع. ع. أ( فإنه وبتاريخ 8/ 7/ 2021م، 

ــاعة 5.00 مســاًء، بينمــا كان الضحايــا الخمســة  يــوم الخميــس السـ

مــن مقاومــة آل حميقــان مــن البيضــاء يســتقلون ســيارتهم وهــم 

قادمــون مــن مديريــة لــودر التابعــة لمحافظــة أبيــن باتجــاه مديريــة 

الزاهــر التابعــة لمحافظــة البيضــاء، تــم إيقافهــم بنقطــة مســتحدثة 

ــن  ــد الســيلة بي ــة تعــرف بالســيلة البيضــاء، تمت فــي منطقــة جبلي

محافظــة البيضــاء ولــودر فــي محافظــة أبيــن منطقــة يافــع، وتتبــع 

هــذه النقطــة األمنيــة قوات الدعم واإلســناد والحزام األمني )محور 

يافــع(. وقــد قــام الضحايــا بمحــاورة أفــراد النقطــة والتوضيــح لهــم 

بأنهــم مــن أبنــاء مقاومــة مديريــة ذي ناعــم م/ البيضــاء، وأنهــم فــي 

طريقهــم إلــى مســقط رأســهم، لكــن دون فائــدة حيــث عمــد أفــراد 

ــة  ــى ســحب بطائقهــم وأفأدتهــم بأنهــا إجــراءات اعتيادي النقطــة إل

 للتأكد من هويتهم وســيتم إطالق ســراحهم فور االنتهاء من ذلك. 

وتــم  األمنيــة،  النقطــة  تتبــع  ســيارتين  فــي  الضحايــا  وصعــد 

نقلهــم إلــى مركــز مديريــة ســباح بمحافظــة يافــع، وهنــاك تــم 
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والــزج  معهــم  يحملونهــا  كان  التــي  الشــخصية  المتعلقــات  أخــذ 

بهــم فــي مدرســة فــي مديريــة ســباح تــم تحويلهــا إلــى ســجن 

وغــرف  كزنازيــن  فصولهــا  واســتخدموا  األمنــي،  للحــزام  تابــع 

تحقيــق للمحتجزيــن. وهنــاك وجــدوا أيضــًا عــددًا مــن المحتجزيــن 

مــن أفــراد المقاومــة وعددهــم ســتة أفــراد؛ مــن بينهــم ســائق 

الســيارة الصالــون التــي تــم اســتئجارها مــن لــودر لنقلهــم إلــى 

مديريــة الزاهــر. وأثنــاء احتجازهــم وصــل الطقــم الخــاص بمقاومــة 

البيضــاء للتفاهــم مــع إدارة أمــن المديريــة علــى متنــه شــخصان، 

لكــن الحــزام األمنــي قــام باحتجازهــم. وقــد تــم توجيــه اتهامــات 

مختلفــة للضحايــا منهــا أنهــم ليســوا مــن مقاومــة البيضــاء بــل 

 هاربيــن مــن جبهــة القتــال، وتــارة أخــرى أنهــم مــن تنظيــم القاعــدة.

ــق معهــم، وفــي  ــم التحقي ــا ت ــاز الضحاي ــي الحتج ــوم التال وفــي الي

ــات  ــا مــن العملي ــات بشــأن الضحاي ــت تصــل بالغ ــاء كان ــك األثن تل

تجاهلــوا  األمنــي  الحــزام  أفــراد  أن  غيــر  عنهــم،  اإلفــراج  تطلــب 

ذلــك. وفــي اليــوم الثالــث مــن االعتقــال الموافــق األحــد بتاريــخ 

2021/7/11م تــم نقــل الضحايــا إلــى مديريــة رصــد فــي يافــع. 

تــم  2021/7/12م  بتاريــخ  الرابــع الموافــق االثنيــن  اليــوم  وفــي 

نقلهــم مجــددا إلــى معســكر اللــواء الرابــع حــزام أمنــي فــي محافظــة 

ــواء الخامــس دعــم  ــى معســكر الل ــم جــرى نقلهــم إل لحــج، ومــن ث

وإســناد وإدارة أمــن محافظــة لحــج، وهنــاك تــم إيــداع الضحايــا فــي 

ــى  ســجن مكافحــة اإلرهــإب بمحافظــة لحــج، ليســتمر ســجنهم حت

تاريــخ 2021/7/20م، وفــي هــذا اليــوم الــذي كان موافقــا لعيــد 

األضحــى المبــارك تــم إطــالق ســراح ثالثــة مــن الضحايــا فقــط، فــي 

ــخ 26/ 8/ 2021م بعــد  ــن بتاري ــم إطــالق ســراح اثنيــن آخري ــن ت حي

وصــول توجيهــات مــن المحافــظ وقيــادات أخــرى. فــي حيــن اســتمر 

اعتقــال البقيــة حتــى أخلــو ســبيل الجميــع الحقــا بعــد توجيهــات مــن 

ــة ومحافــظ محافظــة لحــج. ــر الداخلي وزي

والضحايـا هـم:

العمراالسمم

53 سنةمحمد عبدالله عثمان الحميقاني1

52 سنةحسين صالح محمد الحميقاني2

31 سنةمحمد الخضر عبدالقادرالحميقاني3

28 سنةعلي صالح محمد عثمان الحميقاني4

أسامه محمد عوض عبدالله العولقي5
 28   

ســنة

33 سنةيحيى أحمد محمد الفقير6

42 سنةأحمد محمد عبدالله7

26 سنةعمر صالح صالح علي الجرهومي8

27 سنةصالح ناجي مسعد الجرهومي9

29 سنةعبدالله ناجي مسعد الجرهومي10

28 سنةعبدالباري محمد أحمد غرامه11

35 سنةأحمد محمد سالم الخوالني12

32 سنةحسين عمر محمد الجرهومي13

النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد فــي أقــوال 

ــا وشــــهادة الشــــهود، تبيــــن للجنـــة أن الجهـــة المســـؤولة  الضحايــ

عـــن ارتــكإب هـــذا االنتهـــاك هـــي:- قــوات الحــزام األمنــي والدعــم 

واإلســناد )محــور يافــع( بقيــادة عبدالعزيــز المنصــوري، و) اللــواء 

ــح الســيد. ــادة صال ــن( بقي الخامــس بلحــج – تب

3- واقعة اعتقال محمد قائد العباسي ومجيد ثابت ياسين – في 

مدينة مأرب – محافظة مأرب بتاريخ 2020/8/15م:

تتلخــص الواقعــة أنــه فــي الســاعة )3( مســاًء مــن يــوم الســبت 

الموافــق 2020/8/15م قامــت مجموعــة تابعــة لألمــن السياســي 

فــي محافظــة مــأرب باعتقــال كٍل مــن محمــد علــي قائــد عبــده 

 28( الحبيــب  عبــد  ياســين  ثابــت  ومجيــد  ســنة(   30( العباســي 

ســنة( مــن مقــر عملهــم فــي مطعــم الشــيباني فــي مدينــة مــأرب 

ــى األمــن السياســي ومنعهــم مــن التواصــل  واعتقالهــم فــي مبن

مــع أســرهم.

ــة، ومــا ورد فــي  ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل وبحســب مــا تضمن

إفــادة ذوي الضحايــا وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم 

تابعيــن  أفــرادًا  بــأن  و)ح.ع.أ(  و)أ.أ.م(  )ب.ع.ق(  ومنهــم:  اللجنــة 

لألمــن السياســي فــي محافظــة مــأرب جــاؤوا إلــى مبنــى مطعــم 

الشــيباني الكائــن فــي شــارع األربعيــن بمدينــة مــأرب فــي الســاعة 

وقامــوا  الموافــق2021/8/15م  الســبت  يــوم  مــن  عصــرا   )3(

بينهــم  ومــن  الشــيباني  مطعــم  موظفــي  مــن  عــدد  باعتقــال 

مالــك المطعــم وابنــه وإيداعهــم فــي مركــز االحتجــاز التابــع لألمــن 

السياســي، وبعــد أســبوع تــم اإلفــراج عــن مديــر المطعــم وابنــه 

وعــدد مــن الموظفيــن، ورفــض اإلفــراج عــن كل مــن محمــد علــي 

والــد  ثابــت دون مبــرر، وبرغــم متابعــة  العباســي ومجيــد  قائــد 

الضحيــة محمــد قائــد لــدى إدارة األمــن السياســي الــذي اضطــر 

لتحمــل مشــقة الســفر مــن تعــز إلــى مــأرب وتقديــم شــكوى إلــى 

النائــب العــام للجمهوريــة الــذي وجــه رئيــس المحكمــة الجزائيــة 

المتخصصــة فــي مــأرب بتحويــل الملــف مــن األمــن السياســي 

ــة العامــة إذا وجــد مســوغ قانونــي لالعتقــال أو اإلفــراج  ــى النياب إل

عــن المحتجزيــن فــورًا، إال أن األمــن السياســي لــم يتجــاوب مــع 

أوامــر النائــب العــام وال مذكــرة النيابــة الجزائيــة المتخصصــة بســرعة 

اإلفــادة عــن ســبب الحجــز وإحالــة األوليــات للنيابــة العامــة، وال يــزال 
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 الضحيتــان محتجــزان فــي مبنــى األمــن السياســي حتــى اليــوم.

تــم  اللجنــة،  قبــل  مــن  والمتابعــة  التحقيــق  والســتكمال عمليــة 

ــر جهــاز األمــن السياســي بمحافظــة مــأرب  ــى مدي ــر مذكــرة إل تحري

للتوضيــح حــول أســبإب االعتقــال طيلــة الفتــرة الســابقة، وضــرورة 

إحالــة المحتجزيــن للقضــاء أو اإلفــراج عنهمــا طبقــا للقانــون، إال أن 

اللجنــة لــم تحصــل علــى أي رد مــن قبــل جهــاز األمــن السياســي 

حتــى اآلن.

النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد فــي شــهادات 

ومرفقــات  وثائــق  مــن  القضيــة  ملــف  تضمنــه  ومــا  الشــهود 

الجزائيــة المتخصصــة  النيابــة  العــام ورئيــس  النائــب  وتوجيهــات 

فــي محافظــة مــأرب، وامتنــاع فــرع جهــاز األمــن السياســي فــي 

مــأرب عــن الــرد علــى استفســارات اللجنــة، فإنــه ثبــت لــدى اللجنــة 

مســئولية جهــاز األمــن السياســي فــي مأرب عــن اعتقــال المذكورين 

وتقييــد حريتهمــا قرابــة عاميــن وحرمأنهمــا مــن الحــق فــي الوصــول 

ــة القانــون. ــة وحماي إلــى العدال

4- واقعة اإلخفاء القسري لعدد )10( صيادين – مديرية الخوخة- 
محافظة الحديدة بتاريخ 2022/1/5:

تتلخــص الواقعــة بأنــه فــي الســاعة )5( مــن مســاء يــوم األربعــاء 

الموافــق 2022/1/5م، قامــت عناصــر تابعــة للقــوات البحريــة فــي 

المنطقــة العســكرية الخامســة باعتقــال )10( صياديــن مــن أبنــاء 

حــارة الربصــة مديريــة الحــوك محافظــة الحديــدة أثنــاء قيامهــم 

بعمليــة الصيــد علــى قاربهــم فــي ميــاه البحــر األحمــر غــرب مديريــة 

ــا هــم: ــة، والضحاي اللحي

أسماء المخفيين:

العمراالسمم

54 سنةحسين عبد الله كانون1

25 سنة مختار حسن عبد الله كانون2

42 سنةعبد الله إسماعيل مشرعي3

37 سنةأنور حسين عبد الله كانون4

39 سنةفؤاد عمر عمر علي 5

39 سنةعيسى سالم عيسى احمد عفش6

44 سنةهارون صالح مجمل7

36 سنةعلي حسن يحي 8

40 سنةعباس أحمد 9

45 سنةالسياغي علي يحي علي10

ــا ورد فــي  ــة، وم ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل ــا تضمن وبحســب م

إفــادة ذوي الضحايــا وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم 

أفــادوا  الذيــن  اللجنــة ومنهــم: )ع.ا.ي( و )م.ص.م( و)  م.أ.ع.ع( 

أن )10( صياديــن مــن أبنــاء حــارة الربصــة مديريــة الحــوك محافظــة 

الحديــدة خرجــوا مــن منازلهــم كعأدتهــم صبــاح يــوم األربعــاء الموافــق 

ــاة البحــر األحمــر  ــد فــي مي ــى قاربهــم للصي ــك عل 2022/1/5م، وذل

ــد لهــم، وعنــد وصولهــم  فــي الســاعة )5(  ــرزق الوحي ــه مــورد ال كون

مســاًء إلــى جزيــرة الســوابع الواقعــة غــرب مديريــة اللحيــة محافظــة 

الحديــدة تعطــل بهــم القــارب، وإذا بقــارب تابعــة للقــوات البجريــة 

فــي المنطقــة العســكرية يقتــرب منهــم وتقــوم عناصــره باعتقالهــم 

ــة، ورفــض الســماح لهــم بالتواصــل مــع  ونقلهــم إلــى جهــة مجهول

ــة مصيرهــم. أســرهم ومعرف

والســتكمال عمليــة التحقيــق ومعرفــة اإلجــراءات التــي اتبعتهــا قيــادة 

المنطقــة العســكرية، قامــت اللجنــة بتحريــر مذكــرة استفســار إلــى 

قائــد المنطقــة العســكرية لتوضيــح أســبإب ومــكان احتجــاز الصياديــن 

طيلــة الفتــرة الماضيــة والتوجيــه بإحالتهــم للقضــاء أو اإلفــراج عنهــم 

طبقــًا للقانــون، إال أن اللجنــة لــم تتلــَق أي رد بشــأن المحتجزيــن حتــى 

اآلن.

النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد فــي شــهادات 

الشــهود، فقــد تأكـــد لـــدى اللجنـــة بــأن الحكومــة الشــرعية ممثلــة 

بقيــادة المنطقــة العســكرية الخامســة هــي المســئولة عــن إخفــاء 

الصياديــن المذكوريــن فــي الواقعــة.
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ثالثًا: التعذيب وسوء المعاملة:
خــالل الفتــرة التــي يغطيهــا التحقيــق قامــت اللجنــة برصــد حوالــي 

)25( حالــة ادعــاء بالتعذيــب والمعاملــة الالإنســانية والمهينــة قامــت 

بهــا مختلــف األطــراف فــي عــدد مــن مناطــق الجمهوريــة اليمنيــة. 

وقــد حققــت اللجنــة فــي جميعهــا، وقــد ثبتــت مســؤولية جماعــة 

الحوثــي عــن )20( حالــة، فيمــا ثبتــت مســؤولية قــوات الجيــش 

ــة التابعــة للحكومــة عــن عــدد )5( حــاالت، وفيمــا  والجهــات األمني

يأتــي نمــاذج لبعــض الوقائــع التــي تــم التحقيــق فيهــا مــن قبــل 

اللجنــة:

1- جماعة الحوثي : 

1- واقعة تعذيب حتى الموت للضحية رامي حسن محمد غازي- 
مديرية المحابشة - محافظة حجة بتاريخ 1 /12 /2021.

تتلخــص الواقعــة وفقــًا لمــا تضمنــه ملــف القضية لــدى اللجنة وما 

احتــواه مــن صــور وتقاريــر، ومــا جــاء فــي إفــادة المبلــغ )أ، م، ح، ر( 

وأقــوال الشــهود الذيــن اســتمعت لهــم الجنــة ومنهــم : )س، أ، أ، ر( 

و)ع، ح، أ ا( والذيــن أفــادوا بأنــه فــي حوالــي الســاعة   10:00 صباحــًا 

لجماعــة  تابعــة  قامــت مجموعــة مســلحة  1 /12 /2021م   بتاريــخ 

الحوثــي بقيــادة المدعــو خالــد يحيــى النعمــي المشــرف األمنــي 

حســن  رامــي  الضحيــة  باختطــاف  المحابشــة  بمديريــة  للجماعــة 

محمــد غــازي مــن ســوق القــات بمدينــة المحابشــة محافظــة حجــة 

بتهمــة أنــه قــام بســب وشــتم قائــد الجماعــة عبــد الملــك الحوثــي 

بســبب غــالء االســعار، وكذلــك وضــع صــور الرئيــس اليمني الســابق 

خلفيــة علــى حســابه علــى الواتســاب، ومــن ثــم قامــوا بنقلــه إلــى ما 

يســمي األمــن الوقائــي التابــع للجماعــة بمحافظــة حجة حيث اســتمر 

معتقــاًل لديهــم لمــدة خمســة أشــهر، تعــرض خاللهــا للتعذيــب 

أبغلــت  5 /4 /2021م  وبتاريــخ  وفاتــه  إلــى  أدى   الــذي  الوحشــي 

جماعــة الحوثــي والــد الضحيــة بالحضــور الســتالم جثتــه مــن ثالجــة 

المستســفى، إال أن أســرته رفضــت اســتالمها قبــل إجــراء تحقيــق 

فــي الواقعــة، وقــد أفــاد ذوو الضحيــة والشــهود الذيــن اســتمعت 

لهــم اللجنــة أنهــم شــاهدوا علــى جثــة الضحيــة فــي المستشــفى آثــار 

التعذيــب والضــرب الــذي تعــرض لــه الضحيــة، و أن جماعــة الحوثــي 

تمــارس وعبــر وســطاء و مشــائخ قبلييــن الضغــط علــى أوليــاء دم 

الضحيــة الســتالم الجثــة ودفنهــا رغــم رفضهــم ذلــك ومطالبتهــم 

بالقبــض والتحقيــق مــع األشــخاص الذيــن قامــوا بالتبليــغ عــن 

باختطافــه وتعذيبــه وتقديمهــم  الذيــن قامــوا  الضحيــة وكذلــك 

للعدالــة.

النتيجة:

ومــا  الوطنيــة  اللجنــة  أجرتهــا  التــي  التحقيقــات  خــالل  مــن 

الجهــة  فــإن  الشــهود  وشــهادات  المبلــغ  أقــوال  فــي  ورد 

الحوثــي  جماعــة  قيــادة  هــي  االنتهــاك  هــذا  عــن  المســئولة 

يحيــى  خالــد  والمدعــو  حجــة  محافظــة  فــي  األمنــي  ومشــرفها 

المحابشــة. بمديريــة  للجماعــة  األمنــي  المشــرف   النعمــي 

الفقير  محمد  موسى  مطلوب  الضحيــة  تعذيــب  واقعــة   -2
بتاريخ  البيضاء  محافظــة  ناعم  ذي  مديريــة  طيإب  بمنطقة 

2017/5/25م. 

ــدى  ــق لــ ــه ملــــف التحقيــ ــا يتضمنــ ــا لمــ ــة وفقــ تتلخــــص الواقعــ

اللجنــــة الوطنيــــة فــــي قيــــام مجموعــــة مــــن مســـلحي جماعــة 

الحوثــي تاريــــخ 2017/5/25م باعتقــال الضحيــــة مطلــوب موســى 

محمــد وأخــذه مــن بقالتــه التــي يمــارس عملــه فيهــا دون مســوغ 

قانونــي و نقلـــه إلـــى أحـــد معتقـــالت جماعــة الحوثــي حيــث تعــرض 

هنــاك للتعذيــب البدنــي والنفســي حتــى فـــارق الحيـــاة تحـــت وطـــأة 

التعذيـب.

وبحســــب إفــــادات ذوي الضحية ومــــا جــــاء فــــي شــــهادة شــــهود 

الواقعــة ومنهـم: )ع. أ. ع(  و )ج. ع. ص(  فأنه وبتاريخ  2017/5/25م 

أقدمت مجموعـــة مـــن العناصـــر المســـلحة التابعـــة لجماعة الحوثي 

بمداهمــة بقالــة الضحيـــة مطلــوب موســى محمــد الفقيــر في قرية 

ــارة  ــة فــي عم ــع الجماع ــي تتب ــه أحــدى الســجون الت ــإب وأودعت طي

تدعــى الرويبــي، ومــن ثــم جــرى نقلــه إلــى ســجن األمــن السياســي 

فــي مدينــة البيضــاء بتهمــة البيــع والتعامــل مــع المقاومــة، ثــم 

أنــه وبعــد نقــل الضحيــة منــع عنــه الزيــارة أو التواصــل مــع عائلتــه. 

وأثنـــاء التحقيـــق مـــع الضحيـــة تعـــرض للتعذيـــب الشــديد وأصيــب 

بأمــراض وإصابــات مزمنــة اســتمرت معــه حتـــى فـــارق الحيـــاة بعــد 

ثــالث ســنوات مــن اعتقالــه متأثــرا بمــا تعــرض لــه مــن تعذيــب. ثــم 

ــة بالوفــاة  ــرة الضحيـ ــي أسـ ــه أبلغــت جماعــة الحوث ــه وبعــد وفات أن

وطلبــت منهــم الحضــور الســتالم جثتــه وبالفعــل تـــم اســتالم الجثة 

ودفنـــها مـــن قبـــل األســـرة فــي مقبــرة القرية.  

 النتيجة:

مـــن خـــالل التحقيقـــات التـــي أجرتهـــا اللجنـــة الوطنيـــة ومـــا ورد 

فـــي أقـــوال أهالـــي الضحايـــا وشـــهادات الشـــهود ومـــا تحكيـــه 

المســـئولة  الجهـــة  فـــإن  بالملــف،  المرفقـــة  والوثائـــق  الصـــور 

عـــن هـــذا االنتهـــاك هـــي قيـــادة جماعــة الحوثــي فـــي مديريــة ذي 

ــو حمــود شــتان شــميلة  ــة بالمدع ــة البيضــاء ممثل ــم ومحافظــ ناع

ــده  ــي للجماعــة فــي المحافظــة، والمدعــو وادع عب المشــرف األمن

جزيــالت وغالــب حفــظ اللــه طــوف المشــرفين علــى فــرع جهــاز 

البيضــاء. فــي  السياســي  األمــن 
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2- الحكومة الشرعية والجهات المحسوبة عليها :

مديرية   – حيدر  مهيوب  علي  خالد  الضحية  تعذيب  واقعة   -1

القاهرة- محافظة تعز- بتاريخ 2018/6/8م: 

ــة  ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل ــا تضمن ــًا لم تتلخــص الواقعــة وفق

ــال  ــة باعتق ــواء العصب ــة لل ــام خمســة أطقــم عســكرية تابع ــن قي ع

وتعذيــب الضحيــة خالــد علــي مهيــوب حيــدر )37 ســنة( فــي الســاعة 

)5:30( مســاًء يــوم الجمعــة الموافــق 2018/6/8م.

وبحســب مــا ورد فــي إفــادات الضحيــة، ومــا أدلــى بــه شــهود 

الواقعــة الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة ومنهــم )أ.ه.م( و ) ي.ق.ل( 

الموافــق  الجمعــة  يــوم  مســاء  مــن   )5:30( الســاعة  فــي  أنــه   :

لــواء  قائــد  جــاء  المبــارك،  رمضــان   24 ويصــادف  2018/6/8م 

العصبــة المدعــو رضــوان العدينــي ووأخــوه ســامي مــع خمســة 

الضحيــة  باعتقــال  وقامــوا  هيلوكــس،  ســيارات  واثنتيــن  أطقــم 

خالــد علــي مهيــوب مــن جــوار مســجد الســالم فــي حــي الجمهــوري 

بمديريــة القاهــرة أثنــاء عودتــه إلــى منزلــه، واقتيــاده إلــى زنزانــة فــي 

مدرســة ناصــر التــي يقــع فيهــا قيــادة اللــواء، وهنــاك تعــرض خالــد 

علــي للتعذيــب بحجــة أنــه متعــاون مــع اللجنــة األمنيــة المشــكلة 

مــن قبــل قيــادة الســلطة المحليــة، واســتمر احتجــاز الضحيــة  لمــدة 

45 يومــًا  تعــرض خاللهــا للتعذيــب عــن طريــق الضــرب والــركل 

علــى صــدره وظهــره، وإجبــاره علــى الزحــف فــوق األحجــار والدخــول 

فــي ميــاة المجــاري وإغراقــه بالمــاء وتهديــده بوضــع الســالح فــوق 

رأســه، وكذلــك وضعــه فيمــا يســمى الضغاطــة وحبســه فــي زنزانــة 

إنفراديــة، وبرغــم الوســاطات مــن الوجاهــات فــي المدينــة ومنهــم 

ــة شــخص  ــواء أن الضحي ــد الل ــن أكــدوا  لقائ وكالء المحافظــة، الذي

مدنــي ليــس لــه أي عالقــة بــأي جهــة سياســية أو حملــة أمنيــة، إال 

أنــه وبعــد متابعــة حثيثــة ثــم نقلــه إلــى ســجن البحــث الجنائــي فــي 

حــي المــرور وظــل هنــاك شــهرًا كامــاًل، تــم بعدهــا إطــالق ســراحه 

بمتابعــة مــن نشــطاء وشــخصيات مختلفــة.

النتيجة:

مـــن خـــالل التحقيقـــات التـــي أجرتهـا اللجنـــة الوطنية، ومـا ورد فـي 

أقـــوال الضحيـــة وشـــهادات الشـــهود الذيــن اســتمعت لهــم اللجنــة، 

فـــإن الجهـــة المســـئولة عـــن هـــذا االنتهـــاك هــو قائــد لــواء العصبــة 

بمحافظــة تعــز المدعــو رضــوان العدينــي وأخيــه ســامي العدينــي 

وعناصــر مشــاركين فــي االعتقــال والتعذيــب. 

محسن  محمد  سعيد  إبراهيم  للضحيــة  تعذيــب  واقعــة   -2
محافظــة  المدينة-  بمديريــة  محسن،  محمد  سعيد  وسليمان 

مأرب، بتاريخ 2021/3/25م. 

