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تكرس ھيومن رايتس ووتش جھودھا لحماية حقوق اإلنسان الخاصة بمختلف شعوب العالم. إننا نقف إلى جوار الضحايا 

الالإنساني أثناء الحروب، وتقديم الجناة والنشطاء ونعمل على منع التمييز، وكفالة الحقوق السياسية، وحماية األفراد من التعامل 
للعدالة. نحقق ونكشف انتھاكات حقوق اإلنسان ونحمل المنتھكين المسؤولية. كما نواجه الحكومات وأصحاب السلطة كي يكفوا 

ة حقوق عن الممارسات المسيئة ويحترموا القانون الدولي لحقوق اإلنسان. وندعو الجماھير والمجتمع الدولي إلى مساندة كفال
 اإلنسان للجميع.

  
دولة، ومكاتب في أمستردام وبيروت وبرلين وبروكسل  40ھيومن رايتس ووتش منظمة دولية لھا عاملين في أكثر من 

وشيكاغو وجنيف وغوما وجوھانزبرغ ولندن ولوس أنجلس وموسكو ونيروبي ونيويورك وباريس وسان فرانسسكو وطوكيو 
  وتورنتو وتونس وواشنطن وزيورخ.

  
  http://www.hrw.org/arلمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا: 
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 ملخص
 

  اآلن.كم أتمنى العودة إلى مدرستي، لكنھا... قاعدة عسكرية 
  2012عاماً، تلميذ بمدرسة آزال الوادي، صنعاء، مارس/آذار  15عاطف،  -

 
، التي أنھت 2011ماً للغاية في حركة االحتجاجات اليمنية في عام مھلعب الشباب صغار السن دوراً 

ت عاماً. إال أن العديد من األطفال اليمنيين تعرضوا النتھاكا 33ُحكم الرئيس علي عبد هللا الذي دام 
جسيمة لحقوقھم أثناء االحتجاجات وأثناء الصدامات المسلحة المتقطعة، وبعد أن وقع النظام وقوى 
المعارضة اتفاق سالم. قتلت قوات األمن الحكومية أطفاالً في مظاھرات الشوارع. وقامت القوات 

رير، فإن المسلحة وجماعات المعارضة المسلحة بتجنيد واستخدام جنود أطفال. وكما يظھر في التق
القوات المسلحة الحكومية والجماعات المسلحة عرضت حياة عشرات اآلالف من األطفال للخطر 

  وحدت من حقھم في التعليم عندما دخلت ھذه القوات المدارس واحتلتھا.
  

مدرسة على األقل الستخدامھا ألغراض  54انتشرت القوات المسلحة والجماعات المسلحة في 
. تم استخدام المدارس كثكنات ونقاط مراقبة 2011اصمة، وذلك خالل عام عسكرية، في صنعاء الع

  ومواقع إلطالق النار وكمراكز احتجاز.
  

ً مع توقيع الرئيس صالح لالتفاق االنتقالي برعاية مجلس التعاون  ورغم توقف أعمال القتال رسميا
الحكومة االنتقالية اليمنية من ، لم تتمكن 2011نوفمبر/تشرين الثاني  23الخليجي وآليات التنفيذ في 

لم يكن قد تم  2012إخراج القوات والجماعات المسلحة من صنعاء بالكامل، وحتى أبريل/نيسان 
  إخراج المسلحين من المدارس.

  
مدرسة على األقل حتى أواخر  14اكتشفت ھيومن رايتس ووتش أن الجماعات المسلحة كانت تحتل 

أغلب المدارس بعد أن نبھنا السلطات إلى ھذه المشكلة، فھناك . بينما تم إخالء 2012مارس/آذار 
مدرسة واحدة على األقل (مدرسة أسماء للبنات) تستمر القوات في  2012حتى أواخر يوليو/تموز 

التواجد فيھا. العديد من المدارس تعرضت ألضرار بالغة في فصولھا وغيرھا من مرافقھا ومنشآتھا 
المحتلة لتلك المدارس. في بعض الحاالت تعرضت القوات داخل في الھجمات الموجھة للقوات 

  المدارس لھجمات في أثناء تواجد التالميذ والمدرسين فيھا.
  

أقام الجنود والجماعات المسلحة في عدد من المدارس لشھور بعد توقيع االتفاق االنتقالي، رغم 
دات الجسيمة على األطفال احتجاجات نُظار المدارس والمعلمين واآلباء دون مراعاة للتھدي

  واألضرار الالحقة بتعليمھم.
  

، أقر مسؤولون حكوميون (بعضھم 2012وفي اجتماعات مع ھيومن رايتس ووتش في مارس/آذار 
يتولون مناصبھم منذ عھد صالح وبعضھم منذ بداية الحكومة االنتقالية) وقيادات للمعارضة بأنه البد 

ماية، ووعدوا باإلخالء الفوري للمدارس من القوات المسلحة. من اعتبار المدارس أماكن خاضعة للح
أمدت ھيومن رايتس ووتش الحكومة وقيادات المعارضة بقائمة بسبع مدارس محتلة بقوات بصفتھا 
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ما زالت مستخدمة ألغراض عسكرية في صنعاء، وبحلول مطلع أبريل/نيسان، كان الجنود قد أخلوا 
  جميع ھذه المدارس إال واحدة.

ب الجنود والمسلحين المنتشرين في المدارس ھم من جماعات معارضة، لكن قوات الحكومة أغل
والميليشيات المتحالفة معھا انتشرت بدورھا في بعض المدارس. على جانب الموالين لصالح، شملت 
القوات جنوداً من وحدات شملت الحرس الجمھوري بقيادة نجل صالح، أحمد علي صالح، واألمن 

القوات شبه العسكرية التي يديرھا ابن أخ صالح، يحيى صالح، واألمن العام، قوة الشرطة المركزي، 
  النظامية، وكذلك ميليشيات لقبائل.

  
وعلى جانب المعارضة، كانت القوات التي احتلت أو استخدمت المدارس بينھا الفرقة األولى مدرع، 

األحمر، وھو من المقربين للرئيس سابقاً وھي وحدة قوية من الجيش اليمني بقيادة اللواء علي محسن 
وخصم منذ مدة طويلة ألحمد علي صالح، لكنه بدأ ينحاز للمظاھرات المعارضة لصالح في 

. شملت القوات المعارضة األخرى ميليشيا قبيلة األحمر (حلفاء وليسوا أقارب 2011مارس/آذار 
  .لمحسن األحمر) أحد أھم العشائر في اليمن ومن أوسعھا نفوذاً 

  
يمثل احتالل المدارس الذي وثقته ھيومن رايتس ووتش في صنعاء نمطاً من أنماط احتالل القوات 
المسلحة والجماعات المسلحة للمدارس في النزاعات المسلحة في شتى أنحاء اليمن. كما انتشرت 

تعليمية  مؤسسة 12القوات المسلحة والجماعات المسلحة من الجانبين أثناء االحتجاجات في أكثر من 
، بما في ذلك المدرسة الفنية للصيدالنيين والمساعدين الطبيين. طبقاً لتقارير 2011في تعز خالل عام 

بسيارة مفخخة انفجرت   2011مايو/أيار  25إعالمية في شمال صعدة، فقد وقع ھجوم انتحاري في 
 12ما أودى بحياة في مدرسة كان المتمردون الحوثيون شمالي اليمن يستخدمونھا كقاعدة لھم، م

 52شخصاً على األقل. كما ظھرت تقارير عن احتالل واستخدام مسلحي القاعدة في منطقة أبين لـ 
  مدرسة على األقل أثناء نزاعھم مع القوات الحكومية.

  
. قام فريق من 2012يستند ھذا التقرير إلى زيارة ھيومن رايتس ووتش لصنعاء في مارس/آذار 

ً وآباء ومعلمين  75مدرسة في صنعاء وقابل أكثر من  19بزيارة ھيومن رايتس ووتش  طالبا
مسؤوالً حكومياً، وممثلين عن منظمات  20ومديري مدارس وإداريين بالمدارس وكذلك أكثر من 

  مجتمع مدني، وأعضاء بالقوات المسلحة ومختلف الجماعات المسلحة.
  

ات مسلحة على حجرات أو أجنحة حاالت حيث استولت جماع 10حققت ھيومن رايتس ووتش في 
بمدارس لألوالد والبنات، بالتعليم االبتدائي والثانوي، بينما استمر الطالب في استخدام نفس المنشآت 
للتعليم. استولى مسلحون على أجزاء من بنايات المدارس بينما الفصول الدراسية منعقدة، وتم 

اط مراقبة ونقاط تمركز لقناصة، وفي حالتين استخدام ھذه األجزاء من المدارس كثكنات وقواعد ونق
  على األقل، تم استخدام فصول دراسية الحتجاز أفراد.

  
في ثالث حاالت أخرى حققت فيھا ھيومن رايتس ووتش، استولت جماعات مسلحة على مدارس 
ل بالكامل، وأجبروھا على التوقف عن العملية التعليمية تماماً. ھناك مدرسة واحدة أخرى على األق

  أغلقت لمدة سبعة أشھر على األقل بسبب التواجد العسكري الكثيف أمام بواباتھا مباشرة.
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سعت الجماعات المسلحة إلى تبرير استيالئھا على المدارس إذ قالوا إنھم قاموا "بحماية" المنشآت 
س، من الجماعات المسلحة األخرى. لكن تحقيقاتنا كشفت عن النقيض: عندما تدخل القوات المدار

تصبح ھذه المدارس أھدافاً عسكرية وتحدث ھجمات من قوات الطرف الخصم عليھا، مما يعرض 
التالميذ والمعلمين لخطر أكبر. بل إنه يبدو أن الجماعات المسلحة استخدمت المدارس بسبب قربھا 

فرھا من نقاط استراتيجية، ولسھولة احتاللھا واالستيالء عليھا، وبسبب الميزة الدفاعية التي تو
جدرانھا السميكة والجدران الخارجية للمدارس وتوفر الكھرباء والمياه بھا، والرتفاع نقاط المراقبة 

  وإطالق النار من مباني المدارس العالية.
  

أغلب مدراء المدارس الذين تحدثت إليھم ھيومن رايتس ووتش قالوا إنھم لم يتلقوا أي إخطارات قبل 
عات المسلحة باالنتقال إلى مدارسھم، وقالوا إن الجنود والمسلحين قيام القوات المسلحة أو الجما

استخدموا المدارس رغم احتجاجات مسؤولي المدارس على ذلك ومحاولتھم التفاوض على اتفاقات 
بديلة. في إحدى الحاالت، قال مسؤول بمدرسة لـ ھيومن رايتس ووتش إنه تلقى إخطاراً مسبقاً من 

، قال له إنه يتحرك بناء على أوامر وزارة التعليم، بأن يُسمح للقوات ممثل من الحكومة المحلية
 2012المسلحة بدخول المدرسة. لكن نائب وزير التعليم قال لـ ھيومن رايتس ووتش في مارس/آذار 

  إن الوزارة لم تمنح مطلقاً اإلذن باستخدام المدارس الحكومية.
  

ى مدرسة، كثيراً ما يتم تحصين وتجھيز مباني عندما تستولي جماعات مسلحة أو قوات نظامية عل
ً من  المدرسة باألسلحة والعتاد العسكري. حدث ھذا عندما يُخرجون الطالب والمدرسين تماما
المدرسة، وعندما يحتلون أجزاء من بنايات المدرسة مع استمرار محاولة المعلمين والطالب في 

بناء تحصينات خرسانية ووضع تحصينات من الدراسة في األجزاء المتبقية لھم. قامت القوات ب
أكياس الرمل فوق أسطح المدارس لحماية أفراد االستطالع والقوات المسلحة. أضاف البعض 
تحصينات إضافية في شرفات المدرسة. في أغلب الحاالت كان المسلحون أو القوات المسلحة 

أسلحة آلية وأحياناً أسلحة أخرى يضعون حراساً عند بوابات المدرسة. وقامت القوات بإطالق نيران 
وھم داخل المدارس. وقاموا بتخزين أسلحة وذخائر داخل أراضي المدارس وبناياتھا. حتى بعد 
ً يخلفون ورائھم تحصينات عسكرية المظھر مما يعني  خروج قوات األمن من المدارس، فأحيانا

  .احتمال اعتبار المدرسة بالخطأ ھدفاً عسكرياً من قبل أطراف أخرى
  

كما قامت القوات المسلحة باعتقال وضرب السجناء داخل المدارس، وفي بعض الحاالت مع مشاھدة 
المعلمين والطالب لتلك األعمال. وصفت طالبة بمدرسة أسماء الثانوية كيف قام الجنود بالفرقة أولى 

ي فناء مدرع بضرب سجين مسن أمامھا وأمام زميالتھا. قالت: "ضربوه [و] صعقوه بالكھرباء ف
  المدرسة... أثناء فترة الفسحة".

  
باإلضافة إلى تعريض سالمة الطالب والمعلمين للخطر، فإن االستخدام العسكري للمدارس يعيق من 
قدرة األطفال على التحصيل ويقلل من جودة دراستھم. في المدارس التي استخدمتھا القوات المسلحة 

يتس ووتش انقطاع في حركة الدراسة، وضعف والجماعات المسلحة في صنعاء، وثقت ھيومن را
نسبة الحضور في المدارس وانخفاض عدد األطفال الملتحقين بالمدارس وضرر بالبنية التحتية 

  التعليمية للمدارس.
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وكان االستخدام العسكري للمدارس ضاراً بشكل خاص بتعليم الفتيات. فالفتيات، المتأخرات بالفعل 
تمع اليمني الذي يعاني من درجة عالية من الفصل بين الرجال والنساء عن الصبية في التعليم بالمج

والذي يعد مجتمعاً تقليدياً، تسربن من التعليم بنسب أعلى بكثير من الصبية في تلك الفترة، ولم تحضر 
ً لمعلمين ومدراء مدارس تمت مقابلتھم. قالوا إن اآلباء  الكثيرات منھن أغلب أيام الدراسة، طبقا

بعاد بناتھن عن الدراسة مفضلين أال يدرسن إلى جوار رجال مسلحين أو في مواقع دراسية فضلوا إ
  مؤقتة حيث يختلطن بالطالب من الصبية.

