
 

 

  



 

التي رصدها  2019بمحافظة تعز خالل شهر مايو  اإلنسانتقرير انتهاكات حقوق 

 اإلنسانالفريق الميداني لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق 

 اإلحصائيات: •

في محافظة تعز كانت  2019انتهاكا خالل شهر مايو  109رصد الفريق الميداني 

 كالتالي: 

 القتلى : ◼

 

 قتيال من المدنيين 54

 رجال 45

 أطفال 9

 سبب القتل :

 مدنيين. 5 قتلى بقذائف المليشيا :

 مدنيين 2عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي : 

 مدنيين بينهم طفلين 3برصاص قناص تابع مليشيا الحوثي : 

 مدنيين  4لغم ارضي زرعه الحوثيون : 

 الدولة : مدني واحد إطاررصاص مباشر لمسلحين خارج 

 الدولة : مدني واحد إطارص قناص مسلح خارج برصا

 الدولة : مدنيين اثنين إطارجراء اشتباكات بين مسلحين خارج 

 مدنيين 5رصاص مباشر لمجهولين : 

 مدنيا 14عبوة ناسفة زرعها مجهولون : 

 على يد مجهولين : مدني واجد طعنا

 تصفية من قبل الجيش الحكومي : جندي واحد

 أطفال 7مدنيا بينهم  12جراء قصف التحالف العربي : 

 مدنيين 3برصاص مباشر من قبل األمن : 



 

 :اإلصابات ◼

 

 مصابا من المدنيين بينهم حاالت خطرة. 30

 رجال 23

 أطفال 5

 امرأتين

 

 : اإلصابةسبب  ◼

 

  مدنيين بينهم طفلين 5جراء قذائف المليشيا: 

 بينهم امرأة مدنيين اثنين برصاص قناص من المليشيا : 

 مدنيين  3زرعتها مليشيا الحوثي :  ناسفةجراء عبوات 

 مدنيين  3الدولة : إطاربرصاص مسلحين خارج 

 أطفال 3دهسا بطقم تابع لمسلحين خارج إطار الدولة : 

 مدنيين 5الحكومي : في الجيش  أفرادبرصاص 

 مدنيين بينهم امرأة 3عبوة ناسفة زرعها مجهولون : 

 مدنيين 5الدولة :  إطارجراء االشتباكات بين اللجنة األمنية ومسلحين خارج 

  جراء قصف طيران التحالف العربي: مدني واحد

 

 

ألعضاء مخلفا عددا أكبر من بعض ابترا ل اإلصاباتونتج عن الكثير من تلك 

 .وغيرها والقذائف األلغامالجسدية للمصابين جراء  اإلعاقات

 



 

 المجازر : ◼

 

 مجزرتين دمويتين اإلنسانوثق الفريق الميداني لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق 

وهي وارتكب طيران التحالف العربي المجزرة الثانية مليشيا الحوثي  بت إحداهاارتك

 كالتالي :

أدت غارة جوية لطيران التحالف على محطة بنزين في منطقة حبيل  مايو 24في  -

 أطفال وإصابة أخر. 7مدنيا بينهم  12الذرية إلى مقتل 

قتل أطلقت مليشيا الحوثي قذيفة على جولة سنان بمنطقة عصيفرة مايو  26في  -

 .مدنيين وأصيب اثنين آخرين 4ثرها على أ

 

 حرية الرأي والتعبير : ◼

 

رية الرأي والتعبير تم انتهاك ح حالة واحدة وثق الفريق الميداني للمركز 

قاموا في أول مايو , حيث بها أفراد في قوات األمن الحكوميخاللها تسبب 

المتواجدين باالعتداء على معرض صور النتهاكات المدينة القديمة وتهديد 

 .بالسالح وسب الحضور في المعرض

 

 

 االعتقال واالختطاف : ◼

 حاالت اعتقال4 اإلنسانسجل الفريق الميداني لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق 

