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  نبذة عن التقریر 

ــوق        ــة حقــــ ــنوي "حالــــ ــر الســــ التقریــــ
ــي الـــیمن  ــان فـ ــمن " 2019اإلنسـ ــأتي ضـ ــاریر  یـ ــلة التقـ سلسـ

الســــنویة حــــول "حالــــة حقــــوق اإلنســــان فــــي الــــیمن" التــــي 

ــان  ــوق االنسـ ــوطني لحقـ ــى الـ ــدرھا الملتقـ ــذ  )NFHR(یصـ منـ

ــة ،2010العــــام  ــندوق الــــوطني للدیمقراطیــ ــدعم مــــن الصــ  بــ

)NED(.  

رصـــــد التطـــــورات ویتنـــــاول التقریـــــر       

ــام ــذا الع ــیمن لھ ــي ال ــان ف ــوق اإلنس ــاحي حق ــى من ــرت عل ــي أث  ،الت

اســــتنادا علــــى عملیــــات الرصــــد المیــــداني النتھاكــــات حقــــوق 

ــام ــكل عـ ــیمن بشـ ــي الـ ــان فـ ــد  ،اإلنسـ ــات الرصـ ــالل الیـ ــن خـ مـ

ــن  ــرة مـ ــر للفتـ ــداني المباشـ ــایر  1المیـ ــمبر  31 -ینـ  ،2019دیسـ

ــدانیین والمحــــامین / ات  ــدین / ات المیـ ــن الراصـ ــبكة مـ ــر شـ عبـ

والناشـــــطین / ات واإلعالمیـــــین / ات فـــــي كافـــــة المحافظـــــات 

ــةالیم ــي ،نی ــق مكتب ــد وتوثی ــل رص ــق عم ــى فری ــال  ،إضــافة إل فض

ــق  ــي والتوثیـــ ــد المكتبـــ ــة الرصـــ ــام الملتقـــــى بعملیـــ ــن قیـــ عـــ

ــددة ــائل متعـ ــة بوسـ ــایا الحقوقیـ ــن القضـ ــدفاع عـ ــرة والـ  ،والمناصـ

ــة,  ــة والمطلوبـ ــات الكاملـ ــات والبیانـ ــر بالمعلومـ ــد التقریـ ــا یرفـ بمـ

ــواب  ــي أبـ ــح فـ ــفھ والموضـ ــم وصـ ــذي تـ ــار الـ ــالل اإلطـ ــن خـ مـ

والــــذي یحظــــى باألھمیــــة بســــبب المعلومــــات التــــي  ،التقریــــر

ً لتحلیــل الوضــع برمتــھ للعـــام  ،یوفرھــا ً أساســـیا إذ یعتبــر مرجعــا

  .الحالي
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  )NFHRخلفیة تعریفیة بالملتقى الوطني (
ــان   ــوق اإلنس ــوطني لحق ــى ال منظمــة حقوقیــة غیــر حكومیــة یعمــل مــن أجــل  الملتق

مجتمــــع خــــالي مــــن اإلنتھاكــــات یتمتــــع بكافــــة حقوقــــھ المكرسة فــــى " اإلعالن العالمي لحقوق 
ــى  ــذة وتتمثل رسالة الملتقــ ــوانین المحلیــــة النافــ ــق الدولیــــة والقــ اإلنسان " والمعاھــــدات والمواثیــ

ــوق اال ــة حق ــة حال ــدیم الــوطني في مراقب ــي یتعــرض لھــا المــواطنین وتق نســان ورصــد االنتھاكــات الت
ـات مــن أجل منع وقوع انتھاكات جسیمــھ  ــحایا االنتھاكـ ـائي لض ـانوني والقضـ ــرة والعــون القـ المناص

ووضع حد لما یرتكب منھا سواء أكانت ھذه الحقوق مدنیة أم سیاسیة  ،لجمیع حقوق اإلنسان
ـا ی ،أم اجتماعیة أم ثقافیة أم اقتصادیة عمــل الملتقـــى علــى نشــر الـــوعي بثقافــة حقــوق اإلنســـان كمـ

ـالمجتمع ــة بـ ــز المشــاركة الدیمقراطی ــھ  ،والحریــات وتعزی ــل علی ــتمرا یعم ـا مس ــى برنامجـ ــدى الملتق ل
ـان  ـات حقــوق اإلنسـ ـامج الــدفاع ضــد انتھاكـ ـات الذاتیــة ھــو برنـ بصــورة دائمــة وبحســب اإلمكانیـ

ـات الد ــوق اإلنســان والحریـ ــة حق ــل حمای ــن أج ــیمن ووالتضــامن م ــي ال ــة ف ــكیمقراطی ــالل  ذل ــن خ م
  .تلقي الشكاوي والرصد والتوثیق والمساعدة القانونیة

    

ل   ل الملتقى الوطني خالل الفترة من ابرـی د عـم على تنفـیذ  2019دیســـــمبر  31إلى  2007لـق
دورة تدریبیة شـارك   )(56محافظة یمنیھ تم خاللھا تنفیذ عدد  )22(مشـروعا وبرنامجا اسـتھدفت   )28(

ــعا ومیدانیا شـــارك فیھا    )114(باإلضـــافة الى عقد   ،مشـــارك / اة )1682(فیھا    )21980(لقاء موسـ
ـارك /اة كما تم تنفیذ   ـارك فیھا عدد   )19(مشــ ـارك/ اة )1329(ندوة شــ حملة  )12(وقد تم تنفیذ    ،مشــ

إعداد عدد من الدراســات واألبحاث باإلضــافة الى    ،وتنفیذ عدد من المؤتمرات الصــحفیة  ،توعیة وتثقیفیة
 .والتقاریر الفصلیة والسنویة حول حالة حقوق االنسان في الیمن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



التقرير السنوي 
حلالة حقوق اإلنسان يف اليمن للعام2019

مجيع حقوق الطبع حمفوظة للملتقى الوطني حلقوق اإلنسان

الطبعة األوىل ابريل2020

يسمح بإعادة استخدام أو طبع بعض أجزاء التقرير لغرض خدمة قضايا حقوق اإلنسان 

على أن يتم اإلشارة أو التنويه إىل املصدر وهو امللتقى الوطني حلقوق اإلنسان .

يوجد سجل مرجعي هلذا التقرير ميكن االطالع عليه من وحدة الرصد بامللتقى الوطني

اللغة االصلية : اللغة العربية

متوفر باللغتني (العربية - اإلجنليزية)

 (NED) مت اجناز هذا التقرير بدعم من الصندوق الوطني للدميقراطية





الباب األول1
مقدمة التقرير  .1
اإلطار القانوني   .2

املنهجية  .3
امللخص التنفيذي  .4
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  مقدمة التقریر 

ـان في الیمن للعام  ان إصــدار     یأتي ضــمن ،2019التقریر الســنوي لحالة حقوق اإلنسـ
ـان في الیمن" التي یصــدرھا الملتقى الوطني لحقوق  ســلســلة التقاریر الســنویة حول "حالة حقوق اإلنسـ

َ ووجھ  ،2010منذ العام    )NFHR(االنسان   األنظار نحو إمكاناتِ النھوض (بواقع   تالتي اثارت النقاش

ــبب وراء ھذا التأثیر الفاعل للتقاریر   ،حقوق اإلنســــان) والتحدیات التي تواجھ ھذه اإلمكانات ولعل الســ

ــیة تعتبر اإلصــالح أمرا ضــروریا و أن التغیر الذي یمكن أن  ــنویة" یكمن في أن أطروحتھا الرئیس "الس
د ھ االســـــتمرار لن یـأتي إال من اـل وممـا ـیدعم ـھذه األطروـحة ویعززھـا ھو أن ـھذا التقریر   ،اـخلیكـتب ـل

اضـافة الى   ،یتفحص أوضـاعَ حقوق االنسـان من خالل عدـسةٍ أخرى ھي أمنُ اإلنسـان  ،(الذي بین أیدیكم)

ــأن الحقوقي  ــاركت في تحریره أقالم مســــتقلة لنخبة من المحامین والباحثین والناشــــطین في الشــ انھ شــ

ضایا المجتمعیةوالسیاسي والقانوني والق

ً في الیمن 2019یعـد عـام    ـا ً عســـــكری ـام األكثر ھـدوءا ـات الحرب   ،الع على معظم جبھ

ــباب مختلفة ــیف منظمات أممیة   ،الثالثین ألسـ ــب توصـ ـانیة األكبر في العالم" بحسـ لكن "الكارثة اإلنســ
ً من أن تھدأ بعض الشيء والدخل   ،الستقراروأتى ذلك نتیجة استمرار انعدام ا  ،ودولیة تفاقمت حدتھا بدال

ّف كلیاً  ّع أو المتوق یضـاف   ،وعدم فعالیة االسـتجابة اإلنسـانیة في إدامة أثرھا على المدى القصـیر  ،المتقط

ـادي وكذلك االجتماعي مع مظاھر مختلفة أبرزھا تجنید األطفال   ،إلى ما سـبق اسـتمرار االنھیار االقتص

ــحیة والتعلیمیة وخدمات التزوید  ــي والبطالة وانھیار الخدمات الصـ ــرب المدرسـ وعمالة األطفال والتسـ
في مقابل زیادة األعباء على المواطنین الفقراء من قبیل ارتفاع الضــرائب   ،بالمیاه والصــرف الصــحي

  .واألسعار وزیادة القیود على الحركة

ـانیة كبرى یعانیھا الیمن وأھلھ   فقد   ،إلى جانب األزمات األخرى  ،وظل النزوح أزمة إنســ
مالیین شــخص آخرین   3.5فیما كان نحو   ،ألف شــخص 700قرابة   2019بلغ عدد النازحین في عام 

ـ  ،2018قد نزحوا حتى نھایة عام  بة األكبر من بین ھؤالء ســجلت في محافظة الحدیدة حیث كان والنـس

ً في العام ــراع محتدما باإلضــــافة إلى بعض المناطق الجنوبیة حیث اندلعت مواجھات في   ،2019  الصــ
2019أغسطس 

ملیون نسـمة یعانون من انعدام  27أصـبح أكثر من نصـف سـكان الیمن البالغ عددھم لقد    

ـالي للفرد من   ،األمن الغـذائي ـاتج اإلجم وھو مســـــتوى لم  ،دوالرا 1950دوالرا إلى   3770وھبط الن
ــھده الیمن منذ ما قبل   ــتھا قوات دول التحالف العربي بقیادة   ،1960یشــ اضــــافة الى القیود التي فرضــ

ـاني الرھیب  ،السـعودیة على الواردات ـانیة في   ،ما ادى إلى تفاقم الوضـع اإلنس لیصـل الى أكبر أزمة إنس

ـاعدات إلى   ،العالم ـارمة على الحركة بما في ذلك تدفق المس فیما واصـلت میلیشـیا الحوثي فرض قیود ص
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ـاـلث أكب ـأثیر ـمدمر على الســـــكـان المحلیین  ،ر ـمدن الیمنتعز ث ھ ت د اتھـمت األمم المتـحدة   ،مـا كـان ـل وـق

الحوثین بسرقة مساعداتھا الغذائیة في بعض المناطق الخاضعة لسیطرة سلطات میلیشیا الحوثي ووعدت 

.بالتحقیق في الفساد في الوكاالت التابعة لھا في جھود إغاثة الیمن

 ،كما أثر الصراع الدائر بشكل كبیر على النمو االقتصادي وقضى على المكاسب المحققة   

ــرد الداخلي ــري والتشـ ـائر التي خلفھا في رأس المال المادي والبشـ ــبب الخســ وھروب رأس المال   ،بسـ
ـائـعة في النـاتج المحل  ،الوطني وھجرة الكفـاءات ة الفرص الضــــ ي اإلجمـالي في الیمن جراء وتـقدر تكلـف

ــنوات بحوالي   ــتمرة منذ نحو خمس سـ األمر الذي أدى إلى تقلیص فرص   ،ملیار دوالر 66الحرب المسـ

ـا تراكمیا   ،العمل والدخل وتفاقم معدالت البطالة والفقر كما ســجل الناتج المحلي اإلجمالي ســجل انكماشـ

   .2014مقارنة بما كان علیھ عام  2019% عام  45بنسبة 

إلى ترافق   ،ویعود ارتفاع خسـائر اقتصـاد الیمن عن متوـسط خسـائر النزاعات في اإلقلیم والعالم

وظھور أزمة الـسیولة الحادة في الموازنة   ،الحرب مع انتشـار الـسوق الـسوداء وتقویض مؤـسسـات الدولة
د حرـكة التجـارة   ،العـاـمة والنظـام المصـــــرفي ة وتقیـی ة والبرـی ذ الجوـی ـاـف ة إلى إغالق بعض المن ـاـف إضــــ

ّل شریان الحیاة لالقتصاد الوطني في السنوات الماضیة   .الخارجیة وتعثر إنتاج وتصدیر النفط الذي مث

بعد سـیطرة میلیشـیا الحوثي على   ،2014الیمن الذي یشـھد حربا مدمرة بدأت نھایة عام   
وتصـاعدت   ،بالتحالف مع الرئیس الیمني السـابق علي عبد هللا صـالح  ،العاـصمة ـصنعاء ومؤـسسـات الدولة

ــراع منذ مطلع عام  ً لمواجھة الحوثیین ودعم   ،2015وتیرة الصــ ــكریا ً عســ ــعودیة تحالفا مع قیادة الســ

قتل واصــیب خالل الخمس الســنوات آالف المدنیین الیمنیین ســواء بالغارات الجویة او   ،الحكومة الیمنیة

ـادة لألفراد المحظورة واطالق  ــتخدام األلغام األرضــیة المضـ نتیجة قصــف المنازل واالمكان العامة واس
ـاء واألطفال    ،شـوائي من قبل میلیشـیا الحوثيالمدفعیة بشـكل ع % من اجمالي 38حیث بلغت نسـبة النس

.الضحایا المدنیین

ــح خالل العام     ــتوى كافة اطراف النزاع ففي  2019لقد اتضــ انكســــار التحالفات على مســ

ـفوف ملیشـیا الحوثي التي ال تزال تسـیطر على معظم مناطق شـمال وو ـالح بعد   ،سـط الیمنص فقتلت ص

ــمبر  ــتباكات في دیسـ ــعودیة واإلمارات جماعات یمنیة متناحرة "  ،2017اشـ الحكومة  -كما دعمت السـ

ــعودیة و ــور ھادي المدعومة من الســ المجلس االنتقالي الجنوبي"  -الیمنیة بقیادة الرئیس عبد ربھ منصــ
بین الحكومة الیمنیة وقوات المجلس وقعت اشـتباكات   2019ففي أغسـطس   ،المدعوم من دولة اإلمارات

ــیطر  ــلحة ادعت حكومة الرئیس ھادي والمسـ ــتھدفت مجامیع مسـ حیث نفذت اإلمارات غارات جویة اسـ

ــالح "اخوان الیمن" بانھا قوات تابعة للجیش الموالي لھا كانت  علیھا من قبل حزب التجمع الیمني لإلصــ
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قتحام المدینة تحت ذریعة انھاء انقالب المجلس تســــتعد ال ،بنقطة العلم في المدخل الشــــرقي لمدینة عدن

   .االنتقالي الجنوبي علیھا

     

 ،أطراف النزاع انتھاكات وجرائم وصــــلت بعضــــھا إلى مســــتوى جرائم حرب  ارتكب  

ي بقیادة السعودیة مئات الغارات الجویة من شن دول التحالف العرب 2015اضافة الى ما تاله في مارس  

ــربت أھداف مدنیة ـفرت عن مقتل االف المدنیین وضـ ولعل الغارة   ،في انتھاك لقوانین الحرب  ،التي أســ
ـاة تعلیمیة اتخذتھا میلیشـــیا الحوثي معتقال خارج اطار القانون في مدینة ذمار بشـــھر  الجویة على منشــ

كان الھجوم ھو األكثر دمویة منذ   ،ـشخص على األقل 200ما أسـفر عن مقتل وجرح  ،2019أغـسطس 

ّق "الملتقى الوطني لحقوق االنســـــان" ھجمات من قبل قوات بحریة تابعة   ،2015بدء الحرب في  كم وث
ـفر عن مقتل    لدول التحالف العربي صـیادا یمنیا   47بقیادة السـعودیة اسـتھدفت قوارب صـید یمنیة ما أس

كما أطلقت میلیشــیا الحوثین قذائف مدفعیة عشــوائیة على عدة مدن یمنیة   ،منھم ســبعة أطفال  ،على األقل

  .والتي ترقى بعض ھذه الھجمات إلى جرائم حرب ،مثل تعز والحدیدة

بعضــــھم تقل أعمارھم   ،عاما كجنود 18اع األطفال دون اســــتخدمت جمیع أطراف النز  

أصـدر األمین العام لألمم المتحدة "قائمة العار" السـنویة لالنتھاكات ضـد   2018عاما، في یولیو 15عن 

طفال،  729أظھرت القائمة أن التحالف بقیادة الســعودیة قتل أو أصــاب    ،األطفال في النزاعات المســلحة
طفال، وأن قوات الحكومة الیمنیة كانت مســـؤولة عن مقتل  398ا أو اصـــابوا  وأن میلیشـــیا الحوثي قتلو

إال أنھ وضـع التحالف   ،وعلى رغم من أنھ أدرج التحالف بقیادة الـسعودیة في الیمن في القائمة  ،طفال 58

رغم األدلة الدامغة على أن قوات التحالف   ،مرة أخرى ضـمن فئة األطراف التي تتخذ خطوات للتحسـین

.وألحقت األذى باألطفال على نطاق واسعقتلت 
ــیا الحوثي في جمیع أنحاء      ــیة التي زرعتھا میلیشـ ــل األلغام األرضـ فیما التزال تواصـ

ــھم ــبل عیش ــرار بالمدنیین وس ـادة   ،الیمن اإلض ــیة المضـ ــیا الحوثي األلغام األرض ــتعملت میلیش حیث اس