  
عندما كانت قوات األمن تحتل جزءاً فقط من مبنى المدرسة، يضطر الطالب للدراسة في فصول 

اإلدارة تجمع الطالب من مختلف الفرق مزدحمة للغاية في األجزاء المتبقية بالمدرسة. أحياناً كانت 
الدراسية في قاعة درس واحدة، مما يؤدي إلى اضطراب أكثر للطالب وعرقلة قدرتھم على 
التحصيل الدراسي. بعض المدارس التي تفقدتھا ھيومن رايتس ووتش تعاملت مع مشكلة االزدحام 

اعات الدراسة األسبوعية بجعل التعليم على فترات دراسية على مدار اليوم مع تقليص عدد س
  للطالب.

  
االستخدام واالحتالل العسكري للمدارس قد يؤدي إلى انتھاكات للقانون الدولي اإلنساني (أو قوانين 
الحرب)، الذي يطالب جميع أطراف النزاعات باتخاذ كل االحتياطات المستطاعة من أجل حماية 

ل المدارس، الخاضعة لسيطرة القوات، من آثار المدنيين واألعيان المدنية (الممتلكات المدنية)، مث
الھجمات. كذلك فإن كل من أطراف النزاع عليه إبعاد المدنيين قدر المستطاع من األماكن المتواجدة 
بھا قوات أو مرافق عسكرية. من غير القانوني استخدام المدارس كقاعدة عسكرية أو ثكنة أو نقطة 

  ت نفسه.إلطالق النار، وكمركز تعليمي في الوق
  

القانون الدولي لحقوق اإلنسان، المنطبق في زمن الحرب والسلم على السواء، يكفل حق الطالب في 
التعليم. وبما أن استخدام القوات المسلحة والجماعات المسلحة للمدارس يؤثر على قدرة األطفال على 

المكفول لھم بموجب القانون الدولي الدراسة في بيئة مناسبة للتعليم، فھذا يمثل تھديداً لحقھم في التعليم 
  لحقوق اإلنسان وبموجب الدستور اليمني أيضاً.

  
إن استخدام القوات والجماعات المسلحة للمدارس في صنعاء ھو خرق لشروط االتفاق االنتقالي 

. الصفقة التي 2011اليمني، الذي وقع عليه صالح والمعارضة السياسية في نوفمبر/تشرين الثاني 
ا مجلس التعاون الخليجي تقضي بنقل السلطة من صالح إلى نائبه، عبد ربه منصور ھادي، توسط فيھ

وبتشكيل حكومة وحدة وطنية. وھناك "آلية التنفيذ" برعاية األمم المتحدة التي وقعھا الطرفان إثر 
اتفاق مجلس التعاون الخليجي، تقضي بإنشاء لجنة شؤون عسكرية برئاسة ھادي، مكلفة بضمان 

القوات الحكومية والقوات األخرى إلى ثكناتھا ومواقعھا، وبإنھاء أي تواجد مسلح في صنعاء  عودة
  والمدن األخرى، وبإزالة جميع حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات العسكرية.

  
أثناء أوقات النزاعات وانعدام األمان، فإن الحفاظ على استمرار التعليم أمر ضروري وحيوي 

ً ومطلوباً بطبيعية األحوال، لألطفال. فا لمدارس إن ظلت آمنة ومحمية، يمكن أن توفر إحساساً مھما
وھو أمر ضروري لنمو األطفال وسالمتھم النفسية. كما يمكن أن توفر المدارس معلومات سالمة 

طفالً في عام  28مھمة وخدمات لتأمين األطفال. على سبيل المثال في اليمن، حيث قتلت األلغام 
، يمكن أن تصبح المدارس نقاط مھمة للتوعية 2012في الشھور الثالثة األولى من عام  13و 2011
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بأخطار األلغام. عندما تستخدم الجماعات المسلحة المدارس ألغراض عسكرية، فھم يعرضون كل 
  ھذا للخطر.

  
السلم، عاماً. حتى في أوقات  18مليوناً تحت سن  24أكثر من نصف سكان اليمن البالغ تعدادھم 

يواجه أطفال اليمن عقبات عدة في تحصيل التعليم. في اليمن أقل معدل تعليم في الشرق األوسط وتعد 
، أكثر 2011اليمن في الثلث األسفل من دول العالم من حيث معدالت االلتحاق بالمدارس. في عام 

في المائة فقط من  75ف. من ربع األطفال اليمنيين في عمر الدراسة لم يذھبوا للمدارس، طبقاً لليونسي
في المائة من الفتيات ھم من يحضرون المدارس االبتدائية. تتراجع  64الصبية في سن المدارس و

في المائة فقط  27نسبة حضور الفتيات للمدارس بأكثر من النصف في المدارس الثانوية، إذ تحضر 
، حسب تقارير اليونسيف. ھناك في المائة في الصبية 48من الفتيات التعليم الثانوي، مقارنة بـ 

مدارس كثيرة أيضاً تم إغالقھا بسبب انعدام األمن بشكل عام وأعمال العنف وإضراب المعلمين أثناء 
، وإن كانت ھذه المدارس قد عاودت العمل بعد ذلك. على ھذه الخلفية جاء 2011احتجاجات عام 

  ھا ليزيد تدھور الوضع التعليمي لألطفال.استخدام القوات والجماعات المسلحة للمدارس واستخدامھا ل
  

مع مكافحة أطفال اليمن للتعافي من صدمة العنف الدائر في شوارع وبيوت ومدارس اليمن في الفترة 
الماضية، على الحكومة اليمنية أن تجدد وتعيد تأھيل جميع المدارس التي احتلتھا قوات حكومية 

دالت ارتياد المدارس بحيث تصبح كمعدالتھا قبل بدء وقوات معارضة، وأن تتخذ إجراءات لزيادة مع
النزاع على األقل. بينما تبقى حالة الھدوء النسبي سائدة في العاصمة، فھناك توترات وصراعات 
مستمرة في مناطق أخرى في اليمن. على الحكومة أن تحمي األطفال من التعديات المستقبلية على 

ة قانونية بحظر استخدام القوات والجماعات المسلحة مدارسھم عن طريق تفعيل تشريع أو أنظم
للمدارس أو احتاللھا، أو أراضي المدارس وأفنيتھا أو غيرھا من المرافق التعليمية بشكل يعرض 
المدنيين واألعيان المدنية للخطر، أو يخرق حق األطفال في التعليم بموجب القانون الدولي لحقوق 

عمون إعادة اإلعمار والتأھيل للمؤسسات التعليمية في اليمن أن اإلنسان. وعلى المانحين الذين يد
يطالبوا بدورھم بتبني ھذا التشريع بصفته جزء ال يتجزأ من مساعداتھم. على الجماعات المسلحة أن 
تتبنى بدورھا وتنشر سياسات بحظر استخدام المدارس كمنشآت تخزين عسكرية أو مراكز احتجاز 

 ثكنات أو قواعد عمليات.أو نقاط إلطالق النار أو 
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  القوات الحكومية والجماعات المسلحة
 

  القوات الحكومية التالية والجماعات المسلحة في صنعاء، ھي المذكورة في التقرير:
  

لواء جيش مقره الحصبة بصنعاء. رغم أن اللواء تابع لقائد المنطقة الشمالية الغربية : 314اللواء 
األحمر، فقائد اللواء، العميد محمد علي خليل، رفض دعوات اللواء  العسكري، اللواء علي محسن

األحمر باالنشقاق إلى صفوف المعارضة. على ذلك، فاللواء تعرض بدوره للھجوم من الحرس 
  الرئاسي عندما تم االشتباه في أنه يفكر في االنشقاق.

  
ألحمر، رئيس تحالف حاشد رجال قبائل مسلحون يدينون بالوالء للشيخ صادق اميليشيات األحمر: 

ولعب دوراً  2011القبلي صاحب النفوذ الواسع. أعلن الشيخ األحمر دعم المعارضة في مارس/آذار 
  بالغ األھمية في االحتجاجات.

  
قوة شبه عسكرية ھي رسمياً تابعة لوزارة الداخلية لكن تخضع فعلياً لقيادة ابن شقيق األمن المركزي: 

  للواء يحيى محمد صالح.الرئيس اليمني السابق، ا
  

  قوة شرطية خاصة، تخضع لألمن العام.النجدة: 
  

إحدى أكبر وحدات الجيش ومن أفضلھا تدريباً، برئاسة اللواء علي محسن الفرقة األولى مدرع: 
األحمر، الذي انشق عن الرئيس صالح بعد أن ھاجم القناصة متظاھرين في ميدان التغيير، موقع 

شخصاً على  45، والذي أسفر عن مقتل 2011مارس/آذار  18صنعاء، في  المظاھرات األساسي في
األقل. بعد الھجوم، نشر اللواء األحمر قواته على حدود الساحة، مركز حركة االحتجاج، وذكر أنه 

  .2011يريد حماية االحتجاجات. تصادمت قواته مع قوات صالح بدءاً من سبتمبر/أيلول 
  

  النظامية الخاضعة لوزارة الداخلية. قوة شرطة اليمناألمن العام: 
  

قوة نخبوية بقيادة نجل الرئيس صالح، العميد أحمد علي عبد هللا صالح، وھو الحرس الجمھوري: 
  خصم منذ مدة طويلة للواء األحمر، وھي أقوى قوة برية في اليمن باإلضافة إلى الفرقة األولى مدرع.
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  منهج التقرير
 

. صنعاء ھي مقر 2012في صنعاء، عاصمة اليمن، في مارس/آذار أجريت بحوث ھذا التقرير 
الحكومة المركزية اليمنية وقد ذھب اليمنيون من جميع أنحاء البالد إلى ساحة التغيير في عامي 

ً شھد على النزاع.  2012و 2011 للتظاھر ضد النظام الحاكم، مما جعل من ھذه الساحة مقراً مھما
حتلت واستخدمت المدارس في جميع أنحاء البالد، فقد ذكرت منظمات ورغم أن الجماعات المسلحة ا

  المجتمع المدني أن في صنعاء أكبر عدد من المدارس المحتلة على صلة باالحتجاجات.
  

قام باحثان من ھيومن رايتس ووتش وثالثة استشاريين بحثيين بمقابلة أكثر من مائة شخص، منھم 
يين تعليميين بالمدارس ومسؤولين حكوميين وعناصر من تالميذ ومدرسين ومدراء مدارس وإدار

القوات المسلحة والجماعات المسلحة من جميع األطراف، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني 
  عاماً. 17إلى  13فتاة في أعمار من  18صبياً و 12اليمنية والدولية. قابلنا 

  
، وأجراھا باحثون يتحدثون اللغتين، أو من خالل تم إجراء المقابالت إما باللغة العربية أو اإلنجليزية

مترجمين فوريين. حدثت المقابالت إما في المدارس أو في بيوت أفراد. لم يحصل أحد أجريت 
  مقابالت معه على أي مقابل مادي لتوفير المعلومات.

  
 مدرسة في صنعاء. من بين ھذه المدارس، وجدنا أن خمسة مدارس 19زارت ھيومن رايتس ووتش 

، مع استمرار احتالل مدرستين بالكامل وقت 2012محتلة جزئياً وقت زيارتنا في مارس/آذار 
الزيارة، وسبعة مدارس كانت محتلة كلياً أو جزئياً فيما سبق، ومدرسة مغلقة بسبب تواجد  عسكري 

ومدرستان على األقل تستقبالن تالميذ من مدارس  2011على مقربة منھا، وسبعة ھوجمت في عام 
أخرى ألن مدارسھم محتلة أو بسبب وجود عسكري قرب مدارسھم األصلية. وقت كتابة التقرير، في 

، كانت ھناك مدرسة واحدة على األقل ما زالت مستخدمة ألغراض 2012أواخر يوليو/تموز 
  عسكرية.

  
غون تم استخدام أسماء مستعارة لجميع األطفال المذكورين في التقرير. في بعض الحاالت، طلب بال

أجريت معھم مقابالت أال تُستخدم أسمائھم بدورھم العتبارات أمنية، أو ألنھم موظفون حكوميون 
ويخشون تبعات حديثھم معنا. في جميع الحاالت التي استخدمت أسماء مستعارة، تمت اإلشارة إلى 

  ذلك في الھوامش، ويُذكر االسم األول فقط دون اسم األب.
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I. خلفية  
 

بعد  2010الغضب الشعبي من ارتفاع معدالت البطالة والفساد الحكومي في أواخر عام تفاقمت حالة 
أن اقترح الرئيس اليمني علي عبد هللا صالح تعديل قوانين االنتخابات والدستور حتى يترشح لفترة 

ن ، وبإلھام م2011. في يناير/كانون الثاني 2013رئاسة إضافية، لدى انتھاء فترته الرئاسية في عام 
خروج الجماھير للتظاھر في تونس ومصر، خرج آالف اليمنيون إلى الشوارع سعياً إلنھاء ُحكم 

  1عاماً. 33صالح القائم منذ 
  

، عندما تزايد عدد المتظاھرين ليبلغ 2011عصفت بالبالد أزمة سياسية مطولة منذ فبراير/شباط 
ومة على المظاھرات السلمية في مئات اآلالف. ردت القوات الحكومية والعصابات الموالية للحك

األغلب األعم باستخدام القوة المفرطة والمميتة، ال سيما في العاصمة صنعاء. وفي عدن التي كانت 
  عاصمة دولة جنوب اليمن سابقاً، وفي تعز، عاصمة محافظة تعز غربي اليمن.