في الجيش  وارتكب أفراد ارتكبت مليشيا الحوثي ثالث حاالت منهااختطاف و

 وهي كالتالي : حالة واحدةالحكومي 

مليشيا الحوثي والد مدير مديرية مقبنة حميد الخليدي من مايو اعتقلت  2في  -

 .عاما واقتادته إلى جهة مجهولة 80منزله والبالغ من العمر 

اختطف أفراد في األمن الحكومي الناشط المجتمعي فتاح  مايو 15في  -

 .في مكان غير معروف إخفاءهالصالحي وتم 

المواطن رضوان عبد الحق سيف من اختطفت مليشيات الحوثي مايو  18في   -

 .مديرية خدير همنزله الكائن في قرية الممطر عزلة الجو

عاما من مديرية  14اختطف عناصر من مليشيا الحوثي فتاة تبلغ مايو  25في  -

محافظة تعز, والضغط على أسرتها لتزويجها احد أفراد  جنوبحيفان 

 .المليشيا



 

 

 

 االعتداءات: ◼

 

قام اعتداء  تاالح 4 اإلنسانوثق الفريق الميداني لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق 

الدولة  إطارمسلحون خارج ارتكب األخرى في الجيش الحكومي و أفراد باثنتين منها

 كانت كالتالي :

اعتدى أفراد في الجيش الحكومي بالضرب المبرح على المختل مايو  2في  -

محمد احد أبناء مديرية جبل حبشي عزلة الجبل قرية عقليا أديب سيف احمد 

 .المنسامة

مايو أفراد في الجيش يقومون بالتهجم على مكتب رئيس هيئة مستشفى  2في  -

 الثورة وإطالق التهديدات ضده.

بالضرب المبرح على امن مكتب رئيس هيئة  األمنفي  أفرادمايو اعتداء  4 -

 مستشفى الثورة وتم تهديد رئيس الهيئة بالقتل.

قام مسلحون خارج إطار الدولة باالعتداء على أفراد أسرة مايو  18في  -

محافظ تعز السابق الدكتور أمين احمد محمود في المسراخ بعد اقتحام منزله 

 . ونهبه واالعتداء على أفراد أسرته

 

 

 

 تلكات العامة والخاصة :المم ◼

 

نتيجة الشتداد المعارك والقصف اليومي المكثف من قبل المليشيات فقد عجز فريق 

الرصد الميداني في الوقت الحالي عن رصد كافة الممتلكات العامة والخاصة التي 

تم رصده يشكل جزءا يسيرا جدا مما تضرر  تعرضت لألضرار الكلية والجزئية وما

 القرى التي يتم قصفها بكثافة يوميا وتهجير ساكنيها.خصوصا في 

 كمايلي : انتهاكا لممتلكات عامة وخاصة 16ورصد وتم توثيق 

 

 هي كالتالي : حاالت لممتلكات عامة 3 -

 إطاراقتحام سكن موظفي مستشفى الثورة العام من قبل مسلحين خارج  •

 .الدولة



 

 .الحوثيتضرر مبنى عام جزئيا جراء قصف مليشيا  •

اقتحام عناصر في األمن مستشفى الثورة والسيطرة على بوابته وإغالق  كل  •

 .أقسام المستشفى باستثناء الطوارئ

 

 كالتالي : حالة انتهاك لممتلكات خاصة 13 -

 تضررت بشكل كلي نتيجة القصف من قبل المليشيات منزلين •

 .المليشياتتضررت بشكل جزئي نتيجة القصف من قبل منازل 3 •

 نتيجة القصف من قبل المليشيات.مركبات  3تدمير   •

 تدمير محطة بنزين من قبل طيران التحالف. •

نهب عمارة سكنية وإطالق الرصاص الحي على منزل مدني من قبل  •

 .مجهولين

 تدمير مركبة من قبل مجهولين. •

 .منزل بعد اقتحامه ونهبه من قبل مسلحين خارج إطار الدولةاحتراق  •

 

  



 

 

 :مايو  ٢٧االثنين 

مقتل سعيد محمد نعمان العبسي على اثر استهداف منزله بقذيفة مليشيا الحوثي  -

 على الممشاح قرية المشاوز. أطلقتها

 خالل ربع ساعة الحوثي يقصف حي السجن المركزي بثالث قذائف . -

 

 الوضع العام :