ــ   ،واألجھزة المتفجرة الیدویة الصــــنع  ،لألفراد ادة للمركبات على طول الســــاحل الغربي واأللغام المـضـ
كما أعاقت األلغام األرضیة أیضا قدرات عمال اإلغاثة   ،ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنیین  ،للیمن

ــعیفة ــول إلى المجتمعات الض ــت   ،للوص ــیة في س ــتخدام األلغام األرض وقد وثق فریق العمل المیداني اس

یة المزروعة في األراضي الزراعیة والقرى واآلبار والطرق كما ان األلغام األرض  ،محافظات في الیمن

وخاصــة المزارعین الذین تتأثر محاصــیلھم وإمدادات المیاه   ،تمنع المدنیین من ممارســة حیاتھم الیومیة
ــیق والمعلومات الخاطئة والتدریب غیر الكافي   ،النظیفة ــوء التنســ  ،كما تعاني جھود إزالة األلغام من ســ

  .بھ كلي لتمتثل المعاییر الدولیة لإلجراءات المتعلقة باأللغاماضافة الى غیاب ش
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ومن خالل الرصـد والتحقق والتتبع والتقاریر التي قام بھا فریق عمل الرصـد والتوثیق     

اتضـــح بأن میلیشـــیا الحوثي   ،)NFHR(لالنتھاكات في الیمن والتابع للملتقى الوطني لحقوق االنســـان 

لحة المختلفة والمدعومة من ودولة اإلم یات الیمنیة المـس ارات وحكومة الرئیس ھادي والمجامیع والمیلیـش
العربیة المتحدة والمملكة العربیة الـسعودیة قاموا بأعمال اعتقال ألـشخاص من بینھم أطفال وأخفت قـسرا 

ومارســوا التعذیب بما في ذلك العنف   ،العدید منھم اغلبھم یعتبرون معارضــین ســیاســیین لتلك االطراف

أـشخاص یـشتبھ في انتمائھم مع االشـارة الى ان ھناك   ،الجنـسي في مرافق االحتجاز الخاـضعة لـسیطرتھم
ــوا  ــبھ الجزیرة العربیة من بین المحتجزین الذین تعرضـ ــالمیة" و"القاعدة" في شـ لتنظیمي "الدولة اإلسـ

ـاءة ـافة الى قیام میلیشـیا الحوثي باحتجاز الناس كرھائن  ،لإلس كما مارس مسـؤولي االجھزة االمنیة  ،اض

ــرب واالغتصـــاب والتعذیب ـضــ  ـاء الیمنیة في كل المناطق الضـ ــجناء بمن فیھم النســ د المعتقلین والسـ

 .وضدّ المھاجرین المحتجزین وطالبي اللجوء من القرن األفریقي ،واألطفال

ــیة ،2019واجھ المجتمع المدني في الیمن خالل العام       ــیاسـ حیث  ،انتھاكات أمنیة وسـ

ـایقة األكادیمیین والطالب والسـیاسـیین والصـحفیین و األقلیات بما فیھم اسـتمرت میلیشـیا الحوثي في مض

ـاس قانوني ـاء الطائفة البھائیة ومحاكمتھم دون أســ ـافة الى قیام األطراف المتحاربة بھاجمة   ،أعضــ اضــ

  .نشطاء وصحفیین ومحامین وأكادیمیین ومدافعین حقوقیین

ما أدى   ،راع بمســؤولیتھ عن االنتھاكاتلم یقر أي طرف من أطراف الـصـ  ذلكوحیال      

ورفضــت   ،ولم تعترف األطراف بأي مســؤولیة عن االنتھاكات  ،إلى نقص في المســاءلة وتحقیق العدالة
االمر الذي أدى إلى مزید من تجاھل حمایة   ،اتخاذ أي خطوات حقیقیة لمعالجة الحاالت التي تحدث فیھا

.السكان الیمنیین وشكل بیئة مالئمة لیسود فیھا اإلفالت من العقاب

ــؤولـیة عن مجموـعة     اال ان ذـلك ال یعفي أطراف النزاع في الیمن من تحـمل المســ

ــاني التي ترتقي في بعض منھا ا ــان وانتھاكات القانون الدولي اإلنس لى من انتھاكات حقوق اإلنس

  .جرائم حرب

  ايش ـد علــأ / خا
 الرئيس التنفيذي
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  المنھجیة -
ــدار    یأتي   ــنويإصــ في ظل   ،2019  لحالة حقوق اإلنســــان في الیمن للعام  التقریر الســ

نتیجة ما خلفھ   ،حیث تسـبب النزاع المسـلح بمعاناة ال توصـف للمالیین من المدنیین  ،ظروف بالغة التعقید
ولم یعد ھناك دخل   ،من أثرا مدمرا على حیاة الیمنیین العادیین وعرض مالیین الناس إلى خطر المجاعة

 ،ثابت لمئات اآلالف من األســـر ولم یتلق أغلبیة الموظفین الحكومیین رواتبھم بانتظام منذ ســـنوات عدة 

ــیة  ـاس ــعیفة متھالكة ونقص الخدمات األسـ ــتمر معاناة المدنیون في كل أنحاء البالد من حكومة ض كما تس
ـاعدة وقوات األمن المحلیة المســیئة وأنظ ـادیة متصـ ـائیة معطلة وأزمة اقتصـ  ،مة صــحیة وتعلیمیة وقضـ

  وتھاوي العملة المحلیة وارتفاع أسعار المواد الغذائیة والوقود وتفاقم معدالت البطالة.

    

جاء ضـمن جھودا كبیرة اعتمدت على   ،2019لعل انجاز عملیة تحریر التقریر السـنوي    

ــحیحة ومدققة وموثقة عملیة منھجی ــول على معلومات ص ــتعالم المنظمة للحص ــد وعملیات االس ة الرص

ــول على األدلة والبراھین ــول ألكبر قدر من جمع   ،الحصـ ــي الحقائق بھدف الوصـ باإلضـــافة إلى تقصـ

ــان  ،المعلومات عملیة التوثیق والتســــجیل  ،للتأكد من الحقائق المحیطة بادعاءات انتھاكات حقوق اإلنســ
حیث جرى   ،لمنظم لنتائج عملیة تقصـــــي الحقائق والتحقیق فیھا بھدف تنظیم تلك المعلومات وتأطیرھاا

تجمیع وتصنیف المعلومات المرصودة میدانیا وربطھا بالمرجعیة القانونیة المحلیة والمرجعیة التشریعیة 

.الدولیة

ــف وتحلیل االنتھاكات المرتكبة بحق المدنیین     ــوء القواعد   ،تمت عملیة وصــ على ضــ

ـان ـاني، والقانون الدولي لحقوق اإلنســـ باعتبارھما اإلطار النظري الناظم   ،اآلمرة للقانون الدولي اإلنســـ

ـان ـا مع   ،ولم یغفـل التقریر فحص ومراجعـة القوانین واالنظمـة الیمنیـة ،لحقوق االنســــ ـارنتھ وذلـك لمق

  .المعاییر الدولیة

ة والتزم      دانـی ة والمـی ـانـات النظرـی ة لجمع البی ـا اتبع الملتقى الوطني اإلجراءات العلمـی كم

والحیاد والتـسلـسل في ـسیاقاتھ كونھ تقریرا صـادرا عن منظمة غیر حكومیة معنیة   ،التقریر بالموـضوعیة
مواضـع عدیدة تضـمنھا التقریر على الحقوق  وتم التركیز في  ،ومختصـة بمجال حقوق اإلنسـان وحمایتھا

التي تم انتھاكھا بصـــورة جســـیمة حیث تم إیضـــاح أســـباب أو آثار االنتھاك التي تمت ممارســـتھا وفقا 

الرتفاعھا في محافظات خالل فترات زمنیة معینة ومن ھذه الناحیة مثلت ھذه الطریقة منھجیة تشــاركیھ 

شـاركیة التي جرت أثناء مراجعة مـسودة التقریر مع عدد من في التحلیل والوصـف فضـال عن العملیة الت
ل ـات التقریر مـث ــة في مكون ة المتخصـــــصـــ ـاشـــــطین   :األطراف ذات العالـق ـابیین والن المحـامیین والنق
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ـادیمیین وغیرھم ـان الخطوات واإلجراءات التي تمـت  ،واألك ونؤكـد أھمیـة ھـذه المنھجیـة من خالل بی

.ریر في نسختھ الحالیةوصوال إلى البنیة الخاصة بھذا التق

ً بین كـل من "الملتقى الوطني لحقوق    ـا ً وثیق ـا ـاون شـــــھـدت عملیـة إعـداد ھـذا التقریر تع

ـان" و "الصـندوق الوطني للدیمقراطیة" في جمیع مراحل العمل سـواء من حیث التخطیط أو التنفیذ  اإلنس

ــیاغة التقریر. حتى تم إنجاز ھ ــد بالملتقى إلعداد وصـ ــمیة من قبل وحدة الرصـ ــورة رسـ ذا التقریر بصـ

وتم اسـتكمال عملیة التحلیل من خالل أعمال الرصـد   ،الوطني وبمتابعھ مباشـرة من قیادة الملتقى الوطني
المیداني والرصــد االلكتروني والزیارات المیدانیة وعملیات التتبع والمناصــرة التي تم تنفیذھا خالل عام 

بھا في سـیاق تحلیل الوضـع، باإلضـافة إلى المالحظات التي تم اسـتالمھا حول مسـودة وتم اسـتیعا 2019

 .التقریر من أجل تعزیز مضمونھ وعالقتھ بالموضوع

ً لذلك     یحظى باألھمیة   ،فإن اإلطار الذي تم وصـــفھ والموضـــح في أبواب التقریر  ،وفقا

ً لتحلیل الوضــع برمتھإذ یعتبر مرج  ،بســبب المعلومات التي یوفرھا محتویات التقریر ً أســاســیا حیث   ،عا

ــكل عام ــد المیداني النتھاكات حقوق اإلنســـان في الیمن بشـ ــتند التقریر على عملیات الرصـ وتنفیذ  ،یسـ
عبر شـبكة من   ،2019دیسـمبر   31 -ینایر    1الرصـد المیداني المباشـر في كافة المحافظات للفترة من 

ــطین / ات واإلعالمیین / ات في كافة المحافظات  ــدین / ات المیدانیین والمحامین / ات والناشــ الراصــ

ـافة إلى فریق عمل رصــد وتوثیق مكتبي  ،الیمنیة ــروع مراقبة ورصــد ا  ،إضـ نتھاكات حقوق ضــمن مش

ــرة والدفاع عن   ،اإلنســـان في الیمن ــد المكتبي والتوثیق والمناصـ ــال عن قیام الملتقى بعملیة الرصـ فضـ
بمـا یرـفد التقریر بـالمعلومـات والبیـانـات الكـامـلة والمطلوـبة للعـام   ،القضـــــایـا الحقوقـیة بوســـــاـئل متـعددة

2019.  

ُجاز ھذا    ت معلوماتھ وفقا للخطوات اآلتیة تقریرال لقد تم أ ن   : ورصدِ

 تدریب فریق الرصد وتصمیم استمارات وجداول الرصد األساسیة. .1

ــد والمراقبة  .2 ــة بالرصــ ــد وإعداد التقاریر الخاصــ اعتماد آلیة الرصــ

 المیدانیة.
عملیة الرصــــد والمراقبة والتقصــــي المعزز بالوثائق والمســــتندات  .3

ـاشـــــرة ـابعـة المب ـالمت ـات  ،ب ـابلـة أو المراقبـة أو تجمیع معلوم أو المق

 .ووثائق
ـ   .جمع الـشھادات (  :وسـائل جمع المعلومات وتتضـمن العناصـر التالیة .4

ــــــــ إجراء المقابالت مع أفراد معینین ذوي عالقة   .تلقي الشــــكاوي

 باالنتھاك).
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شـــــكـاوى (  :مصـــــادر المعلومـات من خالل إتبـاع اإلجراءات اآلتـیة .5

فاكسـات / المقابالت الشـخصـیة / مكالمات ھاتفیة / األفراد "رسـائل /  

ــ شھادة الشھود ـ ــ التقاریر الصادرة عن الجھات الحكومیةـ    إیمیل"ـ  ــ
ــــــــ التقاریر الصـــادرة عن   .التقاریر الصـــادرة عن أجھزة المراقبة

زیارة الســـجون بصـــفة محام بھدف التعرف   -  .المقررین الخاصـــین

او تلقي رســائل مرســلة   ،معلى حالة الســجناء وزیارة عدد من أســرھ
 منھم)

القیام بعملیة التصنیف وتفریغ المعلومات وتوثیقھا وإعداد تقاریر ربع  .6

من خالل فریق العمل الذین یتولون إعداد   ،ســنویة عن ما تم رصــده

ــة الخــاصــــــة بكــل تقریر بنــاء على  التقــاریر بعــد وضـــــع الھیكلی
ـات ـعـلى  ـمـعـلومـ ـا وـتوزـیع اـل ـبھـ ـبوـی ـات اـلحــقوـقیــة وـت اـلـموضـــــوعـ

   .لموضوعات المحددة التي یتضمنھا التقریرا

ــمن مكونات التقریر وفقا لمنھجیة ھیكلة الحقوق   بحیث یتم تحریر التقریر بطریقة   ،تتضــ

 ،والجداول   ،جرت بشـــــأنھ وتعزیزھا بالبیانات  ومن ثم بیان االنتھاكات التي  ،تمثلت في تأصـــــیل الحقّ 

توـضیحا عن دور المعنیین  -حیثما لزم   -وقد خـصص في ـسیاقھ   ،وإیضـاح الجھات المرتكبة لالنتھاكات
وتجدر اإلشــارة ھنا إلى أن التقریر قد تم   ،القضــائیة واألمنیة تجاه القضــیة من المنظمات والمؤســســات

القارئ في مكوناتھ.ترقیمھ بطریقة متسلسلة حتى ال یتوه 

ــمولة    لقد تم إتباع منھجیة أعداد ھذا التقریر من خالل جمع المعلومات عن الحقوق المشــ
ــافة إلى تحدید   ،إعداد التقریر وتصــــنیف االنتھاكات نوعیا) ،في التقریر (محاور تقریر الحریات باإلضــ

ــئولیة الدولة باالمتناع عن أداء الواجب بحمایة المواطنین  ــئولة عن االنتھاكات بما فیھا مسـ الجھات المسـ

ــي واالقتصــادي وحالة الحرب الداخلیة واالعتداءات الخارجیة التي مرت بھا  ــیاس مع تحلیل للوضــع الس

  .2019الیمن خالل العام 

  

  

    -:یتكون التقریر من خمسة ابواب تتضمن المحاور التالیة

  ) الملخص   -الخلفیة القانونیة للتقریر    –مقدمة التقریر    -الباب االول یتضمن على
 التنفیذي)
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   الباب الثاني خصص للحقوق المدنیة والسیاسیة ویتكون من ثالثة فصول تتضمن

ّ في الحریة)   -على ( ّ في الحیاة)    -الفصــــل االول (الحق  –الفصــــل الثاني (الحق

ّ في السالمة الجسدیة واألمان الشخصي)الفصل الثالث    (الحق
  ) ــمن ّ في ا  -الباب الثالث خصـــص للحقوق االقتصـــادیة واالجتماعیة ویتضـ لحق

ّ في التعلیم    -العمل   ّ في الرعایة الصــحیة   -الحق ّ في الســكن   -الحق ّ   -الحق الحق

ـات"   ـاعیـة  -في الملكیـة "االعتـداء على الممتلك ـایـة االجتم ّ في الرع حق  -الحق
ــتوى الالئق للعیش -العیش في بیئة نظیفة وخالیة من التدمیر   ّ في المس ّ   الحق (حق

  المأكل والمشرب)

   اثناء النزاع المســلح والتي طالت الفئات األشــد   لالنتھاكاتالباب الرابع خصــص

 األطفال) -النساء  -ضعفا وھي (النازحین 
   ـان في الباب الخامس خصـص ل"حدود التحسـن والتراجع في حمایة حقوق اإلنس

الفصــل األول یشــتمل  -" ویتكون من فصــلین تتضــمن (2019الیمن خالل العام  

ــن والتراجع في حمایة حقوق دور ال -على   ــلطات الحكومیة حول حدود التحسـ سـ
ـان خالل العام   ــمان الحقوق   -"  2019اإلنسـ ــلطات   -واجبات الدولة لض دور الس

ـام   ـان في الیمن خالل الع ـات حقوق اإلنســــ ـاك ـال انتھ ـا  ،2019الحكومیـة حی كم

 التوصیات) –یتضمن الفصل الثاني على 

  
ریر التقریر على ضـــــوئھا والتي تكتســـــب آلیة بالـغة  ومن خالل تلك المنھجیة التي تم تح

   :األھمیة في تحقیق األھداف االتیة
 .رصد وضعیة حقوق اإلنسان .1

 .بیان حدود التحسن أو التراجع في حمایة حقوق اإلنسان .2
 . حفز قطاعات أوسع من الرأي العام للعمل من أجل وقف االنتھاكات  .3

جل تحسـین حقوق حفز المجتمع الدولي للضـغط على الحكومات من أ .4

  .اإلنسان

  

لقد اعتمد التقریر على األدلة الكمیة والنوعیة التي تسـمح بالقیام بمراجعة تحلیلیة للجھات   

ــیة وصــناع القرار بغرض تحدید أوجھ القصــور والفرص واألولویات ـافة إلى نتائج   ،الفاعلة الرئیس إضـ
ــبل  ــین س ــریع وتحس ــتســاعد في التركیز على اتخاذ القرارات المتعلقة بتس التحلیل الواردة في التقریر س

بما في ذلك تحدید أولویات توجیھ الموارد الوطنیة والخارجیة   ،معالجة حالة حقوق اإلنســـــان في الیمن

  المتاحة. 
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ــنویة لح ــلة التقاریر السـ ــلسـ ـان في الیمن إن النجاح الذي حققتھ سـ الة حقوق اإلنســ

