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لفريق التي رصدها ا  2018تقرير انتهاكات حقوق االنسان بمحافظة تعز خالل شهر نوفمبر 

 الميداني لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق االنسان

 

 الوضع العام :

 

واالرياف  والعشوائي على االحياء السكنية في مدينة تعز والقرىتواصل مليشيا الحوثي قصفها المكثف 

ة مستهدفة بذلك المكتضة بالمدنيين والتي غالبا ماتكون خالية من اي مظاهر لمسلحين في الجيش او المقاوم

 بشكل مباشر وقوع العديد من الضحايا وسط المدنيين واالضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

التي تم قصفها  اني لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق االنسان عددا من االحياء والقرىورصد الفريق الميد

جبل جرة والتي تتمثل باالحياء الشرقية للمدينة بمديرية صالة و 2018بشكل شبه يومي خالل نوفمبر 

لسكنية اء اواالحياء السكنية بمديرية القاهرة وسط المدينة وحي جامعة الحكمة ووادي القاضي, واالحي

 المجاورة لجبل هان غرب المدينة.

ة جبل حبشي كما كثفت المليشيا قصفها على االرياف والقرى والتي تمثلت بقرى االشروح ومدهافة بمديري

بنة , وقرية غرب المدينة, وقرية عجواد وقرية حمير والقحيفة وقرى الزوم والقاعدة وعودين بمديرية مق

 النجيبة بنقيل الصلو.

ي استخدمت فيه اطفال نتيجة القصف المكثف الذ 6مدنيين بينهم  8ز مقتل مدنيين اثنين واصابة ووثق المرك

ضاد الطيران مختلف االسلحة المتوسطة والثقيلة واهمها قذائف الهاون والدبابات وصواريخ الكاتيوشا وم

اصة خمنازل  4منازل خاصة بشكل جزئي , كما تضررت  9مبان عامة و 7 وغيره, كما وثق الفريق تضرر

 بشكل كلي نتيجة القصف من قبل المليشيات.

الرياف والقرى كما التزال االلغام التي تزرعها المليشيا الحوثية تحصد ارواح العديد من المدنيين في ا

يد من المدنيين والمزارع والتي قامت بزرعها قبيل انسحابها من تلك المناطق متسببة في مقتل واصابة العد

 اطفال واصابة الناجون باعاقات دائمة وبتر لالطراف.بينهم نساء و

فة الى نفوق عشرات ووثق المركز خالل نوفمبر اصابة ثالثة مدنيين بينهم امرأة نتيجة انفجار االلغام باالضا

ايا المدنيين المواشي واتالف العديد من المزارع, كما اليزال قناصي المليشيات يحصدون العديد من الضح

 ساء واالطفال.بما فيهم الن
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جمالي % من ا50على الجانب االخر تعاني المناطق المحررة في المحافظة والتي تجاوزت نسبتها عن 

لجماعات المسلحة ااالراضي في المحافظة من االنفالت االمني وتزايد االنتهاكات واالعتداءات التي ترتكبها 

 خارج اطار الدولة.

ن تلك الجماعات المحلية من جهود في احالل االمن واالستقرار اال ورغم ماتبذله اللجنة االمنية والسلطة ا

د من مرتكبي مازالت تشكل تحديا كبيرا امام تلك الجهود, وعلى الرغم من قيام االمن بالقبض على العدي

ءات, حيث تم االنتهاكات والجرائم اال انه سجل خالل نوفمبر ارتفاع في عدد الضحايا جراء تلك االعتدا

تلك الجماعات  اخرين جراء االشتباكات واالعمال المسلحة التي قامت بها 19مدنيين واصابة  6قتل توثيق م

ما تسبب في م حاالت اعتداء على مدنيين في مقرات عملهم 4واالضرار بعدد من الممتلكات, باالضافة الى 

لمطالبة متظاهرين لكمحكمة المعافر وجامعة تعز وخروج عشرات ال توقف العمل في بعض الجهات الرسمية

 بالقبض على الجناة ورد اعتبار المعتدى عليهم .

بعة اخرين, وارتكبت وحدات في الجيش واالمن اعماال مخلة باالمن متسببة قتل مدنيين اثنين واصابة ار

ن في الجيش ووثق المركز اربع حاالت اعتداء على مدنيين قام بها مسلحون في تلك الوحدات, وقام مسلحو

ين عدن واطلقت النقطة العسكرية هناك الرصاص على المدني –بقطع الطريق الرئيسي تعز واالمن 

 19ب في من نوفمبر, كما قام مسلحون في الجيش بقطع خط الضبا 26المسافرين ومنعتهم من العبور في 

 من نوفمبر.

الحوثي,  مليشياوعاودت عمليات االغتياالت لقيادات في الجيش الحكومي ممن لهم دور كبير في مواجهة 

ج اطار محاوالت اغتيال لقيادات عسكرية قامت جماعات مسلحة خار  8ووثق الفريق الميداني للمركز 

داء على وحدات منها ومحاولتين من قبل مسلحين مجهولين, كما تم توثيق ثالث حاالت اعت 6الدولة بارتكاب 

وط العديد تج عن كل تلك االنتهاكات سقامنية وعسكرية قامت بها مجموعات مسلحة خارج اطار الدولة ون

 من الضحايا مدنيين وعسكريين ومسلحين.