ــدى  ــق لــ ــف التحقيــ ــه ملــ ــا يتضمنــ ــا لمــ ــة وفقــ تتلخــــص الواقعــ

إبراهيــم  الضحيــة  أن  2021/3/25م.  بتأريــــخ  الوطنيــــة  اللجنــــة 

ــم  ســعيد محمــد محســن وســليمان ســعيد محمــد محســن، قــد ت

اعتقالهمــا مــن قبــل إدارة جهــاز األمــن السياســي فــي محافظــة 

مــأرب بدعــوى انتمائهــم لخاليــا حوثيــة دون مســوغ مــن القانــون. 

ــراف  ــى االعت ــا عل ــب لحملهم ــا للتعذي وقــد تعرضــا خــالل اعتقالهم

بالتهمــة الموجهــة إليهمــا.

وبحســــب إفــــادة الضحايا ومــــا جــــاء فــي شــــهادة شــهود الواقعــة 

وهــم : )ع. ع. ع(  و )أ. ع. أ(، فإنـــه وبتاريــخ 2021/3/25م، عمــدت 

إدارة جهــاز األمــن السياســي علــى اعتقــال الضحيــة إبراهيــم ســعيد 

محمــد محســن وســليمان ســعيد محمــد محســن المقيمــان فــي 

مديريــة المدينــة بمحافظــة مــأرب علــى خلفيــة االشــتباه بارتباطهمــا 

بخاليــا حوثيــة، وقــد تعرضــا خــالل االعتقــال لشــتي صنــوف العــذإب 

ــق الــذي يســتمر لســاعات طويلــة مــن العشــاء حتــى  ــل التحقي مث

التحقيــق  كان  كمــا  الشــديد،  باإلعيــاء  الضحايــا  فيصــإب  الفجــر 

مصحوبــا بالضــرب بالعصــي واالســالك الكهربائيــة واللطــم والدكــم 

ــدان الوعــي  ــن حساســة بجســديهما حتــى يفق ــي أماك والضــرب ف

مــن شــدة األلــم، باإلضافــة إلــى الصعــق بالكهربــاء وتعليقهمــا 

فــي ســيارة رافعــة )ونــش( حتــى تمزقــت عضــالت يديهمــا وأنهــك 

جســداهما فلــم يعــد يقويــان علــى الحركــة واســتمرا علــى هــذه الحال 

المســجونين  لمــدة أســبوع، وكان زمالئهمــا مــن  التعذيــب  مــن 

عــن  اإلفــراج  وتــم  الحمــام.  إلــى  إطعامهمــا وقيأدتهمــا  يتولــون 

ــا بعــد ثالثــة أشــهر مــن االعتقــال. الضحاي

النتيجة: 

مـــن خـــالل التحقيقـــات التـــي أجرتهـــا اللجنـة الوطنيـــة ومـا ورد فـي 

المرفقــة  الطبيــة  والتقاريــر  الشـــهود  الضحيــة وشـــهادة  أقـــوال 

ــاز  ــاك إدارة جه ــذا االنتهـ ــن هـ ــئولة عـ ــة المسـ ــإن الجهـ ــف؛ فـ بالمل

ــاز  ــام الجه ــر ع ــادة مدي األمــن السياســي فــي محافظــة مــأرب بقي

العقيــد ناجــي حطــروم ونائــب مديــر الجهــاز أحمــد حنشــل.
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رابعًا: تفجير المنازل
بالرصــد  اللجنــة  قامــت  التقريــر،  يغطيهــا  التــي  الفتــرة  خــالل 

المنازل.ويجــدر  )36( حالــة ادعــاء بتفجيــر  والتحقيــق فــي حوالــي 

اإلشــارة هنــا إلــى أن هــذا النــوع مــن االنتهــاكات تنفــرد بــه جماعــة 

الحوثــي فقــط، وعلــى نحــو مــا هــو مبيــن فــي نتيجــة التحقيقيــات 

الخاصــة بالنمــاذج التــي أوردتهــا اللجنــة فــي هــذا التقريــر. 

1- واقعـة تفجيـر وقصف عدد من المنـازل في منطقة الظفرين 
- مديريـة الطفة بمحافظـة البيضاء بتاريخ 2020/9/20م.

ملخــص الواقعــة:  تتلخــص الواقعــة  بحســب مــا تضمنــه ملــف 

ــر  ــور والتقاريـ ــه الصـ ــا تحكيـ ــب مــ ــة؛ وبحســ ــدى اللجنــ ــة لــ القضيــ

المرفقـــة ومـــا ورد فـــي إفــادات الضحايـــا ومـــا جـــاء فـــي شـــهادات 

الشـــهود الذيـــن اســـتمعت إليهـــم اللجنة ومنهـــم: ) ع. ع. م (، ) ع. 

م. م. أ(، بأنـــه فــي يــوم األحــد وفــي تمــام الســاعة الســابعة صباحــًا 

بتاريخ 2020/9/20م، أقدمت عناصـــر مســـلحة مـــن جماعة الحوثي 

علــى اقتحــام قريــة المســاوعة، منطقــة الظفريــن، مديريــة الطفــة 

بســبعة أطقــم محملــة بمســلحين حوثييــن ودبابــة  BMPوســيارات 

بهــدف  والخفيــف  الثقيــل  الســالح  أنــواع  بــكل  محملــة  مدنيــة 

اعتقــال أحــد مواطنــي القريــة ويدعــى ناجــي علــوي المســوع ؛ بحجــة 

أنــه يعمــل فــي صفــوف الشــرعية؛ علــى الرغــم مــن أنــه عــاد إلــى 

قريتــه التــي تقــع تحــت ســيطرة الحوثييــن قبــل عــام، ومنــذ ذلــك 

الحيــن وهــو معتكــف فــي منزلــه وال يمــارس أي نشــاط سياســي. 

علــوي  ناجــي  الضحيــة  لمنــزل  الحوثــي  جماعــة  مداهمــة  وعنــد 

المســوع الحتجــازه، رفــض الضحيــة فــي البدايــة تســليم نفســه؛ 

ــه وقصفــه  ــى محاصــرة منزل ــن إل فعمــدت عناصــر جماعــة الحوثيي

بصــورة عشــوائية  حتــى الســاعة الحادية عشــر صباحــًا، وتم القصف 

 باســتخدام المدفعيــة الثقيلــة ومدرعــة  BMPومــن مســافة قريبــة.

بعــد ذلــك قــام الضحيــة ناجــي علــوي المســوع بتســليم نفســه بعــد 

إصابــة زوجتــه فــي عــدة أماكــن فــي جســدها. وتدميــر جــزء مــن 

منزلــه، إال أن عناصــر الجماعــة لــم تكتــِف بذلــك حيــث قامــت بنهــب 

وإحــراق الجــزء اآلخــر مــن المنــزل بمــادة البتــرول والديــزل ومــن ثــم 

تفجيــره، بعــد أن تــم نهــب محتوياتــه ومنهــا ســالحه اآللــي نــوع 

) كالشــينكوف( وجنبيــة تقــدر بعشــرة ألــف ريــال ســعودي. كمــا 

ــوي المســوع باســتخدام  ــي عل ــة عل ــزل أخــو الضحي ــم قصــف من ت

ســالح ال آ ر بــي جــي؛ ممــا أدى إلــى تصــدع الجهــة الغربيــة للمنــزل، 

ثــم عمــدوا إلــى إحــراق المنــزل بالكامــل بمــا يحتويــه مــن أثــاث  

ومقتنيــات، واعطــإب ســيارة الضحيــة علــي علــوي  نــوع يــارس 

موديــل 2011م. كمــا قامــت الجماعــة أيضــا بإحــراق ســيارة جديــدة 

للضحيــة ســيف علــوي المســوع نــوع اكســنت موديــل 2012م؛ 

علــى الرغــم مــن أن الضحيــة متواجــد خــارج األراضــي اليمنيــة كونــه 

ــة الســعودية.  ــرب فــي المملكــة العربي مغت

ــة  ــازل أخــرى فــي القري واســتمرت جماعــة الحوثــي فــي اقتحــام من

ونهب محتوياتها حيث قامت بنهب ســالح آلي نوع ) كالشــنكوف( 

يملكــه الضحيــة صالــح علــوي المســوع. ونهــب ســيارة الضحيــة 

محمــد صالــح علــوي المســوع نــوع النتــراء 2014م، واقتحــام منزلــه 

 والعبــث بأغراضــه الخاصــة، ثــم قصــف المنــزل وتدميــره جزئيــا. 

كما أدى تواصل قصف جماعة الحوثي بشــكل عشــوائي إلى تدمير 

جزئــي لمنــازل كٍل مــن محمــد علــوي المســوع وعبدربــه صالــح علوي 

المســوع وصالح ناصر علوي محمد المســوع وعثمان أحمد عبدالله 

المســوع وناصــر علــوي محمــد المســوع، وباإلضافــة إلــى ذلــك 

 قامــت جماعــة الحوثــي باعتقــال عشــرة أشــخاص مــن أهالــي القرية.

أسماء الضحايا:-

الحالةالعمراالســـــــــــــمم

معتقــل + تدميــر جزئــي 51صالح علوي محمد المسوع1
أضــرار ماديــة

معتقــل + تدميــر جزئــي 55محمد علوي محمد المسوع2
وأضــرار ماديــة

معتقــل + تدميــر واحــراق 50ناجي علوي محمد المسوع3
منــزل وأضــرار ماديــة

معتقل + أضرار مادية31عثمان علي أحمد المسوع4

معتقل + أضرار مادية32علي علوي محمد المسوع5

معتقل + أضرار مادية25محمد صالح علوي المسوع6

معتقل + أضرار مادية20صالح ناصر علوي المسوع7

معتقل18عبدربه صالح علوي المسوع8

9
عبداللــه  الــرب  عبــد  فاطمــة 

ع لمســو ا
إصابة40

أضرار مادية35سيف علوي محمد المسوع10

أضرار مادية39ناصر علوي المسوع11

معتقل20علي عبد الله عبد القوي12

معتقل17عبدالله علي صالح المسوع13

النتيجة:

مـــن خـــالل التحقيقـــات التـــي أجرتهـــا اللجنـة، ومـا جـــاء فـي إفـادات 

الضحايـــا ومــا ورد فــي شـــهادة الشـــهود ومـــا تضمنتـــه الصـــور 

المرفقـــة بملـــف القضيـــة، تبيـــن للجنـــة أن الجهـــة المســـئولة عـــن 

األمنــي فــي  الحوثــي ومشــرفها  االنتهـــاك هـــي قيــادة جماعــة 

المحافظــة المدعــو حمــود محمــد شــتان شــميلة و عبداللــه محمــد 

العربجــي وعبداللــه محمــد الريامــي المشــرفين األمنيــن للجماعــة 

ــة البيضــاء. ــرية الطفــه بمحافظـ ــي مديـ فـ
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2- واقعة تفجير منزل الضحية )ع، ع، أ، ف( - قرية طالن - مركز 
كشر - مديرية كشر - محافظة حجة - بتاريخ 19 /3 /2019.

تتلخــص الواقعــة:  بحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة 

ومــا ورد فــي إفــادة المبلــغ )ع، ع، أ،ف( ومــا جــاء فــي شــهادة 

الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة ومنهــم: )ج، م، م، ا( و)م، 

ص، أ،ج( و)ع، أ، م، ا( بأنــه وبتاريــخ 19 /3 /2019 قامــت مجموعــة 

المدعــو  مــن  كل  بقيــادة  الحوثــي  جماعــة  عناصــر  مــن  مســلحة 

خالــد  والمدعــو  اليزيــدي  خالــد دغشــر  والمدعــو  القديمــي  حميــد 

القاضــي والمدعــو عبــد المنعــم العــزي وعــدد كبيــر مــن المســلحين 

بمداهمــات قريــة طــالن بمركــز كشــر مديريــة كشــر محافظــة حجــة، 

بعــد انســحإب مقاومــة حجــور منهــا، ثــم أنــه وبعــد وصــول عناصــر 

الجماعــة إلــى القريــة طوقــت منــزل الضحيــة )ع، ع، أ،ف( وأمــرت 

أفــراد أســرته بمغــادرة المنــزل ولــم تســمح لهــم بأخــذ أي شــيء مــن 

أثــاث المنــزل ومحتوياتــه عــدى مقتنياتهــم الشــخصية »المالبــس« 

ثــم قامــت بنهــب محتويــات المنــزل، وبعــد أن نهبــت محتوياتــه 

ــره  قامــت بزراعتــه بالعبــوات الناســفة والمتفجــرة، ومــن ثــم تفجي

وتدميــره تدميــرًا كليــًا، والمنــزل مكــون مــن ثالثــة أدوار مســلح 

مبنــى بالحجــر، وقــد تســبب تفجيــره بالحــاق أضــرار فــي منــازل عــدد 

ــه. ــن ل مــن المواطنيــن المجاوري

النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة ومــا جــاء فــي إفــادة 

الجهــة  أن  للجنــة  تبيــن  الشــهود  فــي شــهادة  ورد  ومــا  المبلــغ، 

ومســؤولوها  الحوثــي  جماعــة  قيــادة  االنتهــاك  عــن  المســؤولة 

المدعــو  ومنهــم  حجــة،  محافظــة  فــي  والعســكريون  األمنيــون 

حميــد القديمــي أبــو خالــد دغشــر اليزيــدي والمدعــو خالــد القاضــي 

والمدعــو عبــد المنعــم العــزي.