َات جعلنا نواـصل العمل من اجل تحقیق أھدافنا   ،لألعوام السـابقة وما اثارتھ من نقاـش

   :المتمثلة في

ـاكـات حقوق   )1 دولي إلى انتھ ـام المحلي واـل ـاه الرأي الع ت انتب لـف

 .اإلنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة في الیمن

ـاعیة إلى إیقاف الحرب دعم كل الجھود المحلیة والدو  )2 لیة الســ
 .المشتعلة في الیمن

المســاھمة في الحد من االنتھاكات الجســیمة التي یتعرض لھا   )3

 .المواطنین
ــیاســـات الوطنیة   )4 ــالح السـ ــھیل عملیة إصـ المســـاھمة في تسـ

 .وتعزیز الخدمات

دعوة صــناع القرار وكافة القوى الســیاســة وجمیع األطراف  )5

ة األخرى دي لألمن إلى إعـادة ال ،المعنـی نظر في المفھوم التقلـی
بـاالتجـاه نحو التركیز على أمن   ،المتمحور حول اـلدوـلة وأمنھـا

ة لتحرر   ،األفراد وحمـایتھم وتمكینھم أیضـــــا وإعطـاء األولوـی

ــرة والممتدة زمنیا  ــدیدة والمنتشــ اإلنســــان من التھدیدات الشــ
  .وواسعة النطاق التي تتعرض لھا حیاتھ وحریتھ

  

ـا أي من    دات التي ال ینجو منھ إن اتخـاذ ھـذا المنحى یوجـھ األنظـار نحو عـدد من التھـدـی
ِ   ،جوانب التنمیة البشـــریة في الیمن ُ إلى مقاربةٍ متماســـكةٍ تشـــمل النھوض بحقوق ومن ھنا تبرز الحاجة

ِ الر شید   .اإلنسان واألمن والتنمیة البشریة والحكم

إن الملتقى الوطني لحقوق اإلنســـــان یحدوه األمل في أن تقوم الحكومة الیمنیة والمجتمع   
ـان ـاعي إلى تطبیق مبادئ حقوق اإلنســ وان   ،المدني والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة والمجتمع الدولي الســ

ـان في الیمن لعام   ــنوي "حالة حقوق االنســـ ــیلة مفیدة وفاعلة تدفع تنلك 2019یكون التقریر الســ " وســ

ٍ مفتوح وجاد لتناول القضایا التي تضمنھا ویعملوا على معالجتھا   .األطراف نحو إطالق نقاش
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 القانوني   اإلطار
  والسیاسیةلحقوق المدنیة ا أوالً:  

وبروتوكول   واتفـاقـیةمعـاـھدة   58صـــــادـقت الجمھورـیة الیمنـیة على أكثر من    
ومن   ،1دولي ذات صـلة بالقانون الدولي لحقوق اإلنسـان أو القانون الدولي اإلنسـاني

أھم الصـــــكوك والمواثیق الدولیة الملزمة للیمن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـــان 
ــیة والعھد الدولي الخاص بالحقوق والعھد الدولي الخاص بالحقوق ال ــیاس مدنیة والس

ــادیة   ــاء على جمیع أشــــكال والثقافیة و   واالجتماعیةاالقتصــ االتفاقیة الدولیة للقضــ
اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة   ) و1965التمییز العنصري (

ة ( ة أو المھیـن ة أو الالإنســـــانـی ـاقـیة حقو1984أو العقوـبة القـاســــــی ق الطـفل ) كـأ اتف
)1989) (CRC(،   ــتراك ـأن اشـ البروتوكول االختیاري التفاقیة حقوق الطفل بشــ

ــلحة ( واتفاقیة االمم المتحدة بشـــأن القضـــاء  ،)2000األطفال في المنازعات المسـ
م الخـاصـــــة بوضــــع 1951واتفـاقـیة عـام   ،على جمیع اشـــــكـال التمییز ذد المرأة

ة جمیع األشـــــخـاص من   ،الالجئین ـاـی ة لحم دولـی ة اـل ـاقـی ت الیمن على االتف ـا وافـق كم
ة إال أن 2006االختفـاء القســـــري ( دولـی ـایـات اـل ) وـكذـلك نظـام رومـا لمحكـمة الجن

ـاني فإن الیمن  ـادق علیھما بعد وفیما یخص القانون الدولي اإلنســـ البرلمان لم یصـــ
في االمم المتـحدة ومصـــــادقة على اتفـاقیـات جنیف والبرتوكوالت   عضـــــو وكدولة

ـاعـات المتصـــــارـعة  ك وعلى جمیع األطراف والجم ـا ذـل ـا فیوجـب علیھ ة بھ المحلـق
النزاع المســلح الدائر في الیمن االلتزام بقواعد القانون الدولي اإلنســاني ویحتم على 

ـان المـدنیـ  ـایـة المـدنیین واألعی ـاطق اآلھلـة جمیع األطراف العمـل على حم ة والمن
  .بالسكان والمواقع التاریخیة من االعتداءات المسلحة لألطراف

) على إلتزام الدولة بالعمل بمیثـــــاق 6المادة (كد دستور الجمھوریة الیمنیة في ؤی
ــة  ـامعة الدول العربی ـاق جـ ــدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ومیثـ ــح األمم المت

   .رف بھا بصـورة عامـةوقواعد القانون الدولي المعت

ـام  ـافـة إلى ذلـك نص دســـــتور الجمھوریـة الیمنیـة على كثیر من األحك ـاإلضــــ وب
والضـمانات الخاصـة بحقوق اإلنسـان وكذلك القوانین المحلیة النافذة وعلى ضـوء ما 
ــكل موجز لإلطار القانوني للحقوق التي یغطیھا  ــتعرض فیما یلي وبشــ ــبق نســ ســ

  ـ :التقریر وعلى النحو التالي

  

  

  

 
https://www.yemen-المصدر: المركز الوطني للمعلومات متاح عبر الرابط:  1

nic.info/contents/Politics/itefaqeya.php.  
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  :الحقوق المدنیة والسیاسیة
الحقوق المدنیة غیر السـیاسـیة إلى مجموعة الحقوق التي یقررھا القانون  اصـطالحیشـیر    

ً لھ من القیام بأعمال معینة یســتفید منھا. ویالحظ أن ھذه المجموعة تثبت لكل انســان  حمایة للفرد وتمكینا
ً فھي حقوق لصیقة بالشخصیة    .بصفتھ فردا

ً إلى تلك الطا   ئفة من الحقوق التي تثبت للفرد فیما یشیر اصطالح الحقوق السیاسیة عموما
ً في جماعة سیاسیة معینة بقصد تمكینھ من المشاركة في إدارة شئون المجتمع الذي ینتمي  بصفتھ عضوا

  .2إلیھ ویرتبط بھ برابطة الجنسیة وعلیھ فإنما یتمتع بھا حسب األصل الوطني فقط

  :الحقّ في حریة الدین والمعتقد -
ّ في حریة    ـان حریة الفرد في یقصـد بالحق الدین أو المعتقد في إطار منظومة حقوق اإلنس

  .اعتناق ما یشاء من أفكار دینیة أو غیر دینیة

ّ في المادة ( ّ 18وتناول اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان ھذا الحق ) منھ بالنص على (لكل شــخص الحق
ّ حریة تغییر دیان تھ أو عقیدتھ وحریة اإلعراب في حریة التفكیر والضـــــمیر والدین ویشـــــمل ھذا الحق

ً أو مع الجماعة) وكذلك المادة  عنھما بالتعلیم والممارسـة وإقامة الشـعائر ومراعاتھا سـواء كان ذلك سـرا
  :) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة التي قضت بانھ18(

ــان حق في حریة الفكر والوجدان والدین -1 أن یدین  ویشــــمل ذلك حریتھ في  ،لكل إنســ
وحریتھ في إظھار دینھ أو معتقده   ،وحریتھ في اعتناق أي دین أو معتقد یختاره  ،بدین ما

ــة والتعلیم ــعائر والممارسـ وأمام المأل أو على   ،بمفرده أو مع جماعة  ،بالتعبد وإقامة الشـ
  .حدة

دین مـا2 دین ـب ھ في أن ـی ھ أن یـخل بحریـت ـأـن أو  ،. ال یجوز تعریض أـحد إلكراه من شــــ
  .في اعتناق أي دین أو معتقد یختاره بحریتھ

ـان في إظھار دینھ أو معتقده3 ـاع حریة اإلنسـ ــھا   ،. ال یجوز إخضـ إال للقیود التي یفرض
القانون والتي تكون ضـروریة لحمایة الـسالمة العامة أو النظام العام أو الصـحة العامة أو 

  .اآلداب العامة أو حقوق اآلخرین وحریاتھم األساسیة

 ،أو األوصیاء عند وجودھم   ،تتعھد الدول األطراف في ھذا العھد باحترام حریة اآلباء.  4
   .في تأمین تربیة أوالدھم دینیا وخلقیا وفقا لقناعاتھم الخاصة

  :الحقّ في حریة الرأي والتعبیر -
ــیة لإلنســـان الغیر قابلة    ـاسـ ّ في حریة الرأي والتعبیر واحد من الحقوق األســ یعتبر الحق

ــیة للمجتمع الدیمقراطيللتقیی ـاسـ وقد كرس   ،د في أي ظرف وتحت أي مبرر باعتباره أحد الركائز األســ
تور الجمھوریة الیمنیة في المادة  ّ في عدد من االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة وكذلك نص علیھ دـس ذلك الحق
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 (NFHR)صادر عن امللتقى الوطين حلقوق االنسان 
 

  325من  19صفحة رقم 

 

ـادیة واالجتماعیة والثق42( افیة وتكفل الدولة ) (لكل مواطن حق اإلســھام في الحیاة الســیاســیة واالقتصـ
حریة الفكر واإلعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصـویر في حــــــدود القانــــــون) وجاء نص قانون 

ّ في المـادة ( 1990) لســــــنة  25الصـــــحـافة والمطبوعات رقم ( (حریة المعرفة   :) مـنھ3على ذلك الحق
المواطنین لضـــمان  والفكر والصـــحافة والتعبیر واالتصـــال والحصـــول على المعلومات حق من حقوق

ـائل التعبیر  اإلعراب عن فكرھم بالقول أو الكتابة أو التصــویر أو الرســم أو بأیة وســیلة أخرى من وسـ
  .وھي مكفولة لجمیع المواطنین وفق أحكام الدستور)

) من العھد الدولي 19) من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان والمادة (19وتمثل المادة (  
  .المدنیة والسیاسیة اإلطار القانوني الدولي لھذا الحقّ الخاص بالحقوق 

ــت المادة (   ّ في حریة الرأي والتعبیر 19فقد نصـ ــخص الحق ) من االعالن على (لكل شـ
ّ حریة اعتناق اآلراء دون أي تدخل واســـــتقاء األنباء واألفكار وتلقیھا وإذاعتھا بأیة  ویشـــــمل ھذه الحق

ـان حق في 1(  :) من العھد على ان19فیة)؛ والمادة (وســـیلة كانت دون تقیید بالحدود الجغرا . لكل إنســ
ّ حریتھ في التماس 2اعتناق آراء دون مضـــایقة.   ــمل ھذا الحق . لكل إنســـان حق في حریة التعبیر. ویشـ

ســواء على شــكل   ،مختلف ضــروب المعلومات واألفكار وتلقیھا ونقلھا إلى آخرین دونما اعتبار للحدود
  الب فني أو بأیة وسیلة أخرى یختارھا....)مكتوب أو مطبوع أو في ق

  :الحقّ في الحیاة -
ـان منذ والدتھ حیاً    ً من الحقوق الفطریة واللصـــیقة باإلنســ ّ في الحیاة واحدا ویعني   ،الحق

ـان في الوجود، واحترام روحھ وجســـده إذ یعدّ ھذا   ،باعتباره كائنا حیّا أراد لھ هللا الحیاة  ،حق كل إنســ
ّ أغلى ما یملك اإلنســـان فھو من دونھ ال وجود لھ لذلك فإنھ اھم وأقدس حق من حقوق اإلنســـان   ،الحق

  .3على اإلطالق واألساس لبقیة الحقوق وبغیره تنھار منظومة ھذا اإلنسان

ّ إال تحرص التشــــریعات الوطنیة واإلتفاقیات الدولیة     على تجریم اإلعتداء على ھذا الحق
 ّ ً في اآلوـنة األخیرة لـعدم إكتراث اطراف الصـــــراع بـھذا الحق أنـھ أصـــــبح من الحقوق األكثر انتھـاكـا

قانون الجرائم العقوبات الیمني یجرم القتل ویعاقب علیھ باإلعدام أو بالدیة حســـب األحوال   ،وقدســـیتھ
ً لنص المادة (   .)236على الشروع فیھ المادة ( ) كما یعاقب كذلك234وفقا

) منھ النص على حق كل فرد 3وقد تضــمن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان في المادة (  
ــیة ــخص ــالمة الش ّ في الحیاة والحریة والس ــت المادة (  ،في الحق ) من العھد الدولي الخاص 6وكذلك نص

ّ في الحیاة حق لكل   ــیة على: مالزمة الحق ــیاس إنســان وعدم جواز حرمانھ من ھذا بالحقوق المدنیة والس
ة إال على  دول التي لم تلغ العقوـب ة اإلعـدام في اـل ـا ال یجوز الحكم بعقوـب ـأي حـال من األحوال كم ّ ب الحق
ـادر عن محكمة مختصـة بعد  ـائي نھائي ص ً لتشـریع نافذ وبمقتضـى حكم قض الجرائم األشـد خطورة وفقا

  .محاكمة عادلة

ـاني   ً   كما أن القانون الدولي اإلنس جنیف  التفاقیاتیوجب على أطراف النزاع المسـلح وفقا
والبرتوكوالت ذات العالقة الحرص على تجنیب األشـخاص المدنیین واألعیان المدنیة الصـراع ویتوجب 

  .على جمیع األطراف اتخاذ االحتیاطات الالزمة والكفیلة بعدم إصابة المدنیین او إلحاق الضرر بھم
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 325من  20صفحة رقم  (NFHR)صادر عن امللتقى الوطين حلقوق االنسان  
 

  :الجسدیةالحقّ في السالمة  -
ـاء جسـده وھو حق تابع لحقھ في الحیاة وھو حق ثابت    ّ في سـالمة أعض ـان الحق لكل إنس

ّ أو إنقاصـھ أو التأثیر علیھ بأي  بحكم وصـفھ بأنھ انسـان دون أي وصـف أخر وال یجوز إھداره ھذا الحق
ّ یعتبر ـعدوانـا على حق من حقوق اإلنســـــان الثـابـتة ا لمقررة صـــــورة كـاـنت وأي فـعل ینتقص ـھذا الحق

ـات الـدولیـة ـاقی ـانون واإلتف ـات الیمني على تجریم   ،4والمؤكـدة في الق ـانون الجرائم والعقوب وقـد نص ق
ً أو خطأ وجعل عقوبتھا القصاص أو الدیات أو األروش المواد (  242الجنایات الواقعة على الجسد عمدا

 .) من قانون الجرائم والعقوبات245 ــ

حــــق الحریــــة واألمــــان الشخصــــي (االعتقــــال  -
  واالحتجاز التعسفي ـ االختطاف)

ً لنص المادة  تتحمل     من الدســتور الیمني ة مســئولة كفالة تمتع المواطنون   48الدولة وفقا
بحریاتھم الشخصیة والحافظ على كرامة وأمن المواطنین كما یحظر تقیید الحریة بأي شكل من األشكال 
ــة وال یجوز احتجاز  ــصـ ـــ ــة مختـ ــمـ ــكـ ــم من محـ دون مسوغ قانوني وال یجوز تقیید حریة أحد إال بحكـ

سـاعة دون أمر قضـائي مع وجوب كفالة حقوق المحتجز او الموقوف بما في ذلك  24ألكثر من  ـشخص
ـال بالعالم الخارجي ومعرفة سـبب اإلحتجاز وإعالم أقاربھ بواقعة التوقیف  حق اإلسـتعانة بمحام واالتص

اإلجراءات ..الخ وبمـا یوافق ـھذا النص اـلدســـــتور أـكد قـانون .ومعـامـلة معـامـلة إنســـــانـیة وقریـنة البراءة
  .الجزائیة وقانون ھیئة الشرطة

االختطاف بشــأن قضــایا االختطاف والتقطع أعمال  1998) لســنة  24كما القانون رقم (  
ــل في بعض  ــمن ھذا القانون عقوبات تصـ ــریك وتضـ ــلي والشـ االختطاف والنھب ویعاقب الفاعل األصـ

  .سنة 25حاالتھا إلى السجن 

ـادة (   ـالمي لحقوق ا9الم ـادة () اإلعالن الع ـان والم ـاص 9إلنســــ ) من العھـد الـدولي الخ
ــمانة حقوق  ً وعلى وجوب ض ـفیا ــھ تعسـ ــخص أو حبس ــیة تحظر توقیف أي ش ــیاس بالحقوق المدنیة والس

  .الشخص الموقوف بما في ذلك ضمانة قرینة البراءة وضمانة حقوق الدفاع

نھم و وبقدر الحمایة التي یجب أن تتوفر لألشـخاص ضـمن الدسـتور حرمة وحمایة مسـاك  
ـادة 52(  أماكن تعلیمھم فحرم تفتیشھا او مراقبتھا كما في نص المادة ) من الدستور [ للمساكن ودور العبــ

  .ودور العلم حرمة وال یجوز مراقبتھا أو تفتیشھا إال في الحاالت التي یبینھـا القانـون]

ـاء سـجون خاصـة واختطاف االشـخاص  جرمت القوانین الوطنیة تقیید الحریة أو إنش
ً لنص المادتین ( ) من 247  ،246واعتبرت تلك األفعال ضمن الجرائم الجسیمة وفقا