  
اراً على األقل في متظاھراً وم 270وفي جميع أنحاء اليمن، تأكدت ھيومن رايتس ووتش من مقتل 

ھجمات قوات األمن اليمنية على المتظاھرين، وشملت الحرس الجمھوري واألمن المركزي واألمن 
العام، ومعتدين موالين للحكومة تعدوا على مظاھرات ضد صالح منذ فبراير/شباط وحتى 

  2. وأصيب آالف المتظاھرين اآلخرين.2011ديسمبر/كانون األول 
  

ة المظاھرات في األغلب األعم، فقد وقعت مصادمات مسلحة في مايو/أيار حتى مع استمرار سلمي
اندلعت بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة من النُخب اليمنية الطامحة إلى السلطة. ھذه  2011

المصادمات ارتقت إلى مستوى النزاع المسلح غير الدولي حيث قُتل العديد من المدنيين، والكثيرين 
  فيما يبدو أنھا ھجمات عشوائية تخرق القانون الدولي اإلنساني (قوانين الحرب). منھم سقطوا

  
ومنھا الحرس الجمھوري  –وفي صنعاء، شمل القتال في البداية قوات الجيش والقوات شبه العسكرية 

واألمن المركزي برئاسة نجل الرئيس وابن أخيه على التوالي، ضد القوات القبلية التابعة لألحمر، 
إحدى أبرز العشائر اليمنية. وفي سبتمبر/أيلول انضمت إلى مقاتلي األحمر قوات من الفرقة األولى 

لة قرابة بقبيلة األحمر) وھو قائد رفيع مدرع، بقيادة اللواء المنشق علي محسن األحمر (ال تربطه ص
ً للرئيس صالح، والذي انشق قبل ستة أشھر لصفوف المعارضة وكلف  المستوى ومن المقربين سابقا
قواته بحراسة المتظاھرين في صنعاء. الكثير من قيادات المعارضة تربطھم صالت بتجمع اإلصالح 

  عروف باسم اإلصالح.اليمني، وھو أكبر وأقوى حزب معارض في اليمن، والم
                                                           

 International Crisis Group, “Popular Protest in North Africa and the Middle East (II): Yemen between Reform andانظر:   1
Revolution,” Middle East/North Africa Report N°102, March 10, 2011, http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-

north-africa/iran-gulf/yemen/102-popular-protest-in-north-africa-and-the-middle-east-II-yemen-between-reform-and-
revolution.aspx   2011سبتمبر/أيلول  10(تمت الزيارة في.(  

قد يكون أعلى تأكدت ھيومن رايتس ووتش من الوفيات المذكورة من خالل األقارب والسجالت الطبية، أو من االثنين معاً. العدد الحقيقي   2
بكثير. وثقت ھيومن رايتس ووتش بشكل موسع استخدام الحكومة للقوة المفرطة ضد المتظاھرين السلميين في سلسلة من البيانات الصحفية 

 .www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/yemen. انظر صفحة ھيومن رايتس ووتش الخاصة باليمن: 2011بدأ صدورھا في فبراير/شباط 
كما أعطى مسؤولو المستشفيات والعشرات من الشھود لـ ھيومن رايتس ووتش شھادات موثوقة عن عدد من الوفيات في صفوف المدنيين 

س ووتش "ال توجد أماكن آمنة: الھجمات على أثناء القتال بين مختلف الفصائل منذ بدء االحتجاجات. انظر على سبيل المثال: ھيومن رايت
  .2012المدنيين في تعز باليمن"، فبراير/شباط 
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تركز القتال في صنعاء في أحياء بينھا الحصبة، مقر مجمع عائلة األحمر، ودوار كنتاكي وغيرھا من 
المناطق المحيطة بميدان التغيير، وھو مخيم كبير للمتظاھرين قرب جامعة صنعاء. كما كانت تلك 

ً مھماً للمظاھرات وقاعدة للمتظاھرين. نصبت العديد من الجماعات السياسية  الساحة موقعا
والمتظاھرين خيام أقاموا فيھا وعقدوا اجتماعات وأداروا عمليات وأعمال متعلقة باإلعالم وقدموا 
المساعدات األولية وغيرھا من األنشطة، وغطت تلك المستوطنة العشرات من المربعات السكنية 

لصالح وقوات اللواء األحمر وقبيلة  بالمدينة. أغلب عمليات احتالل المدارس التي نفذتھا قوات موالية
  األحمر كانت لمدارس في المناطق المذكورة أعاله.

  
نوفمبر/تشرين الثاني، وسط دعوات داخلية وإقليمية ودولية بتنحي صالح عن السلطة، وقع  23في 

اتفاق برعاية مجلس التعاون الخليجي بدعم من الواليات المتحدة والدول األعضاء في االتحاد 
روبي، بأن ينقل سلطاته فوراً إلى نائب الرئيس عبد ربه منصور ھادي، وأن يبقى رئيساً شرفياً األو

في المقابل، منح االتفاق لصالح ومسؤوليه الحصانة من  2012.3فبراير/شباط  21لليمن حتى 
المالحقة القضائية على الجرائم المرتكبة في عھده. تم تشكيل حكومة وحدة وطنية وحصد حقائبھا 

  أعضاء بحزب المؤتمر التابع لصالح وحلفائه، وعناصر من المعارضة السياسية.
  

استمرت المصادمات في صنعاء بين مقاتلي المعارضة والحكومة، وكذلك استمرت اعتداءات قوات 
  4األمن على المتظاھرين السلميين، وذلك حتى مطلع ديسمبر/كانون األول.

  
بات رئاسية وكان المرشح الوحيد فيھا ھو الرئيس ھادي. تم عقد انتخا 2012فبراير/شباط  21في 

تناقلت التقارير مقتل خمسة أطفال على األقل وإصابة ثالثة آخرين في أعمال عنف على صلة 
مدرسة على األقل استخدمت  14ھناك  5باالنتخابات بمحافظات عدن ولحج والضالع جنوبي اليمن.

  6ر عن تعرضھا لھجمات.كمراكز اقتراع في محافظة عدن، خرجت تقاري
  

ھناك وثيقة صيغت برعاية األمم المتحدة بعنوان "آلية التنفيذ" تم توقيعھا من جميع األطراف في 
إلى جانب اتفاق مجلس التعاون الخليجي، وقد وجھت ھذه الوثيقة  2011نوفمبر/تشرين الثاني 

  الحكومة إلى مھام من بينھا:
  

األطراف المعنية لضمان وقف جميع أشكال العنف اتخاذ الخطوات الالزمة بالتشاور مع 
وانتھاكات القانون اإلنساني، وإنھاء المواجھات المسلحة والتشكيالت المسلحة والميليشيات 
وغيرھا من الجماعات المسلحة، وضمان عودتھم إلى ثكناتھم، وضمان حرية التنقل في 

                                                           
  مجلس التعاون الخليجي مكون من البحرين والكويت وُعمان وقطر والسعودية واإلمارات.  3
 Kareem Fahim, “Forces Loyal to Yemen’s President Fire on Protesters,” New York Times, Decemberانظر على سبيل المثال:   4

24, 2011, http://www.nytimes.com/2011/12/25/world/middleeast/forces-loyal-to-yemens-president-fire-on-
protesters.html?_r=1&ref=yemen  2011ديسمبر/كانون األول  25(تمت الزيارة في.(  

 ,UNICEF, “Yemen Situation Report,” March 7, 2012انظر:   5
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full%20Report_642.pdf   2012مارس/آذار  27(تمت الزيارة في.(  

 ,UNICEF, “Yemen Situation Report,” March 7, 2012انظر:   6
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full%20Report_642.pdf   2012مارس/آذار  27(تمت الزيارة في.(  
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مطلوبة لضمان السلم واألمن جميع أنحاء اليمن، وحماية المدنيين، واتخاذ اإلجراءات ال
  7وفرض سيطرة الدولة.

  
كما دعت آلية التنفيذ إلى تشكيل لجنة شؤون عسكرية لتحقيق األمن واالستقرار، برئاسة ھادي، 

  وتعمل اللجنة على:
  

 به. في القوات المسلحة ومعالجة أسبااالنقسام إنھاء   ) أ(
 
  . إنھاء جميع النزاعات المسلحة) (ب

  
المسلحة وغيرھا من التشكيالت العسكرية إلى معسكراتھا وإنھاء المظاھر عودة القوات (ج) 

المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرھا من المدن، وإخالء العاصمة وباقي المدن من المليشيات 
  ة.ات المسلحة وغير النظاميوالمجموع

  
  ت.في كافة المحافظا ةقاط التفتيش والتحصينات المستحدثإزالة حواجز الطرق ون(د) 

  
  .إعادة تأھيل من ال تنطبق عليھم شروط الخدمة في القوات المسلحة واألجھزة األمنية(ھـ) 

  
  8.ة إجراءات أخرى من شأنھا أن تمنع حدوث مواجھة مسلحة في اليمن(و) أي

  
، كانت التشكيالت 2012إال أن في وقت إجراء ھيومن رايتس ووتش لبحوث التقرير في مارس/آذار 

في السيطرة على صنعاء، حيث كانت نقاط تفتيش الحكومة والمعارضة تقسم  العسكرية مستمرة
المدينة، والجنود المسلحون والميليشيات وقوات المعارضة يسيطرون على شوارعھا. بينما تقلص 
التواجد العسكري إلى حد ما منذ ذلك الحين، ما زالت العاصمة تعاني من انتشار القوات العسكرية 

وفي محاولة لمناوئة إعادة ھيكلة ھادي للمؤسسة العسكرية، شنت عناصر حكومية والمسلحين فيھا. 
وقوات قبلية موالية لصالح ھجمات متفرقة وقاتلة على القوات الموالية للحكومة االنتقالية، وكانت 

  2012.9الھجمات دائرة حتى أغسطس/آب 
  

    

                                                           
(أ)، توجد نسخ  13، مادة 2011نوفمبر/تشرين الثاني  23آلية التنفيذ للمرحلة االنتقالية في اليمن بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي،   7

  لدى ھيومن رايتس ووتش.
  .16اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية، مادة   8
 ,Loyalists of Yemen’s Ousted President Attack Defense Ministry in Sanaa, 5 Killed in Clashes,” Washington Postانظر:   9

August 14, 2012.  
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II .احتالل المدارس  
 

مدرسة على األقل في صنعاء، بين بداية  82المسلحة بمھاجمة قامت القوات المسلحة والجماعات 
مدرسة على األقل  54، واحتلت 2011ونوفمبر/تشرين الثاني  2011المظاھرات في فبراير/شباط 

، وذلك طبقاً لتقديرات اليونسيف وعدد من منظمات المجتمع المدني 2011حتى نوفمبر/تشرين الثاني 
المدارس ألغراض قواعد العمليات والمعسكرات (الثكنات) ومواقع  تم استخدام 10اليمنية والدولية.

  إلطالق النار، وفي حالتين على األقل، كمراكز احتجاز.
  

أخطرت وزارة التعليم ھيومن رايتس ووتش بأن مسلحين من ميليشيا  2012مارس/آذار  24في 
مدرسة على األقل.  12الل األحمر، والفرقة األولى مدرع المنشقة والجيش اليمني، مستمرون في احت

، فحتى كتابة التقرير، 2012بينما زارت ھيومن رايتس ووتش سبع مدارس محتلة في مارس/آذار 
  كانت لجنة الشؤون العسكرية اليمنية قد أخلت جميع المدارس من المسلحين عدا مدرسة واحدة.

  
يتس ووتش احتلتھا ثماني من المدارس المستخدمة ألغراض عسكرية التي حققت فيھا ھيومن را

. وسعى الموالون لصالح 2012و 2011الفرقة األولى مدرع وميليشيات موالية لھا في عامي 
الستخدام ھذه الحقيقة لنزع المصداقية عن ھذه القوات، التي قدمت نفسھا بصفتھا الطرف المدافع عن 

م الحرس الجمھوري إال أن ھيومن رايتس ووتش حققت أيضاً في استخدا 11حركة االحتجاج اليمنية.
الموالي للحكومة لثماني مدارس، ووحدة النجدة التابعة لألمن العام، وميليشيات قبلية موالية للحكومة، 

. (ھناك مدرسة واحدة على األقل استخدمتھا قوات معارضة وموالية للحكومة على 314واللواء 
  التوالي أثناء مختلف فترات النزاع).

  
الفرقة األولى مدرع، لـ ھيومن رايتس ووتش: "السؤال األساسي ھو لماذا قال اللواء األحمر، قائد 

دخلنا [ھذه المدارس]. المدارس [التي دخلناھا] قرب الميدان [التغيير] كان يستخدمھا الطرف اآلخر، 
] تستخدم 2012إذ يتمركز عندھا القناصة إلطالق النار علينا". وأضاف: "اآلن [أي في مارس/آذار 

  12الليل فقط أثناء عدم تواجد الطالب فيھا". المدارس في
  

للمدارس الجزئي االحتالل  
  مدرسة أسماء

عندما زارت ھيومن رايتس ووتش مدرسة أسماء، وھي مدرسة فتيات حكومية قرب ساحة التغيير، 
إلى مائة جندي من الفرقة األولى مدرع يستخدمون  70، كان ھناك نحو 2012في أواخر مارس/آذار 

كان ما زال باإلمكان  2012بالمدرسة، ويعيشون داخل أسوار المدرسة، وحتى يوليو/تموز مبنيين 
  رؤية الجنود داخل المدرسة وخيامھم المنصوبة لدى بوابتھا.

                                                           
 ,UNICEF Yemen – Bi-Weekly Situation Report, reporting period 1-15 November 2011انظر:   10

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/F_R_439.pdf  2012يونيو/حزيران  9ارة في (تمت الزي.(  
رتّب الحرس الجمھوري زيارة معلمين وطالب من مدارس تحتلھا الفرقة األولى مدرع لباحثة  2012على سبيل المثال في أبريل/نيسان   11

التقارير اإلخبارية ھيومن رايتس ووتش، ليشتكوا من تواجد القوات ھناك، مع قيام منفذ إعالمي موالي للحكومة بتصوير الزيارة لبثھا ضمن 
  اليومية.

  .2012مارس/آذار  27مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع اللواء علي محسن األحمر، صنعاء،   12
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أثناء فترة احتالل الفرقة األولى مدرع، أدى استخدم الجنود مباني المدرسة إلى حالة ازدحام شديد في 
درسة لـ ھيومن رايتس ووتش: "إنھم في مبنيين، أحدھما ھو الفصول. قال مسؤول إداري بالم

ھناك مبنى آخر  13المكتبة، فال يمكن للطالب الذھاب للمكتبة اآلن. مدرستنا ثالثة مباني فقط".
  طالبة. 300استخدمه الجنود ويحتوي على فصول تستوعب 

  
جوار مبنى المدرسة، أثناء مصادمات إلى  2011دخلت القوات المدرسة ألول مرة في يوليو/تموز 

أمام بوابة المدرسة،  2011.14وانتقلت إلى المبنيين قبل بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر/أيلول 
عندما زارت ھيومن رايتس  15ھناك حراس مسلحين متمركزين وراء تحصينات من أكياس الرمال.
  لجنود فيھا.ووتش مدرسة أسماء، وجدنا الطالبات مستمرات في الدراسة مع إقامة ا

  
قال طالب ومدرسون وإداريون لـ ھيومن رايتس ووتش إن الجنود تعرضوا لھم بالمضايقات 
والتخويف، مما أدى الضطراب العمل الدراسي. قالت معلمة: "قبل أسبوع أو أسبوعين، ذھبنا لحصة 

ء] على سبيل الرياضة. كانت فتيات الفرقة السادسة يمارسن الرياضة فأطلق الجنود النار [في الھوا
قال إداري  16التسلية. خافت الفتيات جداً. فقدت فتاة منھن وعيھا. اآلن ال نذھب لحصة الرياضة".

