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تقرير

»األمناء« قسم التقارير:

حصلــت »األمنــاء« عــى تقرير 
حقوقــي يحمل عنوان »دعــم املوت.. 
رشاكة يف الجرمية« الجزء األول، يرصد 
ويوثــق تورط هيئــات ومكاتب األمم 
املتحدة باليمــن يف دعم زراعة األلغام 
الحويث يف   قتل  واملشاركة مع جامعة 
وإصابــة آالف املواطنني، وهو ما يؤكد 
رشاكة األمم املتحدة يف قتل الشــعب 
الذي يســتخدمه  الدعم  من خالل هذا 
العسكرية ضد  الحوثيني يف عملياتهم 

املواطنني.
وبعد أن نرشت »األمناء« يف الحلقة 

ورشاكة  دعــم  وأرسار  خفايــا  األوىل 
أممية حوثية، والدعم األممي مالًيا وتقنًيا 
ولوجســتًيا ملراكز يسيطر عليها الحويث، 
وكيف أصبح برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 
داعاًم رئيًســا للحويث، وأكرث من )160( 

مليــون دوالر دعم مايل أممــي للحويث، 
وكيف باتت األمم املتحدة جزًءا من املشكلة 
بداًل من الحــل، تواصل »األمناء« نرش باقي 

تفاصيل التقرير يف حلقة اليوم الثانية.

اإلطار القانوين

وحتى تسعينيات القرن العرشين كان 
هناك القليل من املامرســة التي تشري إىل 
مطلب إزالة األلغام من قبل من يزرعونها، 
طبًقا للقاعدة رقم )83( من قواعد القانون 
الــدويل العريف املنطبقة عــى النزاعات 

املســلحة الدولية وغري الدولية والتي تنص عى 
أنه »عند انتهــاء األعامل العدائية الفعلية، يجب 
عى طــرف النزاع الذي اســتخدم ألغامًا أرضية 
إزالتها أو إبطال رضرها عى املدنيني أو تسهيل 

إزالتها«.
الصيغــة األساســية  أن  وبالرغــم مــن 
األســلحة  الثاين التفاقية حظر  للربوتوكــول 
10 أكتوبر/ترشين  التقليدية الصادرة بتاريــخ 
األول 1980م تشجع عى التعاون املشرتك إلزالة 
حقول األلغام أو إبطــال مفعولها، إال أن موقف 
املجتمع الدويل قد تغري تجاه هذا األمر، وتعكس 
صياغة املادة )3( من الصيغة املعدلة للربوتوكول 
ذاتــه يف 3 مايو/ أيــار 1996م هذا التغري يف 
املوقف، إذ تجســـد املبدأ بشـــأن مسؤولية كل 

طرف من أطراف النزاع عن األلغام التي زرعها.
الثاين  للربوتوكول  املعدلــة  الصيغة  وتوفر 
قواعد مفصـلـة بشـــأن إزالة األلغام أو إبطال 
رضرها عند انتهاء العمليات العدائية، ليس عى 
سبيل املنحة واملسـاعدة، وإمنا عى سبيل الحق 
النزاع عن  وبحكم مســـــؤولية كل طرف يف 
إزالة حقول األلغام التي قام بزراعتها مع تحمل 
كامــل التكاليف الالزمة وذلــك كإجراء عقايب 
رادع ال يتوقف عليه مطلقا إعفاءه من املساءلة 
القانونية إزاء أي جرائم جنائية مرتتبة عى ذلك.

إذ تنــص الفقرة الثانية مــن املادة )3( من 
الصيغة املعدلــة للربوتوكول عى أن »يكون كل 
طرف متعاقد سـام أو طرف يف نزاع ما مسئوال, 
وفقًا ألحــكام هــذا الربوتوكول, عــن جميع 
األخرى  والنبائط  الخداعية  واألشـــراك  األلغام 
التي اســتخدمها, ويتعهد بكسحها أو إزالتها أو 
تدمريها أو صيانتها حســب مــا هو منصوص 

عليه يف املادة 10 من هذا الربوتوكول«.

املادة )10(  الثالثــة من  الفقرة  بينام تنص 
املشار إليها عى أنه »فيام يتعلق بحقول األلغام 
واملناطق امللغومة واأللغــام واألرشاك الخداعية 
والنبائط األخرى التي نصبها طرفها يف مناطق 
مل يعد ميارس الســيطرة عليها, يجب عى هذا 
الطرف أن يوفر للطرف املســيطر عى املنطقة 
مبوجب الفقرة 2 أعاله, يف حدود ما يســمح به 
الالزمة  واملادية  التقنية  املسـاعـدة  الطرف,  هذا 

للنهوض بهذه املسئولية«.
املتحدة  لألمــم  التابع  األمــن  قرار مجلس 
رقم )2216( الصــادر بتاريخ 14 إبريل 2015م، 
أكد بوضـــوح عى رضورة التزام جميع الدول 
املصادقة عى القرار باتخــاذ كافة التدابري ملنع 
الحويث وحلفائها  أوجه دعم لجامعة  أي  تقديم 
الذين شملتهم العقوبات مبا يف ذلك املساعدات 
التقنيــة والتدريب واملســاعدات املالية وكل ما 

يتصل باألنشطة العسكرية.
ويف قراره األخري رقم )2624( لسنة 2022م 
اليمن والذي حظي بتأييــد )11( دولة  بشــأن 

املتحدة  التابع لألمم  الدويل  صنف مجلس األمن 
»الحوثيــني« جامعة إرهابيــة وأدرجها ككيان 
عى قامئــة عقوبات اليمن مع توســيع حظر 
لها كجامعة مسلحة وكل من يعملون  األسلحة 
باسمها أو بتوجيه منها أو لصالحها، فضال عن 
إدانة القرار الرتكاب الجامعة مجموعة انتهاكات 
وجرائم ضد اليمنيني، ذكر منها استعامل األلغام 