منطقة   – غالب  الله  عبد  محمد  علي  الضحية  منزل  تفجير   -3
بتاريخ  تــعــز  محافظة   – الـــمـــوادم  صــبــر  مــديــريــة   – الــشــقــب 

2021/4/28م :

تتلخــص الواقعــة وفقــا لمــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنة وما 

ــة، ومــا جــاء فــي شــهادة الشــهود ومنهــم:  ورد فــي إفــادة الضحي

) ع.م.أ( و) ع.أ.ه.( بأنــه فــي تمــام الســاعة )9:00( مســاًء مــن يــوم 

األربعــاء الموافــق 2021/4/28، قامــت مجموعــة مســلحة تابعــة 

لجماعــة الحوثــي بتفخيــخ منــزل  المواطــن علــي محمــد عبداللــه 

ــه  ــذي اقتحمت ــر المــوادم، وال ــر صب ــن بمنطقــة الشــقب بمدي الكائ

الجماعــة وســيطرت عليــه منــذ 5 ســنوات،  والمكــون مــن دور واحــد 

يحــوي ثــالث شــقق تــم زراعتهــا بالمتفجــرات والعبــوات الناســفة، 

حيــث كان المنــزل فــي ذلــك الوقــت خاليــًا مــن الســكان، ومــن ثــم 

قامــوا بتفجيــره بــكل محتوياتــه، كمــا أدت الشــظايا الناتجــة مــن 

التفجيــر إلــى إصابــة الطفليــن محمــد عبدالوهــإب ســعيد عبــده )14( 

ســنة و ياســر عبدالوهــإب ســعيد عبــده) 15 ســنة( بســبب تطايــر 

األحجــار لمنزلهمــا المجــاور لمنــزل الضحيــة. 

النتيجة:

ــة  ــدى اللجن ــة ل ــف القضي ــه مل ــا تضمن ــات وم مــن خــالل التحقيق

بالملــف،  المرفقــة  والصــور  الشــهود  شــهادة  فــي  ورد  ومــا 

الجهــة  وأن  االنتهــاك،  حصــول  ثبــوت  اللجنــة  لــدى  ثبــت 

الحوثــي  جماعــة  قيــادة  هــي  االنتهــاك  هــذا  عــن  المســئولة 

اللــه  عبــد  المدعــو  الجماعــة  مــن  المعيــن  تعــز  محــور  وقائــد 

دهمــش. حمــود  العميــد  ميــكا   »22  « اللــواء  وقائــد   الذهبــان 

البرمانــي  صالــح  حســين  الضحيــة  منـــازل  تفجيـــر  واقعـــة   -4
الزاهــر-  مديريـــة  الصلــب   - برمــان  آل  منطقـــة  الحميقانــي 

: 2021/7/25م  بتاريــخ  البيضــاء  بمحافظـــة 

ملخــص الواقعــة:  تتلخــص الواقعــة  بحســب مــا تضمنــه ملــف 

ــر  ــور والتقاريـ ــه الصـ ــا تحكيـ ــب مــ ــة؛ وبحســ ــدى اللجنــ ــة لــ القضيــ

المرفقـــة ومـــا ورد فـــي إفــادات الضحايـــا ومـــا جـــاء فـــي شـــهادات 

الشـــهود الذيـــن اســـتمعت إليهـــم اللجنة ومنهـــم: )م. ح. ع. أ(، ) ع. 

ــاعة التاســعة  ــدًا السـ ح. م. أ(، فإنــه وبتاريــخ  2021/7/25م وتحديـ

صباحـــًا مــن يــوم األحــد، فقــد أقدمــت جماعــة الحوثــي علــى تفجيــر 

منــزل الضحيــة حســين صالــح البرمانــي الحميقانــي بواســطة عبوات 

ــن  ــزل المكــون مــن دوري ــر المن ــى تدمي ناســفة ومتفجــرات أدت إل

مســلح مــع ملحقاتــه وبــكل موجوداتــه ليصبــح ركامــا. وقــد تســبب 

ــذي  ــة وال ــزل الضحي ــاور لمن ــزل المج ــر المن ــر فــي تدمي هــذا التفجي

يمتلكــه الضحيــة صالــح حســين صالــح البرمانــي، وكذلــك تحطيــم 

ســيارة الضحيــة أحمــد صالــح حســين البرمانــي بشــكل كامــل.

النتيجة:

مـــن خـــالل التحقيقـــات التـــي أجرتهـــا اللجنـة، ومـا جـــاء فـي إفـادات 

الضحايـــا ومــا ورد فــي شـــهادة الشـــهود ومـــا تضمنتـــه الصـــور 

المرفقـــة بملـــف القضيـــة، تبيـــن للجنـــة أن الجهـــة المســـئولة عـــن 

االنتهـــاك هـــي قيـــادة جماعة الحوثي ممثلة بمشــرف الجماعة في 

ــو حمــود محمــد شــتان شــميلة. المحافظــة/ المدع
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خامسًا: االعتداء على حرية الرأي والتعبير

تمهيد:

ــر، انتهــت اللجنــة مــن التحقيــق  ــرة التــي يغطيهــا التقري خــالل الفت

فــي عــدد )18( حالــة اعتــداء علــى حريــة الــرأي والتعبيــر، قامــت بهــا 

مختلــف األطــراف فــي عــدد مــن مناطــق الجمهورية اليمنيــة، ثبتت 

مســؤولية جماعــة الحوثــي عــن )13( حالــة، فيمــا ثبتــت مســؤولية 

ــدد )5(  ــة التابعــة للحكومــة عــن ع قــوات الجيــش والجهــات األمني

حــاالت، وفيمــا يأتــي نمــاذج لبعــض الوقائــع التــي تــم التحقيــق 

فيهــا مــن قبــل اللجنــة:

1. وقائع منسوبة إألى جماعة الحوثي:

الرقيب  عبد  ويحيى  الجبيحي  حمزة  الصحفيين  اعتقال   -1
بتاريخ  العاصمة  أمانة  شعوب-  مديرية   – الحصبة  الجبيحي– 

2016/8/31م:

تتلخص الواقعة، أنه في الساعة 10:30 من يوم األربعاء الموافق 

ــاء خــروج الصحفــي حمــزة الجبيحــي)38 ســنة(،  2016/8/31م وأثن

من منزله الكائن بالحصبة بالشــارع العام، قامت مجموعة مســلحة 

 باعتقالــه واقتيــاده إلــى مبنــى األمــن القومــي فــي أمانــة العاصمــة.

وبحسب مـــا تضمنـــه ملـــف القضيـــة لـــدى اللجنـــة، ومـــا ورد فـــي 

إفـــادات الضحايـــا، ومـــا جـــاء فـــي أقـــوال الشـــهود الذيـــن اسـتمعت 

إليهـــم اللجنـــة ومنهـــم: )ذ.ي.ا( و)و.ص.ع( و) أ.ص.ي( فإنــه وأثنــاء 

خــروج الصحفــي حمــزة الجبيحــي مــن منزلــه الكائــن بالحصــب فــي 

الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــًا بتاريــخ 31/ 8/ 2016م، راكبــا 

علــى متــن دراجــة ناريــة فــي الشــارع العــام، جــاءت )5( ســيارات 

مليئــة بمســلحين ملثميــن يرتــدون الــزي المدنــي وعلــى أســلحتهم 

ــاده  ــه واقتي ــة واعتقال شــعار الصرخــة، حيــث تــم اســتيقاف الضحي

إلــى مبنــى األمــن القومــي الــذي يديــره المكلــف مــن قبــل الجماعــة 

المدعــو عبــد الــرب جرفــان ) أبــو طــه( والكائــن بمنطقــة صــرف 

طريــق مــأرب، حيــث تــم وضــع الضحيــة فــي زنزانــة انفراديــة لمــدة 

ــام، والتحقيــق معــه بأوقــات متأخــرة بتهمــة التعــاون مــع  عشــر أي

مــا يســمونه المرتزقــة والعــدوان، والقيــام بتعذيبــه وهــو مغمــض 

العينيــن ومقيــد األيــدي وضربــه وشــتمه وحرمأنــه مــن النــوم، 

ثــم الصعــق بالكهربــاء والضــرب بالكايبــالت واألســالك وتعليقــه 

لفتــرات طويلــة أفقدتــه وعيــه، كل ذلــك بإشــراف وكيــل األمــن 

القومــي مطلــق المرانــي )أبــو عمــاد(، ثــم بعــد ذلــك تــم نقلــه 

إلــى مبنــى األمــن السياســي، ووضعــه بعنبــر مــع آخريــن، وبتاريــخ 

2016/9/6م، أي بعــد ســتة أيــام مــن اعتقالــه قامــوا باعتقــال والده 

الصحفــي يحيــى عبــد الرقيــب الجبيحــي، الــذي يعمــل مستشــارًا 

للصحفييــن،  الدولــي  االتحــاد  وعضــو  الــوزراء،  لرئاســة  إعالميــًا 

ووضعــه  بمبنــى األمــن القومــي دون معرفــة ابنــه بوجــوده إال بعــد 

ــى األمــن  ــام،  واســتمر احتجــاز الصحفــي حمــرة  فــي مبن أرلعــة أي

السياســي مــدة  4 ســنوات ولــم يســمح لــه بالزيــارة والتواصــل مــع 

أســرته إال بعــد ثــالث أشــهر، أمــا والــده الصحفــي يحيــى الجبيحــي 

ــر  ــرس والتغيي ــه فــي مواقــع مــأرب ب ــذي أعتقــل بســبب كتابات وال

نــت عــن اإلمامــة وعــودة الحوثــي، فقــد تــم احتجــازه لمــدة عــام 

وحرمأنــه مــن العــالج وتعرضــه لمــرض الربــو بســبب رداءة المــكان 

ــاد  ــد ضغــط مــن االتح ــه بع ــراج عن ــم اإلف ــه للمستشــفى، وت ونقل

الدولــي للصحفييــن والمبعــوث األممــي.

النتيجة:

من خـــالل التحقيقـــات التـــي أجرتهـــا اللجنـــة، ومـــا ورد فـــي إفـادات 

الضحايا و الشـــهود، ومـــا احتواه ملــــف القضيــــة مــــن معلومــــات 

ــإن قيــادة جماعــة الحوثــي ممثلــة بالمدعــو عبــد  ــة، فــ عــــن الواقعــ

الــرب جرفــان ) أبــو طــه( المعيــن مــن جماعــة الحوثــي مديــرًا لألمــن 

ــًا فــي محافظــة اب-  ــا مشــرفًا أمني ــذي يعمــل حالي القومــي – وال

المدعــو  القومــي  لألمــن  وكيــاًل  الحوثــي  جماعــة  مــن  والمعيــن 

ــد  ــو عمــاد( هــي المســؤولة عــن احتجــاز وتقيي ــي ) أب ــق المران مطل

عبــد  يحيــى  الصحفــي  ووالــده  الجبيحــي  حمــزة  الصحفــي  حريــة 

الرقيــب الجبيحــي وتعرضهمــا للتعذيــب.

2- واقعة قتل اإلعالمي عبدالله حسن مبارك القادري وإصابة 
محافظة  العبدية-  مديرية   - قانية  منطقة   – زمالئه  من  عدد 

مأرب – بتاريخ 13 / 2018/4م. 

 /  13 بتاريــخ  الجمعــة  يــوم  أنــه  فــي  الواقعــة:  تتلخــص 

اســتهدفت  صباحــا   )10.30( الســاعة  تمــام  وفــي  2018/4م، 

جماعــة الحوثــي فريقــًا إعالميــًا مكونــًا مــن أربعــة أشــخاص أثنــاء  

فــي  األحــداث  تطــورات  ونقــل  اإلعالميــة  بالتغطيــة  قيامهــم 

جماعــة  بيــن  عنيفــة  اشــتباكات  شــهدت  التــي   قانيــة  مديريــة 

 الحوثــي مــن جهــة وقــوات الحكومــة الشــرعية مــن جهــة أخــرى.