بالمدرسة لـ ھيومن رايتس ووتش إن الجنود يطلقون النار بشكل متكرر في الھواء، وإنھم عندما فعلوا 
ً من الصوت. 2012ذلك في مارس/آذار  مدرسة ثانوية لـ  وقالت طالبة 17ركضت الفتيات خوفا

  ھيومن رايتس ووتش كيف أنھا أثناء التدافع انزلقت وكسرت ساقھا.
  

كما قال إداريون وطالب بالمدرسة لـ ھيومن رايتس ووتش إن القوات احتجزت وضربت رجاالً في 
عھدتھم داخل المدرسة. في حالة واحدة على األقل، قامت القوات بضرب محتجز في فناء المدرسة 

  ة الفسحة، وكانت الطالبات والمعلمين ينظرون إليھم أثناء الضرب.أثناء فتر
  

وقالت إدارية بالمدرسة: "قبل عشرين يوماً، جلبوا بعض المعتقلين إلى المدرسة وضربوھم ھنا. 
ً للغاية". ً مبرحا أحالم، الطالبة  18سمعنا أصوات شجار وصرخات... في الفناء ضربوا رجالً ضربا

اماً، قالت لـ ھيومن رايتس ووتش: "عندما عذبوا الرجل العجوز ھنا، خفنا ع 13البالغة من العمر 
  19جداً. ضربوه [و] صعقوه بالكھرباء في فناء المدرسة. كان ذلك أثناء الفسحة".

  
  سبتمبر 26مدرسة 

سبتمبر القريبة من حرم جامعة صنعاء القديم،  26قام جنود الفرقة األولى مدرع باستخدام مدرسة 
صبي من الصف األول حتى التاسع، وقد زارت ھيومن رايتس ووتش ھذه  1400ة وفي المدرس

دخلت الفرقة األولى  20، ولكن بنھاية الشھر كانوا قد غادروا المدرسة.2012المدرسة في مارس/آذار 

                                                           
  .2012مارس/آذار  31مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول إداري بمدرسة أسماء، صنعاء،   13
  .2012مارس/آذار  19مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بالمدرسة، مدرسة أسماء، صنعاء،   14
  .2012مارس/آذار  21و 19زيارة ھيومن رايتس ووتش لموقع مدرسة أسماء،   15
  .2012مارس/آذار  31مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع معلمين، مدرسة أسماء،   16
  .2012مارس/آذار  31مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع إداريين بالمدرسة، مدرسة أسماء،   17
  السابق.  18
  عاماً، طالبة بمدرسة أسماء. 13مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع أحالم،   19
  .2012مارس/آذار  24سبتمبر،  26زيارة ھيومن رايتس ووتش للموقع، مدرسة   20
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قبل بدء العام  2011مدرع المدرسة حوالي الساعة الواحدة صباح أحد أول أيام سبتمبر/أيلول 
ً لمسؤول بالمدرسة: "[عندما] جئت في الصباح التالي، كانت أعدادھم كبيرة  الدراسي الجديد. طبقا
جندي". قال لـ ھيومن رايتس ووتش إن  الجنود في البداية برروا استخدامھم  200للغاية، حوالي 

للمدرسة بقولھم أنھم يريدون حماية المدرسة من اللصوص، ثم قالوا إن األمن المركزي ھو السبب، 
  قال المسؤول: 21ستخدم المدرسة بدالً منھم.فربما ا

  
اتفقنا مع ممثل عنھم [القوات] على أنھم إذا غادروا المدرسة، فسوف نكون مسؤولين عن 
ضمان عدم دخول أحد. لكنھم لم يفوا بھذا االتفاق... ثم ذھبنا إلى علي محسن [قائد الفرقة 

نب أو ذاك". وعد بحل، لكنه لم يقدم األولى مدرع المنشق]. قلنا له: "نحن لسنا على ھذا الجا
  22أوامر كتابية للحد من عدد الحجرات التي يستخدمھا الجنود.

  
ثم حاولت إدارة المدرسة التفاوض مع الجنود على تواجدھم بالمدرسة. طبقاً لمسؤول بالمدرسة، وافق 

ان الجنود ك –على حد قول المسؤول  –الجنود في البداية على احتالل سطح المدرسة فقط. لكن 
خائفون ألنھم مكشوفين ومعرضين للھجمات ھكذا، فبعد ثالثة أيام نزلوا وبدأوا في استخدام الطابق 
األول من مبنى المدرسة، بينما انعقدت حصص الدراسة في الطابقين الثاني والثالث. تفاوضت إدارة 

خمس حجرات  المدرسة مع الجنود مرة أخرى، حتى تتواجد القوات لدى بوابة المدرسة وفي
وقت زيارة ھيومن رايتس ووتش في أواخر مارس/آذار تمكنا من رؤية  23تستخدمھا إدارة المدرسة.

ً لمسؤول بالمدرسة،  عدد قليل من الجنود في المدرسة وكانوا يستخدمون أربع حجرات فقط. طبقا
سة يحتل المدرسة فأثناء اليوم المدرسي يتواجد ثالثة جنود في العادة لدى البوابة "لكن بعد الدرا

  24جندياً". 15بالكامل نحو 
  

ً لشاھد عيان، فإن الفرقة األولى مدرع قامت في بعض الحاالت باحتجاز أشخاص في الليل في  طبقا
  25فصل تحتله القوات، وذات مرة حدث ھذا أثناء اليوم الدراسي.

  
  حرم جامعة صنعاء القديم

إثر ھجمات لقوات موالية  2011فبراير/شباط أوقفت جامعة صنعاء الدراسة في الحرم الجامعي في 
للحكومة على متظاھرين، ونظراً النعدام األمان بسبب أعمال العنف المتزامنة مع االحتجاجات. ثم 
انتقل الجنود من الفرقة األولى مدرع إلى الحرم الجامعي وظلت الجامعة مغلقة في وجه الطالب حتى 

ب قسم العلوم إلى الجامعة. ما زال طالب قسم اآلداب لم ، عندما عاد طال2012يناير/كانون الثاني 
  2012.26يعودوا حتى نھاية فبراير/شباط 

  
، كان جنود الفرقة األولى مدرع 2012وقت زيارة ھيومن رايتس ووتش لليمن أواخر مارس/آذار 

متمركزون لدى البوابات وفي مدرعات متمركزة داخل أسوار الحرم. كان باإلمكان أيضاً رؤية 
                                                           

  .2012مارس/آذار  24سبتمبر، 26مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بالمدرسة، مدرسة   21
  السابق.  22
  .2012مارس/آذار  24سبتمبر،  26مسؤول بالمدرسة، مدرسة  مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع  23
  السابق.  24
  .2012مارس/آذار  24سبتمبر،  26مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع شاھد عيان، مدرسة   25
  .2012مارس/آذار  25مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع حفصة، طالبة آداب بالصف الرابع، حرم جامعة صنعاء القديم، صنعاء،   26
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تحصينات بأكياس الرمال عند بعض النقاط على امتداد أسوار الجامعة، وشھدنا على استخدام عدد 
في مطلع أبريل/نيسان كانت الفرقة األولى مدرع قد أخلت  27كبير من القوات للكافيتريا داخل الحرم.

  الحرم.
  

  مدرسة الفاروق
طالب  1800أن في المدرسة عادة تقع مدرسة الفاروق على مقربة من مقر الرئاسة في صنعاء. رغم 

وطالبة في الفرق الدراسية من األولى إلى التاسعة، فوقت زيارة ھيومن رايتس ووتش كان عدد 
  األطفال المنقولين إليھا من مدارس أخرى قد جعل العدد يصل إلى نحو األلفين.

  
الق النار من وراء كثيراً ما قام جنود الحرس الجمھوري باستخدام المدرسة ألغراض المراقبة وإط

. تحصينات 2011تحصينات بأكياس الرمال والخرسانة في نقطتين على سطح المدرسة في عام 
سطح المدرسة، باإلضافة إلى الدروع الخرسانية في شرفة الطابق الثاني للمدرسة، ظلت في أماكنھا 

كما الحظنا أن الجنود من الحرس  2012.28حتى زيارة ھيومن رايتس ووتش في مارس/آذار 
  الجمھوري دخلوا وجالوا بالمدرسة في أثناء تواجد الطالب والمدرسين ھناك.

  
قال مسؤول بالمدرسة لـ ھيومن رايتس ووتش إن الجنود حضروا دفاعاتھم على السطح أثناء اإلجازة 

[الحرس الجمھوري]  قال موضحاً: "عندما تحدث مواجھات وقتال، فإنھم 2011.29المدرسية في عام 
  30يغلقون المدرسة ويتمركزون على سطح المبنى. لكن عندما يعود الطاُلب يغادرون".

  
  مدرسة الفرات

قال مسؤول بمدرسة الفرات، وھي مدرسة ابتدائية وإعدادية للفتيات: "جميع األطراف كانوا يريدون 
درسة من سبتمبر/أيلول حتى السيطرة على مدرستنا". قام جنود من الحرس الجمھوري باحتالل الم

، الوحدة التي ظلت موالية للحكومة بالفرقة 314، وقام عناصر من اللواء 2011أكتوبر/تشرين األول 
حتى زيارتنا في مارس/آذار  2011األولى مدرع، بالسيطرة على المدرسة من أكتوبر/تشرين األول 

، كانت 2012ألول حتى فبراير/شباط ، لكن أخلت المدرسة بعد ذلك بقليل. من أكتوبر/تشرين ا2012
  31ھناك مدرعة تقف في فناء المدرسة.

  
مدرسة الفرات تقع على طريق رئيسية تؤدي إلى ساحة التغيير، وتمر بالطريق الكثير من المسيرات 

اكتشف الباحثون  2012عندما زارت ھيومن رايتس ووتش المدرسة في مارس/آذار  32بشكل منتظم.
ضيات فصول الطابق األرضي جميعاً واضرار جسيمة لحقت بالجدران وجود ثقوب رصاص في أر

والنوافذ بالطابق الثاني، المخصص إلدارة المدرسة. وقال مسؤول بالمدرسة: "في أواسط 

                                                           
  .2012مارس/آذار  22يارة ھيومن رايتس ووتش لموقع حرم جامعة صنعاء القديم، ز  27
  .2012مارس/آذار  25زيارة ھيومن رايتس ووتش للموقع، مدرسة الفاروق،   28
  .2012مارس/آذار  25مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بالمدرسة، مدرسة الفاروق،   29
  السابق.  30
  .2012مارس/آذار  19مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بالمدرسة، مدرسة الفرات، صنعاء،   31
. مقابلة مع مجموعة من ثالثة معلمين، 2012مارس/آذار  19مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عليا ج، ونسرين آ، مدرسة الفرات،   32

  .2012مارس/آذار  19مدرسة الفرات، 
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أكتوبر/تشرين األول، حدثت مصادمات بينما المعلمين ما زالوا بالداخل [في المدرسة]. حدث إطالق 
  33درسة من الخارج".نار في الطوابق العليا وعلى الم

  
قال إداريون ومعلمون إن الجنود كسروا النوافذ وحطموا معدات المكتبة وصادروا حواسب المدرسة. 
قال معلم لـ ھيومن رايتس ووتش: "حاولنا إصالح ما فسد بنقودنا. حتى إنھم سرقوا الكراسات 

  34والمالبس التي نحتفظ بھا لألطفال الفقراء".
  

ووتش، كان ھناك رجال قال عنھم إداريو المدرسة ومعلموھا إنھم من  وقت زيارة ھيومن رايتس
ً يروحون 314اللواء  ، كانوا يقيمون في الطابق الثالث من المدرسة. قال مسؤول بالمدرسة: "أحيانا

  ويجيئون أثناء الحصص الدراسية. لكن نحن ال نذھب إلى الطابق الثالث، وھم ال يأتون إلى طوابقنا".
  

ھيومن رايتس ووتش إنھم يخافون من الجنود، ويريدونھم أن يرحلوا من المدرسة. قالت  قال طالب لـ
عاماً في الفرقة العاشرة: "أكثر شيء مخيف [بالنسبة لي] ھو [رؤية] الجنود. أحياناً وفجأة  16علياء، 

  35تأتي مجموعة من الجنود في زيھم الرسمي ويدخلون، يأتون عشرة أفراد مثالً".
  

  مرمدرسة األح
دخل رجال ينتمون حسب التقارير لميليشيا قبيلة األحمر إلى مدرسة  2011في مطلع مايو/أيار 

األحمر، وھي مدرسة فتيات في الحصبة بصنعاء. قال إداري بالمدرسة لـ ھيومن رايتس ووتش: 
"بيتي إلى جوار المدرسة، وكنت قد حضرت للمدرسة لالطالع على نتائج االمتحانات. استدعاني 

ارس وقال لي إن مجموعة من المسلحين  يريدون الدخول لحماية المدرسة. قلت إن عليه أن يقول الح
لھم ال". أضاف أنه في يونيو/حزيران خرج الرجال التابعون لقبيلة األحمر من المدرسة ودخلت 

  .2011مجموعة مسلحة أخرى. ظلوا في المدرسة حتى أواخر عام 
  

نت ھناك آثار ثقوب رصاص في جدران وأبواب الفصول وقت زيارة ھيومن رايتس ووتش، كا
ونوافذ محطمة، حسب المعلمين، بسبب إطالق القوات النار على المدرسة، ورسوم على الجدران قال 

  المعلمون إن المقاتلين ھم من رسموھا.
  

  مدرسة سقطرى
ي دخل رجال مسلحون من ميليشيا قبلية متحالفة مع الحكومة مدرسة سقطرى في صنعاء ف

ً لمسؤول المدرسة، لم يطلب الرجال اإلذن من إدارة المدرسة قبل دخولھم  2011.36يوليو/تموز  طبقا
  37أو استخدامھم للمدرسة.

