
تقرير رصد إالنتهاكات
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التي رصدها الفريق الميداني   2018اكات حقوق االنسان خالل شهر يوليو تقرير انته

 لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق االنسان

 

 الوضع العام :

تستمر فصول معاناة محافظة تعز جراء مواصلة مليشيا الحوثي ارتكاب جرائمها الممنهجة بطرق شتى 

عبر القصف الكثيف لالحياء السكنية والقرى واالرياف وزرع مئات االلغام والعبوات الناسفة , 

فضي في بغضها للموت او واختطاف المدنيين وممارسة اصناف طرق التعذيب دون هوادة والتي ت

 االعاقة الدائمة .

واليزال قناصي المليشيا يمارسون هوايتهم في قنص كل ما يمر تحت طائلة قناصاتهم من كائن حي 

فمثال قناصة المليشيات المتمركزة في السالل وسوفيتل سواء طفال او امرأة او عجوزا او حتى حيوانا, 

 رات.تقوم بقنص كل ما يتحرك من مواطنين وسيا

وفي المناطق المحررة من المليشيات يزداد الوضع االمني تعقيدا في ظل تنامي اشكالية المجاميع 

المسلحة التي ظهرت في المناطق المحررة من مليشيات الحوثي والتي ينتمي اغلبها لتيارات حزبية 

 اومذهبية تعمل خارج اطار الدولة والقانون.

المجاميع بداية بدعوى سد الفراغ االمني والحفاظ على االستقرار في تلك المناطق, لكن ما وظهرت تلك 

لبث ان مارس العديد من المسلحين المنضويين تحت تلك المجاميع انتهاكات متعددة طالت المدنيين من 

قتل وخطف وترويع وابتزاز الصحاب المحالت وغيرهم, وتقطع ونصب نقاط تفتيش وقطع لبعض 

وارع والتمترس في بعض المباني الحكومية كمكتب التربية والتعليم  والذي ما يزال ثكنة عسكرية الش

 وعدد من المدارس والتي اصبحت مخازن لالسلحة.

مشكلين بذلك تحديا امنيا كبيرا امام السلطة المحلية واللجان األمنية حتى وصل االمر الى حدوث 

دون اي سبب, وقام البعض منها باغالق عدد من  مدنييناشتباكات متعددة سقط خاللها عدد من ال

 الشوارع باكملها والطرقات ووضع كل اسمنتية وانشاء مطبات مرتفعة .

 واوشكت ان تقارب جرائم وانتهاكات تلك المجاميع المسلحة جرائم مليشيا الحوثي.

الت المائية الحادة بدوره يتزايد الوضع الصحي تدهورا في ظل ازدياد حاالت سوء التغذية واالسها

حالة  40-30وغيرها من االمراض الوبائية كالكوليرا حيث يستقبل مستشفى واحد في المدينة مابين 

 شهريا مصابة بسوء التغذية معظمها الطفال.
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 :االحصائيات 

 كانت كالتالي:  2018انتهاكا خالل شهر يوليو  456رصد الفريق الميداني 

 

 : القتلى 

 قتيال من المدنيين  28

 رجال  19 

 نساء 5

 اطفال 4

 

 : سبب القتل 

 مدنيين بينهم طفل وامرأة. 3قنص مباشر من قناص تابع للحوثيين : 

 مدنيا .12قتلى بقذائف المليشيا : 

 نتيجة االلغام التي زرعتها المليشيات : مدني واحد.

 تعذيب حتى الموت من قبل مليشيا الحوثي : مدني واحد.  

 : مدني واحد.  تعذيب حتى الموت من قبل مسلحي يتبعون فصائل في الجيش والمقاومة 

 مدنيين 4جراء غارة جوية للتحالف العربي : 

 مدنيين 5رصاص مسلحين خارج اطار الدولة : 

 رصاص مسلح مجهول : مدني واحد 

 

 :االصابات 

 مصابا من المدنيين بينهم حاالت خطرة. 47

 رجال 30

 نساء  8

 اطفال 9
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 : سبب االصابة 
 

 مدنيا 27جراء قذائف المليشيا : 

 مدنيين 7برصاص قناص من المليشيا : 

 عبوة ناسفة زرعها الحوثيين : مدني واحد

 لغم ارضي زرعته مليشيا الحوثي : مدنيين اثنين

 مدنيين 6جراء غارة جوية للتحالف العربي : 

 رصاص مباشر لمجهولين : مدني واحد

 برصاص راجع : طفلين.

 حرقا " جريمة جنائية" : مدني واحد

ر من تلك االصابات بترا لالعضاء مخلفا عددا اكبر من االعاقات الجسدية  للمصابين ونتج عن الكثي

 جراء االلغام والقذائف.

