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 1 نسانإلهيل لحقوق اأالمعلومات والتمركز 

 2017للعام السنوي تقرير حالة حقوق االنسان في تعز 

 

 الوضع العام : 

ذي الزالت محافظة تعز تعيش اوضاعا انسانية بالغة الصعوبة في ظل الحصار ال

 تفرضه مليشيا الحوثي االنقالبية منذ مايقارب الثالثة اعوام.

المحررة ورغم عودة االوضاع بشكل جزئي الى طبيعتها في عدد من المناطق 

ي لتحدابالمحافظة اال ان االوضاع االمنية والمعيشية وتفشي االمراض التزال هي 

 االكبر الذي يواجه المدنيين والسلطة المحلية في تلك المناطق.

ات عشر سقوطوتعيش مدينة تعز وقراها اوقاتا عصيبة على مدار اليوم والليلة جراء 

لى علثقيلة والدبابات والصواريخ القذائف المختلفة والقصف بمختلف االسلحة ا

شكل بالقها باط االحياء والقرى ذات الكثافة السكانية والتي تقوم المليشيات االنقالبية

و ااو تواجد للمقاومة  ثكنات عسكريةعشوائي ومكثف بالرغم من عدم تواجد اي 

ا وصوخص الجيش في تلك المناطق المستهدفة وهو مايؤكد استهداف المليشيا للمدنيين

 االطفال والنساء بشكل مباشر.

صحي كما تعاني المدينة من انقطاع تام للخدمات كالكهرباء والمياه والصرف ال

يريا لدفتوتراكم مخلفات القمامة وانتشار االوبئة واالمراض المعدية كالكوليرا وا

 الموادوية, وغيرها وشحة المساعدات االنسانية واالغاثية واالدوية والمستلزمات الطب

 النفطية والتشغيلية.

 تراتويعيش المواطنون اوضاعا معيشية بالغة الصعوبة جراء انقطاع المرتبات لف

الف موظفا على  60طويلة وعدم االنتظام في صرفها, حيث يعيش مايزيد عن 

 ة حادةذائيالراتب فقط, مما يهدد بازدياد رقعة الفقر وحدوث كارثة انسانية وازمة غ

 في المحافظة.

تفاقم بشكل حاد مع تفشي األمراض يالوضع الصحي في المحافظة سوءا, وويزداد 

، والتي وصلت الى االالف من وازدياد حاالت المصابين بوباء الكوليراواألوبئة، 

بحسب احصائيات رسمية ووفاة العشرات من م 2017لعام الحاالت المصابة خالل ا

الكلوي وغيرها من االمراض , وشحة المحاليل العالجية المراض الفشل المصابين

االخرى, باالضافة الى انقطاع رواتب العاملين في المجال الصحي منذ اشهر عدة 

وعدم انتظام توريد المشتقات النفطية للمستشفيات لضمان استمرار تشغيل االجهزة 

 والمعدات الطبية.
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 : نزوح متصاعد

 شياتا من قبل المليوشهدت عدد من قرى محافظة تعز نزوحا وتهجيرا قسريا جماعي

يا مدن 11564اسرة بواقع  2712 تهجيروثقت وحدة الرصد بمركز المعلومات حيث 

ضافة باال من عدد من المناطق التي تشهد هجوما مكثفا وقصفا شديدا من قبل المليشيا

كنات لى ثاالى اجبارها المدنيين على النزوح واخالء قرى ومناطق باكملها لتحويلها 

 عها بالعديد من االلغام والعبوات الناسفة.عسكرية, او زر

جير ، وتركز التهاالنقالبيةبالقوة من قبل ميليشيات الحوثي  هؤالءجرى تهجيرو

ية لألسر في الريف الجنوبي والغربي لمحافظة تعز في مديريات " حيف والوازع

 والتعزية والعفيرة والكدحة والثوباني وحذران والربيعي والمخا".

ان األسر النازحة التي تعرضت للتهجير القسري في مناطق  وذكر التقرير

ز المواجهات بتعز لجأت إما إلى المدارس أو إلى أسر مضيفة داخل محافظة تع

هم متعتأومحافظات أخرى، والكثير من هؤالء لم تسنح لهم الفرصة ألخذ ما يلزم من 

 م.وممتلكاتهم الشخصية وأثاث منازلهم خوفاً من الموت الذي يالحقه

اسرة  346وشهد شهر ديسمبر موجة نزوح وتهجير قسري كبيرة حيث وصلت الى 

 مديريةمدنيا نتيجة القصف المكثف واقتحام القرى في عزلة الحيمة ب 1897بحوالي 

، قبنةالتعزية، باإلضافة إلى قرى األشروح والقوز بجبل حبشي ومديريتي موزع وم

 والشقب والجيرات بمديرية صبر الموادم.