  
تم بناء المدرسة حديثاً، ولم تبدأ الدراسة فيھا بعد. عندما بدأ العام المدرسي الجديد في سبتمبر/أيلول 

مقاتل. كان الرجال مسلحون  200المدرسة بالفعل  وجاء المعلمون والطالب لبداية الدراسة كان في
                                                           

  .2012مارس/آذار  19تش مع مسؤول بالمدرسة، مدرسة الفرات، صنعاء، مقابلة ھيومن رايتس وو  33
  .2012مارس/آذار  19مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع معلم، مدرسة الفرات،   34
  .2012مارس/آذار  19عاماً، طالبة في مدرسة الفرات،  16مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع علياء،   35
  .2012مارس/آذار  19لمدرسة، مدرسة سقطرى، مقابلة ھيومن رايتس ووتش لمسؤول با  36
  .2012مارس/آذار  19مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بالمدرسة، مدرسة سقطرى،   37
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بأسلحة آلية وقنابل يدوية وقاذفات صواريخ. أغلب الرجال لم يكونوا يرتدون الزي الرسمي، لكن 
ً زي قوات األمن المركزي. تمركزوا في الطابق الثالث من بنايات  38بعضھم كانوا يرتدون أحيانا

ان الذي يطل على قوات الفرقة األولى مدرع المعادية المدرسة وفي نصف الطابق الثاني، في المك
لھم. كما حصنوا أجزاء من المدرسة بأكياس الرمال وغيرھا من الدشم الخرسانية. وقال مسؤول 
بالمدرسة لـ ھيومن رايتس ووتش: "ال يمكن للمرء أن يتعرف على أن ھذا المكان مدرسة بسبب 

  39الثكنات العسكرية المجھزة ھنا".
  

أو نحوه. دفع مدير المدرسة  2012يناير/كانون الثاني  15اية غادر المسلحون المدرسة في في النھ
دوالراً) لعمال إلزالة أكياس الرمال وغيرھا من التحصينات التي تركوھا  326ألف لایر ( 70

  40خلفھم، على حد قول مسؤول بالمدرسة.
  

كانت أغلب نوافذ الطابق الثالث  ،2012عندما زارت ھيومن رايتس ووتش المدرسة في مارس/آذار 
بالمبنى ما زالت مھشمة من الرصاص، وھناك عالمات رصاص داخل الفصول وعلى الجدار 
الخارجي للمبنى. كانت سبورات الطابق العلوي للمدرسة مغطاة برسائل من المقاتلين، بعضھا فجة 

  مات.وغير مناسبة لألطفال، وبعض األبواب والجدران كانت مغطاة برسوم وكل
  

  مدرسة خالد بن الوليد
مكث مسلحون من ميليشيات لقبائل موالية للحكومة في مدرسة خالد بن الوليد بصنعاء لمدة خمسة 

  2012.41إلى يناير/كانون الثاني  2011أشھر على األقل، من سبتمبر/أيلول 
  

اھرات تمر استمرت الدراسة بينما الرجال المسلحون يستخدمون مدرسة الصبية. عندما كانت المظ
بالمدرسة، كان الرجال يصعدون على سطح المبنى، على مقربة من الشارع الرئيسي، على حد قول 

  42طالب رآھم.
  

طبقاً لمسؤول بالمدرسة، فإن الميليشيا القبلية بررت تواجدھا بالمدرسة بأنھم ال يريدون دخول جنود 
  43درسة".الفرقة األولى مدرع إلى المدرسة، إذ زعموا أنھم "يحمون الم

  
، وأنھم احتلوا 400ھناك مسؤول بالمدرسة قدر أن أكبر عدد للمسلحين استخدموا المدرسة كان نحو 

فصالً. قال لـ ھيومن رايتس ووتش إن اإلدارة حاولت دفعھم للخروج واستعادة الفصول "خطوة  25
ين أثناء اليوم قابلت ھيومن رايتس ووتش طالبين ذكرا أنھما شاھدا أعداداً من المسلح 44بخطوة".

  45رجالً. 50إلى  25الدراسي، وقالوا إنھم كانوا بين 
                                                           

مارس/آذار  18عاماً، طالب،  17، ومع إيا، 2012مارس/آذار  19مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بالمدرسة، مدرسة سقطرى،   38
2012.  

  .2012مارس/آذار  19مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بالمدرسة، مدرسة سقطرى،   39
  .2012مارس/آذار  19مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بالمدرسة، مدرسة سقطرى،   40
  .2012مارس/آذار  25مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بالمدرسة، مدرسة خالد بن الوليد،   41
  .2012مارس/آذار  25عاماً، مدرسة خالد بن الوليد،  16رايتس ووتش مع عبد هللا،  مقابلة ھيومن  42
  .2012مارس/آذار  25مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بالمدرسة، مدرسة خالد بن الوليد،   43
  .2012مارس/آذار  25مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بالمدرسة، مدرسة خالد بن الوليد،   44
  .2012مارس/آذار  25عاماً، مدرسة خالد بن الوليد،  16عاماً، وعبد هللا،  17بلة ھيومن رايتس ووتش مع عاصم، مقا  45
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عاماً، قال لـ ھيومن رايتس  17أحياناً يتعامل المسلحون مع الطالب. عاصم، الطالب البالغ من العمر 
وقال: "كنت  46ووتش إنه كان يتحدث مع الرجال، الذين وصفھم بأنھم مثل "رجال العصابات".
ً نمزح معھم". لكن عبد هللا،  47أتحدث معھم، اسألھم لماذا ھم ھنا. قالوا لي إنھم ھنا لحمايتنا... أحيانا

  48عاماً، زميل عاصم في الفصل، قال إنه لم يرغب في الكالم مع الرجال إطالقاً. 16البالغ من العمر 
  

البوابة. قال مسؤول بالمدرسة لـ ھيومن أثناء اليوم المدرسي، كان يضع المسلحون ثالثة رجال عند 
رايتس ووتش إنه طلب من الرجال ترك أسلحتھم في الفصل إذا أرادوا مغادرة المدرسة بين السابعة 

لكن، وعلى حد قول عاصم لـ ھيومن  49صباحاً والواحدة ظھراً، حتى ال يمروا بالطلبة وھم مسلحون.
ملون أسلحتھم في المدرسة. وكأن ھذه ھي عادة ھؤالء رايتس ووتش فإن المسلحين "دائماً ما كانوا يح

  50الناس. ال يتركون أسلحتھم مھما حدث".
  

  مدرسة الثاليا
على األقل، وجنود الفرقة األولى مدرع يستخدمون مدرسة الثاليا. رغم أن  2011منذ يونيو/حزيران 

صغير منھم في  أغلب القوات تركت المدرسة في ديسمبر/كانون األول، كان ما زال ھناك عدد
المدرسة وقت زيارة ھيومن رايتس ووتش، وقد مكثوا باألساس في مبنى حارس المدرسة ولدى بوابة 

  51المدرسة.
  

قال معلم لـ ھيومن رايتس ووتش: "بصراحة كان من الصعب حملھم على المغادرة. حاول الناظر 
جنود كانوا مھذبين، لكن ليس كثيراً إقناعھم. ليس من مصلحة الطالب أن يكون معھم جنود. أغلب ال

  52جميعھم".
  

أوضح مسؤول بالمدرسة أن الجنود احتلوا المدرسة ألنھم "أحسوا بالتزام بحماية المدرسة حتى ال 
  53تأتي جماعات أخرى وتحتلھا".

  
أثناء النھار، كان يتواجد أربعة أو خمسة جنود لدى بوابتي المدرسة، ويبقى باقي الجنود في حجرة 

ً في المدرسة بالنھار. 20بق الثالث. وقال طالب إنھم كانوا يرون نحو كبيرة بالطا وفي الليل  54جنديا
ينتشرون في أنحاء المدرسة. قال مسؤول بالمدرسة: "في النھار يجمعون حاجياتھم ويضعونھا في 

 لكن أثناء نوفمبر/تشرين الثاني كانت المدرسة مغلقة بالكامل بسبب انعدام 55فصل واحد ويغادرون".
  56األمان بشكل عام في المنطقة، وكانت "وكأن المدرسة بأكملھا جزء من الفرقة األولى مدرع".

                                                           
  .2012مارس/آذار  25مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عاصم، مدرسة خالد بن الوليد،   46
  السابق.  47
  .2012مارس/آذار  25وليد، عاماً، مدرسة خالد بن ال 16مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عبد هللا،   48
  .2012مارس/آذار  25مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بالمدرسة، مدرسة خالد بن الوليد،   49
  .2012مارس/آذار  25مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عاصم، مدرسة خالد بن الوليد،   50
  .2012مارس/آذار  26اً، عام 15مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بالمدرسة ومعلمين، وشادي،   51
  .2012مارس/آذار  26مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع معلم، مدرسة الثاليا،   52
  .2012مارس/آذار  26مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بالمدرسة، مدرسة الثاليا،   53
  .2012مارس/آذار  26ة الثاليا، عاماً، مدرس 15عاماً، وطارق،  13عاماً، وعمر،  15مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع شادي،   54
  .2012مارس/آذار  26مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بالمدرسة، مدرسة الثاليا،   55
  .2012مارس/آذار  26مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بالمدرسة، مدرسة الثاليا،   56
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ً قال إنه تحدث إلى الجنود "عن األزمة والحرب وكيف نريد جميعاً  15شادي البالغ من العمر  عاما
"خائف عاماً قال إن تواجد رجال مسلحين جعله  13لكن عمر البالغ من العمر  57انتھاء المشاكل".

  59ومثله قال طارق إن أشقائه األصغر كانوا يخافون من تواجد الجنود. 58قليالً".
  

ً لمسؤول بالمدرسة، أبناء جنود في الفرقة  1800في المدرسة  طالب من الصبية، وبعضھم طبقا
  60األولى مدرع.

  
  مدرسة عائشة

دراسيين في اليوم الواحد، مدرسة عائشة ھي مدرسة فتيات في منطقة الثورة بصنعاء وفيھا يومين 
الموالي للحكومة جزءاً من المدرسة  314األول في الصباح والثاني بعد الظھر. احتل جنود من اللواء 

  2011.61في عام 
  

ً في البداية في يونيو/حزيران، على حد قول مسؤول بالمدرسة لنا.  70إلى  60وصل نحو  جنديا
ً حتى مطلع أكتوبر/تشرين  30إلى  10حو بعضھم غادروا في وسط سبتمبر/أيلول، ومكث ن جنديا

طبقاً ألحد مسؤولي المدرسة، فإن الجنود الذين مكثوا بعد بداية العام الدراسي الجديد كانوا  62األول.
إال أنه وعلى حد  63يدخلون المدرسة بعد انتھاء اليوم الدراسي ويغادرون في الصباح قبل بدء الدراسة.

درت القوات الموالية أخيراً "ألن عائالت الفتيات لم يعجبھا تواجد قول مسؤول بالمدرسة، فقد غا
  64الجنود وسط الفتيات، فأخرجناھم".

  
  العلفيمدرسة 

احتلت ميليشيات قبلية موالية للحكومة مدرسة العلفي، وتقع في حي ھائل بصنعاء، منذ فبراير/شباط 
حتى الفرقة الثالثة والفتيات حتى المدرسة خاصة بالصبية  2012.65حتى يناير/كانون الثاني  2011

الفرقة التاسعة. قال مسؤول بالمدرسة لـ ھيومن رايتس ووتش إن مدير المدرسة تلقى مكالمة من فرع 
المجلس البلدي في الحي يخطرونه بأن القوات ستدخل المدرسة في فبراير/شباط لحمايتھا. حاول 

نحو شھرين "والكثير من المفاوضات" توصل  المدير رفض القرار لكن قيل له: "ھذا لتأمينك". وبعد
المدير إلى اتفاق مع شيخ الحي على أن يغادر الجنود المدرسة أثناء ساعات الدراسة، ويعودوا بعد 

وقال: "رفضنا تواجدھم، ورفض ھو [المدير] أيضاً، [لكن] لم يكن  66انتھاء اليوم الدراسي للطلبة.
  67أمامنا خيار"، على حد قول معلم لـ ھيومن رايتس ووتش أثناء مقابلة جماعية.

  
                                                           

  .2012مارس/آذار  26عاماً، مدرسة الثاليا،  15مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع شادي،   57
  .2012مارس/آذار  26عاماً، مدرسة الثاليا،  13مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عمر،   58
  .2012مارس/آذار  26عاماً، مدرسة الثاليا،  15مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع طارق،   59
  .2012مارس/آذار  26تس ووتش مع مسؤول بالمدرسة، مدرسة الثاليا، مقابلة ھيومن راي  60
  .2012مارس/آذار  26مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بالمدرسة، مدرسة عائشة،   61
  .2012مارس/آذار  26مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بالمدرسة وموظف بالمدرسة، مدرسة عائشة،   62
  .2012مارس/آذار  26مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع موظف بالمدرسة، مدرسة عائشة،   63
  .2012مارس/آذار  26مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بالمدرسة، مدرسة عائشة،   64
  .2012مارس/آذار  19معلمين، مدرسة العلفي،  4مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مجموعة من   65
  .2012مارس/آذار  19س ووتش مع مسؤول بالمدرسة، مدرسة العلفي، مقابلة ھيومن رايت  66
  .2012مارس/آذار  19معلمين، مدرسة العلفي،  4مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مجموعة من   67
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. 2011طبقاً لھؤالء المعلمين، فإن المسلحين كانوا ينامون في الفصول حتى أكتوبر/تشرين األول 
كانوا يتركون متعلقاتھم في الفصول، وأمر المعلمون الطالب  رغم أنھم كانوا يغادرون بالنھار، فقد

  68بأال يدخلوا المساحات المتواجدة بھا متعلقاتھم.
  

 مدارس تم احتاللھا واستخدامھا بشكل كامل
  مدرسة آزال الوادي

مدرسة آزال الوادي ھي مدرسة للفتيات تقع داخل مقر جامعة صنعاء الجديد. وھي "مدرسة خاصة 
يدفع الطالب رسوم التعليم لكن تحت إشراف وسيطرة جامعة صنعاء، وھي  69لطة"وحكومية مخت
  ھيئة حكومية.

  
، أثناء اإلجازة الصيفية، دخل جنود من الفرقة األولى مدرع إلى المدرسة. في 2011في مايو/أيار 

ع. طبقاً البداية قالوا إنھم سيستخدمون المدرسة ألنھا تشرف على المخيم الرئيسي للفرقة األولى مدر
  لمسؤول بالمدرسة، ففي نھاية العطلة الصيفية:

  
طلبنا منھم إبعاد دباباتھم عن المدرسة حتى نتمكن من العودة للدراسة. نقلوا الدبابات من 
داخل المدرسة إلى أمام المدرسة، وعدنا لمدة يومين فقط، ثم بدأت المشكالت واالضطرابات 

يلول فأغلقوا جامعة صنعاء، ولم يسمح جنود مرة أخرى.. تدھورت األوضاع في سبتمبر/أ
الفرقة األولى مدرع ألي أحد بدخول جامعة صنعاء بالمرة. عادت الفرقة األولى مدرع إلى 

  70المدرسة بأعداد كبيرة... وحولوھا إلى جزء من معسكرھم، يتدربون فيھا وينامون فيھا.
  