  .قانون الجرائم والعقوبات الیمني
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  اإلخفاء القسري: -
ــري بموجب    ــة باالختفاء القســ وافقت الحكومة الیمنیة على اتفاقیة األمم المتحدة الخاصــ

ــمام لالتفاقیة الدولیة  2013) لعام  127قرار مجلس الوزراء القرار رقم ( ـادقة واالنضــ بشــــان المصـــ
ـادق على االتفاقیة بعد، لم یعرف الدسـتور الیمني  الخاصـة باالختفاء القسـري إال أن مجلس النواب لم یص
  .النافذ اإلخفاء القسري وكذلك القوانین الوطنیة النافذة كما لم تحدد عقوبة لمرتكبي ھذه الجریمة الخطرة

ن حمایة جمیع األـشخاص من االختفاء القـسري اعتمد ونـشر علي المأل بموجب ) من إعال1تنص المادة(
  ـ:على أنھ 1992كانون األول/دیسمبر  18المؤرخ في  47/133قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 

ــد الكرامة 1 ــري جریمة ضــ .یعتبر كل عمل من أعمال االختفاء القســ
ـفھ إنكارا لمقاصــد میثاق األ ـانیة ویدان بوصـ مم المتحدة وانتھاكا اإلنسـ

ـاسـیة التي وردت في  ـان والحریات األس ـارخا لحقوق اإلنس خطیرا وص
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان وأعادت تأكیدھا وطورتھا الصـــكوك 

  .الدولیة الصادرة في ھذا الشأن

ــخص الذي یتعرض لھ2 ــري یحرم الشــ من   ،. إن عمل االختفاء القســ
عذابا شـــــدیدا. وھو ینتھك قواعد وینزل بھ وبأســـــرتھ   ،حمایة القانون

ـانون الـدولي التي تكفـل حق الشـــــخص في  ،ضـــــمن جملـة أمور  ،الق
ـانون ھ كشـــــخص في نظر الق ة واألمن  ،االعتراف ـب ھ في الحرـی  ،وحـق

ـاملـة أو  وحقـھ في عـدم التعرض للتعـذیـب وغیره من ضـــــروب المع
ّ في الح ـانیة أو المھینة. كما ینتھك الحق یاة أو العقوبة القاسـیة أو الالإنس

  .یشكل تھدیدا خطیرا لھ]

  :التعذیب -
  :) من اتفاقیة مناھضة التعذیب بأنھ1/1( عرفتھ المادة :تعریف التعذیب  

ً كان أم عقلیاً   ،(أي عمل ینتج عنھ ألم أو عذاب شـــدید   ً بشـــخص ما   ،جســـدیا یلحق عمدا
أو معاقبتھ على   ،على معلومات أو على اعتراف  ،أو من ـشخص ثالث  ،یقـصد الحـصول من ھذا الـشخص

- ھو أو شـخص ثالث أو تخویفھ أو إرغامھ ھو أو أي شـخص ثالث  ،عمل ارتكبھ أو یشـتبھ في أنھ ارتكبھ
ً كـان نوـعھ. أو   أو عـندمـا یلحق مـثل ـھذا األلم أو الـعذاب ألي ســــــبب من األســـــبـاب یقوم على التمییز أیـا

ض علیھ أو یوافق علیھ أو یـسكت   عنھ موظف رـسمي أو أي ـشخص آخر یتـصرف بصـفتھ الرـسمیة.یحرّ
وال یتـضمن ذلك األلم أو العذاب الناـشئ فقط عن عقوبات قانونیة أو المالزم لھذه العقوبات أو الذي یكون 

  نتیجة عرضیة لھا)

یحظر دـستور الجمھوریة الیمنیة النافذ التعذیب الجـسدي والنفـسي ویعتبره جریمة جـسیمة   
ـقط بالتق ـارك فیھا المادة (ال تســ ــھا واآلمر بھا والمشــ ــ). وكذلك نص قانون 48ادم یعاقب ممارسـ /ھــــــ

ـادة ( ة الم دني أو 6اإلجراءات الجزائـی ذاء الـب ة أو اإلـی ـانـی ة غیر اإلنســــ ـامـل ب أو المع ) على حظر التعـذـی
ل المعنوي للقـسر على االعتراف وأي نتائج تترتب على مثل تلك الممارـسة تعتبر باطلة ویوجد نص مماث 

  ./ب)9في قانون ھیئة الشرطة المادة (
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ــتور الیمني مع ما نص علیھ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان في    ویتفق ما ورد في الدس
ـان للتعذیب وال للعقوبات او المعامالت القاسـیة او الوحشـیة 5المادة ( ) من عدم جواز أن یعرض أي إنس

ــیة والتي ) من العھ7(وكذلك نص المادة    ،او الحاطة بالكرامة ــیاس د الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والس
نصــت على أنھ ال یجوز إخضــاع أحد للتعذیب وال للمعاملة أو العقوبة القاســیة أو الالإنســانیة أو الحاطة 

  .ال یجوز إجراء أیة تجربة طبیة أو علمیة على أحد دون رضاه الحر  ،وعلى وجھ الخصوص  ،بالكرامة

ة او غیرھـا من أوامر الموظفین األعلى درـجة وال یجوز الـتذرع بـأي ظروف    ـائـی اســـــتثن
ة منـاھضـــــة التـعذـیب في المـادة ( ـاقـی ھ اتف ھ: )3 ،1/2وذـلك مـا أـكدت علـی ـأـن ـأـیة  - 2(  ب ال یجوز الـتذرع ب

ً كانت ً بالحرب أو عدم اســتقرار   ،ظروف اســتثنائیة أیا ســواء أكانت ھذه الظروف حالة حرب أو تھدیدا
ال یجوز التذرع   -3.ســـــیاســـــي داخلي أو أیة حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى كمبرر للتعذیب

  .باألوامر الصادرة عن موظفین أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذیب)

  :المحاكمة العادلة -
دلة ھي أحد الحقوق األســــاســــیة لإلنســــان وتقوم على توافر مجموعة من المحاكمة العا  

ــیة وغیرھا من حقوق  ــخصــ ــومة الجنائیة في إطار حمایة الحریات الشــ اإلجراءات التي تتم بھا الخصــ
ّ في المحاكمة العادلة ضمان أساسي یقي األفراد من تعسف   ،اإلنسان وكرامتھ وشخصیتھ المتكاملة والحق

ً لكونھ یشــكل الســلطة وھو ضــرورة   ال غنى عنھا لیس فقط لما یشــكل من قســمة جوھریة بذاتھ بل أیضــا
ّ في  ركیزة ضروریة تتم من خاللھا حمایة سائر حقوق اإلنسان الموجودة في اإلتفاقیات الدولیة مثل الحق
ـان لخطر  ّ في المحاكمة یعرض باقي حقوق اإلنســـ ّ في الحیاة فإنتھاك الحق عدم التعرض للتعذیب والحق

) 12، 11،  10ویؤكد االعالن العالمي على ضــرورة كفالة حق المحاكمة العادلة في المواد (  ،5النتھاكا
  .) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة16، 15، 14منھ وكذلك نصوص المواد (

  :اإلعتداء الجنسي والعنف االسري -
ــیة وكذلك العدید من االتفاقیات الیمن طرف في االتفاقیات والمعاھدات الدولیة     ـاســ األســـ

الخاصــة بالفئات الضــعیفة ال ســیما تلك المتعلقة بالمرأة والطفل ومع ذلك فإن واقع ھذه الفئات مریر في 
ً أثناء النزاعات المســـلحة وكذلك أثناء الســـلم فعلى ســـبیل المثال قانون الجرائم  ھذا الجانب خصـــوصـــا

ــ  دي بشـــكل عام ولكنھ لم یأت على ذكر العنف المنزلي أو العنف والعقوبات الیمني یجرم اإلعتداء الجـس
ــعیفة وكون الیمن طرف في  ــد المرأة فال یوجد قانون محدد یحمي النســـاء وغیرھن من الفئات الضـ ضـ

  .اإلتفاقیات الدولیة فإنھا ملزمة بتطبیق المعاییر الدولیة في ھذا الجانب

  

  :الحقّ في السفر واالنتقال -
حریة في السـفر واالنتقال داخل الدولة او یغادر أي بلد والعودة إلیھ بما من حق أي فرد ال  

ً لصــن المادة ( ّ نص المادة 13في ذلك بلده وفقا ـان وقد أكد ھذا الحق ) من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسـ
ــة 57( ــتور الجمھوریة الیمنیة النافذ بأن حریة التنقل من مكان إلى آخر في األراضــي الیمنیـــــ ) من دس
دھـا إال في الحـاالت التي یبینھـا القـانون لمقتضـــــیـات أمن وســـــالـمة م كفوـلة لـكل مواطن، وال یجوز تقیـی
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وال یجوز إبعاد أي مواطن   ،المواطنین وحریة الدخـــــــول إلى الجمھوریة والخروج منھا ینظمھا القانون
  .عن األراضي الیمنیة أو منعـھ من العـودة إلیھـا

  

  :مسلح غیر الدولياإلنتھاكات اثناء النزاع ال -
في حالة النزاع المســلح غیر الدولي وھي الحالة التي تنطبق على طبیعة النزاع المســلح   

أي فعل من األفعال اآلتیة () المشتركة بین اتفاقیات جنیف أن 3أوضحت المادة ( الجاري في الیمن حالیاً 
ً في األعمال   ً فعلیا ــتراكا ــتركین اشـ ــخاص غیر مشـ ــد أشـ الحربیة بما في ذلك أفراد القوات المرتكبة ضـ

ـابة أو   ،المسـلحة الذي ألقوا أسـلحتھم وأولئك الذین أصـبحوا عاجزین عن القتال بسـبب المرض أو اإلص
ومقاولي   ،االحتجاز أو ألي ســــبب آخر أو من أولئك األشــــخاص متعھدو التورید للمؤن ومواد التموین

  :أو غیرھا من تلك الفئات وتلك الجرائم ھيالبناء والممرضون واألطباء والمراسلون الحربیون 

ــویھ  - ــكالھ والتش ــة القتل بجمیع اش ــالمة البدنیة وبخاص االعتداء على الحیاة والس
 .والمعاملة القاسیة والتعذیب

 .أخذ الرھائن -
االعـتداء على الكراـمة الشـــــخصــــــیة وعلى األخص المعـامـلة المھیـنة والحـاطة  -

 .بالكرامة
ت دون اجراء محاكمة ســابقة أمام محكمة مشــكلة إصــدار األحكام وتنفیذ العقوبا -

ــائیة الالزمة في نظر الشــــعوب  ً تكفل جمیع الضــــمانات القضــ تشــــكیال قانونیا
 .المتمدنة

ــواء كانت ھذه الجرائم ناتجة عن حروب دولیة أو غیر دولیة   فإنھا غیر قابلة للتقادم   ،وسـ
ً التفاقیة عدم قابلیة جرائم  الحرب والجرائم ضــد اإلنســانیة للتقادم لعام مھما طالت المدة أو قصــرت وفقا

1968.  
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  ثانیا: الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة
ّ في المســتوى الالئق للعیش   ّ المأكل والمشــرب)    (الحق ّ في العمل   -(حق ّ في  -الحق الحق

ّ في الرعایة الصـــحیة   -التعلیم   ّ في الســـكن    -الحق ّ في   -الحق ّ العیش في   -الرعایة االجتماعیة  الحق حق
ّ في الملكیة "االعتداء على الممتلكات") -بیئة نظیفة وخالیة من التدمیر   .الحق

ّ في    ـا ھي التي تخول األفراد الحق ـافیـة في مجملھ ـاعیـة والثق ة واالجتم ـادـی ان الحقوق االقتصــــ
یاـسیة التي یعیـشون في كنفیھا، الحـصول على أو اقتضـاء خدمة اسـاـسیة من الدولة باعتبارھا الجماعة السـ 

وتعتبر من قبیل الحقوق اإلیجابیة التي ال یكفي لممارسـتھا إصـدار القواعد القانونیة وإنما البد من العمل 
وقد نص الدســتور الیمني على كفالة   ،اإلیجابي إلشــباع الحاجات األســاســیة التي تســتھدفھا ھذه الحقوق

ً المادة (الدولة لتكافؤ الفرص لجمیع المواطنین س ً واجتماعیا وثقافیا ً واقتصادیا   .)25یاسیا

  

الحقّ في مســـتوى معیشـــي الئق الحقّ في  -
  الضمان االجتماعي / السكن / الملكیة:

) من اإلعالن العالمي لحقوق 25فیما یخص تحســـین مســـتوى المعیشـــة نصـــت المادة (  
ــة كاف   ــتوى من المعیشـ ّ في مسـ ــخص الحق ــحة والرفاھیة لھ اإلنســـان بأن (لكل شـ للمحافظة على الصـ

وألســرتھ ویتضــمن ذلك التغذیة والملبس والمســكن والعنایة الطبیة وكذلك الخدمات االجتماعیة الالزمة 
ّ في تأمین معیشــــتھ في حاالت البطالة والمرض والعجز والترمل والشــــیخوخة وغیر ذلك من  ولھ الحق

ّ في مســـــاعدة ورعایة   فقدان وســـــائل العیش نتیجة لظروف خارجة عن إرادتھ لألمومة والطفولة الحق
ــرعي ام  ــواء أكانت والتھم ناتجة عن رباط شـ ــتین وینعم كل األطفال بنفس الحمایة االجتماعیة سـ خاصـ

) من الھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 11بطریقة غیر شرعیة) وكذلك نص المادة (
ّ وعلى حق األفراد في التحرر ویؤكد نص المادة على إلتزام الدول بات خاذ التدابیر الالزمة إلنفاذ ھذا الحق

  .من الجوع

ــمان اإلجتماعي وفي الحقوق االجتماعیة واالجتماعیة والتربویة التي ال  ــخص في الض وعلى حق كل ش
) من 22غنى عنھـا لكرامـتھ وللنمو الحر لشـــــخصـــــیـتھ بمـا یتفق مع نظـام ـكل دوـلة ومواردھـا المـادة (

  اإلعالن.

ــاس بھا إال للضــــرورة  ویضــــمن دســــتور الجمھوریة الیمنیة احترام الملكیة الخاصــــة وال یجوز المســ
ــلحة عامة وبتعویض عادل المادة ( ) من االعالن العالمي لحقوق 17ویتفق ھذا مع المادة(  ،)منھ7ولمصـ

ـ  ـان على حق األفراد في التملك بمفردھم أو باالشــتراك مع الغیر وال یجوز تجرید أي ـش خص من اإلنسـ
  .ملكھ بشكل تعسفي

  .یجرم القانون الیمني االعتداء على الممتلكات العامة او الخاصة

ــلح دولي كان أو غیر    ـاني اطراف النزاع المســ كما یلزم القانون العرفي الدولي واإلنســـ
  .دولي عدم اإلعتداء على المنشأة المدنیة والممتلكات الخاصة بما في ذلك المساكن والممتلكات الخاصة
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  :التعلیم / الصحة / البیئة -
ـاســــیة لبناء    ً من األركان األســـ دســــتور الجمھوریة الیمنیة ینص على أن التعلیم واحدا

ـادة ( ـادة ( ،)34المجتمع وتقـدمـھ الم ـأن التعلیم حق لجمیع المواطنین على قـدم 45وأكـد في الم ) منـھ ب
كما نص على إلزامیة التعلیم   ،التربویةوتكفلھ الدولة بإنشــاء المدارس والمؤســســات الثقافیة و  ،المســاواة

یة وتھتم الدولة   ،وإلتزام الدولة بالعمل على محو األمیة ونـشر التعلیم الفني والمھني ،في المرحلة األسـاـس
ــة 32وأكد في المادة (  ،بالنشئ والشباب بصورة خاصة وحمایتھ من اإلنحراف ) على أن التعلیم والصح

ــي توفیرھــاوالخدمات االجتماعیة أركان أساس ــة ف وأكد   ،یة لبناء المجتمع وتقدمھ یسھم المجتمع مع الدول
ــئولیة الدولة والمجتمع وھي واجب دیني ووطني على كل 35في المادة ( ) منھ على أن حمایة البیئة مسـ

  .مواطن
  

) من الدســتور بأنھا حق لجمیع 55وبخصــوص الرعایة الصــحیة تضــمنت المادة (        
ــع فیھا، المواطنین،   ــســات الصــحیة والتوس ـفیات والمؤس ــتشـ ـاء مختلف المس ّ بإنشـ وتكفل الدولة ھذا الحق

ــن  وینظم القانون مھنة الطب والتوسع في ــي بیـــ ـانیة ونشر الوعي الصحـــ ــدمات الصحیة المجــــ الخـــ
  .المواطنیــن

  
یتعلق بالعملیة م بشـــــأن القـانون العـام للتربـیة والتعلیم كل ما 1992) لســــــنة  45وقد نظم القـانون رقم (

ً فھو حقا المادة ( ً تنمویا ً بشــــریا )، وتؤكد 6التعلیمیة وقد نص على أن التعلیم إلى جانب كونھ اســــتثمارا
  .) منھ على مجانیة التعلیم في كل مراحلھ، وتعمل الدولة على وضع خطط لتحقیق ھذا المبدأ8المادة (

  
ـادة (     ـا ورد في الم ك مع م ذي ) من االعالن العـ 26ویتفق ذـل ـان اـل المي لحقوق اإلنســــ

ـاســیة على األقل وكذلك  تقضــي بحق كل شــخص في التعلیم ومجانیة وإلزامیة التعلیم في المراحل األسـ
  ) من العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة.13نص المادة (

ـادة ودور العلم ) (للم52مادة (نص الدستور الیمني على حرمة دور العلم والعبادة في ال ساكن ودور العبــ
  .حرمة وال یجوز مراقبتھا أو تفتیشھا إال في الحاالت التي یبینھـا القانـون)

   :الحقّ في العمل -
ّ في العمل   ّ في العمل أســاســا إلعمال حقوق اإلنســان والتمتع بحیاة   ،لكل فرد الحق ویعد الحق