لي الهاوم المليشيات االنقالبية بقصف تلك القرى والعزل بشكل مكثف واجبار اوتق

كن لمساعلى النزوح وتهديدهم بتفجير المنازل وتقوم بزراعة االلغام في القرى وا

الف بعد اعطاب الكثير من االالت والمعدات الزراعية وات المهجرة  والمزارع 

 المحاصيل الزراعية .

 لمخيمات المنتشرة في مختلف مناطق تعز ظروفا بالغةويواجه النازحون في ا

اة س حيالصعوبة وأوضاعا مأساوية بسبب اإلهمال المتعمد لهم، ويفاقم المأساة بؤ

ق م طرالمخيمات وشدة البرد وندرة الحصول على الماء والمواد الغذائية واستخدا

 بدائية في طهي الطعام والعيش في مساكن صغيرة.

ن معديد من شحة في االمكانيات المادية والمعنوية وسط تجاهل الويعاني النازحون 

 المنظمات االغاثية المحلية والدولية.
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 : ومجازر دامية مستمرقصف 

ة بحق مجزر 26سجل الفريق الميداني للمركز ارتكاب ميليشيا الحوثي االنقالبية 

تيال ق 52فت المدنيين جراء القصف المكثف بمختلف االسلحة المتوسطة والثقيلة خل

 جريحا . 96و

افة ء كثشهد شهر ديسمبر الماضي ارتفاعا كبيرا في عدد الضحايا من المدنيين جراو

ز، قصف مليشيا االنقالب على المدينة وعدد من القرى واالرياف في محافظة تع

ديسمبر راح ضحيتها مدنيين  2محدثة خمسة مجازر هي مجزرة شعب الدبا في 

  .جرحى 4اثنين و

مبر ديس 7اطفال حالتهم خطيرة، وفي  3ديسمبر اصيب في منطقة الحميراء  3وفي 

م ديسمبر اصيب اربعة اطفال ومدني واحد حالته 26جرحى، وفي  6سقط قتيلين و

الف اطفال حالتهم خطيرة, إلى جانب غارات التح 3ديسمبر اصيب  28خطيرة، وفي 

هم نساء مدنيا بين 96صابة مدنيا من المدنيين وا 47العربي والتي نتج عنها مقتل 

 واطفال.

 

 غتياالت ممنهجة :ا

يات يليشوتابع الفريق الميداني عمليات االغتياالت الممنهجة من قبل مسلحين مجهولين او م

ثناء اتهم الحوثي االنقالبية الشخاص انخرطوا في المقاومة الشعبية او جيش الوطني وتم تصفي

 :ليتبين بوضوح الحقائق التاليةتواجدهم في مناطقهم بشكل مدني واليحملون اي سالح 

لحالي العام االغتياالت التي تمت في تعز خالل األشهر الماضية ومنذ بدء رصدنا بداية ا. ان 1

  .لالنقالبمقاومتها هدف  يجمعها ة واحد ةكانت ممنهجة وتطال شريح 2017

 .. ان االغتياالت تتم لالشخاص بعد عودتهم للحياة المدنية وتتم في اماكن عامة2

  .ئيااو عشوا ابرالية من الدقة واالحتراف وبالتالي ليس قتال ع. االسلحة والتنفيذ تكون بدرجة عا3

كتفين لتظهر الجهات الفاعلة م  ة. لم تظهر بعد كل عملية اي معلومات او تحقيقات فعلي4

 .باشارات الى الجهات المستفيدة وهي نقطة ضعف لدى األجهزة األمنية

الضحايا أفرادا وضباطا رفيعين ظم مع كان و م 2017العام ( حالة اغتيال خالل 116) وتم رصد

 ينتسبون لوحدات من الشرطة والجيش الموالي للحكومة اليمنية.
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ميكا  22يتبعون اللواء  ا( جندي82ن )فإعسكرية  اتوبحسب سجالت الرصد وتصريحات قياد    

من  اديوجن ا( ضابط21وأن )  ,راحوا ضحية االغتياالت التي تقوم بها عصابات مسلحة مجهولة

يالهم اغت ود الموقع العسكري في جبل هان غرب مدينة تعز والذي يشهد اشتباكات متواصلة تمجن

 في وسط مدينة تعز من قبل مسلحين مجهولين.