ل إلى مدرسة الصبية، مدرسة آزال النتيجة أن السلطات أغلقت المدرسة ونصحت الطالب باالنتقا
  71حدة. قال أحد المعلمين: "لم نتمكن البقاء... كنا خائفين للغاية. أصبح ھذا المكان خطيراً".

  
  72وفي نوفمبر/تشرين الثاني قسمت القوات المدرسة إلى مستشفى ميداني ومعسكر للجنود.

  
فصول على األقل حتى  ، فقد مكثت قوات في ثالث2012رغم أن عدد الجنود تقلص في عام 

عندما حاولت ھيومن رايتس ووتش زيارة المدرسة، وجدت أربعة جنود من  2012.73مارس/آذار 
الفرقة األولى مدرع متمركزين لدى بوابة المدرسة ولم يسمحوا لنا بالدخول. رغم أن البوابة كانت 

قال ھؤالء  74ناء المدرسة.مفتوحة، فقد رأينا سيارتين عسكريتين عليھما بنادق آلية متوقفتان في ف
الجنود إنھم متواجدون لوقف جھود مدير المدرسة ورئيس الجامعة لتحويل المدرسة إلى مدرسة 
خاصة، بينما الفرقة األولى مدرع تريد "المساواة لجميع الطالب". قالوا إنھم يغلقون المدرسة بشكل 

                                                           
  السابق.  68
  .2012مارس/آذار  19مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بمدرسة آزال الوادي، مدرسة آزال حدة،   69
  السابق.  70
  .2012مارس/آذار  19مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع معلم من مدرسة آزال الوادي، مدرسة آزال حدة،   71
  .2012مارس/آذار  19مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بمدرسة آزال الوادي، مدرسة آزال حدة،   72
  السابق.  73
  .2012مارس/آذار  19زيارة ھيومن رايتس ووتش لمدرسة آزال الوادي،   74
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أكد مسؤول كبير  75رسة حكومية.مؤقت فقط إلى أن يصلھم أمر من الحكومة بأن المدرسة ستبقى مد
  76بالمدرسة أن ھذه المزاعم عارية تماماً من الصحة.

  
  مدرسة الرماح

عندما ذھبت ھيومن رايتس ووتش لمدرسة الرماح للمرة األولى، أخطرنا أحد أعوان قوات الصاعقة، 
منطقة متوتر. وحدة التدخل السريع التابعة لألمن المركزي اليمني، بأن المدرسة مغلقة والوضع في ال

خرج فيما بعد رجل في ثياب مدنية يحمل بندقيتين من حفرة في الجدار المحيط بالمدرسة ونصحنا 
  77بأال نقترب أكثر من ھذا من المدرسة.

  
قال صاحب متجر في المنطقة لـ ھيومن رايتس ووتش إن رجاالً مسلحين من القوات الحكومية 

كما تمت رؤية دفاعات بأكياس الرمال عند  78من القتال.يقيمون في المدرسة وأنھا متضررة للغاية 
  79المدرسة.

  
  مدرسة تريم

ً من ميليشيا معارضة تابعة  30إلى  20بعد انتھاء الفصل الراسي، قام  2011في مايو/أيار  مسلحا
لألحمر، قاموا بدخول مدرسة تريم بمنطقة الحصبة في صنعاء، من خالل حفرة صنعوھا في الجدار 

حّول المسلحون المدرسة إلى ثكنة عسكرية وقاعدة  80المدرسة ومسجد مالصق لھا.الفاصل بين 
للمسلحين. سطح المدرسة يطل بشكل جيد على مبنى وزارة الداخلية، وھو موقع اشتباكات بين 

  .2011القوات الموالية والمعارضة للحكومة شھدھا شھر مايو/أيار 
  

ء على المدرسة وإخراج المسلحين منھا، وحلوا فيما بعد حاربت قوات الحرس الجمھوري لالستيال
ً من وحدة الطوارئ التابعة للشرطة النظامية، ومكثوا في المدرسة  20محلھم، إذ دخل  رجالً مسلحا

  81أقل من شھر.
  

  82أعيدت المدرسة إلدارتھا في سبتمبر/أيلول قبل عودة الطالب.
  

 منها
ً
  مدرسة أغلقت بسبب التواجد العسكري قريبا

  مصر اليمنمدرسة 
، لم 2012عندما زارت ھيومن رايتس ووتش مبنى البنين بمدرسة مصر اليمن في مارس/آذار 

نتمكن من الدخول، كانت البوابة مغلقة وھناك الفتة ممزقة على الباب ورد فيھا أن المدرسة مغلقة 
ف للجنود من وأن الدراسة انتقلت إلى مدرسة الفتيات المجاورة. رأت ھيومن رايتس ووتش تواجد كثي

                                                           
  .2012مارس/آذار  19مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع جنود من الفرقة األولى مدرع عند بوابة مدرسة آزال الوادي،   75
  .2012مارس/آذار  19مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع معلم بمدرسة آزال الوادي، في مدرسة آزال حدة،   76
  .2012مارس/آذار  25زيارة ھيومن رايتس ووتش لمدرسة الرماح،   77
  .2012مارس/آذار  25مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع صاحب متجر،   78
  .2012مارس/آذار  25زيارة ھيومن رايتس ووتش لمدرسة الرماح،   79
  .2012مارس/آذار  24مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بالمدرسة وحارس بالمدرسة، مدرسة تريم،   80
  .2012مارس/آذار  24درسة، مدرسة تريم، مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع حارس بالم  81
  .2012مارس/آذار  24مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بمدرسة تريم،   82
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ً العديد من  الفرقة األولى مدرع على جانبي المدرسة في الطرف المواجه للشارع. كان ھناك أيضا
  التحصينات بأكياس الرمال للجنود حول المدرسة، ومدرعة متوقفة إلى جوارھا.

  
 قال لـ ھيومن رايتس –وكان يعمل وقت المقابلة في مدرسة الفتيات  –قال مسؤول بمدرسة البنين 

ووتش إن مدرسة البنين أغلقت بالكامل بسبب انعدام األمان في المنطقة منذ سبتمبر/أيلول حتى 
، لكن بعد ذلك تحسن الموقف، وظلت المدرسة مغلقة بسبب 2011أواسط نوفمبر/تشرين الثاني 

قال نفس  83التواجد العسكري أمام مبنى البنين، بينما راح الطالب يدرسون في مدرسة الفتيات.
، مع انتقال الطالب لمبنى 150طالب إلى  500سؤول إن نسبة الحضور بالمدرسة تراجعت من الم

-2011الطالبات. وأضاف إن مدرسة البنين لم يُسجل فيھا أي طالب جدد في العام المدرسي 
2012.84  

 

 
  

                                                           
  .2012مارس/آذار  19مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بالمدرسة، مدرسة مصر اليمن،   83
  السابق.  84
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III .هجمات على المدارس المحتلة  
 

في مدارس صنعاء كثيراً ما حاولت رغم أن القوات المسلحة والجماعات المسلحة التي انتشرت 
تبرير تواجدھا بأنه "لحماية" المدارس، فقد خلصت بحوث ھيومن رايتس ووتش إلى أن بعض 

  المدارس تعرضت لھجمات ألن المقاتلين كانوا يقيمون أو يتواجدون فيھا.
  

اتلين بموجب قوانين الحرب، فإن وجود قوات مسلحة أو جماعات مسلحة في المدرسة ال يجعل المق
في صنعاء، عرضت ھذه  85فحسب ھدف عسكري مشروع يمكن مھاجمته، بل المدرسة نفسھا.

  الھجمات األطفال والمعلمين للخطر وأدت إلى ضرر لحق بالبنية التحتية التعليمية.
  

في بعض الحاالت أدى سلوك المسلحين داخل المدرسة إلى تعريض الطالب للخطر أو اإلضرار 
  بالمدرسة.

  
المثال، وبسبب تواجد القوات الموالية للحكومة في مدرسة سقطرى، كثيراً ما أصيب على سبيل 

. سقطت قذيفتان على المدرسة. وقال مسؤول 2011المبنى بالنيران في نوفمبر/تشرين الثاني 
  بالمدرسة لـ ھيومن رايتس ووتش:

  
ألولى مدرع وقعت مصادمات أغلب ذلك الشھر، عادة ما كانت تحدث بعد الظھر... الفرقة ا

كانت تريد دخول المدرسة. بين الحين واآلخر يطلقون النار وتحدث مواجھات بين ھذه 
الجماعات المسلحة... توقفنا عن تشغيل المدرسة لمدة أسبوع... كان اآلباء يخشون على 
أطفالھم. كانوا خائفين من إطالق النار... كما عانى الطلبة من مشكالت نفسية ألن أثناء 

  86أحياناً كان يحدث قتال بين الفرقة األولى مدرع والمسلحين ھنا في المدرسة.الدراسة 
  

لـ  14ذات مرة حدث إطالق نار في المدرسة بينما الطلبة يدرسون. قال أشرف البالغ من العمر 
  ھيومن رايتس ووتش: "عندما بدأوا في إطالق النار أخذنا المدير جميعاً إلى القبو".

  
كانت الفصول في الطابق  2012يتس ووتش مدرسة سقطرى في مارس/آذار عندما زارت ھيومن را

العلوي للمبنى ما زالت غير مستخدمة بسبب الضرر الالحق بھا جراء القتال. ظلت النوافذ مھشمة 
والزجاج المكسور متناثر على األرض. كانت الجدران الداخلية والخارجية بدورھا تعاني من الضرر 

  ار.جراء تبادل إطالق الن
  

في مدرسة الثاليا، كثيراً ما تعرضت الفصول في الطابق الثالث للنيران في الليل، وفي واقعتين على 
. بينما ذكر مسؤول كبير بالمدرسة أنه 2011األقل تم إطالق قذائف على ذلك الطابق في أواخر عام 

                                                           
انظر الفصل الخامس أدناه. بموجب قوانين الحرب فإن األعيان المدنية، ومنھا المدارس، محمية من الھجمات، ما لم تستخدم ألھداف   85

عسكرية وطيلة مدة ھذا االستخدام ال أكثر. األھداف العسكرية ھي تلك األشياء التي وبطبيعتھا وموقعھا وغرضھا أو استخدامھا تسھم بشكل 
ل العسكري والتي يؤدي تدميرھا الكلي أو الجزئي أو االستيالء عليھا أو تصفيتھا، في الظروف الراھنة، ميزة عسكرية أكيدة. فعال في العم

    .ICRC, Customary International Humanitarian Law, chapter 2, citing Protocol I, art. 52انظر: 
  .2012مارس/آذار  19سؤول بمدرسة سقطرى، زيارة للمدرسة، ومقابلة ھيومن رايتس ووتش مع م  86
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ر بالمدرسة أن فيما قال موظف آخ 87يشعر بأن سبب إصابة الطابق الثالث، ھو ألنه أعلى طابق،
الطابق الثالث ھو الطابق الذي كان يقيم به جنود الفرقة األولى مدرع عندما كانوا يقيمون في 

  88المدرسة.
  

في مدرسة تريم، قاتل الحرس الجمھوري ميليشيا قبيلة األحمر التي كانت تحتل المدرسة، واستولت 
  2011.89عليھا، أثناء العطلة المدرسية في عام 

  
، سقطت قذيفتان على مدرسة آزال الوادي بينما ھي مليئة بالكامل بالجنود 2011لول في سبتمبر/أي

من الفرقة األولى مدرع. ھناك مدرس كان يزور المدرسة ذات صباح، فتصادف أن رأى قذيفة 
كما تضرر مبنى المدرسة بسبب استخدام جنود الفرقة األولى مدرع لممر في  90تصيب المدرسة.

  91ى إطالق النار.المدرسة للتدريب عل
  

كما تحدث شاھد عيان لـ ھيومن رايتس ووتش عن الواقعتين عندما فتح جنود الفرقة األولى مدرع 
سبتمبر نيران أسلحتھم بينما األطفال متواجدين، مما عرضھم للخطر.  26الذين كانوا يحتلون مدرسة 

ن تجمعوا أمام بوابة المدرسة في في المرة األولى، أطلق الجنود النار في الھواء لتفريق الطلبة الذي
يوم كانت المدرسة مغلقة فيه ألسباب أمنية. في الواقعة الثانية، أطلق جندي النار في الھواء في فناء 

  92المدرسة بعد الظھر دون أي سبب واضح. قام زمالؤه بعد ذلك بأخذ سالحه منه.
  

في ضرر كبير لحق بمنشآت من الجماعات المسلحة العديدة التي استخدمت مدرسة تريم تسببت 
المدرسة. لم تعثر ھيومن رايتس ووتش على شاھد عيان لتأكيد من ھي الجماعة المسلحة التي 

، ھي المسؤولة 2011استخدمت المدرسة أثناء مختلف الفترات على مدار العطلة المدرسية في عام 
الكمبيوتر ومقاعد  عن ھذا الضرر، لكن أثناء إحدى فترات احتالل المدرسة، تمت سرقة أجھزة

وأقراص "دي في دي" وسجالت تسجيل الطالب وملفات الطلبة جميعاً. كما تم كسر جميع أبواب 
كما رسم رجال من وحدة الطوارئ رسوم وكلمات 93ونوافذ وصنابير في مراحيض المدرسة.

نفقت قال مسؤول بالمدرسة لـ ھيومن رايتس ووتش إن مديرة المدرسة أ 94بشعاراتھم على المدرسة.
دوالراً) من أموال المدرسة على اإلصالحات، وأنھا اآلن تنفق من راتبھا على  540لایر ( 115000

  95اإلصالحات.
 
