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 في اليمن 2016انتهاكات ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح خالل العام 

 

 

 اجمالي االنتهاكات : 
 

في  انتهاكا 15573بلغ اجمالي االنتهاكات التي طالت المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح 

واالختطاف واالعتقال وتدمير  تنوعت بين القتل واالصابات م,2016محافظة يمنية خالل العام  20

 الممتلكات العامة والخاصة.

 

القتلى الذين سقطوا خالل العام الماضي بسبب الحرب التي شنتها المليشيات االنقالبية في  حيث بلغ عدد

امرأة, كان  145طفال و 446بينهم  ا، مدني 2195م في تقرير حقوقي أخير حوالي   2014سبتمبر 

, 133صنعاء  137ثم مأرب  193مدنيا تليها شبوة  753نصيب محافظة تعز هو األعلى حيث قتل فيها 

 64الضالع  66ذمار  75, إب104, البيضاء 106, عدن 111, حجة 119, الجوف 121لحج 

مدنيا ومدني واحد في  30 ةاألمانة والحديد وكال من 35عمران  36, ابين 38, صعدة 42حضرموت 

 كل من المحويت وريمة.

 

امرأة, وكان نصيب محافظة تعز أيضا هو  464طفال و 1376مصابا، بينهم  5644عدد الجرحى  وبلغ

البيضاء  176صنعاء  227شبوة  420مصابا ثم مأرب  3897األكبر من حيث سقوط الجرحى حيث بلغ 

 37حضرموت  43الحديدة  43إب  66حجة  101لحج  109الجوف  115الضالع  124عدن  165

 مصابين. 3والمحويت  15ريمة وعمران  وكال من 16صعدة  19ابين  21األمانة  32ذمار 

 رجال. 4473امرأة و 18طفال و 107مدنيا، بينهم  4598وتم اختطاف واعتقال 

 

وصل عدد وكان نصيب محافظة تعز هو األكبر في حجم االختطافات التي قامت بها المليشيات حيث 

 431عمران  484الحديدة  508ثم إب  611البيضاء  مختطفا تليها 621المختطفين في المحافظة الى 

 57ريمة  67صعدة  69لحج  73شبوة  133الجوف  207, تعز  349, ذمار 377, حجة 425األمانة 

 مختطفين.  5عدن  15ابين  28المحويت  39حضرموت  40مأرب  55الضالع 

 

,  1018, سياسيون 1412ختطاف بحسب نوع الضحايا كالتالي : فئات عمالية وتوزعت حاالت اال

 76, أطفال  109, قبليون 157طالب  162عسكريون  258, تربويون  572, اخرون 661نشطاء 

ذوي االحتياجات  17اكاديميون  18أطباء  21نساء  22محامون  26اعالميون   43خطباء ووعاظ 

 .2أجانب  5فنانون  8مهندسون  11الخاصة 

 

مقرا  125يب األكبر لمحافظة ذمار حيث تم تدمير من الممتلكات العامة , كان النص 454فيما تم تدمير 

لحج   12صنعاء  15تعز   71شبوة  41عمران  42الحديدة  52ثم إب  101حكوميا تليها األمانة 

 مية.مقرات حكو 4الحديدة  3عدن 1مأرب  6حجة  2حضرموت   11ابين  10البيضاء  12
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مركبة,  156محال  83منشأة,  2389ممتلكا خاصا, معظمها منشئات سكنية حيث بلغت  2682وتم تدمير

ابين  156أراضي, توزعت في المحافظات إب  2ثروة حيوانية و 4مزرعة وبئرا, و18مقتنا و  22

حجة  733تعز 22المحويت  115الضالع  363الحديدة  23الجوف  381البيضاء  184األمانة  8

عدن  189صنعاء   22صعدة  69شبوة   3ريمة  59ذمار  12حضرموت  103

 مقرات خاصة.4 مأرب 61 لحج   154عمران 21

 

 2016معتقال لقوا حتفهم بسبب التعذيب في سجون الميليشيات خالل العام  72وذكرت تقارير مختلفة ان 

 .المنصرم

من مقار عملهم بصنعاء وتعرضوا صحفيا في سجون الحوثيين حيث تم اعتقال جلهم  15وال يزال 

 للتعذيب واالعتداءات الجسدية.