 

 غارات جوية :

ي غارة جوية قامت بها طائرات التحالف العرب 12وقوع  رصد الفريق الميداني

 جريحا. 99قتيال من المدنيين و  104خلفت 

 ظمها منها فيما التزمت الصمت عن التعليق عن مع 2ونفت قيادة التحالف ارتكاب 

 : حتجاجات واسعةا

 وتعتري مدينة تعز حاالت من الغضب والسخط الشعبي حيث تم تنظيم عدة     

رعة مسيرات ووقفات احتجاجية لمطالبة قوات التحالف العربي والجيش الوطني بس

ضة ن قبحسم المعركة مع مليشيا االنقالب، واستعادة جميع المناطق في المحافظة م

 المليشيا.

 االموال العامة والخاصة من قبل بعض وإيقاف اعمال الشغب والتقطعات ونهب

 المسلحين المنتميين لفصائل من المقاومة.

دالة للع وطالب المحتجون االجهزة األمنية بالقيام بواجبها وضبط الجناة وتقديمهم

 رائممطالبين بسرعة تفعيل مؤسسات الدولة بما يضمن حماية المواطن ووضع حد لج

 ز.القتل واالنفالت االمني في مدينة تع

ين مسلحوتشهد مدينة تعز في المناطق المحررة اضطرابات امنية نتيجة اشتباكات ل 

حة لمسلامن فصائل مختلفة في المقاومة، وتسببت أعمال البلطجة وانتشار العصابات 

ً خوفرض االتاوات على التجار بالقوة بإغالق الكثير من المحالت التجارية،  من  وفا

تهم إلى توظيف مسلحين من أهاليهم لحراسة محالالمسلحين، فيما اضطر اآلخرون 

 من أي اعتداء. 
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 : انتشار واسع لاللغام

يات وتعاني العديد من المناطق التي تتعرض للقصف بشكل يومي لشحة في االمكان

عز تومواد االغاثة التي التصلهم غالبا كحي المفتش أسفل عصيفرة شمال مدينة 

ات من ليشيطق التي انسحبت او تسيطر عليها الميوغيرها, كما تعاني الكثير من المنا

 مدنيينن الزراعة شبكة واسعة من االلغام والعبوات الماسفة التي اودت بحياة كثير م

 لمناطقلك اتبينهم نساء واطفال ونفوق الكثير من الحيوانات التي يعتمد عليها ابناء 

االت حمنهم وتزايد بشكل رئيسي في حياتهم اليومية باالضافة الى اصابة الكثير 

 االعاقات نتيجة لبتر االطراف بسبب التعرض النفجار تلك االلغام.

ال لغام االحتى كاسحة فالمرتفعات في  لفرق إزالة األلغام خاصةاصبحت االلغام اكبر عائق و

 .والمرتفعةتستطيع ان تمسح المناطق الوعرة 

 

 ات :ــــائيـــاحص

 

 عدد القتلى :

  

 55 نساء 

 134 اطفال

 756 رجال

 459 االجمالي

 

 سبب القتل :

 عدد القتلى المدنيين 

 86 قنص مباشر من قبل المليشيا 

 539 مليشيات للقصف عشوائي 

 23 اغتيال مباشر من قبل المليشيات 

 33 زرعتها المليشياتوعبوات ناسفة الغام 

 104 غارة جوية للتحالف العربي

المقاومة اشتباكات بين مسلحين في 

 والجيش
26 
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 77 مسلحين مجهولين 

 57 اخرى

 459 االجمالي
 

 عدد الجرحى :

  

 61 نساء 

 159 اطفال 

 1827 رجال

 2047 االجمالي
 

 سبب االصابات:

 عدد المصابين المدنيين 

 132 قنص مباشر من قبل المليشيا

 1741 قصف عشوائي للمليشيات

 53 زرعتها المليشيات وعبوات ناسفة  الغام

 99 غارة جوية للتحالف 

 9  الجيش والمقاومة 

 13 مجهولين

 2047 االجمالي 
 

 التهجير والنزوح :

من  مدنيا من عدد 11564اسرة بواقع  2712حسب التوثيق الميداني رصد الفريق ب

جبارها الى االمناطق التي تشهد هجوما مكثفا وقصفا شديدا من قبل المليشيا باالضافة 

, او كريةالمدنيين على النزوح واخالء قرى ومناطق باكملها لتحويلها الى ثكنات عس

 زرعها بالعديد من االلغام والعبوات الناسفة.

 الممتلكات العامة :

 34تدمير جزئي : 

 15تدمير كلي : 

 7تفجير: 

 56االجمالي : 
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 لممتلكات الخاصة:

 32تضرر منشئات خاصة : 

 المنازل :

 84كلي : تدمير 

 112تدمير جزئي :

 18تفجير :

 36تدمير مركبات : 

 38نهب ممتلكات خاصة : 

 326االجمالي : 

 

 

 