 

 استمرار الحصار والقصف 
 

ال تزال حالة الحصار المطبق على تعز من قبل ميليشيا الحوثي كما هي مع تفاقم الوضع االمني بين 

من يوليو من  12والتي تتسبب بقطعها , كما حدث في الحين واالخرعلى الطرق المؤدية لمدينة عدن 

 .تعز عدن جراء االشتباكات المسلحة وإطالق نار بشكل كثيف في منطقة نجد قسيمقطع لطريق 

وتستمر مليشيا الحوثي بالقصف المكثف بمختلف انواع المقذوفات ومضاد الطيران لالحياء والمناطق 

الضرارالمادية وسقوط ضحايا من المدنيين بينهم نساء واطفال, ذات الكثافة السكانية مسببة الكثير من ا

 باالضافة الى ماتحدثه من هلع وترويع للمدنيين.

وتواصل المليشيا قصفها المستمر لالحياء الشرقية للمدينة وحي الكمب بمديرية صالة وحي المحافظة 

, وحي المدينة القديم, باالضافة بسوق الصميل واالحياء الشمالية للمدينة كحي مدينة النور وحي الزنوج

الى عدد من القرى كقرى نقيل الصلو وقرية الشرف بمديرية الصلو وقرية الشقب بصبر الموادم وقرى 

 عزلة الفكيكة .

 7مدنيا بينهم امرأتين وطفل باالضافة الى تدمير  11واستطاع الفريق الميداني للمركز رصد مقتل 

 اصل.منازل على االقل جراء القصف المتو
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 : االختطاف واالعتداءات 

 

بينهن حالتي محاولتي اغتيال احداها من قبل   اربع حاالت اعتداء وثق الفريق الميداني للمركز

مدير قسم شرطة الحصب الرائد/ عاصم قاسم احمد يوليو حيث نجا  19مسلحين خارج اطار الدولة في 

من يوليو  30في مسلحون مجهولون  قام عقالن من محاولة اغتيال بالقرب من مستشفى الصفوة, فيما

باطالق النار على وكيلة المحافظة للشؤون الصحية ، رئيسة اللجنة الطبية لجرحى تعز الدكتورة إيالن 

 .عبدالحق أثناء توجهها الى مكتبها في مبنى المحافظة

بل من يوليو من ق 18الدكتور الصيدالني علي أحمد عبدالعزيز لالعتداء بالضرب في وتعرض 

مجموعة مسلحة تابعة لفصائل في الجيش والمقاومة في منطقة شارع جمال جوار جامعة العلوم 

 .والتنكلوجيا وسط مدينة تعز

من يوليو بحملة اعتقاالت جماعية ومداهمات للبيوت في عزلة  25فيما قامت مليشيا الحوثي في 

 نفس المنطقة.حوامرة بمديرية ماوية وتم ايداع المعتقلين في مدرسة الفرقان ب

 

 حرية الرأي والتعبير :

الناشطين تم فيها انتهاك حرية الرأي والتعبير حيث تعرض ستة حاالت وثق الفريق الميداني للمركز 

يوليو لالعتداء من قبل مسلح مع مرافقين له جميعهم خارج  2ماهر العبسي ونورالدين المنصوري في 

قام برمي الرصاص على العبسي وعائلته اثناء مرورهم اطار الدولة بسيارة هيلكس في جولة العواضي 

 بسيارتهم وترويعهم ولم يصب احد بأذى.

الصحفي هيكل العريقي في من يوليو اختطف مسلحون يتبعون فصائل في الجيش والمقاومة  20وفي 

الصحفي من يوليو  22, واختطفت مليشيا الحوثي في حي المجلية مديرية صالة شرق مدينة تعز

عدن ومنها إلى تعز أثناء سفره إلى عيسى عباد" في نقطة عسكرية تابعة لهم، بمنطقة الراهدة، جنوب "

 .MBCلبنان للمشاركة في أحد البرامج التي تعرض على قناة 

الصحفي وضاح اليمن بالضرب المباشر بأعقاب البنادق من قبل خمسة يوليو تم االعتداء على  24وفي 

في الجيش والمقاومة في جولة اإلخوة نتج عن االعتداء كسر يده ورضوض  مسلحين يتبعون فصائل

 في أكثر من منطقة بجسده".