 

 تعز :
 

بتعز وحدها،  2016آخرين بينهم نساء وأطفال خالل العام الماضي  7261مدنيا، وجرح  1231وقتل 

 بينها إصابات خطرة، جراء عمليات القنص والقصف العشوائي المكثف على األحياء السكنية.

ومحال تجاريا ومدارس ومساجد ومباني حكومية وخدمات عامة وطرق  منزالً ومنشأة 4104وتضرر 

مديرية شهدت مواجهات مسلحة وقصفاً عنيفاً بمختلف  15رئيسية وجسور بفعل الحرب في أكثر من 

 األسلحة الثقيلة والمتوسطة".

أسرة للنزوح والتهجير القسري من منازلها وأحيائها وقراها، في مناطق  177574وتعرضت 

زعية، حيفان، الصلو، صالة، التعزية، الدبح، حذران، غراب، الجحملية، المقاطرة، الربيعي(، فيما )الوا

 أسرة متضررة في مديريات المحافظة. 317419الزال هناك 
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 الضالع :
 

جريمة وانتهاك ارتكبتها المليشيات االنقالبية بحق الطفولة والمرأة  1286ورصد تقرير حقوقي محلي 

 على النحو التالي:2016ل العام في الضالع خال

( 5( حاالت قنص، و)5منهم بسبب القصف العشوائي على المنازل والقرى و) 9( طفال 19مقتل) 

 حاالت في انفجار ألغام ومقذوفات.

( حاالت تسمم حملي 3( حاالت منها قتلت بالقصف العشوائي وحالة واحدة قنص و)9( امرأة )13مقتل )

 وقصف الطرقات. ومنع اسعاف بسبب محاصرة

( طفال 75( حاالت بانفجار ألغام ومقذوفات، و)7عن طريق القنص و) 20( طفال منهم 102إصابة )

 اصيبوا جراء القصف على المنازل والقرى واالحياء السكنية.

( منهن بطلقات نارية وقنص، وحالتان في انفجار ألغام زرعها الحوثيون، 14( امرأة، )91إصابة )

 ت نتيجة استهداف القرى والمنازل والطرقات والمزارع.( حالة جرح75و)

طفال  3690حاالت اختطاف لألطفال في محافظة الضالع, وتسببت الحرب في نزوح  5وتم رصد  

 اسرة تم تهجيرها وتشريدها من قرية رمه غرب مريس. 246أسرة، بينها  1930وطفلة، و

يمهم االساسي بسبب الحرب وفقدان اسرهم طفال دون سن الثامنة عشرة مواصلة تعل 290ولم يستطع 

مدارس لتدمير جزئي جراء الحرب المستمرة في  8مدارس لتدمير كلي و 4لمصادر الدخل, وتعرضت 

 محافظة الضالع.

مرفقا  42امرأة بتسمم حملي جراء عدم وجود العناية الطبية الالزمة, كما تضرر أكثر من  12وتوفيت  

 صحيا في المحافظة جراء الحرب.

منزال لخصومها بدمت محافظة  25وأشارت االحصائيات الى ان المليشيات أقدمت على تفجير أكثر من 

الضالع, وشهدت المدينة تراجعا كبيرا في نشاط القطاعين السياحي والتجاري، وهاجر الكثير من التجار 

ميليشيات الحوثي والمستثمرين المدينة تباعا، بعد أن تحولت المدينة إلى ثكنات ومقرات عسكرية ل

 والمخلوع. 

وتنوعت الجرائم ارتكبتها الميليشيات في حق عدد من السكان، بين القتل المباشر، واالعتقاالت، 

والتعذيب في المعتقالت حتى الموت، وتفجير المنازل المملوكة لمن يقاومونهم، أو يعتبرونهم معارضين 

 لتوجهاتهم.
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 الحديدة :

 

وثي والمخلوع صالح االنقالبية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، خالل بلغت انتهاكات ميليشيات الح

 حاالت تشريد من المنازل. 405حالة اختطاف و 452حالة انتهاك، منها  1502م، 2016العام الماضي 

مدارس، وتحويل  10طفالً، إلى جانب اقتحام أربعة مستشفيات و 17اختطفت الميليشيات االنقالبية 

اصة، وإجبار الطالب في البعض اآلخر على ترديد أناشيد وشعارات الميليشيات، بعضها إلى سجون خ

 إلى جانب منع وصول مساعدات ألربع منظمات، ومنعها من توزيعها.