  

                                                           
  .2012مارس/آذار  26مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بالمدرسة، مدرسة الثاليا،   87
  .2012مارس/آذار  26مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع موظف بالمدرسة، مدرسة الثاليا،   88
  .2012مارس/آذار  24مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع حارس المدرسة، مدرسة تريم،   89
، مشيراً إلى ما رآه مدرس 2012مارس/آذار  19مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مدرس من مدرسة آزال الوادي، في مدرسة آزال حدة،   90

  آخر من زمالئه. 
  .2012مارس/آذار  19مقابلة ھيومن رايتس ووتش لمدرس من مدرسة آزال الوادي، في مدرسة آزال حدة،   91
  .2012مارس/آذار  24سبتمبر،  26من رايتس ووتش مع شاھد عيان، مدرسة مقابلة ھيو  92
  .2012مارس/آذار  25مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بمدرسة تريم،   93
  .2012مارس/آذار  25زيارة ھيومن رايتس ووتش لمدرسة تريم،   94
  .2012مارس/آذار  25مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بمدرسة تريم،   95



 

النيران مرمى في مدارس   24

IV. التسبب في اضطراب العملية التعليمية  
 
أدى تواجد القوات المسلحة والجماعات المسلحة في مدارس صنعاء إلى المساس بحق الطلبة في 

اص أن االستخدام العسكري للمدارس في اليمن أدى إلى انقطاع الدراسة التعليم. من المقلق بشكل خ
وازدحام المدارس وانحسار معدالت االلتحاق بالتعليم، وتناقص عدد الطلبة الحاضرين. عانى تعليم 
الفتيات أكثر بسبب آباء الفتيات ومعلميھم، وألن الطالبات أنفسھن ُكن قلقات من الدراسة على مقربة 

  لحين.من رجال مس
  

 اضطراب الدراسة
أدى تواجد القوات والجماعات المسلحة في المدارس إلى تأخر بداية الدراسة أو تجميدھا. على سبيل 
المثال قال معلمون إن العام المدرسي الجديد في مدرسة سقطرى بدأ متأخراً أسبوعين بسبب تواجد 

كما جمد مسؤولو المدرسة الدراسة لمدة أسبوع بسبب القتال الدائر  96مسلحين من القبائل في المدرسة.
  في منطقة المدرسة وحولھا بين المسلحين والفرقة األولى مدرع.

  
تم تجھيز موقع بديل للطلبة الذين يدرسون بحرم جامعة صنعاء  2011في نوفمبر/تشرين الثاني 

الً متواضعاً. قال طالب علوم لـ ھيومن رايتس القديم، في المعھد التركي بصنعاء. لكن المعھد كان بدي
خسر الطلبة دراسات   97ووتش: "كان الوضع ھناك مزدحماً، ولم تتوفر قاعات محاضرات كافية".

  98نصف عام دراسي نتيجة إلغالقات حرم جامعة صنعاء القديم عدة مرات.
  

 االزدحام
طلبة في المساحات المتبقية. على عندما استولى مسلحون على أجزاء من بنايات المدارس، احتشد ال

سبيل المثال، بسبب احتالل مسلحي القبائل للطابق العلوي بالكامل في مدرسة سقطرى ونصف 
الطابق الثاني، وضع مسؤولو المدرسة الطلبة من مختلف الفصول والفرق في قاعات واحدة. قال 

  مسؤول بالمدرسة لـ ھيومن رايتس ووتش:
  

والمعلمين. على سبيل المثال ال يمكن للمعلم أن يتابع مع الطلبة، أدى ھذا لمشكالت للطلبة 
وال يمكنه إعطاء معلومات للطلبة وال أن يشرح الحصص للطلبة، وال يمكنه تعليم كراساتھم. 

  99فضالً عن ذلك ھناك مشكلة صياح الطلبة الكثير وشجارھم بسبب االزدحام.
  

ً بقبول المدرسة سبتمبر أن تواجد  26كما أخبرنا مسؤول بمدرسة  جنود الفرقة األولى مدرع، مقترنا
  100لألطفال المنقولين من مدارس أخرى، أدى إلى االزدحام في المدرسة.
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صبي  800طالب من مدرسة آزال الوادي إلى مدرسة آزال حدة حيث يدرس نحو  300وألنه تم نقل 
سؤول بالمدرسة: "إنھا مساحة بالفعل، فقد أدى ھذا إلى التضييق على دراسة وأنشطة الطالب. قال م
  101صغيرة [ھنا في آزال حدة]، وال يوجد مكان كافي لطلبة المدرستين".

  
كما عانت الفتيات من مدرسة آزال الوادي من التضييق بشكل أكبر ألن مدرسة آزال حدة مدرسة 

ً لطا لبة: "يغادر للبنين. تم تقصير مدة الدراسة بمعدل حصة واحدة مدتھا ساعة، يومياً، بحيث، وطبقا
استمر الطلبة البنين في الدراسة على مدار  102الصبية بعدنا وال نراھم عندما يغادرون المدرسة".

 103اليوم. كما لم يسمح المعلمون للطالبات بمغادرة الفصول أثناء الفسحة حتى ال يتعاملن مع البنين.
  104لمية".قالت فتاة في حسرة: "كنا نلعب رياضة وننشغل بأنشطة ثقافية وأنشطة ع

  
إلى ازدحام المدرسة، حتى رغم أن القوات  العلفيأدى استخدام القوات لفصول دراسية في مدرسة 

كانت تخلي المدرسة خالل النھار، ألن المدرسين ال يسمحون للطلبة بدخول الحجرات التي يترك فيھا 
تلك الفترة] تراجعت  طفالً في الفصل. [أثناء 90إلى  80الجنود متعلقاتھم. قال مدرس: "كان عندنا 

  105درجات الطلبة كثيراً، ورسب عدد كبير منھم".
  

قال مسؤول بمدرسة الفرات لـ ھيومن رايتس ووتش إن استخدام الفرقة األولى مدرع للفصول أدى 
لالزدحام في المدرسة، وأن إداريي المدرسة اضطروا لتقصير مدة الحصص الستيعاب ورديتين في 

ً كان عدد الحصص في اليوم  15لطالبة البالغة من العمر يوم واحد. قالت نسرين، ا عاماً: "أحيانا
  ثالث فقط".

  
 انحسار نسب الحضور وااللتحاق بالتعليم

أدى تواجد المسلحين حتى ولو في أجزاء فقط من المدرسة إلى عدم ذھاب بعض الطلبة بالمرة إلى 
الفتيات. ھناك موظف بمدرسة الثاليا على المدرسة وحال دون التحاق الطلبة الجدد بالتعليم، ال سيما 

سبيل المثال قال لـ ھيومن رايتس ووتش إن تواجد القوات في المدرسة أدى إلى مشكالت في 
الحضور، بسبب التوترات السياسية بين بعض الجيران والجنود: "بعض [العائالت] لم ترغب في 

  106إرسال أوالدھا إلى مدرسة فيھا الفرقة األولى مدرع".
  
ا تأثرت نسبة الحضور بمدرسة عائشة. قال مسؤول بالمدرسة لـ ھيومن رايتس ووتش: "بعض كم

اآلباء اشتكوا في بداية سبتمبر/أيلول. اشتكوا من أنھم لن يسجلوا بناتھم ھنا ألن تواجد بناتھم مع 
وا مرة ] عاد الجميع وسجل314الجنود مسألة حساسة للغاية. لكن بعد ذلك [بعد أن غادر جنود اللواء 

  107أخرى في المدرسة".
  

                                                           
  .2012مارس/آذار  19آزال حدة، مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بمدرسة آزال الوادي، في مدرسة   101
  .2012مارس/آذار  22عاماً، طالبة بمدرسة آزال الوادي، في مدرسة آزال حدة،  17مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع بلقيس،   102
  .2012مارس/آذار  19مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بمدرسة آزال الوادي، في مدرسة آزال حدة،   103
  .2012مارس/آذار  19عاماً، مدرسة آزال حدة،  17مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عائشة،   104
  .2012مارس/آذار  19مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بمدرسة العلفي،   105
  .2012مارس/آذار  26مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بمدرسة الثاليا،   106
  .2012مارس/آذار  26بمدرسة عائشة،  مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول  107



 

النيران مرمى في مدارس   26

وفي مدرسة الفرات، تحدثت طالبة لـ ھيومن رايتس ووتش عن إحدى جاراتھا، وھي طالبة تبلغ من 
عاماً: "لم تعد للمدرسة ألنھا كانت خائفة".. كذا قالت نسرين، مشيرة إلى القوات  15العمر 

  108المتمركزة بمدرستھا من الفرقة األولى مدرع.
  

الطالب بالفرقة الثامنة في مدرسة سقطرى: "الثكنات العسكرية ترھبنا، وال يأتي الطلبة قال شادي، 
عاماً قال بالمثل  14أشرف زميله البالغ من العمر  109للمدرسة ألنھم يتوقعون أن أي شيء قد يحدث".

لـ ھيومن رايتس ووتش: "كنت أخشى المعسكر وكنت آتي للمدرسة مع أبي وكنا نأتي متأخرين 
  110اً لوقوع أي شيء. وقبل دخولنا المدرسة نسأل الناس إن كان ثمة خطب ما".تحسب

  
طالب في مدرسة سقطرى. عندما  1000في بداية العام المدرسي، سجل  2011في سبتمبر/أيلول 

كان عدد الملتحقين بالمدرسة قد تراجع  2012زارت ھيومن رايتس ووتش المدرسة في مارس/آذار 
 111سؤولون بالمدرسة إنھم يعتقدون أن بعض الطلبة مسجلين في مدارس أخرى.طالباً. قال م 750إلى 

لكن شادي، الطالب بالفرقة الثامنة، قال لـ ھيومن رايتس ووتش إنه فر مع أسرته إلى قرية على 
مشارف صنعاء. أضاف: "حاولت الدراسة ھناك لكن المدرسة ھناك لم تقبلني ألنھم أرادوا ملفي 

  ي بعد ذلك إلى مدرسة سقطرى.عاد شاد 112التعليمي".
  

جندي من الفرقة األولى مدرع، فأخذوا مبنيين منھا كما  100إلى  70في مدرسة أسماء، التي احتلھا 
، قال مسؤول بالمدرسة: 2012رأت ھيومن رايتس ووتش أثناء زيارة إلى ھناك في مارس/آذار 
ي مباني المدرسة. كفت بعض "مشكلة الطلبة األساسية ھي تواجد جنود الفرقة األولى مدرع ف

إال أن ھذا المسؤول قال إن جميع الطالبات عدن إلى الدراسة منذ  113الطالبات عن ارتياد المدرسة".
قال ُمشرف بوزارة التعليم لـ ھيومن رايتس ووتش إنه يُقدر أن المدرسة   114أكتوبر/تشرين األول.

  115تتخلف بشھر تقريباً في تدريس المنھج الدراسي.
  

تراجع معدل االلتحاق بمدرسة آزال الوادي حتى رغم استئناف الدراسة. انتقلت الطالبات إلى كما 
مدرسة البنين القريبة، آزال حدة، حين استولت قوات الفرقة األولى مدرع على آزال الوادي وأقاموا 

لبة، لكن طا 1000فيھا وأعدوا داخلھا مستشفى ميداني. قبل احتالل المدرسة كان عدد الطالبات نحو 
وبعد استئناف الدراسة في المكان الجديد، تراجع العدد إلى ما ال يزيد عن  2012في مارس/آذار 

دقيقة  30إلى  10مدرسة آزال حدة تقع على مسافة  116طالبة، على حد قول مسؤول بالمدرسة. 380
ً من آزال الوادي، بحسب حالة المرور. أوضح مسؤول بالمدرسة: "بسبب الوضع ا القتصادي تقريبا

 117الحالي وبسبب ارتفاع أسعار الوقود، ال يمكن للناس دفع ثمن المواصالت إلى األماكن البعيدة".
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دوالر) في الشھر على الذھاب والرجوع إلى ومن المدرسة  18لایر ( 4000قالت طالبة إنھا تنفق 
لعام المدرسي بدأ ا 119إال أنه من المفترض أن أغلب الطالبات التحقن بمدارس أخرى. 118الجديدة.
  120بعد أسابيع قليلة من موعده الطبيعي بسبب انتقال الطالبات إلى مدرسة أخرى. 2012- 2011

  
ً عن العمل ونحو  30كما اضطرت المدرسة إلى فصل نحو  موظفين بالمدرسة بسبب  10معلما

ضت انخفاض الدخل نتيجة انحسار عدد الملتحقين بالمدرسة، على حد قول مسؤول بالمدرسة. وانخف
  121رواتب العاملين المتبقين في المدرسة بنسبة بلغت نحو الُربع.
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  .2012مارس/آذار  22عاماً، طالبة في مدرسة آزال الوادي، في آزال حدة،  17مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع بلقيس،   120
  .2012مارس/آذار  19مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بمدرسة آزال الوادي في مدرسة آزال حدة،   121
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V .المعايير الدولية واستخدام المدارس ألغراض عسكرية  
  

مع ارتقاء مستوى االقتتال في اليمن إلى كونه نزاع مسلح، أصبح القانون الدولي اإلنساني (أو قوانين 
ً عليه. قوانين الحرب تقيد وسائ ل وأساليب الحرب التي تستخدمھا جميع أطراف الحرب) منطبقا

وتفرض عليھم واجب حماية المدنيين. أثناء  –سواء جيوش نظامية أو جماعات مسلحة  –النزاع 
  النزاع المسلحة، يبقى القانون الدولي لحقوق اإلنسان بدوره منطبقاً.

  
 القانون الدولي اإلنساني

غير الدولية (الداخلية)، مثل الذي وقع في أجزاء من القانون الدولي اإلنساني للنزاعات المسلحة 
والبروتوكول  1949،122المشتركة في اتفاقيات جنيف األربعة  لعام  3اليمن، يتلخص في المادة 

اإلضافي التفاقيات جنيف الخاص بحماية ضحايا النزاعات غير الدولية المسلحة (البروتوكول 
  124ي.والقانون الدولي اإلنساني العرف 123الثاني)،

  
يُحظر على جميع أطراف النزاع المسلح في القانون الدولي اإلنساني مھاجمة األعيان المدنية، وتشمل 

. وھي ملتزمة باتخاذ جميع االحتياطات  125المدارس، ما لم تكن مستخدمة ألغراض عسكرية
من آثار المستطاعة لحماية السكان المدنيين واألعيان المدنية، مثل المدارس، الخاضعة لسيطرتھا، 

الھجمات. فضالً عن ذلك، فعلى كل طرف من أطراف النزاع، قدر المستطاع، إبعاد المدنيين 
من ثم، فمن غير القانوني استخدام المدارس كمعاقل  126الخاضعين لسيطرته عن األغراض العسكرية.

  عسكرية وفي التعليم في الوقت نفسه.
  

دعت  –وھي ھيئة خبراء مكلفة بمراقبة التزام الدول باتفاقية حقوق الطفل  –دعت لجنة حقوق الطفل 
وقد أوضحت اللجنة أن "التواجد العسكري  127الدول إلى عدم استخدام المدارس ألغراض عسكرية.