وبحســب مــا تضمنــه ملــف القضيــة لــدى اللجنــة وتقريــر الباحــث 

الميدانــي التابــع للجنــة، والصــور الفوتوغرافيــة والتقريــر الطبــي 

المرفــق بملــف القضيــة ومــا ورد فــي إفــادة ذوي الضحيــة وأقــوال 

الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة ومنهــم : )و. ع. م( و ) 

ع.ع. ن(، فــإن فريقــًا إعالميــًا ممثــال باإلعالمــي عبداللــه حســن 

بلقيــس  قنــاة  فــي  مراســال  يعمــل  كان  الــذي  القــادري  مبــارك 

ــذي كان يعمــل أيضــا  ــل ال ــل الطوي ــه خلي ــه زميل ــة وبرفقت الفضائي

مراســال لقنــاة بلقيــس، واإلعالمــي  ذيــإب الشــاطر، الــذي كان 

يعمــل مراســال لقنــاة يمــن شــبإب الفضائيــة، ووليــد الجعــوري، 

الــذي كان يعمــل مصــورًا لقنــاة يمــن شــبإب الفضائيــة، قــد تحركــوا 

مــن مدينــة مــأرب إلــى مديريــة قانيــة التــي تقــع فــي الحــدود بيــن 

محافظــة مــأرب ومحافظــة البيضــاء بهدف تغطية أحــداث المعارك 

القتاليــة الدائــرة فــي هــذه المنطقــة  بيــن قــوات الحكومــة الشــرعية 
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وجماعــة الحوثــي. وفــور وصولهــم إلــى منطقــة قانيــة عمــد الفريــق 

ــوا إلــى ســوق  ــر المنطقــة وخــط المــرور، ومــن ثــم دخل إلــى تصوي

قانيــة وقامــوا بتصويــر الســوق وحركــة النــاس فيــه، كمــا أجــروا 

لقــاءات صحفيــة ســريعة مــع المــارة ومرتــادي الســوق، ثــم تقــدم 

الفريــق للســير فــي الطريــق الــذي يصــل قانيــة بمحافظــة البيضــاء 

وهــو طريــق خــاٍل مــن أي اشــتباكات، وفجــأة ســقط صــاروخ أطلــق 

ــي كانــت تســيطر عليهــا جماعــة  مــن مناطــق العــر و مســعودة الت

الحوثــي، وهــي أماكــن تطــل علــى منطقــة قانيــة، حيــث اســتهدف 

هــذا الصــاروخ اإلعالمييــن. وعندمــا ســمع األهالــي صــوت انفجــار 

الصــاروخ هرعــوا إلــى مــكان الحــادث إلســعاف المصابيــن بنقلهــم 

إصابــة  االســتهداف  هــذا  علــى  وترتــب  مــأرب.  إلــى مستشــفى 

ــة بالغــة فــي العنــق؛ ممــا أدى  ــه القــادري بإصاب ــد الل االعالمــي عب

إلــى إصابتــه بنزيــف حــاد توفــي علــى أثــره قبــل أن يصــل إلــى 

المستشــفى. فــي حيــن أصيــب ذيــإب الشــاطر، مراســل قنــاة يمــن 

شــبإب الفضائيــة، فــي رأســه، ونقــل إلــى المستشــفى حيــث خضــع 

ــل والصحفــي  ــل الطوي ــة الصحفــي خلي للعــالج، بينمــا كانــت إصاب

ــد الجعــوري، خفيفــة. ولي

 اسم القتيل:

العمراالســـــــــــــمم

32 سنةعبد الله حسن مبارك القادري1

أسماء الجرحى

العمراالســـــــــــــمم

33 سنةذيإب جابر علي الشاطر2

32 سنةوليد علي محمد الجعوري3

33سنةخليل الطويل4

النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا جــاء فــي تقريــر 

الباحــث الميدانــي وإفــادة الضحايــا وذويهــم ومــا ورد فــي شــهادات 

الشــهود، ومــا تضمنتــه التقاريــر الطبيــة المرفقــة بالملــف، فــإن 

الجهــة المســئولة عــن ارتــكإب هــذا االنتهــاك هــي قيــادة جماعــة 

الحوثــي ومســؤوليها العســكريين فــي محافظتــي مــأرب والبيضــاء.

التابعة  والعسكرية  األمنية  الــقــوات  إلــى  منسوبة  وقائع   2-

للحكومة الشرعية :

1- واقعـة اعتقـال الضحيـة الصحفي زبين عايض مبارك عطيه، 
مديريـة عتق - محافظـة شبوة بتاريخ 17/ 7 / 2020م.

تتلخـص الواقعـة وفقـا لمـا تضمنـه ملـف التحقيقـات لـدى اللجنـة 

الوطنيـــة وبحســـب مـــا ورد فـــي إفـــادة ذوي الضحيـــة وشـــهادة 

الشـــهود ومنهـــم:  ) ح ج س( )ن. م. س ج( بأنـــه وفـــي تمـــام 

الســـاعة )3.00( عصـــرًا بتاريــخ 17/ 7 / 2020م فــي ســوق الوحــدة 

بمنطقــة عتــق محافظـــة شــبوة أثنـــاء مـــا كان الضحيـــة زبيــن عــاض 

مبــارك عطيــة، الـــذي يعمـــل صحفيــا ومراســال لقنــاة اليمــن اليــوم 

يســير فــي الشــارع العــام، أقــدم مجموعــة مــن جنـــود مــن شــرطة 

الدوريــات وأمــن الطــرق الــذي يتبعـــون قــوات النجــدة فــي شــبوة 

علــى أخــذ الضحيـــة ووضعــه فــي زنزانــة داخــل معســكر النجــدة دون 

مســوغ مــن القانــون و تــم إخــالء ســبيله الحقــا.

النتيجة: 

مـن خـالل التحقيقـات والمتابعـات التـي أجرتهـا اللجنـة ومـا ورد فـي 

شـهادة الشـهود وإفـادات الجهـات المعنيـة فقـد تأكـد لـدى اللجنة، 

بــأن قـــوات شــرطة الدوريــات )النجــدة( التابعـــة للحكومـــة الشـــرعية 

بقيـــادة قائـــد القــوات العقيــد عبداللطيــف ظيفيــر وركــن العمليــات 

جحانة الهديبي هـــم المسؤولون عـــن ارتكإب هـــذا االنتهـــاك. 

2- واقعة اعتقال الصحفية هالة فؤاد باضاوي – مديرية المكال- 
محافظة حضرموت – بتاريخ 2021/12/30م

الموافــق  ظهــرا   )1:00( الســاعة  فــي  أنــه  الواقعــة،  تتلخــص   

العســكرية  لالســتخبارات  تابعــة  عناصــر  قامــت  2021/12/30م 

أثنــاء  باضــاوي  فــؤاد  هالــة  الصحفيــة  باعتقــال  فــي حضرمــوت 

منطقــة  فــي  الثانيــة  العســكرية  المنطقــة  قيــادة  مــن  خروجهــا 

واقتيادهــا  حضرمــوت،  محافظــة  المــكال  بمديريــة  خلــف 

ســتة  لمــدة  هنــاك  واعتقالهــا  االســتخبارات  مركــز  مقــر  إلــى 

المــكال. فــي  المركــزي  الســجن  إلــى  نقلهــا  ثــم  ومــن   أيــام 

ــة، ومــا  ــدى اللجن ــق المرفقــة بالملــف ل ــه الوثائ وبحســب مــا اثبتت

جــاء فــي إفــادة ذوي الضحيــة، وشــهادات الشــهود الذيــن اســتمعت 

لهــم اللجنــة ومنهــم: ) م س ح( و) ه ف ب( و) ز ا م( فإنــه فــي 

تمــام الســاعة )1:00(  ظهــرا الموافــق 2021/1/30م وأثنــاء خــروج 

العســكرية  المنطقــة  باضــاوي مــن مقــر  الصحفيــة هالــة فــؤاد 

الثانيــة فــي منطقــة خلــف بمديريــة المــكال بعــد االنتهــاء مــن زيــارة 

عمــل للعميــد الركــن عويضــان ســالم عويضــان، قامــت عناصــر 

تابعــة لالســتخبارات العســكرية بمداهمــة ســيارتها والصعــود فيهــا 

وإجبارهــا بالقــوة علــى التوجــه إلــى مقــر قيــادة االســتخبارات فــي 

منطقــة خلــف الــذي يبعــد مســافة نصــف ســاعة عــن مبنــى قيــادة 

المنطقــة العســكرية الثانيــة، وعنــد الوصــول إلــى المقــر وخــروج 

ــوإب الســيارة  ــة أقفلــت أب العناصــر المســلحة مــن ســيارة الصحفي

ــى نفســها وتواصلــت بزوجهــا، كمــا قامــت بنشــر منشــور فــي  عل

الفيــس بــوك عــن تعرضهــا لالعتقــال، وجــاءت أســرتها إلــى مركــز 

االســتخبارات فــي الســاعة)4( عصــرا حيــث كانــت تجلــس بغرفــة 

غيــر صالحــة لالحتجــاز، وكانــت قــد رفضــت أي طعــام أو شــرإب 

وطالبتهــم بمعرفــة ســبب احتجازهــا بعــد أن تعرضــت أيضــا للعنــف 

أجبروهــا  الذيــن  اللفظــي والســب والتهديــد  مــن قبــل األفــراد 

علــى الوصــول لمركــز االســتخبارات، ثــم تــم إجبارهــا علــى فتــح 

أجهــزة التلفــون الخاصــة ومــن ثــم مصادرتهــا، واســتمرت فــي 
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ســجن االســتخبارات العســكرية ســتة أيــام، تتعــرض خاللهــا للعنــف 

النفســي وتهــم التخابــر مــع دول خارجيــة، ثــم تــم نقلهــا إلــى الســجن 

المركــزي بعــد ضغوطــات شــعبية ووقفــات احتجاجيــة نفذتهــا عــدد 

مــن المؤسســات اإلعالميــة والمنظمــات النســوية، وتــم وضعهــا 

بزنزانــة إنفراديــة فــي الســجن المركــزي فتــرة مــن الوقــت، وهنــاك 

تــم إبالغهــا وأســرتها أن ملفهــا لــدى النيابــة الجزائيــة المتخصصــة، 

الضحيــة،  أســرة  علــى  وردت  النيابــة،  أنكرتــه  الــذي  األمــر  وهــو 

اســتمرت  أن  الجنائــي، وبعــد  البحــث  لــدى  يــزال  مــا  الملــف  أن 

المناشــدات والوقفــات االحتجاجيــة وبيانــات عــدد مــن الجهــات 

ومنهــا نقابــة الصحفييــن اليمنييــن، تــم تحديــد يــوم2022/1/21م 

جلســة المحاكمــة، إال أنــه تــم تأجيلهــا تحــت مبــرر غيــإب عضــو 

ــرة استفســار  ــق مذك ــة للتحقي ــة الوطني ــررت اللجن ــد ح ــة، وق النياب

إلــى وزارة الدفــاع عــن مســببات تقييــد حريــة الصحفيــة إال أن اللجنــة 

لــم تتلــق الــرد، وفــي تاريــخ 2022/4/24م تــم إطــالق ســراح هالــة 

باضــاوي.

النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة ومــا تضمنــه ملــف 

القضيــة لــدى اللجنــة ومــا جــاء فــي إفــادات ذوي الضحيــة وشــهادة 

الشــهود تبيــن للجنــة أن الجهــة المســؤولة عــن هــذا االنتهــاك هــو 

فــرع االســتخبارات العســكرية فــي محافظــة حضرمــوت بقيــادة 

المدعــو حســين العليلــي

القسم الثالث: االنتهاكات المتعلقة بالنساء

تمهيد:

أوضحــت اللجنــة فــي تقاريرهــا الســابقة اإلطــار القانونــي الــذي 

تعمــل مــن خاللــه بالتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان، ومنهــا 

مــا هــو متعلــق بحقــوق النســاء وحمايتهــن والتــي يأتــي مــن ضمنهــا 

واالتفاقيــات  المواثيــق  إلــى  باإلضافــة  الوطنيــة،   التشــريعات 

كافــة  علــى  للقضــاء  الدوليــة  االتفاقيــة  ذلــك  بمــا فــي  الدوليــة 

أشــكال التمييــز ضــد المــرأة والتــي صادقــت عليهــا اليمــن، إضافــة 

إلــى قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 والقــرارات الالحقــة بــه الخــاص 

بحمايــة حقــوق النســاء أثنــاء النــزاع المســلح خصوصــا الحمايــة مــن 

العنــف الجنســاني، ونظــرا لخطــورة الوضــع الــذي تعيشــه النســاء، 

كثيــر  فــي  الحــرب  واشــتعال  الدولــة  ســلطة  ظــل ضعــف  فــي 

ــت  ــك مــن انتهــاكات طال ــة، ومــا صاحــب ذل مــن المناطــق اليمني

ضعفــا  األكثــر  الفئــات  اليمني،خصوصــا  المجتمــع  فئــات  كافــة 

وفــي مقدمتهــا النســاء، ونتيجــة لتوســع ظاهــرة االعتــداء علــى 

ــر مــن  ــة بحقهــن فــي كثي ــادة عــدد االنتهــاكات المرتكب النســاء، وزي

 المحافظــات، فقــد أولــت اللجنــة هــذا الجانــب كثيــرًا مــن االهتمــام.

ــاول موضــوع انتهــاكات حقــوق  ــى تن ــدا لذلــك وباإلضافــة إل وتأكي

ــاكات األخــرى المختلفــة  ــواع االنته اإلنســان ضــد النســاء ضمــن أن

التــي تعرضهــا اللجنــة فــي تقاريرهــا، تفــرد اللجنــة فيمــا يلــي بعــض 

النمــاذج المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان ضــد النســاء لتوضيح 

مســتوى وأشــكال االنتهــاكات التــي تمــارس ضدهــن فــي كافــة 

المناطــق ومــن جميــع األطــراف.