ّ إتاحة الفرصــة لكل فرد لكســب رزقھ عن طریق أداء عمل یختاره أو یرتضــیھ  كریمة. یشــمل ھذا الحق
ـاد والتوجیھ في مجال   ،بحریة ّ بضـــمان تقدیم االرشــ إن الدولة ملزمة لدى اإلعمال التدریجي لھذا الحق

فضــال عن اتخاذ التدابیر المالئمة لتھیئة بیئة مالئمة تُعزز فرص العمالة المنتجة.   ،الفنيالتعلیم المھني و
وتجدر اإلشارة   ،ویتعین على الدول أیضًا أن تكفل عدم ممارسة التمییز في ما یتعلق بجوانب العمل كافة

لعالمي لحقوق ) من االعالن ا14،  13وتنص المادتین (  ،إلى أن القانون الدولي یحظر العمل القســـــري
ّ في العمل ولھ حریة اختیاره بشــروط عادلة مرضــیة كما ان لھ حق  اإلنســان على أن لكل شــخص الحق

ّ في أجر متســـــاو للعـمل لـكل فرد یقوم بعمل   ،الحمـاـیة من البطـاـلة كمـا أن لـكل فرد دون أي تمییز الحق
ّ في أدر عادل مرض یكفل لھ وألـسرتھ عیـشھ الئقة بكرامة اإلنسـان تضـ  اف إلیھ عند اللزوم وسـائل الحق

ّ في أن ینشأ وینضم إلى نقابات حمایة لمصلحتھ ،أخرى للحمایة االجتماعیة   .لكل شخص الحق
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  األطفال) -النساء  -الالجئین  -(النازحین  :الفئات األشد ضعفا -
ــعیفة، خالل زمن محدود    المعلوم ان اتفاقیات جنیف تھدف إلى حمایة بعض الفئات الضــ

أثناء حدوث نزاع مســـلح لذلك لجأت األمم المتحدة بإصـــدار عدد من االتفاقیات لحمایة تلك الفئات وھو  
ــلم أو وقت الحرب ــواء في وقت الســ ــة بحمایة النســــاء واألطفال  6ومثیالتھا ســ مثل االتفاقیات الخاصــ

لى غیر ذلك من والمعوقین واألقلیات الجنســــیة أو الدینیة أو المھاجرین والالجئین أو عدیمي الجنســــیة إ
  .االتفاقیات

  :النازحین ـ الالجئین -
الخاصـة بالالجئین بأنھم األشـخاص الذین یوجدون خارج بلد جنسـیتھم أو   1951عرفت اتفاقیة    

إقامتھم المعتادة ولدیھم خوف لھ ما یبرره من التعرض لالضطھاد بسبب عرقھم أو دینھم أو جنسیتھم أو 
اجتماعیة معینة أو آرائھم الســیاســیة وال یســتطیع أو ال یرغب بســبب ذلك الخوف أن إنتمائھم إلى فئة 

   .یستظل بحمایة ذلك البلد

ً من طائلة صــراع مســلح  النازحین: ھم أفراد أو جماعات من الناس أجبروا على الفرار من دیارھم ھربا
  .7أو حاالت تفشي العنف أو انتھاكات لحقوق اإلنسان

ـادقت الیمن على    ــع الالجئین  صــ ــة بوضـ م إال أنھ ال 1951اتفاقیة األمم المتحدة الخاصـ
ً في اتفاقیات   ،یوجد تـشریع محلي خاص بالالجئین بما یوائم مع نصـوص تلك االتفاقیة كما أن الیمن طرفا

ـافي الملحقین باإلتفاقیات ـافي الثاني الخاص   ،جنیف األربع والبرتوكولین اإلضــ یحظر البرتوكول اإلضــ
) ارغام األفراد على النزوح عن أراضیھم ألسباب تتصل بالنزاع 17بالنزاع المسلح غیر الدولي المادة (

قتضـت نقلھم ألسـباب أمن األشـخاص المدنیین أو ألسـباب وفي حالة االضـطرار لنقل المدنیین لظروف ا
عسـكریة ملحقة فیجب اتخاذ كافة اإلجراءات السـتقبالھم في ظروف مالئمة من حیث المأوى واألوضـاع 

   .الصحیة الوقائیة والعالجیة والسالمة والتغذیة

في النزاعـات المســـــلـحة غیر اـلدولـیة یســـــري على الجمـاعـات والكیـانـات والمجموعـات   
لعســكریة وشــبھ العســكریة ما یســري على الحكومات وبالتالي فإن المســئولیة في ھذا الشــأن ملقیة على ا

ـان المـدنیین  ة الالزمـة للســـــك ـاـی ـاعـات المســـــلحـة في توفیر الحم ك على الجم عـاتق الحكومـة وھي كـذـل
   .واألشخاص النازحین التي دفعتھم حروب الجماعات المسلحة إلى النزوح

ـافة :النسـاء - ـأن حمایة المدنیین واألماكن  باإلض ـاني بش إلى ما نصـت علیھ قواعد القانون الدولي اإلنس
اآلھلة بالسكان فإن لوضع النساء واألطفال خصوصیة وقت الحرب وكذلك وقت السلم تضمنتھا اتفاقیات 

ـان ومن أھم اإلتفاقیات الدولیة الملزمة   ،جنیف األرفع وكذلك نصـــوص الشـــرعة الدولیة لحقوق اإلنســ
ـاءوا ـاء على جمیع أشـكال التمییز ضـد المرأة (  لخاصـة بحقوق النس ـادقت  )1980اتفاقیة القض والتي ص

م وغایة التشریعات الدولیة في ھذا الجانب ھو تحقیق مبدأ المساواة بین 1984مایو   30علیھا الیمن في 
  .الجنسین وعدم التمییز بسبب النوع اإلجتماعي

ال - ـاقیـة حقوق الطفـل في  :األطـف ـادقـت الجمھوریـة الیمنیـة على اتف ـایو  1صــــ م
ــتراك 1991 م وكذلك على البروتوكول االختیاري التفاقیة حقوق الطفل بشـــأن اشـ

 
 ). 163د. صالح زید قصیلة ـ مرجع سابق صـ ( 6
ًـ اصدارات منظمة الیونیسف  7   م. 2006األشخاص النازحون داخلیا
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كما صــدر  ،2004اغســطس   23) في 2000األطفال في المنازعات المســلحة (
ة   45القـانون رقم  ل واـلذي نظم مختلف الحقوق  2002لســــــن بشـــــأن حقوق الطـف

عیة والمدنیة وغیرھا من الحقوق التي یجب أن یتمتع بھا الطفل بما في ذلك الشـــــر
  ...ألخ.حقھ في الرعایة واالھتمام والصحة والتعلیم والریاضة والثقافة

) من 149وتحت عنوان حمایة االطفال من أخطار النزاعات المســــلحة نصــــت المادة (  
ـانون حقوق الطفـل الیمني على (تعمـل الـدولـة على احتر ـا في ق ـانون الـدولي المنطبق علیھ ام قواعـد الق
  :المنازعات المسلحة ذات الصلة بالطفل وحمایتھ من خالل

  .حظر حمل السالح على األطفال -أ

  .حمایة األطفال من أثار النزاع المسلح -ب

  .حمایة األطفال الذین یعانون من قضایا الثأر -ج

ً في ال -د ً مباشرا   .حربعدم إشراك األطفال إشراكا

   .عدم تجنید أي شخص لم یتجاوز سنھ الثامنة عشرة) -ھـ

ومن الناحیة النظریة فإن القانون الیمني یتوائم مع معظم أحكام اتفاقیة حقوق الطفل 
)1989) (CRCوعلى خالف الممارسات على الواقع (.   
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  المعاییر الدولیة لحقوق االنسان :ثالثا
ــان ھي مجموعة االتفاقیات والوثائق التي تشــــكل منظومة حقوق المعاییر الدولیة لحقوق     االنســ

  :االنسان عالمیا وقد تطورت مع مرور الزمن لتنقسم إلى

 :اتفاقیات تحمى مجموعة كاملة من الحقوق

 )1966العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ( -1
 )1966افیة (العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثق -2
 اتفاقیات تحمى فئات معینة: -3
 )1989اتفاقیة حقوق الطفل ( -4
ـال في  -5 ـاشـــــتراك األطف ـاقیـة حقوق الطفـل المتعلق ب ـاري التف البرتوكول االختی

 )2000المنازعات المسلحة (
ـال واســـــتغالل  -6 ل المتعلق ببیع األطف ة حقوق الطـف ـاقـی ـاري التف البرتوكول االختی

 )2000المواد اإلباحیة (األطفال في البغاء وفى 
 )1979اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ( -7
البرتوكول االختیاري الملحق باتفاقیة القضـــاء على جمیع أشـــكال التمییز ضـــد  -8

 1999المرآة(تلقى الرسائل) 
 )1954اتفاقیة بشأن الحقوق السیاسیة للمرأة ( -9

لسن الزواج وتسجیل عقود الزواج   اتفاقیة بشأن الرضا بالزواج، والحد األدنى -10
)1962( 

 )1950االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین ( -11
 )1966البرتوكول الخاص بوضع الالجئین ( -12
  )اتفاقیة 182اتفاقیات منظمة العمل الدولیة "حقوق اإلنسان "( -13
 )1998اإلعالن الخاص بالمدافعین عن حقوق اإلنسان ( -14
 )1975المعوقین(اإلعالن الخاص بحقوق  -15
مبادئ حمایة األشــخاص المصــابین بمرض عقلي وتحســین الرعایة الصــحیة  -16

 )1991العقلیة (
 )1971اإلعالن الخاص بحقوق المتخلفین عقلیا ( -17
 )2001إعالن بشأن مرض االیدز( -18
 )1990قواعد األمم المتحدة بشأن حمایة األحداث المجردین من حریتھم ( -19
ـایـة حقوق -20 ـاقیـة الـدولیـة لحم ـاجرین وأفراد أســـــرھم  االتف ـال المھ جمیع العم

)1990( 
المكـمل   ،برتوكول مكـافـحة تھرـیب المھـاجرین عن طریق البر والبحر والجو -21

 ) 2000التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة(

  اتفاقیات تواجھ انتھاكات معینة:

 )1984اتفاقیة مناھضة التعذیب ( -1
 )2002اقیة التعذیب" زیارات مقار االحتجاز " (البرتوكول الملحق باتف -2
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 )1965اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري( -3
 )1985االتفاقیة الدولیة لمناھضة الفصل العنصري في األلعاب الریاضیة ( -4
 )1960االتفاقیة الخاصة بمكافحة التمییز في مجال التعلیم ( -5
  )1976الفصل العنصري والمعاقبة علیھا(االتفاقیة الدولیة لقمع جریمة  -6

  

  اتفاقیات توفر حمایة في حاالت معینة " النزاع المسلح "

 )1977) وبرتوكوالھا الملحقان (1949اتفاقیات جنیف األربع ( -1
 )1954اتفاقیة الھاي بشأن حمایة الممتلكات الثقافیة في حالة النزاع المسلح ( -2
اتفاقیة الھاي بشــأن حقوق وواجبات الدول المحایدة واألشــخاص المحایدین في حالة الحرب  -3

)1907 ( 
 )1974إعالن بشأن حمایة النساء واألطفال في حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحة ( -4

  

  :اتفاقیات لحمایة العدالة الجنائیة الدولیة

 )1998النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ( -1
 )1948فاقیة منع جریمة اإلبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا (ات -2
 )1968اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانیة ( -3
لیم ومعاقبة األـشخاص المذنبین بارتكاب جرائم  -4 مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتـس

 )1973حرب والجرائم ضد اإلنسانیة(
  

  :اإلعالنات ومجموعات المبادئ ومدونات السلوك والقواعد النموذجیةمجموعة 
ــ(حمایة السجناء    -دور المحامین   -استقالل السلطة القضائیة   -واجبات الموظفین    -ل

  أعضاء النیابة العامة)
  

  :اآللیات اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان

 النظام العربي)( 2004المیثاق العربي لحقوق اإلنسان الصادر في القاھرة  -1
  )النظام اإلفریقي(المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب الصادر في نیوربي  -2
 (النظام األمریكي) 1969االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان الصادرة في سان خوسیھ  -3
 (النظام األوربي) 1950والحریات الصادرة في روما اتفاقیة حمایة حقوق اإلنسان  -4
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 المصطلحات  :رابعا
 یشیر إلى سلب األفراد وحرمانھم من حقوقھم األساسیة انتھاك حقوق اإلنسان:-

عملیة اسـتعالم منظمة للحصـول على معلومات صـحیحة ومدققة وموثقة عملیة الحصـول على :الرصـد-

 األدلة والبراھین.
ومن كان ھنا ھذه المـصطلح   ،ھي عملیة تـصف اـستخالص الحقائق من أنـشطة الرـصد الحقائق:تقـصي  -

ًا من مصـطلح الرصـد للتأكد من   ،ویُؤدي تقصـي الحقائق إلى قدر كبیر من جمع المعلومات  ،أضـیق نِطاق

 .الحقائق المحیطة بادعاء انتھاك حقوق اإلنسان
ائج عملیة تقصــي الحقائق أو التحقیق فیھا بھدف تنظیم ھي عملیة التســجیل المنظمة لنت :عملیة التوثیق-

 .ھذه المعلومات بطریقة تجعل من السھل استعادتھا عند الحاجة إلیھا

وھي أحد جوانب رصــد   ،تشــیر إلى عملیة تمیل بقدر أكبر من الســلبیة في مالحظة األحداث :المراقبة-

ا في الموقع الذي یتوقع فی ً  .ھ حدوث انتھاك لحقوق اإلنسانحقوق اإلنسان التي تتطلب حضور
فات المنحرفة التي تسـتوجب   ،ھي جمیع األفعال الخارجة عن األخالق والقوانین :الجرائم- ّ وھي التصـر

 .العقاب والحساب

ھي ذلك التصنیف من الحقوق الذي یحمي حریات األفراد من انتھاكات المجتمع أو  :الحقوق السیاسیة-
درة األفراد وحریاتھم بالمشـاركة في المجتمع دون أي تمییز أو تفرقة الحكومة وھذه الحقوق تؤكد على ق

 .عنصریة

ھي تلك الحقوق التي تثبت للفرد بحكم صـفتھ اإلنسـانیة إذ انھا حقوق مالزمة ولصـیقة  :الحقوق المدنیة-

ً في التمتع بھا حیث ال یجب ـاوى الناس جمیعا ـان حیث یتس ً بحقوق اإلنس ـا  بطبیعتھ البشـریة وتسـمى أیض
ــب الجنس أو العرق أو المركز  ــذا النوع من الحقوق بین األفراد بســـــب ان یكون ھنــاك تمییز في ھ

 .اإلجتماعي

ــادیة واالجتماعیة والثقافیة- ــمن الحقوق التي تعالج األوضـــاع االجتماعیة  :الحقوق االقتصـ تندرج ضـ
 .واالقتصادیة األساسیة الضروریة للعیش بكرامة وحریة

ّ في الوجود واحترام روحھ وجسده :الحقّ في الحیاة-  .لكل إنسان الحق

ــة  :الحقّ في األمن- ــھ أو یحبس كنتیج ـان دون خوف أن یُقبض علی حق الفرد في أن یعیش في أمـ

 .فیة إذ أن ذلك لن یحدث إال بناء على قرار ھیئات قضائیةإلجراءات تعس
االشــتراك في االنتخابات و االســتفتاءات المتنوعة و كذلك  :الحقّ في المشــاركة في الحیاة الســیاســیة-

 .حق الترشح للھیئات و المجالس المنتخبة

مالئم لقدراتھ ُیكفل یعني حق العمل لكل فرد في المجتمع في ممارسـة عمل مناسـب و   :الحقّ في العمل-
 .لھ العیش الكریم
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ّ اسـتعمالھ   :الحقّ في الملكیة- ـاحبھ على شـيء مباشـرة، ولھ بموجب ذلك حق ّ یمارسـھ ص ّ عیني ھو حق

ف فیھ ّ  .واستغاللھ والتصر

یقصـــــد بھـا الحریة في الســـــفر إلى أي مكـان داخل حدود الدولة أو خارجھـا  الحقّ في حریة االنتـقال:-
ــت علیھا المادةوحریة العودة   ــمن بعض القیود التي نصـ من  13  إلى الوطن دون قیود أو موانع إال ضـ

 ." لكل فرد حریة التنقل واختیار محل إقامتھ داخل الدولة " :اإلعالن العالمي لحقوق االنسان

یحق لإلنسـان أن یحیا حیاتھ الـشخصـیة داخل مـسكنھ دون مضـایقة أو إزعاج من أحد   الحقّ في الـسكن:-
ــھ أو انتھاك حرمتھ إال في حاالت   ولھذا ــكن فرد من األفراد أو یقوم بتفتیشــ ال یجوز أن یقتحم أحد مســ

 .یحددھا القانون

ّ  حریة الدین والمعتقد: الحقّ في- ّ في حریة الفكر و الوجدان والدین ویشـمل ھذا الحق لكل شـخص الحق

 .ه بتعبد و إقامة شعائرفي التغییر دینھ أو معتقده وحریتھ في إظھار دینھ أو معتقد حریتھ
حق الشــخص في التعبیر عن أفكاره ووجھات نظره الخاصــة ونشــر ھذه اآلراء بوســائل  حریة الرأي:-

 النشر المختلفة

ّ في حریة وســـــائل التعبیر والنشـــــر من الصـــــحافة والمؤلفات وإذاعة   الحقّ في حریة اإلعالم:- الحق
 .المسموعة و المرئیة

 لكل إنسان في أن یتعلم العلوم المختلفة وما یتفرع عن ذلك من نشر العلم.یحق  الحقّ في التعلیم:-

ة االجتمـاع:- ـاع مع من یریـد من األفراد   الحقّ في حرـی تعني ھـذه الحریـة تمتع الفرد بحق في االجتم

األخریین في مكان معین وفي وقت یراه مناســــب لتعییر عن آراء وجھات نضــــره بالخطب والندوات 
 .والمحاضرات

ـاء  ریة تكوین الجمعیات واألحزاب الســـیاســـیة و اإلنضـــمام إلیھا:ح- ّ في تكوین وإنشــ لكل فرد الحق

ـائل التي تھمھم  ـاء اآلخرین للبحث في المسـ الجمعیات واألحزاب الســیاســیة وذلك لالجتماع مع األعضـ
 .ولكل شخص كامل الحریة في االنضمام في الجمعیات القائمة

 في العمل الشـریف الذي یناسـبھ و یختاره بكامل حریتھ و الذي یكفل لھ لكل فرد الحقّ   :الحقّ في العمل-

العیش و تأمین حیاتھ و حیاة أسـرتھ ویجعلھ مطمئنا على حاضـره و مسـتقبلھ و كذا تأمین حصـولھ على 

 .األجر
ھي مباشرة الفرد لألنشطة التجاریة و الصناعیة و ما یتفرع عنھا  الحقّ في حریة التجارة و الصناعة:-

 من تبادل و مراسالت و إبرام عقود و عقد صفقات.