إلى جوار المدارس يزيد كثيراً من مخاطر تعرض أطفال المدارس ألعمال القتال والثأر المتبادل من 
في الحاالت التي يتم فيھا احتالل المدارس من قبل قوات  128لمسلحة غير القانونية".قبل الجماعات ا

ً الدول إلى "إجراء تحقيقات محايدة وفورية في التقارير التي تشير إلى  عسكرية، دعت اللجنة أيضا

                                                           
  .3، مادة 1949أغسطس/آب  12اتفاقيات جنيف،   122
. صدق اليمن على البروتوكول الثاني في 1977يونيو/حزيران  8البروتوكول اإلضافي التفاقيات جنيف  (البروتوكول الثاني)، بتاريخ   123
  .1990عام 
 ,.International Committee of the Red Cross (ICRC), Henckaerts & Doswald-Beck, edsاللجنة الدولية للصليب األحمر:   124

Customary International Humanitarian Law (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2005).    
 12ھناك العديد من القواعد العرفية المنطبقة على النزاعات المسلحة غير الدولية تجدھا في البروتوكول اإلضافي التفاقيات جنيف بتاريخ 

  .1977يونيو/حزيران  8المسلحة الدولية (البروتوكول األول)، الصادر في  ، والمتصل بحماية ضحايا النزاعات1949أغسطس/ٮب 
  .52يقتبس من البروتوكول األول، مادة  ICRC,Customary International Humanitarian Law, chapter 2انظر:   125
 58(ج) و 58بروتوكول األول، مواد اقتباس من ال  ,ICRC,Customary International Humanitarian Law, rules 22 and 24انظر:   126
  (أ).
 Consideration of reports submitted by States parties under article 8رأي في التقارير المقدمة من الدول األطراف في االتفاقية:   127

of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, 
Concluding observations: Sri Lanka, CRC/C/OPAC/LKA/CO/1 (2010), para. 25.  

 Consideration of reports submitted by States parties under article 8 of the Optionalرأي في التقارير المقدمة من الدول:   128
Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, Concluding 

observations: Colombia, U.N. Doc. CRC/C/OPAC/COL/CO/1 (2010), paras. 39-40.  



 

2012 سبتمبر/أيلول | ووتش رايتس هيومن  29

احتالل القوات المسلحة لمدارس وضمان تجميد عمل المسؤولين عن ھذا اإلجراء في صفوف القوات 
  129حة، ومعاقبتھم بالعقوبات المالئمة".المسل

  
كما دعا مجلس األمن القوات المسلحة إلى االمتناع عن استخدام المدارس في عمليات عسكرية ألن 

أثناء  2009ھذا يؤثر سلباً على قدرة األطفال على التعلم. أعلن رئيس مجلس األمن في أبريل/نيسان 
زاع المسلح إلى االمتناع عن أي أعمال من شأنھا إعاقة كلمة له أن: "مجلس األمن... يدعو أطراف الن

  130تحصيل األطفال للتعليم، ال سيما استخدام المدارس في العمليات العسكرية".
  

القانون الدولي اإلنساني ُملزم لألطراف من غير الدول في النزاعات المسلحة، كما ھو ملزم للدول 
ة قانونية للتوقيع أو التصديق على االتفاقيات األطراف. إال أن الجماعات المسلحة ليس لھا صف

الدولية. من مداخل ھذا الموضوع ھو صياغة وثيقة التزام بحماية األطفال من آثار النزاعات 
، وھي وثيقة تعطي الجماعات المسلحة فرصة إظھار التزامھا 2010المسلحة، الصادرة عام 

زاعات المسلحة. تحتوي الوثيقة، من بين التزامات بالمعايير الدولية الخاصة بحماية األطفال أثناء الن
أخرى، على مادة نصھا: "من أجل السعي لحماية األطفال في المناطق التي تمارس فيھا الجماعة 
سيطرة، فالبد من التعاون مع المنظمات اإلنسانية والتنموية إذا أمكن. ولتحقيق ھذه األھداف، وغيرھا 

ي استخدام المدارس أو األماكن التي يستخدمھا األطفال باألساس في ) تفاد5من األھداف، نتعھد بـ... 
  131أغراض عسكرية".

  
 القانون الدولي لحقوق اإلنسان

عندما يؤثر استخدام القوات  132أثناء النزاعات المسلحة، يبقى القانون الدولي لحقوق اإلنسان منطبقاً.
األطفال على تحصيل التعليم، فھي ھكذا األمنية الحكومية للمدارس لمدة طويلة بما يؤثر على قدرة 

  133تخرق حق األطفال في التعليم، المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان.
  

                                                           
 Consideration of reports submitted by States parties under article 8 of the Optionalرأي في التقارير المقدمة من الدول:   129

Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, Concluding 
observations: Colombia, U.N. Doc. CRC/C/OPAC/COL/CO/1 (2010), paras. 39-40.  

رغم أن البيانات الرئاسية ليست  S/PRST/2009/9: 2009أبريل/نيسان  29س األمن، لمجل 614كلمة رئيس مجلس األمن: الجلسة   130
ظ ملزمة قانوناً، فھي تتطلب اإلجماع قبل تبنيھا، وھي مؤشرات واضحة على آراء األعضاء بالھيئة الرئيسية باألمم المتحدة المعنية بالحفا

  على السلم واألمن.
  ).2010حماية األطفال من آثار النزاعات المسلحة (تعھد االلتزام بموجب دعوة جنيف إلى   131
ورد في الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية عن قضية األسلحة النووية: "حماية العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ال   132

ل من بعض المواد في أوقات الطوارئ الوطنية. من العھد، حيث يمكن التنص 4تتوقف في أوقات الحروب، باستثناء ما ھو يتم عمالً بالمادة 
 International Court of Justice (ICJ), Legality of the  Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996, ICJ ”.انظر: 

Reports (July 8, 1996) para. 25.    
عھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن العھد الدولي "ينطبق أيضاً في طبقاً للجنة حقوق اإلنسان، التي تراقب التزام الدول بال

ساني مواقف النزاع المسلح حيث تُطبق قواعد القانون الدولي اإلنساني. بينما فيما يخص بعض الحقوق بالعھد، تكون قواعد القانون الدولي اإلن
صة بالعھد، ويكون العھد والقانون الدولي اإلنساني تكامليان، ال يلغي أحدھما اآلخر". األكثر تفصيالً، أكثر صلة بأغراض تفسير الحقوق الخا

 .U.N. Doc، طبيعة االلتزام القانوني العام المترتبة على الدول األطراف بالعھد: 31لجنة حقوق اإلنسان، تعليق عام رقم 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004), para. 11   

، دخلت حيز النفاذ في 44، ملحق 44/25، قرار جمعية عامة رقم 1989نوفمبر/تشرين الثاني  20لطفل، أقرت في انظر اتفاقية حقوق ا  133
(أ). والعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  28. مادة 1991مايو/أيار  1، وصدق عليھا اليمن في 1990سبتمبر/أيلول  2

، وصدق عليه اليمن 1976يناير/كانون الثاني  3، قرار جمعية عامة، دخل حيز النفاذ في 1966ول ديسمبر/كانون األ 6والثقافية، أقر في 
  .1987فبراير/شباط  9في 
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على الدول االلتزام بكفالة الحق في التعليم بالكامل. يشمل ذلك ضمان إجراءات لتشجيع الحضور 
ع على االلتحاق بالتعليم العالي، المنتظم بالمدارس، ولتقليص عدد المتسربين من التعليم، وللتشجي

واالستمرار في تحسين ظروف المعلمين المادية. ھناك اتفاقيتان دوليتان اليمن طرف فيھما، تضمنان 
 13الحق في التعليم. ينص العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المادة 

  على:
  

  ...بحق كل فرد في التربية والتعليم تقر الدول األطراف في ھذا العھد . 1
  :ضمان الممارسة التامة لھذا الحق يتطلب... 2

 جعل التعليم االبتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،(أ) 
تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمھني، (ب) 

 المناسبة وال سيما باألخذ تدريجيا بمجانية التعليم،وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل 
  عل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، (ج) ج

  
  134عاماً الحق األساسي في التعليم. 18كما تضمن اتفاقية حقوق الطفل لألفراد تحت سن 

  
 القوانين اليمنية

  الحق في التعليم منصوص عليه ومكفول في الدستور اليمني:
  

ً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات  ً تكفله الدولة وفقا التعليم حق للمواطنين جميعا
الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة األساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو األمية 
وتھتم بالتوسع في التعليم الفني والمھني، كما تھتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء 

يـه من االنحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتھيئ له الظروف المناسبة وتحـم
  135ت.نميـة ملكاتـه في جميـع المجـااللت

  
ورد في الدستور أن التعليم، والصحة والخدمات االجتماعية "أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه. 

  136يسھم المجتمع مع الدولة في توفيرھا".
  

ينص الدستور على أن دور العلم، والمساكن ودور العبادة "حرمة وال يجوز مراقبتھا أو تفتيشھا كما 
  137إال في الحاالت التي يبينھا القانون".

    
                                                           

  : 28المادة   134
تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا لإلعمال الكامل لھذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما 

 :يلي
 جعل التعليم االبتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،(أ) 

  ...وتوفيرھا وإتاحتھا لجميع األطفال... طوير شتى أشكال التعليم الثانويتشجيع ت (ب)
  .ة لجميع األطفال وفى متناولھمجعل المعلومات والمبادئ اإلرشادية التربوية والمھنية متوفر (د)
ر في طور إعادة الصياغة أثناء الفترة االنتقالية المحددة بعامين، لكن ما زال لم يبدأ نفاذ الدستور الجديد ستو. الد54دستور اليمن، مادة   135

  حتى كتابة ھذه السطور.
  .32الدستور اليمني، مادة   136
  .52مادة الدستور اليمني،   137
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 التوصيات
  

 إلى الحكومة اليمنية والجماعات المسلحة
دة بما يتفق مع أحكام اتفاق مجلس التعاون الخليجي الذي يطالب العناصر المسلحة بـ "العو •

إلى الثكنات"، البد من ضمان إبعاد جميع الوحدات العسكرية والمعدات والذخائر عن 
 المدارس وغيرھا من مؤسسات التعليم في شتى أنحاء اليمن.

 
يجب عدم السماح في المستقبل باستخدام مباني المدارس كمعسكرات أو ثكنات أو ألغراض  •

المعدات، بما يعرض المدنيين بال ضرورة االنتشار العسكري أو لتخزين األسلحة والذخائر و
 للخطر ويحرم األطفال من حقھم في التعليم.

 
لدى الخروج من المدارس، البد من إزالة جميع المؤشرات على االحتالل واالستخدام  •

 العسكريين، مثل التحصينات والذخائر والالفتات التي تشير إلى وجود مقاتلين في المدرسة.
 

 إلى الحكومة اليمنية
يجب تفعيل تشريع أو لوائح أو سياسات رسمية تحظر على القوات المسلحة والجماعات  •

المسلحة استخدام أو احتالل المدارس واألراضي التي تقع داخل زمام المدارس وغيرھا من 
المؤسسات التعليمية بشكل يخرق القانون الدولي اإلنساني الذي يطالب باتخاذ االحتياطات 

لمدنيين واألعيان المدنية من آثار الھجمات، أو بشكل يخرق الحق في المستطاعة لحماية ا
 التعليم كما نص عليه القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

 
يجب فوراً تشكيل فريق عمل وزاري معني بالمدارس والنزاعات المسلحة، فيه ممثلين من  •

فني والمھني والشباب وزارات حقوق اإلنسان والتعليم والدفاع والتعليم العالي والتدريب ال
 والرياضة ومكتب الرئاسة ومكتب رئاسة الوزراء. على فريق العمل:

 
o  أو كانت محتلة حتى فترة قريبة ً زيارة كل مدرسة ومؤسسة تعليمية محتلة حاليا

بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، لالجتماع، على انفراد، بمدراء المدارس 
ومجالس األحياء، والطالب الحاليين والسابقين، واآلباء، والمعلمين والمجالس البلدية 

لتحديد ما الخدمات اإلضافية التي تحتاجھا المدرسة والطالب للتصدي لمشكلة 
 اضطراب تعليمھم واتخاذ القرارات الالزمة.

o  زيارة كل مدرسة ومؤسسة تعليمية تعرضت لألضرار من العمليات العسكرية أثناء
المجموعات المذكورة أعاله لتقييم حاجات المدرسة ، لالجتماع مع 2011عام 

والطالب الخاصة بمعاجلة اضطراب تعليمھم ولضمان إجراء إصالحات البنية 
 التحتية الالزمة وإتمامھا.
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يجب مساعدة المدارس والطالب المتأثرين عن طريق توفير اإلصالحات الالزمة وعمليات  •

لنفسي االجتماعي لألطفال وتوفير برامج تعليمية إعادة بناء منشآت المدارس، وتوفير الدعم ا
 تعويضية.

  
 إلى الحكومات المانحة وهيئات األمم المتحدة

ً على الحكومة اليمنية من أجل تبني التوصيات  • يجب الضغط في المباحثات الثنائية وعلنا
 المذكورة أعاله.
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 شكر وتنويه
  

وبريانكا موتابارثي، الباحثان بقسم حقوق الطفل كتب ھذا التقرير وأجرى بحوثه كل من بيد شيبرد 
  في ھيومن رايتس ووتش، بناء على بحوث كل منھما.

  
نيف، مديرة قسم حقوق الطفل، وليتا تايلور، باحثة اليمن - راجع التقرير وحرره كل من زاما كورسن

سط وشمال واإلرھاب ومكافحة اإلرھاب، وسارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق األو
أفريقيا، وجيمس روس، مدير الشؤون القانونية والسياسات، وباباتوندى ألوغبوجي، نائب مدير قسم 

  البرامج.
  

ساعد في إصدار التقرير كل من نواه بيديت، المنسق بقسم حقوق الطفل، وآنا لوبريور، مديرة قسم 
  ، مدير البريد.اإلبداعات الفنية، وغريس شوي، مديرة المطبوعات، وفيتزروي ھوبكنز

  
نتقدم بكل الشكر لمدراء المدارس واإلداريين والمعلمين والطالب الذين تحدثوا معنا بشكل مطول عن 

  تجربتھم مع االحتالل العسكري للمدارس، والذين استند ھذا التقرير إلى شھاداتھم.
 
 
  
 



hrw.org



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