1- واقعة اختطاف وتقييد حرية الضحية مريم قايد األدبعي – 
مدينة حجة – محافظة حجة بتاريخ 2018/1/4م :

ــي فــي  ــة الحوث ــن لجماع ــام مســلحين تابعي تتلخــص الواقعــة: بقي

مدينــة حجــة باقتحــام منــزل الضحيــة مريــم قايــد األدبعي )65 ســنة( 

2018/1/4م  الموافــق  الثالثــاء  يــوم  )10( صباحــا،  الســاعة  فــي 

واختطافهــا بالقــوة مــن داخــل منزلهــا، وإجبارهــا علــى الصعــود 

ــدة. ــى ســجن الحدي ــن الســيارة التابعــة لهــم، ونقلهــا إل ــى مت عل

  وبحســب مــا ورد فــي إفــادة المبلــغ وشــهادة الشــهود الذيــن 

اســتمعت إليهــم اللجنــة ومنهــم ) أ.ق.ح( و )  أ.ع.ه( والــذي أفــادوا: 

أن جماعــة الحوثــي فــي مدينــة حجــة بقيــادة محمــد المحطــوري  

ــان جــاؤوا فــي الســاعة )10(  ــر ســلبة، ومجاهــد ذهب ومحمــد صغي

مــن صبــاح يــوم الثالثــاء الموافــق 2018/1/4م إلــى حــي الحســوي، 

ــذي  ــد الحــداد،  ال ــي قائ ــة أحمــد عل ــزل الضحي وقامــوا باقتحــام من

كان معتقــاًل لــدى جماعــة الحوثــي وتــم اإلفــراج عنــه بعــد عــام مــن 

ــه  ــازه وتعذيب ــا مــن احتج ــأرب خوف ــة م ــى مدني ــه، وهــرب إل اعتقال

مــرة أخــرى،  ومــن ثــم قــام المســلحون بتفتيــش المنــزل والعبــث 

فيــه ولــم يكــن متواجــدًا فــي المنــزل، إال والدتــه المســنة مريــم 
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قائــد األدبعــي التــي قالــت لهــم أنــه غيــر موجــود بالمنــزل، لكنهــم لم 

يســتجيبوا لرجائهــا برحيلهــم وتركهــم المنــزل بــل قامــوا باختطافهــا 

وإجبارهــا علــى الصعــود علــى متــن الســيارة التابعــة لهــم وبمرافقــة 

طقــم عســكري  تــم نقلهــا إلــى ســجن الحديــدة، قاطعيــن مســافات 

جبليــة بعشــرات الكيلومتــرات دون أن تعلــم أســرتها، وفــي ظــل 

رفــض واســتهجان أهالــي الحــي، ودون مبــاالة بصراخهــا وبكائهــا، 

ومــن ثــم تــم إيداعهــا فــي ســجن الحديــدة المركــزي، بعــد التحقيــق 

معهــا وتعرضهــا للتعذيــب والشــتم،  وإجبارهــا علــى التوقيــع علــى 

ورقــة ال تعلــم محتواهــا، علمــت بعــد ذلــك أن الورقــة هــي التــزام 

بإحضــار ابنهــا الوحيــد والمعيــل لهــا، مالــم ســيتم إعأدتهــا للســجن، 

بعــد ذلــك تــم اإلفــراج عنهــا بعــد أســبوع وبعــد تدخــل عــدد كبيــر مــن 

الوســاطات،  وبعــد أن اخــذوا منهــا مبلــغ )120.000(  ريــال يمنــي 

وحلــي ذهــب بقيمــة )400.000( ريــال يمنــي.   

النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد فــي شــهادات 

الشــهود ومــا تضمنــه ملــف القضيــة مــن وثائــق، فإنــه ثبــت لــدى 

اللجنــة مســئولية قيــادة جماعــة الحوثــي فــي مدينــة حجــة وتحديــدا 

كال مــن : محمــد المحطــوري ومحمــد صغيــر ســلبة ومجاهــد وهبــان 

عــن اختطــاف واعتقــال الضحيــة مريــم قايــد االدبعــي، ووضعهــا 

فــي ســجن الحديــدة المركــزي  الــذي يعــد مديــره مســؤواًل إلــى 

جانــب المذكوريــن عــن كل مــا لحــق بالضحيــة مــن انتهــاكات بمــا 

فــي ذلــك حرمأنهــا مــن حريتهــا، ومــا رافقــه مــن انتهــاكات ماســة 

بحقهــا وإضــرار بســالمتها الجســدية والنفســية والتعــرض للتعذيــب 

ــة. ــة الالإنســانية والمهين والمعامل

2- واقعة اعتقال الضحيتين زايدة حسن الحيمي وسوسن علي 
الحرازي – أمانة العاصمة – 2018/5/4م :

ــوم الجمعــة  ــه فــي الســاعة )3( مســاًء مــن ي تتلخــص الواقعــة: بأن

إلدارة  تابعــة  مســلحة  مجموعــة  قامــت  2018/5/4م  الموافــق 

أمــن العاصمــة المســيطر عليهــا مــن قبــل جماعــة الحوثــي باعتقــال 

الضحيتيــن زايــدة حســن علــي الحيمــي وسوســن علــي علــي الحــرازي 

البحــث  مبنــى  فــي  للجماعــة  التابــع  االحتجــاز  بمركــز  وإيداعهمــا 

الجنائــي فــي أمانــة العاصمــة بمنطقــة الســبعين، ومنــع أســرتيهما 

ــا. مــن التواصــل معهم

وبحســب مــا ورد فــي إفــادة المبلــغ والشــهود الذيــن اســتمعت 

أ.ع.ع.ح( و) أ.ع.س(   ( اللجنــة ومنهــم  إليهــم 

فــإن أفــرادًا مســلحين تابعيــن إلدارة أمــن العاصمــة صنعــاء الواقعــة 

تحــت ســيطرة جماعــة الحوثــي، قامــوا فــي الســاعة )3( مــن عصــر 

يــوم الجمعــة الموافــق 2018/5/4م باعتقــال كٍل مــن زايــدة حســن 

علــي الحيمــي وزوجــة أخيهــا سوســن علــي علــي الحــرازي وطفلهــا، 

أثنــاء خروجهمــا مــن منزلهمــا الكائــن فــي الســنينة لشــراء حاجتهمــا 

مــن الســوق، واقتيادهمــا إألى مبنــى البحــث الجنائــي فــي منطقــة 

مــن  وتواصــل  بحــث  وبعــد  البحــث،  ســجن  وإيداعهمــا  الســبعين 

والــدة الضحيــة زايــدة، ذهبــت إلــى مبنــى األمانــة ووجــدت ابنتهــا 

وزوجــة ابنهــا وبجوارهــن عســكريات، وعندمــا حاولــت استفســار مديــر 

البحــث عــن ســبب االحتجــاز رفــض الحديــث معهــا، وعنــد زيارتهــا لهمــا 

فــي اليــوم الثالــث تــم إبالغهــا أنهمــا لــم تعــودا موجودتــان بالبحــث 

الجنائــي،  وأنهمــا متهمتــان بالحــرب الناعمــة المرتبطــة بالعــدوان، 

والزنــا، وتــم نقلهمــا إلــى مــكان آخــر ألجــل توعيتهــن وتدريســهن، 

ولــم تعــرف أســرة الضحيتيــن مصيرهمــا أو مكأنهمــا، حيــث تــم 

إخفائهمــا لمــدة ثمانيــة أشــهر، ظهرتــا بعدهــا فــي الســجن المركــزي 

حيــث تــم توجيــه التهمــة لهــن بالتــورط فــي الحــرب الناعمــة وشــبكات 

الدعــارة، وقــد تــم بعدهــا إحالتهمــا إلــى نيابــة جنــوب شــرق، ومــن ثــم 

محاكمتهمــا دون توفيــر أي ضمانــات قانونيــة للمحاكمــة العادلــة، 

والحكــم عليهمــا بالجلــد 100 جلــدة وتنفيــذ الحكــم واإلفــراج عنهمــا، 

وال زالــت آثــار التعذيــب ظاهــرة عليهمــا.

النتيجة:

مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد فــي شــهادات 

تأكــد  فإنــه  وثائــق،  مــن  القضيــة  ملــف  تضمنــه  ومــا  الشــهود 

العاصمــة  أمانــة  الحوثــي وقيأدتهــا فــي  للجنــة مســئولية جماعــة 

وإدارة البحــث الجنائــي فــي أمانــة العاصمــة عــن اعتقــال كٍل مــن 

ــد  ــي علــي الحــرازي، وتقيي ــدة حســن علــي الحيمــي وسوســن عل زاي

حريتهمــا وتعرضهمــا للتعذيــب والحرمــان مــن التواصــل مــع أســرتهما 

ومحاكمتهمــا دون ضمانــات لمحاكمــة عادلــة.

نائلة  الصحفية  للضحية  المهينة  والمعاملة  االعتقال  واقعة   -3
سعيد محمد العبسي – خور مكسر- عدن بتاريخ2019/1/16م:

ــة  ــام شــرطة التواهــي بالعاصمــة المؤقت تتلخــص الواقعــة: فــي قي

عــدن باعتقــال الصحفيــة نائلــة ســعيد محمــد العبســي مــن فنــدق تــاج 

الوفــاء بمديريــة خــور مكســر، فــي الســاعة )10( صباحــا يــوم األربعــاء 

الموافــق 2019/1/16م، ووضعهــا فــي مركــز االحتجــاز فــي شــرطة 

التواهــي والتحقيــق معهــا بالمخالفــة للقانــون ومصــادرة مقتنياتهــا 

الشــخصية.

وبحســب مــا ورد فــي إفــادة المبلــغ والشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم 

اللجنــة ومنهــم )ز.أ.ق( و) ج.م.م( الذيــن أفــادوا : أن الصحفيــة نائلــة 

العبســي نزحــت مــن صنعــاء إلــى عــدن بســبب مضايقــة جماعــة 

ــا قامــت مــع  ــا الصحفــي واالجتماعــي، وأنه ــي للنســاء وعمله الحوث

لجنــة   ( لجنــة ســميت  بتشــكيل  والنشــطاء  الصحفييــن  عــدد مــن 

اإلعالمييــن والسياســيين النازحيــن- ميديــا ســنتر( وتواصلــت مــع 

فتــرة  وبعــد  المركــز،  هــذا  دعــم  الــذي  اإلماراتــي  األحمــر  الهــالل 

وجيــزة تــم القبــض علــى رئيــس المركــز بســبب بشــكوى كيديــة 

ــك قــام مجموعــة مــن شــرطة  ــر، وبســبب ذل ــه جاســوس ومتخاب أن

التواهــي باقتحــام فنــدق الوفــاء الــذي تنــزل فيــه الصحفيــة نائلــة 

ســعيد محمــد العبســي، وذلــك فــي الســاعة )10( صبــاح يــوم األربعاء 
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الموافــق 2019/1/16م، وأخذهــا إلــى قســم شــرطة التواهــي غيــر 

المختــص مكانيــا كــون القبــض تــم فــي مديريــة أخــرى، وفــي هــذا 

القســم بقــت الضحيــة محتجــزة  إلــى الســاعة 10:30 ليــال، تــم 

خاللهــا التحقيــق معهــا بطــرق غيــر قانونيــة ورفــض توفيــر محــاٍم 

ــة، ومصــادرة  ــارة أنهــا مؤتمري ــة وت ــارة بأنهــا حوثي لهــا، واتهامهــا ت

)2( تلفــون سامســونج وبطائقهــا الشــخصية والوظيفيــة واثنيــن 

جــوازات وفــالش خــاص بعمــل المنظمــة، واثنيــن أختــام خاصــة 

بالعمــل، إضافــة ذواكــر ذواكــر وشــرائح تلفونــات وأوراق شــخصية، 

وتــم إعــادة التلفونــات والبطاقــة الشــخصية فقــط بعــد عشــرين 

يومــًا مــن واقعــة االحتجــاز، وفــي اليــوم التالــي لالعتقــال وبعــد 

اإلفــراج عنهــا آخــر الليــل، تــم اســتدعائها عصــرًا بحجــة تســليمها 

الرفــع  منهــا  جديــدة  بتهــم  معهــا  التحقيــق  وإعــادة  مقتنياتهــا 

بإحداثيــات للحوثييــن، واالســتجوإب عــن محتــوى التلفــون مــن 

صــور ومحادثــات شــخصية بعــد أن ســحبوا كل محتــواه واســتمر 

التحقيــق حتــى )11( مســاًء، ولــم يطلــق ســراحها إال بضمانــة مديــر 

ــر محــاٍم لهــا، كمــا أفــاد  الفنــدق - وبعــد أن تــم حرمأنهــا مــن توفي

ــم إغــالق مركــز النازحيــن اإلعالمييــن والسياســيين  ــه ت الشــهود: أن

كانــت تعمــل فيــه  ومصــادرة جميــع أثــاث المركــز، والكمبيوتــر 

الشــخصي والمكتبــي، وتقديــم طلــب إلــى الهــالل األحمــر اإلماراتــي 

بتحويــل األثــاث إلــى قســم الشــرطة، إال أنــه رفــض هــذا الطلــب، 

ــزوح  ــات ُأضطــرت للن ــم أن الضحيــة وبســبب كل تلــك المضايق ث

والمغــادرة إلــى القاهــرة.