األرضية.
ويف السياق ذاته تنص الفقرة )ج( من املادة 
)1( يف اتفاقية أوتاوا لسنة 1997م بشأن حظر 
األلغام املضادة لألفراد عى ضـرورة التزام كافة 
الدول األطراف ومثلها الجهات الدولية واإلقليمية 
الرامية إىل تحقيق السـالم وإيقاف الحرب بعدم 
مساعدة أو تشــجيع أو حث أي طرف كان، بأي 
طريقة، عى القيام بأنشطة محظورة ضد دولة 

طرف مبوجب االتفاقية.
وطبقا للفقرات )1، 2، 3، 4، 5، 6، 7( من املادة 
رقم )6( يف االتفاقية ذاتها فإن مســؤولية نزع 
وتدمري وإتالف األلغــام وتوفري خدمات الرعاية 

والتأهيــل للضحايا تقــع عى عاتق 
ويجوز  الدولة  يف  الرشعية  الحكومة 
لها وحدهــا دون غريها التخاطب مع 
اإلقليمية،  املنظامت  أو  املتحدة،  األمم 
املحافل  أو  األخرى  واألطراف  الدول  أو 
الدولية املختص، بشأن طلب مساعدة 
ســلطاتها يف وضــع برنامج وطني 

إلزالة األلغام.
أطراف  باقي  تلزم  ذاتها  االتفاقية 
النــزاع يف الــدول املصادقــة عليها 
بتســليم ما لديها من خرائط األلغام 
والعبوات الناسفة التي قامت بزراعتها 
إىل الجهات الرسمية املخولة بنزع تلك 
بوســعها  ما  وبذل  والعبوات  األلغام 
لتسهيل مهام تلك الجهات ملا من شأنه 
باأللغام  امللوثة  املناطــق  كافة  تطهري 
والحد من مخاطرها وأرضارها، وبشكل 
عام فقد كان عى الدولة التي تشــكو 
من وجود ألغام عى أرضها أن تقرر ما 

تراه مناسبا بهذه املسألة.
امللخــص التنفيذي وثق فريــق )الهيئة 
هود،  والحريات  الحقوق  عن  للدفاع  لوطنية 
ومنظمة ميــن رايتس للحقــوق والتنمية، 
ومنظمة  اإلنسـان،  لحقوق  شهود  ومنظمة 
حريتي للتنمية وحقوق اإلنســان، ومنظمة 
عني لحقوق اإلنســـان( عــدد )15( 
عرب  املتحدة  األمم  قدمتها  مالية  منحة 
الحويث  لجامعة  اإلمنــايئ  برنامجها 
باليمن تحت غطاء إنساين اسمه »إزالة 
ومكافحــة األلغام باليمــن« وبقيمة 
إجامليــة قدرهــا )167.221.136( $ 
خالل الفــرتة املمتدة بــني )2016م – 2022م( 
والتي شـمـلـــت إجاميل تكلفة املرحلة األوىل 
من مــرشوع مكافحة األلغام الطــارئ وكذلك 
الدعم السنوي الثابت والدعم العاجل الذي يقدمه 
الحوثية  للجامعة  واألخرى  الفينة  بني  الربنامج 

تحت ذات الغطاء.
الــذي وثقت منظمة  الوقت  ويأيت هذا يف 
هود قيام جامعة الحــويث بزراعة مليوين لغم 
وعبوة ناسفة عى نطاق واسع من اليمن خالل 
8 ســنوات مضت والتي تسببت مبقتل )3024( 
مدنيا بينهم )647( طفال و)202( امرأة و)160( 
أعامرهم بني  ترتاوح  و)2015( رجال  مسـنـــا 
)-18 50( عامــا، باإلضافــة إىل إصابــة عدد 
آخرين بجروح وتشــوهات جســدية   )4231(
وإعاقات دامئة بينهــم )1032( طفال و)285( 
امــرأة و)181( مســنا و)2733( رجال ترتاوح 

أعامرهم بني )-18 50( عاما.
وثبت لفريق املنظمة تسبب األلغام والعبوات 
الناسفة وباقي مخلفات الحرب الحوثية بإلحاق 
أرضار كلية وجزئية بعدد )5620( من املمتلكات 
الخاصــة توزعت بــني )1543( منزال و)320( 
منشــأة تجارية وصناعية و)923( وسيلة نقل 
و)334( مزرعة، ونفوق )2500( رأس ماشــية، 
باإلضافة إىل ترضر )565( منشــأة عامة كليا 
وجزئيا بينهــا )101( مرافــق تعليمية و)32( 
مرفقا صحيا و)64( مقرا حكوميا و)15( مقرا 
دور عبادة  أهليــة و)77(  لهيئات ومنظــامت 
و)38( معلَــام أثريا، فضال عــن تدمري )135( 

طريق وجرس و)103( خزانات مياه.
وتواصل »األمنــاء« يف الحلقة الثالثة نرش 

تفاصيل التقرير.

• )15( منحة مالية قدمتها األمم المتحدة للحوثي تحت غطاء إنساني

• الحوثيون زرعوا مليوني لغم وعبوة ناسفة في 8 سنوات

• حتى تسعينيات القرن العشرين كانت المطالبة 
بقانون إزالة األلغام ممن زرعها قليلة محدودة

ال�شراكة بني احلوثيني والأمم املتحدة..!
 ”األمناء” تكشف يف عدة حلقات حقيقة تورط األمم املتحدة يف دعم ميليشيا إيران احلوثية وتسرد كل احلقائق )2(..