ة:- ة الملكـی ة  الحقّ في حرـی ـارات و المنقوالت و حرـی ـاء األموال من العق ة اقتن ـا حق حرـی ــد بھ یقصـــ
 التصرف فیھا 

المواطنین ســواســیة أمام القانون" وال یمكن أن یتم أي تمییز یعود ســببھ إلى  المســاواة أمام القانون:-

 .و الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعيالمولد أو العرق أ
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ّ في التصــویت في االنتخابات واالســتفتاء   المســاواة في ممارســة الحقوق الســیاســیة:- یقصــد بھا الحق

العامة وحق الترشـــــح لعضـــــویة المجالس النیابیة العامة و اإلقلیمیة واالشـــــتراك في تكوین األحزاب 

 السیاسیة أو الدخول في عضویتھا طبقا للشروط التي یحددھا القانون.والجمعیات 
ّ في تولي الوظائف العامة دون أن  المســاواة في تقلد الوظائف العامة:- ــلیم لجمیع المواطنین بالحق التس

یتسبب اختالف األصل والجنس أو اللغة أو الرأي أو أي سبب آخر في استعباد أحد من تقلد وظیفة عامة 

 الشروط التي حددھا القانون قد توافرت فیھ. مادامت
المســاواة أمام القضــاء وممارســة جمیع األفراد لحق التقاضــي على المســاواة   المســاواة أمام القضــاء:-

 بدون تفرقة بینھم.

ـاء ســریة المراســالت المتبادلة بین   الحقّ في ســریة المراســالت:- وتقضــي عدم جواز انتھاك أو إفشـ

 كانت اتصاالت ھاتفیة أو طرود أو رسائل.األشخاص سواء 
م بالعدوانیة یقوم بھ أحد أفراد األســرة ضــد فرد من أفرادھا، وذلك  :العنف األســري-- ّ ھو أي عمل یتســ

ا یتـسبب  ّ ً في ذلك عدة وسـائل، مم بھدف إلحاق األذى، والـسیطرة، واإلخضـاع بـصورة إجباریّة، مـستخدما

عنّ   .ففي أضرار نفسیة، وجسدیة للشخص المُ
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 الملخص التنفیذي للتقریر

ــى  ،رصــد التقریــر الســنوي لحالــة حقــوق اإلنســان فــي الــیمن   ــرت عل ــي أث ــورات الت التط

ــیمن ــي ال ــوق اإلنســان ف ــة حق ــالل العــام  حال ــي  ،2019خ ــددا مــن الممارســات الت ــي تضــمنت ع والت
.مثلت انتھاكات جسیمة وصارخة لحقوق اإلنسان

دیســـــمبر  31  -ینـایر  1خالل الفترة    )NFHR(لحقوق اإلنســـــان  وثق الملتقى الوطني  حـیث   
ــبعمائة   )9714(عدد  2019 ــعة الف وسـ ــر تسـ  ،كافة المحافظات الیمنیة واقعة انتھاك في  واربعة عشـ

ّ في الحیاة    ،حق من حقوق اإلنســـان )23(طالت وقائع االنتھاكات تلك   ــجل انتھاك الحق أكثر   (القتل)سـ

ــدي ب   ،واقعة انتھاك )2800(الحقوق انتھاكا ب  بلغ عدد   ،واقعة انتھاك )1891(یلیھ االعتداء الجســ

بینما شــكل النســاء   ،%)32.5(اطفال بنســبة   )16629(بینھم    ،ضــحیة )51028(ضــحایا االنتھاكات  
محافظة   ،توزعت على مختلف الشــــرائح االجتماعیة بالمجتمع  ،امرأة )12955(وب   %)25( نســــبة

ــدرت المحافظات ب ــبة   )18013((الحدیدة) تصـ ــحیة وبنسـ ــحایا   %)32.5(ضـ من اجمالي عدد ضـ

ســبعة  )17(القائمة باالنتھاكات  كما بلغت الجھات    ،امرأة )5804(و  ،اطفال )7813(منھم    االنتھاكات
واقعة انتھاك وبنســبة  )3193(تصــدرت(میلیشــیات الحوثي) قائمة تلك الجھات بارتكابھا    ،عشــرة جھة

تلتھـا (المیلیشـــــیـات المســـــلـحة الموالـیة لحكومة   ،من اجمـالي عدد وقائع االنتھـاكات الموثـقة %)32.8(

داء علیھـا في حین   ،واقـعة انتھـاك )1563(الرئیس ھـادي) بـارتكـابھـا   بلغ ـعدد المســـــاكن التي تم االعـت

قائمة المحافظات   (الحدیدة)تصـدرت محافظة  ،محافظة )22(منزل توزعت على    )1008(  خالل العام
 ،منزل   )148(ب   (تعز)تلتھا محافظة   ،منزل )217(یھا ب من حیث عدد المساكن التي تم االعتداء عل

بلـغت المنشـــــأت الحكومـیة والعـاـمة والممتلكـات الخـاصـــــة التي تم االعـتداء علیھـا خالل العـام ـعدد كمـا  

قـائـمة المحـافظـات ب   (الـحدـیدة)تصـــــدرت محـافـظة  ،محـافـظة )22(توزـعت على   ،منشـــــاة )1118(
 (صـعده)ومحافظة   ،)95(ب  ،(عدن)تلتھا محافظة   ،اصـةمنشـأة حكومیة وعامة وممتلكات الخ )117(

وتحدیدا في   ،التراجع لحمایة حقوق  وكان للســــلطات كان للســــلطات الحكومیة دور كبیر في  ،)55(ب 

ـان الیمني )23( ــیة لإلنسـ ـاس ــلطات الحكومیة  ،2019خالل العام    حقا من الحقوق االسـ حیث قامت الس

اما وقائع االنتھاكات التي قامت   ،حقا من حقوق اإلنســــان) 17(واقعة انتھاك طالت   )1272(بارتكاب  
ــم  ،حقا) 17(واقعة انتھاك طالت    )2378(الســلطات الحكومیة بالتحریض الرتكابھا فقد بلغت   كما اتس

اما  ،حقا) 20(واقعة انتھاك طالت    )4592(موقف الســلطات الحكومیة الســلبي حیال االنتھاك فقد بلغ  

ــلطات الحكومیة دور ایجابي تجاھھا فقد بلغت   واقعة  )336(فیما یتعلق بوقائع االنتھاكات التي كان للسـ
واقعة انتھاك طالت  )1136(ع  كما ابدت للســــلطات الحكومیة عدم علمھا بوقو  ،حقا) 14(انتھاك تجاه  

  :وضح ملخصا لھا على النحو اآلتين ،حقا) 12(
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    2019وقائع االنتھاكات التي تم رصدھا في المحافظات خالل العام  - 1
قائمة المحافظات من حیث عدد وقائع االنتھاكات المرصــودة ب   تصــدرت(الحدیدة)  محافظة   

ــبة   )1516( ) ب عدنتلتھا محافظة (  ،من إجمالي وقائع االنتھاكات المرصــودة%  16واقعة انتھاك بنس
ــبة  ) 1504( ــبة   )890() ب تعزتلتھما محافظة (  ،%15واقعة انتھاك وبنسـ  ،%  9واقعة انتھاك وبنسـ

) ب إبومحافظة (  ،%  7.4  واقعة انتھاك وبنســــبة )723(ب )  (أمانة العاصــــمة ومحافظة صــــنعاء
 ،%   5.8واقعة انتھاك وبنســــبة   )566() ب صــــعدهومحافظة ( ،%  6واقعة انتھاك وبنســــبة   )587(

واقعة   )497() ب الضـــــالعومحـافـظة (  ،%  5.7  واقـعة انتھـاك وبنســــــبة )559() ب حـجةومحـافـظة (
) مأربومحافظة (  ،%  4.9) واقعة انتھاك وبنـسبة  484() ب ـشبوهومحافظة ( ،%  5.1انتھاك وبنـسبة  

 ،%   3.5واقعة انتھاك وبنسبة  ) 348() ب  البیضاءمحافظة (  ،%  3.9واقعة انتھاك وبنسبة    )384(ب 
واقعة  )275() ب حضرموتومحافظة (  ،%  3.1واقعة انتھاك وبنسبة    )307() ب الجوفومحافظة (

) ذمارومحافظة ( ،%  2.7واقعة انتھاك وبنســبة  ) 264() ب أبینومحافظة (  ،% 2.8  انتھاك وبنســبة
ــبة   )238(ب  ــبة   )231() ب لحجومحافظة (  ،% 2.4واقعة انتھاك وبنس  ،%   3.3واقعة انتھاك وبنس

ــبة   )112() ب المحویتومحافظة ( واقعة ) 101() ب عمرانومحافظة (  ،%  1,1واقعة انتھاك وبنســ
) المھرة ومحافظة (  ،%  0,61واقعة انتھاك وبنســبة   )60() ب  ریمھفظة (ومحا ،%  1انتھاك وبنســبة  

واقـعة انتھـاك وبنســـــبة  )20() ب ســـــقطرىومحـافـظة ( ،% 0,49واقـعة انتھـاك وبنســــــبة   )48(ب 
0,20%.  

حیث تصـــدر شـــھر  ،2019تفاوتت وقائع االنتھاكات المرصـــودة من شـــھر آلخر خالل أشـــھر العام  
تاله شــــھر   ،واقعة انتھاك )1185(قائمة األشــــھر من حیث وقائع االنتھاكات المرصــــودة ب (یونیو)  

ــطس) ــھر    ،واقعة انتھاك) 956(ب   (أغسـ ــھر    ،واقعة انتھاك )950(ب  (مارس)وشـ ب   (اكتوبر)وشـ
وتوزعت بقیة الوقائع على بقیة اشــھر   ،واقعة انتھاك  )794(ب   (یولیو)وشــھر    ،واقعة انتھاك )933(

   :ادناه )1(النحو المبین بالجدول التفصیلي رقم  العام على
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) یوضح توزع أعداد وقائع االنتھاكات المرصودة في المحافظات خالل 1جدول تفصیلي رقم (
  2019أشھر العام 

 االجمالي  دیسمبر  نوفمبر  اكتوبر  سبتمبر  اغسطس  یولیو  یونیو  مایو  ابریل  مارس فبرایر   ینایر المحافظة  م
أمانة العاصمة ومحافظة   1

 صنعاء 
42 30 36 31 71 56 91 66 43 100 74 83  723 

 1504 100 121 151 44 224 137 145 72 94 136 177 103 عدن 2
 890 91 102 93 192 64 57 62 20 89 63 34 23 تعز 3
 1516 101 94 152 83 100 115 193 266 142 120 101 49 الحدیدة  4
 275 27 18 21 17 25 24 52 11 17 46  11 6 حضرموت  5
 559 39 27 41 43 25 40 75 36 39 113 51 30 حجھ  6
 264 44 31 49 23 7 4 27 19 15 31 6 8 أبین  7
 566 20 31 40 15 23 15 129 52 40 120 45 36 صعده  8
 231 17 21 16 19 24 17 14 7 37 22 15 22 لحج  9

 112 11 4 10 0 9 5 11 13 7 12 18 12 المحویت  10
 384 13 12 18 52 44 44 63 9 30 43 34 22 مأرب 11
 484 47 52 71 18 59 17 69 7 45 35 26 38 شبوه  12
 307 7 17 11 46 13 17 61 26 34 29 12 34 الجوف  13
 60 8 3 6 0 0 15 15 5 0 3 0 5 ریمھ 14
 497 48 45 51 37 98 28 35 39 17 34 35 30 الضالع  15
 101 3 5 7 9 5 13 11  11 12 18 5 2 عمران 16
 348 19 11 21 23 31 43 47 18 45 48 15 27 البیضاء  17
 238 16 20 23 26 31 19 30 21 9 14 20 9 ذمار 18
 48 9 5 9 0 15 2 2 4 2 0 0 0 المھرة  19
 587 33 41 40 39 83 91 88 22 32 27 45 46 إب  20
 20 6 1 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 سقطرى  21

 9714 742 735 933 729 956 794 1185 729 737 950 680 544 االجمالي 
  

     2019الحقوق التي طالتھا وقائع االنتھاكات في المحافظات خالل أشھر العام  -2
لـقد طـاـلت وقـائع االنتھـاكـات أنـفة اـلذكر أعاله معظم الحقوق الســـــیـاســـــیة   

واالقتصــادیة والمدنیة واالجتماعیة والثقافیة والقانونیة حیث بلغ عدد حقوق اإلنســان 
  .2019حق بكافة المحافظات خالل العام  )23(التي طالتھا وقائع االنتھاكات 

ـاة  ّ في الحی ـاك الحق ل)ســـــجـل انتھ ـا ب أكثر الح  (القـت ـاك واقـعة  )2800(قوق انتھ
ّ في   ،واقعة انتھاك )1891(یلیھ االعتداء الجســــدي ب   ،انتھاك یلیھما انتھاك الحق

داء على الممتلكـات) ب  ة (االعـت واالعتقـال واالخفـاء   ،واقـعة انتھـاك )1118(الملكـی
ّ في السـكن ب   ،واقعة انتھاك )929(القسـري واالحتجاز التعسـفي ب  وانتھاك الحق

ّ في   ،واقـعة انتھـاك )576(ومحـاوـلة القـتل ب   ،واقـعة انتھـاك )618( وانتھـاك الحق
ــول على   ،واقعة انتھاك  )309(حریة التنقل والســــفر ب  ّ في الحصــ وانتھاك الحق

 ،واقـعة انتھـاك  )186(واالختطـاف ب   ،واقـعة انتھـاك )280(الـخدمـات الطبـیة ب 
واقـعة ) 145(والتـھدـید ب   ،واقـعة انتھـاك )171(مـلة ب والتـعذـیب وســـــوء المعـا

ـاك ّ في التعلیم ب  ،وانتھ ـاك الحق ـاك )142(وانتھ ّ في  ،واقعـة انتھ ـاك الحق وانتھ
ّ في العـمل ب   ،واقـعة انتھـاك )138(حرـیة التجمع ب  واقـعة  )124(وانتھـاك الحق

ـاك ة الرأي والتعبیر ب   ،انتھ ّ في حرـی ـاك الحق ـا )75(وانتھ وانتھـاك   ،كواقعـة انتھ
ّ في المحـاكـمة العـادـلة ب   )65(واالعـتداء الجنســـــي ب   ،واقـعة انتھـاك )66(الحق

ّ في المـستوى   ،واقعة انتھاك )27(والعنف األـسري ب   ،واقعة انتھاك وانتھاك الحق
ّ المـأـكل والمشـــــرب) ب  ة   ،واقـعة وانتھـاك) 19(الالئق للعیش (حق وانتھـاك حرـی

ّ العیش في بیـئة نظیـفة وخـالیة   ،تھـاكواقـعة وان) 16(اـلدین والمعتـقد ب  وانتھـاك حق
ـاك )5(من التـدمیر ب  ـائع انتھ ـایـة  ،وق ّ في الحصـــــول على الرع ـاك الحق وانتھ
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وزواج القاصرات "الزواج   ،وقائع انتھاك  )3(االجتماعیة (الضمان االجتماعي) ب 
   .واقعة وانتھاك) 2(المبكر" ب 

  

حقوق اإلنسان التي طالتھا وقائع االنتھاكات خالل ) یوضح توزع 1جدول الرسم البیاني رقم (
  2019العام 

  
  

    2019ضحایا االنتھاكات في المحافظات خالل أشھر العام  -3
 )16629(بینھم    ،ضــــحیة )51028(بلغ عدد ضــــحایا االنتھاكات    

ـاء نسـبة  ،%)32.5(اطفال بنسـبة    )12955(ب %)25(  بینما شـكل النس
ضـــــحیة  )18013(محـافـظة (الـحدـیدة) تصـــــدرت المحـافظـات ب  ،امرأة

 )7813(منھم    من اجمالي عدد ضــــحایا االنتھاكات  %)32.5(وبنســــبة  
ضحیة وبنسبة  )5950(تلتھا محافظة (عدن) ب  ،امرأة )5804(و  ،اطفال

ـال )946(بینھم   %)11.6( ـاء )1184(و  ،اطف ثم محـافظـة (تعز)  ،نســــ
 )1513(و  ،اطفال )2355(بینھم   %)10.5(ضحیة وبنسبة   )5407(ب

ـاء ضــحیة وبنســبة  )3518(و(أمانة العاصــمة ومحافظة صــنعاء) ب  ،نسـ
وتوزع بقیة الضحایا على   ،نساء )742(و  ،اطفال )807(بینھم    %)6.8(

  :ادناه )3(بقیة المحافظات على النحو المبین بالجدول التفصیلي رقم 

  

  