النتيجة:

 مــن خــالل التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــة، ومــا ورد فــي شــهادات 

الشــهود ومــا تضمنــه ملــف القضيــة مــن وثائــق، فأنــه تأكــد لــدى 

اللجنــة مســئولية إدارة أمــن عــدن وتحديــدًا مديــر وضبــاط قســم 

ــة العبســي، وتعرضهــا  ــة نائل شــرطة التواهــي عــن احتجــاز الصحفي

للمعاملــة المهينــة وحرمأنهــا مــن الحــق فــي الدفــاع وإغــالق مركــز 

النازحيــن اإلعالمييــن والسياســيين الــذي كانــت قــد أسســته وتعمــل 

فيــه.

العنف – مدينة  الناجيات من  أمان إليواء  دار  4- االعتداء على 
مأرب بتاريخ 2022/1/10م :

تتلخــص الواقعــة بقيــام أفــراد تابعيــن إلدارة أمــن مــأرب باقتحــام 

دار أمــان إليــواء الناجيــات مــن العنــف فــي الســاعة )10( صبــاح 

والعبــث  البــإب  وكســر  2022/1/10م،  الموافــق  االثنيــن  يــوم 

بمحتوياتــه وتفتيــش تلفونــات نزيــالت الــدار، ومصــادرة كاميــرا 

الرقابــة الخاصــة بالــدار.

المكلــف  الفريــق  وتقريــر  المبلــغ  إفــادة  فــي  ورد  مــا  وبحســب 

إلــى دار االيــواء، والصــور والفيديوهــات التــي حصلــت  بالنــزول 

عليهــا اللجنــة، وشــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم اللجنــة 

ومنهــم ) هـــ. ع. م( و )م. ع. م(  والــذي أفــادوا أن: دار األيــواء 

للناجيــات والــذي تســتوعب عــدد )30( ناجيــة مــن العنــف، وكادره 

ومديرتــه هيفــاء عبدالفتــاح محمــد األحصمــي، تعــرض للمضايقــات 

وعرقلــة عمليــة تقديــم الخدمــات النفســية والقانونيــة والصحيــة 

بترخيــص  ألعمالــه  ممارســته  برغــم  الــدار  يقدمهــا  التــي  واإليــواء 

قانونــي مــن الجهــات المختصــة الممثلــة بمكتــب الشــئون االجتماعية 

و  يقدمهــا  التــي  الخدمــات  مــن  وبالرغــم  مــأرب،  محافظــة  فــي 

مــع  بالشــراكة  مشــروع  ومنهــا  ينفذهــا  التــي  الناجحــة  المشــاريع 

ــم  ــدة. ويت ــل مــن األمــم المتح مؤسســة الوصــول اإلنســاني بتموي

مــن خاللــه اســتقبال النســاء الراغبــات فــي االلتحــاق بــدار أمــان، إال أن 

هــذا لــم يشــفع للــدار حيــث قــام فــي الســاعة )10( مــن صبــاح يــوم 

تابعــون لشــرطة  أفــراد مســلحون  2022/1/4م  الموافــق  االثنيــن 

مــأرب بمعيــة عــدد)3( مــن الشــرطة النســائية باقتحــام المبنــى الكائــن 

ــارة  فــي منطقــة الميــل مدينــة مــأرب، ودون أي مبــرر قانونــي، وإث

الفــزع بنزيــالت الــدار وتفتيــش هواتفهــن، وشــتمهن بكلمــات نابيــة، 

والعبــث بمحتويــات وأثــاث المركــز، ومصــادرة كاميــرا الرقابــة التابعــة 

االعتــذار، وعلــى  أو  ثــم االنصــراف دون توضيــح أي مبــرر  للــدار، 

ــة  ــى اللجن ــة وإل ــى النياب ــز شــكوى إل ــك قدمــت رئيســة المرك ــر ذل إث

الوطنيــة للتحقيــق لرفــع الضــرر واإلنصــاف، إال أن هــذا لــم يوقــف 

عمليــة التهديــد واالعتــداءات علــى الــدار ورئيســته، حيــث تــم رفــض 

تجديــد تصريــح العمــل ومنــع التعاقــدات مــع الــدار وعرقلــة حصولــه 

الــدار بســحب  علــى أي دعــم أو مشــاريع، والضغــط علــى مديــرة 

شــكواها الخاصــة باقتحــام المبنــى برغــم لقــاءات إدارة الــدار مــع 

قيــادات الســلطة المحليــة ومكتــب الشــئون االجتماعيــة، وفــي يــوم 

الثالثــاء الموافــق 2022/5/24، وأثنــاء متابعــة مديــرة الــدار هيفــاء 

األحصمــي للســلطة المحليــة بنــاء علــى تواصــل مســبق، تــم منعهــا 

ــة واحتجازهــا لســاعتين وفحــص  ــى الســلطة المحلي مــن دخــول مبن

تلفونهــا وتفتيــش مــا فيــه مــن محادثــات وصــور وفيديوهــات، 

ونســخه إلــى جهــاز البتــوب، إضافــة إلــى تعرضهــا للشــتم والســب، 

وقــد قامــت اللجنــة بتحريــر مذكــرة إلــى مديــر أمــن مــأرب لالستفســار 

عــن الواقعــة، إال أن اللجنــة لــم تحصــل علــى الــرد علــى مذكرتهــا حتــى 

اآلن.  

النتيجة:

مـــن خـــالل التحقيقـــات التـــي أجرتهـــا اللجنـــة الوطنيـــة ومـــا ورد فـــي 

شـــهادات الشـــهود ومـــا تحكيـــه الصـــور والوثائـــق المرفقـــة بالملـــف 

فـإن الجهـة المسـئولة عـن هـذا االنتهـاك هـي إدارة شرطة محافظة 

مــأرب بقيــادة العميــد يحــي علــي حميــد.
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القسم الرابع: وقائع قصف الطائرات األمريكية بدون 
طيار )الدرونز(

ادعــاء  واقعتــي  رصــد  تــم  التقريــر،  يغطيهــا  التــي  الفتــرة  خــالل 

بانتهــاك تتعلــق بقيــام مــا يســمى بالطائــرات األمريكيــة بــدون 

المعلومــات  وجمــع  توثيقهــا  تــم  مدنييــن،  باســتهداف  طيــار، 

بشــأنها، والتحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة، حيــث تشــير اإلحصــاءات 

إلــى ســقوط ثمانيــة ضحايــا، جميعهــم مــن المدنييــن، بينهــم طفــل 

وامرأتيــن.

 - ناعم  ذي  مديرية  يفعان،  لمنطقة  الدرونز  طيران  قصف    -
محافظة البيضاء، بتاريخ 1/29/ 2018م. 

تتلخــــص الواقعــــة وبحســــب مــــا تضمنــــه ملــــف القضيــــة لــــدى 

اللجنــــة بأنــــه فــــي تمــــام الســــاعة )12.00( مســاًء بتاريــخ 1/29/ 

ــى  ــًا علـ ــة صاروخــ ــار أمريكيــ ــدون طيــ ــرة بــ ــت طائــ 2018م، أطلقــ

مجموعــه مــن أفــراد مقاومــة البيضــاء، قتــل علــى أثرهــا شــخصان 

بينهمــا طفــل، فــي حيــن أصيــب شــخص ثالــث؛  تــم علــى إثــر 

العاصمــة  فــي  المستشــفيات  إحــدى  إلــى  إســعافه  القصــف 

عــدن. المؤقتــة 

أســماء القتلى: 

العمراالسمم

 14 سنةيحي عبدالله صالح محمد1

39 سنةعبدالعزيز محمد أحمد المشرفي2

أســم الجريح:

العمراالسمم

27 سنةأحمد فضل سالم الدمدمي1

وقــد قــام فريــق اللجنــة المكلــف برصــد الواقعــة باالنتقــال إلــى 

الموقع واالسـتماع إلـى إفـادات عـدد مـن ذوي الضحايـا وشـهادة 

الشـهود ومنهـم:   )م. أ. ع. ع(  و  ) ي. ع. ع. أ(  والـذين شهدوا 

وأثناء  2018م،   /1/29 وبتاريخ  السـاعة   12.00 مساًء  فـي  بأنـه 

رزقه  أغنامه مصدر  برعي  الطفل يحي عبدالله صالح محمد  قيام 

وعائلته في  منطقة قملين – يفعان بمديرية ذي ناعم بمحافظة 

في  الكائنة  المقاومة  نقطة  طيار  بال  طائرة  قصفت  البيضاء، 

الشارع العام في تلك المنطقة بصاروخين، وترتب على ذلك وفاة 

 الطفل على الفور، وإصابة شخصين من أفراد المقاومة بجروح.
النتيجة:

مــن خــالل مــا قامــت بــه اللجنــة مــن أعمــال تحقيــق فــي حــاالت 

االدعــــاءات المشــــار إليها، باإلضافــــة إلـى عـدد مـن الوقائـع األخـرى 

مدنييـــن،  لمواطنيـــن  األمريكيـــة  الطائـــرات  بقصـــف  المتعلقـــة 

خلصـــت اللجنـــة إلـــى مســـئولية القـــوات األمريكيـــة، بالشـــراكة مـــع 

الحكومـة اليمنيـة التـي سـمحت بمثـل هـذه التدخـالت المؤدية إلى 

ارتكإب هـــذا النـــوع مـــن االنتهـــاكات.

سابعًا: التحديات والصعوبات
واجــه عمــل اللجنــة كغيرهــا مــن الجهــات العاملــة فــي مجــال حمايــة 

حقــوق اإلنســان والوصــول إلــى الضحايــا، وكذلــك العمــل فــي 

والتحديــات،  الصعوبــات  مــن  عــدد  واإلغاثــي  اإلنســاني  المجــال 

األمنــي  الوضــع  بســبب  مســتمرة  التحديــات  هــذه  مــن  بعــض 

بســبب  حديثــة  وبعضهــا  2014م  عــام  نهايــة  منــذ  والعســكري 

ــم تقــف  ــر، ول ــرة التقري ــت خــالل فت ــي حدث مســتجدات األرض الت

تلــك التحديــات حائــال دون قيــام اللجنــة بمهامهــا المنصــوص عليهــا 

فــي القــرار الجمهــوري المنشــئ للجنــة وصــوال إلــى التحقيــق فــي 

 كافــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان المرتكبــة مــن كافــة األطــراف.

 ومــن خــالل هــذا التقريــر تشــير اللجنــة إلــى بعــض التحديــات العامــة 

التــي تواجههــا فــي عملهــا، والتــي تراهــا مؤثــرة علــى وضــع حقــوق 

الجهــود مــن قبــل  إلــى تكثيــف  اإلنســان بشــكل عــام، وتحتــاج 

الجميــع مــن أجــل تخّطيهــا، والتغلــب عليهــا، وتحســين بيئــة العمــل، 

ووضــع حقــوق اإلنســان فــي اليمــن، وتتمثــل أهــم هــذه التحديــات 

فيمــا يأتــي: 

ســنوات . 1 ثمــان  قرابــة  منــذ  اليمــن  فــي  الحــرب  اســتمرار 

نجــم عنهــا مــن  الفتــرة األخيــرة ومــا  واتســاع دائرتهــا فــي 

المختلفــة. االنتهــاكات  عــدد  فــي  وزيــادة  عســكرية   أعمــال 

ــزاع اللتزاماتهــم المتعلقــة بتطبيــق . 2 تكــرار مخالفــة أطــراف الن

بالتمييــز،  الخاصــة  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  مبــادئ 

وارتكابهــا  العســكرية،  الهجمــات  تنفيــذ  أثنــاء  والتناســب 

المحميــة. واألعيــان  األشــخاص  بحــق  خطيــرة   النتهــاكات 

عــدم تعــاون بعــض أطــراف النــزاع -الســيما جماعــةت الحوثي- . 3

مــع اللجنــة الوطنيــة للتحقيق مما أدى الكتفاء اللجنة باالعتماد 

علــى الراصديــن والباحثيــن الميدانييــن التابعيــن لهــا، وكذلــك 

تأخــر بعــض األطــراف فــي الــرد علــى االستفســارات الموجهــة 

 مــن اللجنــة بشــأن االدعــاءات باالنتهــاكات المنســوبة اليهــا.