طالبين وخرج العشات من المدنيين معبرين عن احتجاجهم لتلك الجرائم ورفضهم لمحاوالت االغتيال م

 ضبط العصابات بمحاسبة القادة العسكرين والمسؤولين األمنيين المتسترين على المطلوبين والمتقاعسين عن

 الخارجية عن القانون .
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 :االحصائيات 

 في محافظة تعز كانت كالتالي:  2018انتهاكا خالل شهر نوفمبر  151رصد الفريق الميداني 

 

 : القتلى 

 

 قتيال من المدنيين  16

 رجال 12

 طفلين

 امرأتين

 

 سبب القتل :

 مدنيين بينهم امرأتين 5قنص مباشر من قناص تابع للحوثيين : 

 مدنيين . 2بقذائف المليشيا : قتلى 

 مدنيين   6رصاص مباشر لمسلحين خارج اطار الدولة : 

 مدنيين 2رصاص مسلحين تابعين للجيش الحكومي : 

 رصاص مباشر لمجهولين : مدني واحد

 

 :االصابات 

 

 مصابا من المدنيين بينهم حاالت خطرة.  56

 رجال 31

 طفال 11

 نساء  4
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 : سبب االصابة 

 

 اطفال 6مدنيين بينهم  8المليشيا :  جراء قذائف

 اطفال 3مدنيين بينهم  7برصاص قناص من المليشيا : 

 مدنيين بينهم امرأة 3لغم ارضي زرعته مليشيا الحوثي : 

 مدني 19برصاص مسلحين خارج اطار الدولة : 

 مدنيين 4برصاص الجيش والوحدات الحكومية : 

 مدنيين 2رصاص مجهولين : 

 مدنيين 3ول : قنبلة يدوية لمجه

 

لمصابين جراء ونتج عن الكثير من تلك االصابات بترا لالعضاء مخلفا عددا اكبر من االعاقات الجسدية  ل

 االلغام والقذائف.

 

 : النزوح والتهجير 

 

عد اجبارهم بفي قرية الخيامي بمديرية الصلو   أسرة 33وثق فريق المركز قيام مليشيا الحوثي بتهجير 

 نوفمبر .  9لهم تحت تهديد السالح وذلك في يوم الجمعة الموافق على مغادرة مناز
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 :االعتداءات 
 

رتكب مسلحون ا  ثمانية حاالت اعتداءوثق الفريق الميداني لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق االنسان 

حاالت  خارج اطار الدولة اربع حاالت منها فيما ارتكبت وحدات في الجيش واالمن الحكومي االربعة

 اخرى كانت على النحو التالي :

ت التجارية من نوفمبر تعرضت الدكتورة ألفت الدبعي للتهديد , كما تم االعتداء على المحال 4في  -

ن قبل كن الحديث ( الكائنة في شارع محمد علي عثمان مالتابعه لهم )الدبعي للمفروشات_والر

 مسلحين يتبعون الجيش الحكومي.

ل قاعة تعرض القاضي خالد العكررئيس محكمة المعافر والمواسط لالعتداء داخمن نوفمبر  13في  -

 المحكمة من قبل مجموعة مسلحة خارج اطار الدولة. 

حمن لدولة بالتقطع والتهجم على عبد الرمن نوفمبر قامت مجموعة مسلحة خارج اطار ا 18في  -

 حاجب أمين عام جامعة تعز واطالق الرصاص عليه ونهب سيارته بقوة السالح.

هد من نوفمب اصيب أ.د. محمد الشعيبي رئيس جامعة تعز بطلقات رصاص في رجله واستش 20في  -

باشر مقوا رصاص مرافقه، جراء محاولة اغتيال استهدفته من قبل مسلحين خارج اطار الدولة اطل

 على سيارته في جولة وادي القاضي.

تشفى تم احتجاز مدير مكتب الثقافة وعدد من الناشطين واالعالميين في مسمن نوفمبر 23في   -

 الصفوة أثناء زيارتهم للطفلة فاطمة افندي ، من قبل مندوبي البحث في المستشفى.

قل ركاب ولة اثر قيامهم بصدم حافلة ناالعتداء على مدني من قبل جماعات مسلحة خارج اطار الد -

 صغيرة واعتراضه على ما قاموا به.

ح اثناء اعتدى ضابط امن إدارة األمن على عمال دورية النظافة في جولة المسبمن نوفمبر 26في  -

ليهم عتنظيف القمامة بالضرب واطالق الرصاص من قبل جميع افراد الطقم وإصابة احد المتعدى 

 ايقافهم شاحنة النظافة في طريق الضابط.بالرصاص بسبب 

 بالرصاص على طيبب ومساعده من كوادر 170اعتدى جنود يتعبون اللواء نوفمبر  من 26في  -

 مستشفى الصفوة واسعاف الطبيب الى غرفة العلميات.

 

 : الممتلكات العامة والخاصة 
 

يداني في عجز فريق الرصد الم نتيجة الشتداد المعارك والقصف اليومي المكثف من قبل المليشيات فقد

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

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

 ساكنيها.
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 يلي : كما ةانتهاكا لممتلكات عامة وخاص 38ورصد وتم توثيق 

 هي كالتالي : حاالت لممتلكات عامة 10 -

  7 .مبان تضررت بشكل جزئي نتيجة القصف بقذائف المليشيات الحوثية 

 .تضرر مركبتين عامة برصاص مسلحين خارج اطار الدولة 

 .تضرر مركبة عامة برصاص مجهولين 

 

 كالتالي : حالة انتهاك لممتلكات خاصة 28 -

 4  نتيجة القصف من قبل المليشياتمنازل تضررت بشكل كلي 

 9 تضررت بشكل جزئي نتيجة القصف من قبل المليشياتمنازل. 

  منازل من قبل مليشيا الحوثي. 5تفجير 

 احراق مزرعة من قبل مليشيا الحوثي 

 .تضرر منزل برصاص مجهولين 

  مسلحين خارج اطار الدولةمركبات خاصة برصاص  7تضرر. 

 موعة مسلحة خارج اطار الدولة .تعرض محل صرافة للنهب من قبل مج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