حالة اختطاف واعتقال لعدد من القيادات السياسية والقضاة والمحاميين والناشطين  452ورصد التقرير 

ط عسكريين وأمنيين، منها اختطاف سبع نساء محاميات وناشطات والتربويين والمدنيين، إلى جانب ضبا

المنصرم في تشريد  2016وربات بيوت. وبحسب التقرير، فقد تسببت الميليشيات االنقالبية خالل عام 

مواطنين، موزعين ما بين أطفال ونساء وآباء وقيادات سياسية وعسكرية وإعالميين وناشطين  405

 وعسكريين.

ر ثماني حاالت وفاة تحت التعذيب، وبين هذه الحاالت قيادات سياسية وتربويون كما رصد التقري

منزالً، ومصادرة مجوهرات وأموال وأثاث وتحف  42منزالً، ونهب  148وأطباء، إلى جانب اقتحام 

وأسلحة شخصية، واحتالل ثمانية منازل، وتحويل بعضها إلى مقار، والبعض اآلخر إلى سجون خاصة، 

موظفاً في قطاعات التربية والجيش واألمن والصحة، ونهب  164قاف ومصادرة مرتبات إلى جانب إي

 ثماني مزارع وإتالفها.
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 حجة : 
 

انتهاكا، لمليشيا الحوثي وصالح االنقالبية، بحق أبناء المحافظة ،  18667وفي محافظة حجة تم تسجيل 

قسري، واختطاف وتهجير، ومداهمة م, تنوعت بين قتل وتعذيب حتى الموت وإخفاء 2016خالل العام 

منازل وقرى، ونهب ممتلكات ومصادرة مرتبات، وتحويل المنشآت العامة والخاصة، إلى ثكنات 

 عسكرية واستخدام المساجد في بث ثقافة الكراهية والتعبئة الطائفية.

ن وحقوقيين، غالبيتهم ناشطي 618حالة وفاة نتيجة التعذيب، كما بلغ عدد حاالت االختطاف 13وتم رصد 

حالة مداهمة للقرى والمنازل  87حالة، باإلضافة إلى 432وبلغ عدد حاالت التعذيب للمختطفين 

 انتهاكات بحق المساجد. 104والمحالت، و

حالة 3619انتهاكا تعرضت له الطفولة عبر تجنيدهم بالقوة باإلضافة إلى  3161وأشار التقرير إلى أن 

حالة انتهاك موزعة  1169تفتيش واستحداث معسكرات لتدريب، وانتهاك تنوعت بين استحداث نقاط 

 حاالت استبعاد وظيفي.10بين مصادرة الحقوق ونهب مرتبات موظفين، و

انتهاكا تنوع بين استحداث نقاط تفتيش  3619وتضمن التقرير قيام الحوثيون وحلفائهم بارتكاب 

 حمالت عسكرية، وزراعة األلغام.واستحداث معسكرات لتدريب المليشيا التابعة لهم، وتنفيذ 

حالة انتهاك إضافية موزعة بين مصادرة الحقوق ونهب مرتبات موظفين  1169ولفت إلى ارتكاب 

مدنيين وعسكريين تحت ما يسمى بدعم المجهود الحربي، إضافة الى مصادرة مساعدات اإلغاثة األممية 

حالة نزوح وتهجير  9150مضيفا أنه سجل والمشاريع اإلنسانية، ونهب مرتبات االيتام في المحافظة 

 قسري وتشريد ومالحقة.

 

 االعالم :

حالة قتل تعرض لها  12م منها 2016حالة انتهاك للحريات اإلعالمية خالل العام  275وتم رصد 

 الصحفيون أثناء تغطيتهم اإلعالمية للحرب الدائرة في اليمن منذ ما يقرب من عامين.

منهم  34صحفيا آخرين وتعرض  32اختطاف واعتقال، فيما أصيب إعالميًا لحاالت  79وتعرض 

 حالة شروع في القتل. 13للتهديد والعشرات من االعتداءات  و

وتصدرت مليشيا الحوثي االنقالبية قائمة المنتهكين للحريات اإلعالمية في اليمن حيث بلغت عدد 

 42بالمئة من حجم االنتهاكات يليها  61ة انتهاًكا بنسب 168االنتهاكات التي ارتكبتها خالل ذات العام 

 انتهاكاً من قبل مجهولين.