كما تم احراق ساحة الحرية بشارع جمال من قبل مجهولين كنوع من الترهيب وتكميم االفواه والمنع 

 من عمل وقفات احتجاجية في المكان.
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 : األلغام
 

االلغام تشكل التحدي االكبر الذي يواجه محافظة تعز والتي جعلت منها المنطقة االكثر الزالت مشكلة 

نكبة في المنطقة حيث تحمل اليوم في باطنها اكبر مخزون من االلغام والعبوات الناسفة والتي الزالت 

 بلغت المئات.فرق نزع االلغام رغم محدودية امكانياتها الشحيحة تعمل جاهدة في نزع العديد منها والتي 

وخالل شهر يوليو قتل حسن محمد علي نتيجة انفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي في قرية عنقاب 

عاما في انفجار لغم أدى الى بتر رجله اليمنى في  14مديرية القبطية, كما اصيب الطفل نوارقاسم حزام 

 لفة.مديرية جبل حبشي المليئة بااللغام المزروعة طرقاتها واالحياء المخت

سنة جراء انفجار احد الغام مليشيات الحوثي التي زرعتها في 17واصيب ايضا صهيب خالد هزاع 

منطقة جبل حبشي بقرية القوز غربي تعز أثناء تفقده لمنزله,  وما يزال األهالي  في المنطقة وغيرها 

 مهجرين حتى اليوم بسبب االلغام التي زرعها الحوثيون قبل انسحابهم منها.

يد امرأة تدعى عالية نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في قرية الوازعية اثناء  وبترت

 عودتها ايضا إلى منزلها بعد نزوحها منذ حوالي العامين خارج القرية.

 : الممتلكات العامة والخاصة 

 

يق الرصد الميداني في نتيجة الشتداد المعارك والقصف اليومي المكثف من قبل المليشيات فقد عجز فر

الوقت الحالي عن رصد كافة الممتلكات العامة والخاصة التي تعرضت لالضرار الكلية والجزئية وماتم 

رصده يشكل جزءا يسيرا جدا مما تضرر خصوصا في القرى التي يتم قصفها بكثافة يوميا وتهجير 

 ساكنيها.

 وتم توثيق ورصد مايلي :

ان تضررت بشكل جزئي نتيجة القصف بقذائف المليشيات هي مب حاالت لممتلكات عامة 4 -

 الحوثية.
 

 كالتالي : حالة انتهاك لممتلكات خاصة 15 -

 2 منازل تضررت بشكل كلي نتيجة القصف من قبل المليشيات. 

 4  تضررت بشكل جزئي نتيجة القصف من قبل المليشياتمنزال. 

 .تضرر منزل برصاص مسلحون خارج اطار الدولة 

 تضرر منزل بشكل جزئي جراء غارة للتحالف العربي. 

  جراء غارة للتحالف العربينفوق العديد من المواشي. 



 2018يوليو تقرير  نسانإلاهيل لحقوق أالمعلومات والتمركز 

  
 
 

 
 

6 

 .اقتحام فندق وتدميره جزئيا من قبل مسلحين خارج اطار الدولة 

 .تفجير منزل من قبل مليشيا الحوثي 

 قصف باص نقل ركاب من قبل مليشيا الحوثي 

 اخرى من قبل مسلحين مجهولين وثالثة من قبل مسلحين  حرق سيارة واطالق اعيرة نارية على

 .خارج اطار الدولة

 

 المجازر 
 

خالل يوليو ارتكبت مليشيا الحوثي   ثالث مجازررصد الفريق الميداني لمركز المعلومات حدوث 

 اثنتين منها .

بقذيفة سوق شعبي من يوليو ارتكبت مليشيا الحوثي مجزرة بشعة حيث قصفت  17: في  مجزرة صينة

ضحيتها خمسة قتلى من المدنيين بينهم ثالثة من أسرة فرزة مشرعة وحدنان بحي صينية لبيع القات في 

 .واحدة وثالثة جرحى

شنيعة جراء قذيفة هاون اطلقتها على يوليو ارتكبت مليشيا الحوثي مجزرة  25: في  مجزرة الضباب

ركاب من شرعب الرونة ادت الى مقتل مدنيين  شارع الضباب جوار مبنى المنشئات استهدفت باص

 اثنين واصابة اثنين اخرين في مجزرة الضباب.

مدنيين مابين قتيل وجريح في غارة جوية لطيران  10والتي ادت الى سقوط  مجزرة شعب الداخل :

 التحالف العربي بمنطقة شعب الداخل التابعة لمديرية خدير جنوبي شرق تعز.

 

 النزوح والتهجير :

 

تعرض أهالي قرية العقمة مديرية موزع للتهجير القسري والنزوح اإلجباري حيث بلغ عدد األسر 

 نتيجة القصف العشوائي من قبل جماعة الحوثي المسلحة . أسرة 352المهجرة 

 

 
 

 