تستمر مليشيا الحوثي في تكثيف قصفها العشوائي على األحياء السكنية بشكل شبه 

يومي حيث تركز القصف خالل شهر مايو على األحياء الشرقية للمديرية كمديرية 

صالة وحي بازرعة من أماكن تمركزها في تبة السالل, وعلى حي جامع السعيد 

واألحياء جنوب غرب المدينة, وحي السجن المركزي وجولة سنان بعصيفرة, 

السكنية المجاورة للدفاع المدني وبير باشا وحي الروضة بمديرية القاهرة والتي 

قذيفة هاوزر من شارع  13مايو بحوالي  24استهدفتها خالل ساعة واحدة في يوم 

 الخمسين وتبة المدرج.

اء من قبل وازدادت خالل مايو الماضي عمليات زرع العبوات الناسفة واأللغام سو

مليشيات الحوثي او عناصر مجهولة تمتلك ذات العبوات التي تزرعها المليشيا مما 

يكد تسلل عناصر تابعة لها وزرعها في المناطق المحررة, حيث تم رصد بعض تلك 

في المقاومة والجيش في  أفرادالعناصر ومواجهتها والقبض على بعضها, وضبط 

خرين تسللوا إلى قرب احد العمائر في الزنوج مايو صوماليين اثنين وحوثيين آ 17

 شمال المدينة في محاولة لتفخيخها .

تفكيك مفخخات زرعها الحوثيون في منزلين كما تم نزع ب وقام فريق نزع األلغام

 زرعتها مليشيا الحوثي في محيط الزيبة شرق الدمينة . ألغام

جراء استهداف مدفعي من  في غرب تبة الزيبة المليشيازرعتها  ألغاموانفجرت شبكة 

 قبل مدفعية الجيش الحكومي .

جراء انعدام كاسحات  األلغامفي تفكيك واكتشاف  ويعاني الفريق صعوبات كبيرة

 , والمركبات المتخصصة والخبرة العالية.األلغام



 

جمة رغم قيام اللجنة  أمنيةفي المقابل الزالت تعاني المناطق المحررة من تحديات 

 أعمال أن إالوتثبيت االستقرار  األمنفي محاولة لضبط  األعمالبكثير من  األمنية

 . وأخرى آونةالتقطعات والتخريب ومداهمة المنازل مازالت تحدث بين 

 أو األمنيةبينهم وبين اللجنة  أوالدولة  إطاربين مسلحين خارج  اشتباكاتكما تحدث 

 الرعب وسط السكان. وإثارةومقتل عدد من المدنيين  بإصابةبت تسب األمنفي  إفراد

 10وعادت عملية اغتيال أفراد الجيش واألمن للظهور بشكل ملفت حيث سجل مقتل 

جنود  8جنود تم تصفية احدهم داخل محور تعز . فيما قتل مسلحون مجهولون 

 األمنية. آخرين وقتل جندي آخر جراء االشتباكات بين مطلوبين امنيا واللجنة

تم توثيق محاولة جنود جراء انفجار عبوات ناسفة زرعها مجهولون , كما  8وأصيب 

قائد الشرطة العسكرية العميد جمال واختطاف  170اغتيال لواء ركن مالية اللواء 

  من قبل مجهولين. الشميري

ووصول وإضافة إلى ماتعرض له مستشفى الثورة  العام من قصف من قبل الحوثيين 

قذائف إلى حوش المبنى وأخرى بالقرب من سكن الموظفين تعرض المستشفى أكثر 

واالعتداء على رئيس الهيئة الجراح د.احمد انعم  الذي أجرى  من مرة لعمليات اقتحام

مئات العمليات للجرحى وإخراجه بالقوة من مكتبه والتهجم على نائبه ا.وليد الحميري  

لكادر والعبث بكل شئ فيه ، والتضييق على الكادر بل ، واقتحام السكن الخاص با

التي ومطاردتهم وتعقبهم بالتهديدات،  والتدخل في كل األعمال الفنية واإلدارية ، و

 م الخدمات الطبية للمرضى والجرحى.أدت إلى شلل شبه تام في تقدي

 

 

 

 

 

 

 