والمحــررات . 4 الوثائــق  بعــض  علــى  الحصــول  صعوبــة 

الخاصــة  الرســمية  والكشــوفات  والجنائيــة  الطبيــة 

المؤسســات  بعــض  عمــل  توقــف  بســبب  بالضحايــا 

المســلح. النــزاع  مناطــق  فــي  وخاصــة   الرســمية، 

فــي . 5 التحقيــق  عمليــة  تتطلبــه  التــي  المضاعــف  الجهــد 

االجتماعــي،  النــوع  أســاس  علــى  القائمــة  االنتهــاكات 

الكثيــر  وإحجــام  اإلنــاث،  ضــد  الجنســي  العنــف  خصوصــًا 
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مــن الضحايــا عــن التبليــغ عنهــا، إضافــة إلــى صعوبــة رصــد 

ــة، واألوبئــة.  االنتهــاكات المتعلقــة باألمــراض، وســوء التغذي

النــزوح الكثيــر والمتكــرر لعــدد مــن الضحايــا وأســرهم وانتقــال . 6

الشــهود بســبب اســتمرار الحــرب، األمــر الــذي يــؤدي إلــى 

الوقائــع. بعــض  ملفــات  اســتكمال  مــن  التمكــن   عــدم 

صعوبــة التنقــل فــي المناطــق الخطــرة خصوصــًا المزروعــة . 7

باأللغــام وتــردي خدمــات االتصــاالت والكهربــاء الــذي صعــب 

ــن وإرســال المعلومــات مــن قبلهــم. مــن تواصــل الباحثي

ثامنًا: التوصيات
حرصًا من اللجنة على تنبيه أطراف النزاع إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه 

إعمال حقوق اإلنسان الواردة في أحكام القانون الدولي اإلنساني،  

أو المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وتحميل 

األطراف والجهات مسئوليتها في حماية حقوق اإلنسان، عملت 

النزاع  أطــراف  كافة  إلى  التوصيات  من  عدد  تقديم  على  اللجنة 

بياناتها  السابقة وفي  الدورية  تقاريرها  كافة  وذلك في  والجهات 

الصحفية.

أواًل: توصيات عامة لجميع أطراف النزاع:

توصي اللجنة أطراف النزاع باآلتي:

ســالم . 1 تحقيــق  بخطــوات  والبــدء  للحــرب  الشــامل  الوقــف 

الكاملــة  اإلنســان والمشــاركة  مســتدام قائــم علــى حقــوق 

واألقليــات.  والشــباب،  والنســاء،  للضحايــا، 

الموجهــة . 2 العنــف  أعمــال  جميــع  ووقــف  المدنييــن  حمايــة 

العســكرية  العمليــات  امتثــال جميــع  مــن  والتأكــد  ضدهــم، 

لمبــادئ التمييــز والتناســب والضــرورة العســكرية، واالحتيــاط 

أو  بطبيعتهــا  العشــوائية  األســلحة  خاصــة  الهجــوم؛  فــي 

التــي  أو  المدنييــن  أرواح  فــي  فادحــة  تســبب خســائر  التــي 

ــة والمنشــئات  ــى التحتي ــة والبن ــان المدني تلحــق أضــراًرا باألعي

والطبيــة. التعليميــة 

الضروريــات . 3 علــى  الحصــول  فــي  المدنييــن  حــق  إحتــرام 

األساســية مــن الغــذاء والمــاء والعــالج والخدمــات، وتســهيل 

المــرور الســريع واآلمــن وغيــر المقيــد لإلغاثــة اإلنســانية لجميــع 

المدنييــن فــي أنحــاء اليمــن، وإزالــة العوائــق التــي تعتــرض 

العمــل فــي المســاعدات اإلنســانية والطبيــة.

اإلفــراج الفــوري عــن جميــع المحتجزيــن تعســفيًا، والتوقــف . 4

عــن عمليــات تقييــد الحريــات بســبب االنتمــاء، أو المنطقــة، 

مســوغ  بــدون  غيــره  أو  والمعتقــد،  الجنــس  أو  الــرأي،  أو 

قانونــي، وإحتــرام حقــوق وكرامــة المحتجزيــن والموقوفيــن 

حريتهــم.  مــن  والمحروميــن 

انتهــاكات . 5 بارتــكإب  للمتهميــن  المحاســبة  بإجــراءات  القيــام 

حقــوق اإلنســان، وتعويــض الضحايــا وجبــر ضررهــم خاصــة 

عــن االنتهــاكات الجســيمة المتعلقــة بالقانــون الدولــي لحقــوق 

اإلنســان واالنتهــاكات الخطيــرة للقانــون الدولــي اإلنســاني. 

عــدم التــذرع بالظــروف األمنيــة واالســتثنائية وظــروف الحــرب . 6

والمداهمــات  القانــون  نطــاق  خــارج  القتــل  بأعمــال  للقيــام 

ــة والتنقــل،  ــع الحرك ــر القســري ومن ــات والتهجي ــد الحري وتقيي

ومضايقــة النشــطاء والناشــطات واإلعالمييــن واإلعالميــات 

التــي  المناطــق  كافــة  فــي  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات 

تشــهد هــذه األشــكال مــن االنتهــاكات.
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التعــاون مــع اللجنــة الوطنية وتســهيل أعمالها، وإتاحة الفرصة . 7

والراصديــن  المســاعد  التحقيــق  وفريــق  أعضائهــا  لوصــول 

ــع األماكــن واألشــخاص والجهــات وتزويدهــا بكافــة  ــى جمي إل

المعلومــات المطلوبــة، والــرد علــى استفســاراتها المتعلقــة 

انتهــاكات حقــوق  ادعــاءات  فــي  تجريهــا  التــي  بالتحقيقــات 

اإلنســان. 

ثانيًا: توصي اللجنة الوطنية للتحقيق الحكومة اليمنية باآلتي:

االقتصاديــة . 1 بالحقــوق  المتعلقــة  اليمــن  بالتزامــات  الوفــاء 

ــة العيــش الكريــم وتوفيــر الخدمــات التــي  واالجتماعيــة وكفال

والميــاة  الكهربــاء  قطاعــات  خاصــة  عنهــا،  للنــاس  الغنــى 

المرتبــات للموظفيــن  والنظافــة والتعليــم واألمــن، ودفــع 

فــي كافــة المحافظــات، وكــذا توفيــر المشــتقات النفطيــة 

المواطنيــن. لقــدرات  مناســب  بســعر 

التوقــف عــن كافــة أشــكال االعتقــال التعســفي والتعذيــب . 2

اإلنســان  حقــوق  عــن  والمدافعيــن  الصحفييــن  ومضايقــة 

بســبب ممارســتهم لحقهــم فــي حريــة الــرأي والتعبيــر.

منتســبيه . 3 قــدرات  ورفــع  للدولــة  األمنــي  الجهــاز  حوكمــة 

ــة حقــوق  ــة وإعمــال وحماي ــرام وكفال ــات إحت ــزام بضمان بااللت

اإلنســان.

للتحقيــق، . 4 الوطنيــة  اللجنــة  مــع  التعــاون  مســتوى  رفــع 

والتجــاوب مــع توصياتهــا، وســرعة التفاعــل مــع مراســالت 

اللجنــة، وتوفيــر المعلومــات والمعطيــات المطلوبــة فــي أجــل 

معقــول.

توفيــر الدعــم الالئــق وخدمــات الحمايــة لألطفــال والنســاء . 5

خاصــة ضحايــا العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، وضمــان 

وصولهــم لكافــة الخدمــات األساســية وفــي مقدمتهــا األمــن 

والغــذاء والصحــة والتعليــم والدعــم النفســي.

القيــام بخطــوات جــادة تســاعد في إيقــاف اإلجــراءات المعقدة . 6

والمعيقــة  المــدن  بيــن  التفتيــش  نقــاط  فــي  والجبايــات 

لوصــول المســاعدات اإلنســانية والتدفقــات التجاريــة والوقــود 

للمحافظــات. 

انشــاء محكمــة ونيابــة مختصــة بالنظــر فــي انتهــاكات حقــوق . 7

اإلنســان المرتكبــة مــن كافــة األطــراف والجهــات.

ثالثًا: توصي اللجنة جماعة الحوثي باآلتي:

االلتــزام ببنــود الهدنــة اإلنســانية التــي أعلنــت فــي بدايــة شــهر . 1

أبريــل 2022م ووقــف جميــع الهجمــات العشــوائية والمباشــرة 

علــى المدنييــن واألعيــان المدنيــة خاصــة فــي محافظــات تعــز 

والحديــدة ومــأرب والضالــع ولحــج، ورفــع الحصــار عــن تعــز 

وفتــح الطــرق الرئيســية فــي جميــع المحافظــات.

النــزاع . 2 فــي  واســتخدامهم  األطفــال  تجنيــد  أعمــال  وقــف 

المســلح؛ والقيــام بتســريح جميــع األطفــال الذين تــم تجنيدهم 

أو اســتخدامهم ألغــراض عســكرية.

المرتكــب . 3 والعنــف  النســاء  قمــع  سياســات  عــن  التوقــف 

ومشــاركتهن  آرائهــن  بســبب  أشــكاله،  بكافــة  ضدهــن 

واإلفــراج  الشــخصية،  وحريتهــن  والمجتمعيــة  السياســية 

للقانــون. بالمخالفــة  المحتجــزات  كافــة  عــن  الفــوري 

الحريــة . 4 فــي  بالحــق  الماســة  المنهجيــة  الممارســات  إيقــاف 

القســرية  واإلخفــاءات  التعســفية،  باالعتقــاالت  المتمثلــة 

قانونيــة.   غيــر  احتجــاز  مراكــز  واســتخدام 

اإلعــدام . 5 أحــكام  بإلغــاء  الكفيلــة  اإلجــراءات  كافــة  اتخــاذ 

والمحاكمــات غيــر القانونيــة بحــق الصحفييــن والمعارضيــن 

فــي  القضــاء  اســتخدام  وعــدم  واألقليــات،  والسياســيين، 

المواطنيــن. ومنــازل  أمــالك  مصــادرة 

الوقــف الفــوري لزراعــة األلغــام المضــادة لألفــراد والمركبــات . 6

وتســليم خرائــط المناطــق التــي تــم زراعتهــا باأللغــام. 

االمتنــاع عــن اســتخدام األعيــان المدنيــة ألغــراض عســكرية . 7

وأعمــال التعبئــة وخطــإب التحريــض علــى العنــف والكراهيــة.

رابعًا: توصي اللجنة قيادة التحالف العربي باآلتي:

التحديــث المســتمر لقائمــة المرافــق الطبيــة واألعيــان المدنيــة . 1

ــع قصفهــا واســتهدافها  ــي يمن ــة الت ــى التحتي ــة والبن والثقافي

الهيئــات  وإشــراك  اإلنســاني،  الدولــي  القانــون  بموجــب 

والمنظمــات العاملــة فــي تقديــم المســاعدات اإلنســانية فــي 

ــم.  ــك القوائ ــث تل تحدي

ــة فــي اليمــن . 2 ــادة المســاعدات المقدمــة لمؤسســات الدول زي

مــن أجــل الوفــاء بالتزاماتهــا فــي توفيــر الخدمــات العامــة بمــا 

فــي ذلــك التعليــم والصحــة. 

المتعلقــة . 3 الوطنيــة  اللجنــة  مذكــرات  علــى  الــرد  ســرعة 

باالستفســارات حــول بعــض وقائــع قصــف الطيــران التــي يتــم 

التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة.

الدوريــة . 4 التقاريــر  فــي  الــواردة  اللجنــة  توصيــات  تنفيــذ 

تقييــم  بإجــراء  منهــا  المتعلــق  الســيما  الســابقة 

الطيــران  قصــف  وقائــع  عــن  الناتجــة  لألضــرار  شــامل 

الوفيــات  عــن  التعويضــات  بتقديــم  واالســتمرار 

غيــر مشــروع. بشــكل  بالمدنييــن  لحقــت  التــي   واإلصابــات 

- توصي اللجنة المجتمع الدولي:

تكثيــف الجهــود الدبلوماســية للتوصــل إلــى وقــف شــامل . 1

ــم  ــم فــي اليمــن قائ ــدا إلحــالل ســالم دائ ــار تمهي إلطــالق الن

للنســاء  الكاملــة  والمشــاركة  اإلنســان  حقــوق  احتــرام  علــى 

الضــرر  وجبــر  االنصــاف  وتحقيــق  واألقليــات،  والشــبإب 

للضحايــا.
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رفــع مســتوى التمويــل لخطــط االســتجابة اإلنســانية الطارئــة . 2

المقدمــة  والمنــح  والمشــاريع  اإلنســاني  اإلغاثــة  وجهــود 

واألطفــال  النســاء  إحتياجــات  باالعتبــار  األخــذ  مــع  للدولــة، 

اإلعاقــة. وذوي  والنازحيــن/ات 

زيــادة مســتوى الدعــم المقــدم مــن مجلــس حقــوق اإلنســان . 3

للجنــة الوطنيــة للتحقيــق فــي مجــاالت الدعــم الفنــي والتقنــي 

والمشــورة ورفــع القــدرات بمــا يضمــن قيامهــا بمهامهــا علــى 

أكمــل وجــه.

ــات . 4 ــزام بضمان ــزاع فــي اليمــن لاللت ــى أطــراف الن الضغــط عل

وتســمية  االنتهــاكات  مــن  والحــد  اإلنســان  حقــوق  حمايــة 

لالنتهــاك. المرتكــب  الطــرف 
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