القتل
2800

االعتداء الجسدي
الحقّ في 1891

الملكیة
االعتقال واالخفاء القسري واالحتجاز التعسفي1118

929

الحقّ في السكن
618

محاولة القتل 
576

الحقّ في حریة التنقل والسفر
309

الحقّ في الصحة
280

االختطاف
186

التعذیب وسوء المعاملة
180

التھدید
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التعلیم
142 حق التجمع

138

الحقّ في العمل
124

حریة 
الراي 
والتعبیر

75

الحقّ في المحاكمة العادلة
66 االعتداء الجنسي

65

العنف 
األسري

27

الحقّ في 
المستوى 
الالئق 
للعیش  

19

حریة الدین 
والمعتقد

16

حقّ العیش في بیئة 
نظیفة وخالیة من 

التدمیر
5

حق الضمان االجتماعي
3

"الزواج المبكر"زواج القاصرات 
2

القتل
االعتداء الجسدي
الحقّ في الملكیة
االعتقال واالخفاء القسري واالحتجاز التعسفي
الحقّ في السكن
محاولة القتل 
الحقّ في حریة التنقل والسفر
الحقّ في الصحة
االختطاف
التعذیب وسوء المعاملة
التھدید
الحقّ في التعلیم
حق التجمع
الحقّ في العمل
حریة الراي والتعبیر
الحقّ في المحاكمة العادلة
االعتداء الجنسي
العنف األسري
الحقّ في المستوى الالئق للعیش  
حریة الدین والمعتقد
حقّ العیش في بیئة نظیفة وخالیة من التدمیر
حق الضمان االجتماعي

"الزواج المبكر"زواج القاصرات 



 حالة حقوق اإلنسان في الیمن  
 

  
  

 (NFHR)صادر عن امللتقى الوطين حلقوق االنسان 
 

  325من  37صفحة رقم 

 

) یوضح توزع أعداد الضحایا وفقا للحقوق التي تم  2التفصیلي رقم (الجدول 
  2019انتھاكھا بالمحافظات خالل العام 

 االجمالي النساء االطفال ذكور المحافظة م
 3518 742 807 1969 أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء  1
 5950 1184 946 3820 عدن 2
 5407 1513 2355 1539 تعز 3
 18013 5804 7813 4396 الحدیدة 4
 480 123 32 325 حضرموت 5
 3063 856 770 1437 حجھ 6
 837 162 164 511 أبین 7
 2249 250 1091 908 صعده 8
 1102 216 315 571 لحج  9

 2408 730 550 1128 المحویت 10
 645 138 74 433 مأرب 11
 984 79 42 863 شبوه 12
 476 69 64 343 الجوف 13
 150 22 48 80 ریمھ 14
 1916 371 502 1043 الضالع 15
 144 13 9 122 عمران 16
 1083 198 415 470 البیضاء 17
 1182 254 475 453 ذمار 18
 66 0 0 66 المھرة 19
 1314 231 157 926 إب 20
 41 0 0 41 سقطرى 21

 51028 12955 16629 21444 االجمالي

  

   2019الجھات القائمة باالنتھاكات خالل العام  -4

سـبعة عشـرة جھة قائمة   )17(عدد   2019بلغت الجھات القائمة باالنتھاكات خالل العام    
واقعة انتھاك وبنســــبة  )3193(باالنتھاك تصــــدرت(میلیشــــیات الحوثي) قائمة تلك الجھات بارتكابھا  

تلتھـا (المیلیشـــــیـات المســـــلـحة الموالـیة لحكومة   ،من اجمـالي عدد وقائع االنتھـاكات الموثـقة %)32.8(
واقـعة  )1081(ین المجھولین) ب یلیھمـا (المســـــلح  ،واقـعة انتھـاك )1563(الرئیس ھـادي) بـارتكـابھـا  

واقعة  )822(و (التشـــكیالت العســـكریة والقوات األمنیة التابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي) ب   ،انتھاك
ـاك ـاك )577(و (المواطنین) ب   ،انتھ ة في   ،واقعـة انتھ دعم الشـــــرعـی و(قوات دول التحـالف العربي ـل

ـا  ـابھم ـارتك ـاك )545(الیمن) ب ـابھم   ،واقعـة انتھ ـارتك و(قوات الجیش الموالي لحكومـة الرئیس ھـادي) ب
و (قوات الجیش السعودي)   ،واقعة انتھاك  )531(  و (السلطات األمنیة) بارتكابھا  ،واقعة انتھاك )541(

ــمى "القوات و    ،واقعة انتھاك) 270(بارتكابھ   ــویة تحت مسـ ــلحة المنضـ ــیات المسـ (المجامیع والمیلیشـ
و(الســـــلطات ألحكومیھ األخرى)   ،واقعة انتھاك  )222(المشـــــتركة في الســـــاحل الغربي") بارتكابھا  

و (األســـرة) بارتكابھا   ،واقعة انتھاك )63(و (تنظیم القاعدة) بارتكابھ    ،واقعة انتھاك  )187(بارتكابھا  
و (تنظیم اـلدوـلة اإلســـــالمـیة   ،واقـعة انتھـاك )34() بـارتكـاـبھ القطـاع التجـاريو (  ،واقـعة انتھـاك )39(

ــالح الجو التابع للجیش األمریكیة) بارتكابھ    ،واقعة انتھاك )17("داعش") بارتكابھ   واقعة  )16(و (ســ
  .واقعة انتھاك )13(والسلطات القضائیة بارتكابھا  ،انتھاك
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) یوضح أعداد وقائع االنتھاكات التي ارتكبتھا الجھات القائمة باالنتھاكات 3رقم (التفصیلي الجدول 
  2019بالمحافظات خالل 

 م

ت 
اكا

تھ
الن

ع ا
قائ

 و
تھا

طال
ي 

الت
ق 

قو
لح

ا
  

نیة
ألم

ت ا
طا

سل
ال

یة   
وم

حك
 ال

ات
لط

لس
ا

یة   
ضائ

الق
ت 

طا
سل

ال
  

دي 
ھا

س 
رئی

 ال
مة

كو
لح

ي 
وال

الم
ش 

جی
ت ال

قوا
دي   
ھا

س 
رئی

 ال
مة

كو
لح

یة 
وال

الم
حة 

سل
الم

ت 
شیا

یلی
الم

  

ثي 
حو

 ال
ات

شی
یلی

م
  

س  
جل

للم
عة 

تاب
ة ال

منی
 األ

ات
قو

وال
یة 

كر
عس

 ال
الت

شكی
الت

بي 
نو

لج
ي ا

قال
النت

ا
  

ى  
سم

ت م
تح

یة 
ضو

لمن
ة ا

لح
مس

 ال
ات

شی
یلی

الم
ع و

امی
مج

ال
ي" 

غرب
ل ال

اح
لس

ي ا
ة ف

رك
شت

الم
ت 

قوا
"ال

  

بي 
عر

 ال
ف

حال
 الت

ول
ت د

قوا
  

ي 
ود

سع
ش ال

جی
ت ال

قوا
  

دة 
اع

الق
یم 

نظ
ت

  

ش"
اع

"د
یة 

الم
الس

ة ا
دول

 ال
ظیم

تن
كي  

مری
 اال

ش
جی

 لل
بع

لتا
و ا

لج
ح ا

سال
  

ین 
ھول

مج
 ال

ین
لح

مس
ال

  

ین 
طن

موا
ال

  

رة
الس

ا
  

ري 
جا

الت
ع 

طا
الق

  

لي 
جما

اال
  

 2800 0 0 184 441 13 14 46 159 239 107 129 635 617 165 0 0  51 القتل   1

 1891 0 0 200 213 3 2 10 38 91 35 262 508 296 140 0 0  93 االعتداء الجسدي  2

 576 0 0 40 138 0 0 4 23 28 7 35 190 80 20 0 0  11 محاولة القتل  3

 145 0 0 14 16 0 1 2 0 0 5 22 51 23 0 0 3  8 التھدید  4

5 
االعتقال واالخفاء  
القسري واالحتجاز 

 التعسفي 
131  11 0 79 117 395 138 34 7 17 0 0 0 0 0 0 0 929 

 186 0 0 11 47 0 0 1 0 0 4 12 0 89 22 0 0  0 االختطاف  6

التعذیب وسوء   7
 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 92 3 19 0 0  59 المعاملة 

 65 0 10 17 25 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0 0  0 االعتداء الجنسي  8

 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 العنف األسري 9

زواج القاصرات  10
 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 "الزواج المبكر" 

الحقّ في المحاكمة   11
 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 31 9 3 6 2  11 العادلة 

حریة الراي  12
 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 43 10 0 0 10  4 والتعبیر 

 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 63 23 10 0 8  22 حریة التجمع  13

الدین حریة  14
 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0  0 والمعتقد 

 142 0 0 2 0 0 0 0 0 4 3 5 78 5 3 0 42  0 الحقّ في التعلیم 15

 124 34 0 0 0 0 0 0 0 18 0 20 30 14 0 0 7  1 الحقّ في العمل  16

 280 0 0 8 7 0 0 0 0 10 0 1 138 30 0 0 86  0 الحقّ في الصحة  17

حریة  الحقّ في  18
 309 0 0 1 25 0 0 0 0 17 2 60 138 41 0 0 0  25 التنقل والسفر 

 618 0 0 29 52 0 0 0 11 38 3 37 299 36 45 0 3  65 الحقّ في السكن  19

 1118 0 0 71 117 0 0 0 22 93 10 82 460 161 35 7 10  50 الحقّ في الملكیة  20

الحقّ في المستوى   21
 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0  0 الالئق للعیش 

حق الضمان   22
 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0  0 االجتماعي 

23 
حقّ العیش في بیئة  
نظیفة وخالیة من 

 التدمیر 
0  5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

 9714 34 39 577 1081 16 17 63 270 545 222 822 3193 1563 541 13 187  531  االجمالي 
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  325من  39صفحة رقم 

 

  بیانات عن (منازل المواطنین) التي تم االعتداء علیھا -5
منزل توزعت على  )1008(بلغت عدد المسـاكن التي تم االعتداء علیھا خالل العام عدد   

ــدرت محافظة   ،محافظة )22( قائمة المحافظات من حیث عدد المســـاكن التي تم االعتداء   (الحدیدة)تصـ
ـا ب  ـا محـافظـة   ،منزل )217(علیھ  ،منزل  )105(ب  (عـدن)ومحـافظـة  ،منزل )148(ب  (تعز)تلتھ
ـالع)ومحافظة  ــعده)ومحافظة    ،منزل  )83(ب   (الضـ ــمة ومحافظة(و    ،منزل )73(ب   (ص  أمانة العاص

ــنعاء وتوزعت   ،منزل  )42(ب  (حجة)ومحافظة    ،منزل  )56(ب  (اب)ومحافظة    ،منزل )67(ب   )ص
ــاكن التي تم االعتداء علیھا بین المحافظات على النحو المبین بجدول الرســــم البیاني رقم   )2(بقیة المســ

  :أدناه

  

  2019) یوضح (المنازل السكنیة) التي تم االعتداء علیھا خالل العام 2جدول الرسم البیاني رقم (

  

  

  الحقّ في الملكیة   - 6

ـأت الحكومیة والعامة والممتلكات الخاصـة التي تم االعتداء علیھا خالل العام    بلغت المنش
ـاة )1118(عدد  قائمة المحافظات ب   (الحدیدة)تصــدرت محافظة  ،محافظة  )22(توزعت على   ،منشـ

 (صعده)ومحافظة   ،)95(ب   ،(عدن)تلتھا محافظة   ،منشأة حكومیة وعامة وممتلكات الخاصة )117(
ـأت الحكومیة والعامة والممتلكات الخاصــة بین المحافظات على النحو   ،)55(ب  وتوزعت بقیة المنشـ

   :أدناه )5(المبین بالجدول رقم 
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العامة والخاصة) التي تم االعتداء علیھا خالل  (الممتلكات عدد   ) یوضح4الجدول التفصیلي رقم (
  2019العام 

 االجمالي  الممتلكات الخاصة   المنشأت الحكومیة والعامة   المحافظة  م
 85 53 32 أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء  1
 165 136 29 عدن 2
 140 99 41 تعز 3
 291 252 39 الحدیدة  4
 22 13 9 حضرموت  5
 70 47 23 حجھ  6
 16 2 14 أبین  7
 77 58 19 صعده  8
 8 6 2 لحج  9

 5 4 1 المحویت  10
 35 28 7 مأرب 11
 17 8 9 شبوه  12
 35 15 20 الجوف  13
 7 7 0 ریمھ 14
 29 20 9 الضالع  15
 10 8 2 عمران 16
 27 23 4 البیضاء  17
 13 8 5 ذمار 18
 12 11 1 المھرة  19
 48 36 12 إب  20
 6 4 2 سقطرى  21

 1118 838 280 االجمالي 

  

حـماـیة حقوق  دور الســـــلـطات الحكومـیة حـیال  –7
  2019في المحافظات خالل العام  اإلنسان

ة دور كبیر في   د كـان للســـــلطـات الحكومـی  ،التراجع لحمـاـیة حقوق لـق
 ،2019خالل العام    حقا من الحقوق االســـاســـیة لإلنســـان الیمني )23(وتحدیدا في  

حقا ) 17(واقعة انتھاك طالت  )1272(حیث قامت الســـــلطات الحكومیة بارتكاب 
ــلطات الحكومیة بالتحریض   ،من حقوق اإلنســان اما وقائع االنتھاكات التي قامت الس

د بلغـت   ـا فـق ـابھ ـاك طـاـلت  )2378(الرتك ـا) 17(واقعـة انتھ ـا اتســـــم موقف  ،حق كم
واقعة انتھاك طالت  )4592(  الســـــلطات الحكومیة الســـــلبي حیال االنتھاك فقد بلغ

ة دور  ،حقـا) 20( امـا فیمـا یتعلق بوقـائع االنتھـاكـات التي كـان للســـــلطـات الحكومـی
ــلطات  ،حقا) 14(واقعة انتھاك تجاه   )336(ایجابي تجاھھا فقد بلغت   كما ابدت للسـ

دور   ســنتناول ،حقا) 12(واقعة انتھاك طالت   )1136(الحكومیة عدم علمھا بوقوع  
ـانســمیة حیال  الســلطات الر  2019في المحافظات خالل العام   حمایة حقوق اإلنسـ

یبین الجدول التوضــیحي   ،على نحو اعمق وتفصــیلي في الباب الخامس من التقریر
ـاندور السـلطات الرسـمیة حیال    أدناه توزع )5(رقم  على النحو  حمایة حقوق اإلنس
  :االتي
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في المحافظات خالل   حمایة حقوق اإلنسان) دور السلطات الرسمیة حیال 5الجدول التوضیحي رقم (
  2019العام 

  

  

  

 

  

 

 

  

  

  

  

الحقوق التي طالتھا وقائع    م
 االنتھاكات 

وقائع  
االنتھاكات  
التي قامت  
السلطات  
الحكومیة  
 بارتكابھا 

وقائع االنتھاكات  
التي قامت السلطات  

الحكومیة  
بالتحریض  
 الرتكابھا 

وقائع االنتھاكات  
التي كان  
للسلطات  

الحكومیة دور  
 سلبي تجاھھا 

قائع االنتھاكات  
التي كان  
للسلطات  

الحكومیة دور  
 ایجابي تجاھھا 

قائع االنتھاكات  
التي ابدت  
للسلطات  

الحكومیة عدم  
 علمھا بوقوعھا 

 اجمالي 

 2800 454 167 948 1015 216 القتل  1
 1891 216 47 970 425 233 االعتداء الجسدي  2
 576 138 11 265 131 31 محاولة القتل  3
 145 16 8 87 23 11 التھدید  4
 929 0 34 533 141 221 االعتقال واالحتجاز  5
 186 47 5 23 89 22 االختطاف  6
 180 0 7 92 3 78 التعذیب وسوء المعاملة  7
 65 35 0 21 9 0 االعتداء الجنسي  8
 27 27 0 0 0 0 األسري العنف  9

 2 2 0 0 0 0 الزواج المبكر  10
 66 0 4 31 9 22 الحقّ في المحاكمة العادلة  11
 75 0 1 50 10 14 حریة الراي والتعبیر 12
 138 0 0 75 23 40 حریة التجمع  13
 16 0 0 16 0 0 حریة الدین والمعتقد  14
 142 0 3 85 9 45 الحقّ في التعلیم  15
 124 0 34 50 32 8 الحقّ في العمل  16
 280 7 0 147 40 86 الحقّ في الصحة  17
 309 25 2 199 58 25 الحقّ في حریة التنقل والسفر  18
 618 52 3 365 85 113 الحقّ في السكن  19
 1118 117 10 613 276 102 الحقّ في الملكیة  20
 19 0 0 19 0 0 العقاب الجماعي  21
 3 0 0 3 0 0 االجتماعي حق الضمان  22
 5 0 0 0 0 5 الحقّ في البیئة  23

 9714 1136 336 4592 2378 1272 االجمالي 



الباب الثاني2

احلقوق املدنية والسياسية



1 - احلّق يف حرية الدين واملعتقد
2 - احلّق يف حرية الرأي والتعبري

3 - احلّق يف حرية التجمع

ية
ّ
 يف احلر

ّ
احلق

الفصل األول
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  في حریة الدین والمعتقد الحقّ  - 1
تور أن اإلـسالم ھو دین الدولة والـشریعة مصـدر كل ـشيء    یعلن الدـس
وھو ینص على حریة الفكر والتعبیر "ضــمن حدود القانون " لكنھ   .التشــریع

ـانون التحول من اإلســـــالم إلى دین آخر ،ال یـذكر حریـة الـدین  ،یحظر الق
   .والتبشیر الموجھ نحو المسلمین

ــریعة ھي أســـاس النظام القانوني وتختص محاكم الدرجة    الشـ
ــایا المدنیة والجنائیة والتجاریة   وینص   ،والشــــخصــــیةاألولى بمعالجة القضــ

