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 جهاد االصبحي بالبيضاء مقتليطالب األمم المتحدة سرعة التدخل بشأن مركز المعلومات 

--------------- 

 

  تعز / خاص

 

مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان   (hritc) طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق االنسان

ذ موقف سريع وفعال إلدانة جريمة وكذا المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة إلى اليمن إتخا

في منطقة ) الطفة بمحافظة  السيدة جهاد أحمد األصبحيالتي قامت بها ميليشيا الحوثي تجاه  القتل

 .البيضاء جنوب شرق العاصمة صنعاء(

وقال المركز في بيانه أن قوات الحوثي أقدمت على ارتكاب جريمة مروعة وضد اإلنسانية بتعمدها 

أبريل الماضي بمنطقة أصبح بمديرية الطفة على يد عناصر  27داخل منزلها  في  قتل السيدة جهاد

 .حوثية

وأكدت عدة مصادر ميدانية أن أوامر القتل صدرت من قيادات عليا في صنعاء ونفذت من كبار 

 .المشرفين المسؤلين عن قوات الحوثي في المنطقة

  

قتحام إسلحة الثقيلة بمحاصرة منزلها ثم وأطقم مسلحة باأل يث قامت قوات حوثية معززة بدبابةح

 .المنزل وقتلها وقد تبين بأنها كانت وحيدة مع أطفالها بالمنزل

 

وطالب المركز وهو منظمة إقليمية حاصل على الصفة االستشارية لدى المجلس اإلقتصادي 

لألمم  واالجتماعي في األمم المتحدة بسرعة التحرك الدولي خاصة من قبل مبعوث األمين العام

لحماية عشرات األشخاص الذي يتم  المتحدة إلى اليمن، ومكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان

اعتقالهم اآلن والتنكيل بهم في صنعاء والبيضاء لكونهم فقط على قرابة ببيت األصبحي أو تفاعلوا 

  .بشكل إيجابي ضد مقتل السيدة جهاد

من منازلهم في مدن خاضعة  شابا 32 اختطفوا وقالت مصادر موثوقة " أن مسلحي الحوثي "

صنعاء، على خلفية انتقادات للجماعة في منصات التواصل اإلجتماعي، وتم  لسيطرتهم بينها

 .اقتيادهم إلى أماكن مجهولة

 

بصنعاء وحزيز و حي األصبحي جنوب  أحياء 3منازل في  مداهمةوقد جرت األسبوع الماضي 

 ."بعد اإلعتداء عليهم وترويع أسرهمشابا  12 واختطاف -صنعاء ومذبح

وتعد هذه ثاني حملة تنفذها ميليشيات الحوثي بحق أبناء محافظة البيضاء، بعد قتل الشابة جهاد 

 .األصبحي على يد مسلحي الحوثي

وكان مسلحو الحوثي قد نفذوا بداية األسبوع الماضي، حملة مداهمة طالت منازل العشرات من 

، لم يحدد شخصا 13 اختفاءأبناء محافظة البيضاء في مدن البيضاء ورداع وصنعاء، وأسفرت عن 

 .مكان احتجاز أغلبهم حتى اآلن
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  تداعياتها يعد ذو أولوية قصوى ووقف إلدانة الجريمةوقال المركز في بيانه ان التدخل الدولي 

من ون تداعيات الحادث تهدد بانهيار واسع لألمستغربا من صمت الجهات الدولية المعنية باليمن  ك

مالم تقوم سلطات الحوثي بتسليم القتلة إلى مؤسسات  في منطقة البيضاء  ونشوب قتال في المنطقة

 .لة واإلنصافعدالة مستقلة تضمن نزاهة اإلجراءات وتحقيق العدا

 

 

 مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان
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