ویســـمح لغیر المســـلمین بالترشـــح   ،الدســـتور على أن یكون الرئیس مســـلماً 
ــیة القائمة اســــاس دیني   ،للبرلمان ــیاســ  ،كما ال یحظر القانون األحزاب الســ

كما ال یوجد قانون لتســجیل   ،ویحظر القانون التبشــیر الموجھ ضــد المســلمین
 ،عامة تعلیم الدیانات األخرىكما ال یتوفر في المدارس ال  ،المجموعات الدینیة

  .ویحظر قانون األسرة زواج المرأة المسلمة الزواج من غیر المسلمین

ملیون حتى دیسـمبر  28.6یقدر إجمالي عدد السـكان في الیمن بــــــ    
% 65منھم    ،% من السـكان ھم من المسـلمین99(تقدیر). أكثر من  2019

إلى المذھب الزیدي   ینتمون %35ینتمون إلى المذھب الشـــافعي "الســـنة" و
 ،% من السـكان من الیھود والبھائیین والھندوس والمسـیحیین 1و    ،"الشـیعة"

كمـا تشـــــیر التـقدیرات ،كثیر منھم الجئون أو من األجـاـنب المقیمین المؤقتین
  .یھودیا ما زالوا یتركزون في صنعاء وریدة 50إلى أن حوالي 

ـام    ـادة بق  ،بین الحكومـة 2014الصـــــراع الـذي انـدلع في ع ی
ـار هللا بقیادة الحوثي ،الرئیس عبد ربھ منصــور ھادي ـفھ   ،وأنصـ والذي یصـ

ــلطة اإلقلیمیة بین إیران  ــراع على السـ كثیر من المراقبون بأنھ "جزء من صـ
وقد رافق الصراع انواع   ،التي یحكمھا الشیعة والسعودیة التي یحكمھا السنة"

  .مختلفة من العنف الطائفي

ـاك )16(ملتقى الوطني  وثق ال 2019م اخالل العـ    للحق  واقعـة انتھ
(أمانة تصـــدرت   ،محافظة )11(تم رصـــدھا في   ،في حریة الدین والمعتقد

ــنعاء)  ــمة ومحافظة صــ تلتھا   ،وقائع انتھاك )4(ب   بقیة المحافظاتالعاصــ
وقائع )  2(ب (الحدیدة)  ومحافظة   ،وقائع انتھاك)  3(ب (المحویت)  محافظة 

(تعز وحضــرموت والجوف والضــالع وعمران والمھرة ومحافظات   ،انتھاك
بینما لم یتم رصد أي وقائع في   ،واقعة انتھاك واحدة لكال منھم)  1(ب وإب)  

  .بقیة المحافظات

حیث  ،وقائع االنتھاكات المرصودة من شھر آلخرتفاوتت  كما    
(مایو تاله شـھري   ،واقعة انتھاك )8(قائمة األشـھر ب (یونیو)  تصـدر شـھر 

ب (مارس ونوفمبر)  وشــھري   ،واقعة انتھاك لكال منھما  )3(ب ) وأغســطس
ــھر    ،واقعة انتھاك لكال منھما )2( ــبتمبر وأكتوبر)  واشــ ب (ینایر وابریل ســ
  .واقعة انتھاك لكال منھم )1(
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في  الحقّ  تفاصیل عدد من الحاالت التي تعرضت النتھاك )1(یوضح المرفق رقم   
  :على النحو الوارد أدناه 2019خالل العام  حریة الدین والمعتقد

   بالقذائف  :2019ینایر   5بتاریخ ً افاد سكان محلیون بان میلیشیا الحوثي شنت صباح الیوم السبت قصفا
ً جسیمة   ،على أحد المساجد الواقعة في منطقة الجبلیة بمدیریة التحیتا جنوب مدینة الحدیدة مخلفة أضرارا

 .بالمسجد

   انســحب المصــلون من أحد مســاجد صــنعاء بعد أن حول الخطیب   :2019ســبتمبر   21صــنعاء بتاریخ
ــماه "ثورة   ـارة إلى انقالب الحوثیین على   21خطبتي الجمعة إلى خطاب دعائي لما أس ــبتمبر" في إشـ س

الحكومة الـشرعیة. وقال ـشھود عیان إن خطیب مـسجد القلیصـي الواقع في حي الرقاص خصـص الجزء 
راض الصــراع التاریخي بین یزید بن معاویة والحســین بن علي بن أبي طالب األول من الخطبة الســتع

ــجد وقد اعتادوا على ھذا النوع من الخطاب الذي یعتبر  ــلین بقوا في المسـ ونال من األول، إال أن المصـ
وحـسب الـشھود الذین تحدثوا لمراـسل "المـصدر أونالین"   ،امتداداص لخطاب الـشیعة في العالم اإلـسالمي

ســبتمبر" في إشــارة إلى االجتیاح  21طیب بدأ القســم الثاني من خطبتھ بتمجید ما یصــفھا "ثورة  فإن الخ
ـات الدولة بالقوة وحین   ،المسـلح الذي نفذتھ ملیشـیات الحوثي للعاصـمة صـنعاء واسـتیالئھا على مؤسـس

سـبتمبر التي   26مضـى الخطیب، الذي أرسـلتھ الجماعة للخطبة حول ھذه المناسـبة، في النیل من ثورة  
یسـتعد الیمنیون لإلحتفاء بذكراھا خالل األىام القادمة بدأ المصـلون بمغادرة المسـجد على نحو الفت، ما 

وتسـتغل جماعة   ،خل الجامعدفع الخطیب إلى اختصـار الخطبة وإتمام الصـالة بمن تبقى من المصـلین دا
الحوثیین في مناطق ـسیطرتھا المسـاجد والمؤـسسـات التعلیمیة للترویج لخطاب الجماعة وـشرعنة الجرائم 
التي ارتكبتھا بحق الیمن، حیث كان انقالب الجماعة ھو بدایة حرب شـــاملة دخلت فیھا الیمن منذ خمس 

 .العالم سنوات وتسببت في دمار واسع وأسوأ أزمة إنسانیة شھدھا

    ـاریخ ـالي  :2019 أغســـــطس 30بت ـابع للمجلس االنتق ة من قوات الحزام األمني الت دمـت قوات امنـی أـق
 الجنوبي على اعتقال الداعیة أسامة منصور مكرد إمام وخطیب مسجد الروضة بمنطقة القلوعة بعدن 

    الیتیم التنمویة أقدمت میلـشیا الحوثي باالعتداء على خطیب مـسجد مؤـسـسة   :2019ـسبتمبر   13ـصنعاء
ــالة الجمعة ــة أثناء ص ــیا الحوثي  ،في حي النھض ــر میلش ـاھد عیان من إن عناص قاموا بإنزال   ،وأفاد شـ

ـابتھ بحالة  ــربھ بأعقاب البنادق إلى حد إصـ ــبیبي من على المنبر بالقوة وض ــجد عبدهللا الض خطیب المس
 .إغماء

    ــبتمبر   23عمران ــبعة مد  قتل طیران التحالف العربي  :2019سـ ــرة واحدة، فجر الیوم سـ نیین من أسـ
اإلثنین، بغارة جویة اـستھدفت منطقة الـسواد بمدیریة حرف سـفیان في محافظة عمران (ـشمالي ـصنعاء) 
ً من القـصف ما  ت إلیھ أـسرة المواطن صـالح مقفح ھربا ّ ً فر وقال مـصدر طبي أن الغارة اـستھدفت مـسجدا

فرق اإلنقاذ تمكنت من انتشـال جثث الـضحایا من أدى إلى مقتل جمیع أفراد األـسرة وأوـضح المـصدر أن 
 .تحت أنقاض المسجد وھم صالح مقفح وأمھ وزوجتھ وأربعة من أطفالھ

   ـاجد صـنعاء   :2019سـبتمبر   27صـنعاء قال مصـلون إن ملیشـیا الحوثي منعت الجمعة أحد خطباء مس
یات  لحین تابعین لملیـش من إكمال خطبتھ بعد ثنائھ على مناقب بعض الصـحابة وبحـسب المصـلین فإن مـس
ـالح الكولي"  الحوثي منعوا خطیب الجمعة في مسـجد العنقاء بحي الحصـبة وسـط العاصـمة صـنعاء "ص

ئھ على مناقب بعض الصـحابة ومنھم "عمر بن الخطاب وعائشـة بنت الصـدیق من إكمال خطبتھ بعد ثنا
ــة أثناء خطبة  ــحابیین عمر وعائش ــي هللا عنھما" وذكروا أن الخطیب الكولي بعد ذكره لمناقب الص رض
ــى وقاموا بمقاطعة الخطیب وإنزالھ بالقوة من على المنبر قبل  ــلحون الحوثیون فوض الجمعة أحدث المس
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حوثي وأثار تصــرف عناصــر الملیشــیات بحق الخطیب في حرم المســجد، اســتیاء   اســتبدالھ بخطیب
وغضــبا عارما لدى أغلبیة المصــلین الذین آثر أغلبھم مغادرة المســجد على إكمال الصــالة بعد ما حدث 
ـاجد صـنعاء النتھاكات واسـعة من قبل ملیشـیات الحوثي التي فرضـت خطباء من أتباعھا  وتعرضـت مس

ــر ــتخدامھا كمراكز للتعبئة بالقوة وحولت عش ــالً عن اس ــلحة فض ـاجد إلى ثكنات ومخازن لألس ات المسـ
الطائفیة ویروج خطباء المساجد الحوثیون لشعارات ومعتقدات الجماعة إضافة إلى تحریض الناس على 

 االلتحاق بالجبھات.

   ــبوه ــالح أمس الجمعة   :2019أكتوبر    19ش ــلحة تتبع حزب اإلص على أكتوبر   18اعتدت مجامیع مس
حیث   ،مصــلین بعد صــالة الجمعة في جامع عمر بن عبد العزیز في مدینة عتق عاصــمة محافظة شــبوه

ـادات كالمیة نتیجة قیام شـــخص ینتمي لحزب اإلصـــالح بإلقاء كلمة مســـتفزة  ووقع االعتداء بعد مشــ
ــالة الجمعة ــلین بعد صــ لذي أثار األمر ا  ،ھاجم فیھا المجلس االنتقالي الجنوبي بطریقة تكفیریة  ،للمصــ

ــیات لقمع  ــر من الملیشــ ــتدعى تدخل عناصــ ــرین فقاموا باالعتراض على كلمتھ ما اســ حفیظة الحاضــ
  .المحتجین

    أغلقت ملیشــیا الحوثي الیوم الجمعة عدد من المســاجد في مدیریة ســنحان   :2019أكتوبر   25صــنعاء
وقال مصـــدر محلي في   .التابعة لمحافظة صـــنعاء إلجبار الناس على الصـــالة في المســـاجد التابعة لھم

ـاجد في قریة مقولة  ـال الیوم الجمعة أفاد الســكان بان القیادي الحوثي او عدیل قام بإغالق احد مسـ اتصـ
  .التابعة لمدیریة سنحان إلجبار الناس للصالة في مساجدھم

    ــیات  :2019نوفمبر   2ذمار ـادر محلیة في محافظة ذمار، ان ملیش الحوثي ضــیقت الخناق   أكدت مصـ
اعة الســـــلفیین بمحافظة ذمار خالل االیام الماضـــــیة ونفذت عدد من االعتقاالت واالقتحامات على جم

منعت الشیخ   لمراكز جماعة الشیخ محمد اإلمام في المحافظة وأفادت المصادر محلیة بان ملیشیا الحوثي
ة للجمـاـعة محـمد بن عـبدهللا اإلمـام القـائم على مركز دار الـحدـیث في ـمدیـنة معبر من بنـاء مســـــاـجد تـابعـ 

الســلفیة منھا مســجد في بیت راشــد جھران ومســجد في حارة التوبة جوار منزل عارف العدیني ویونس 
عبادي ووفق المصـادر فإن آخر المسـاجد التي تم منعھ من بنائھا كان في حارة الزمزمي الجھة الجنوبیة 

د جـا ذھـا ـعدة من المركز بجوار عمـارة أحـمد مصـــــلح الرداعي ولفـتت إلى أن ـھذا التصـــــعـی ء بـعد تنفـی
اعتقاالت للخارجین للدعوى ما بین وقت وآخر ومنعت الملیشــــیا خروج دعاة من المركز العلمي بمعبر 

مركز   ،إلى مدیریة الحدأ وعتمة وغیرھا من المدیریات وكشــفت المصــادر عن اقتحام ملیشــیات الحوثي
ــوكاني غرب مدینة ذمار واعتقلت القائم على المركز قبل   ــبوع االمام الشـ ــراحھ ومنحتھ اسـ ان تطلق سـ

  إلغالق المركز وذكرت المصادر أن الملیشیا قامت بمصادرة كتب دینیة واعتقلت حاملیھا 

    اســــتھدفت ملیشــــیا الحوثي، الیوم الخمیس، مســــجد عمر بن الخطاب في   :2019نوفمبر 14الحدیدة
ــلحة  ــجد باألسـ ــیا الحوثي قصـــفت المسـ مدیریة التحیتا جنوب الحدیدة وأفادت مصـــادر محلیة بأن ملیشـ
ً كبیرة وذكرت المصـادر إلى أن ھذا االسـتھداف لیس األول الذي  المتوسـطة والثقیلة وألحقت بھ أضـرارا

ــیا الح ــكریة تقوم بھ ملیشـ ــف دور العبادة إضـــافة إلى تحویلھا لثكنات عسـ وثي وتنتھك الحُرمات وتقصـ
  .ومخازن للسالح

    أقدمت ملیشــــیا الحوثي باالعتداء على فقیھ زیدي في الجامع الكبیر في  :2019دیســــمبر   4صــــنعاء
ي إن ملیشــیا الحوث   ،صــنعاء القدیمة لعدم تدرســیھ مالزم وكتیبات حســین الحوثي وقال محمد الضــیعة

اعـتدت على رـجل اـلدین الزـیدي أحـمد علي الضـــــیـعة أثنـاء قیـاـمھ بـتدریس القرآن الكریم بـالجـامع الكبیر 
الصــریع حســین  أن الحقد الحوثي على والده یأتي بعد رفضــھ لتدریس كتیبات مالزم  وأضــاف الضــیعة
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ــرطا لبقائھ للتدریس في الجامع الكبیر   ــیعة أن بدر الدین الحوثي والتي اعتبروھا الحوثیین شـ وأكد الضـ
ــجد القیادیین  ھذا اإلعتداء على والده لیس للمرة األولى بل للمرة الرابعة على التوالي بعد أن اقتحم المسـ
ـابط أمن الجامع الكبیر أن  ــغل ضـ الحوثین الذریرة والحاضــري ووضــح الضــیعة أن الذریرة والذي یش

مدیریة بالد الروس بمحافظة صـــــنعاء   لدیھم توجیھات من القیادي الحوثي فؤاد ناجي والذي ینتمي إلى
ـھذا وینتمي القیـادي الحوثي اآلخر   ،والمعین من قـبل الحوثین نـائبـا لوزیر األوقـاف في حكوـمة االنقالبین

ــنحان وجلھم من محافظة  ــر التابعة لمدیریة ســ ــیعة إلى قریة بیت حاضــ الذي قام باالعتداء على الضــ
  .الطوق

    ــمبر   11ذمار ــیا :2019دیس ـاء بمحافظة ذمار ومنعوا إقامة أغلقت ملیش ــجد الفتح للنسـ ت الحوثي مس
وأفاد ســــكان محلیون أن المســــلحین الحوثین اقتحموا المســــجد بطریقة ھمجیة واجبروا   ،الصــــالة فیھ

یذكر أن   ،الطالبات التي یدرســـن القرآن فیھ على المغادرة بقوة الســـالح، ومن ثم تم إغالقة بشـــكل كلي
تحمت ذات المسجد التابع للرجال واعتقلت اإلمام والخطیب الشیخ إسماعیل ملیشیات الحوثي سبق وان اق

 الوصابي، ووضعتھ في أحد سجونھا السریة ألیام، ومن ثم استبدلتھ بإمام وخطیب موالي لھا.
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  في حریة الرأي والتعبیر الحقّ  - 2
ــتور الجمھوریة الیمنیة للیمن وفق المادة (   ) بان 41ینص دســ

ّ في المشاركة في الحیاة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة "لكل مواطن   الحق
وعلى الدولة أن تضــــمن حریة التفكیر والتعبیر عن الرأي   ،والثقافیة في البلد

) من 6وتلزم المادة (  ،ضمن حدود القانون"  ،في الكالم أو الكتابة أو التصویر
تور بالتقید باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسـان ً كما   ،الدـس تور حقوقا یضـمن الدـس

أخرى مرتبطة بحق حریة التعبیر مثال حق المشـــاركة في حقول الســـیاســـیة 
ــت   ،والعمل واالتحادات ومنھا الحقوق العلمیة والثقافیة وغیرھا وفقا لما نصــ

ـادة ( إال أن ھـذا الحكم ینص على أن ھـذه الحقوق یجـب أال  ،)57علیـھ الم
ــتور" بل بطریق ــة للدســ ــتور تمارس بطریقة "معارضــ ة "تخدم أھداف الدســ

  ."صیاغة غامضة" یمكن أن تخضع لتفسیرات متعددة و تعسفیة

وعلى الرغم من الضــمانات الدســتوریة التي تم مناقشــتھا أعاله، فإن   
ً قاسـیة وصـعبة المنال 25قانون الصـحافة والمطبوعات رقم ( ) یفرض قیودا

ففي المادة   ،الصــــحفیینعلى حریة اإلعالم ویوفر المجال إلمكانیة ســــجن 
  .) قائمة ب من القیود على اإلعالمیین أخذھا بعین االعتبار103(

ــحافة والمطبوعات تحفظ الحقّ 104المادة (   ) من قانون الصــ
ـانون  ــد تحـت ق ة أشـــ في محـاكمـة اإلعالمیین "من دون التحیز إلى أي عقوـب

ــجنوا تحت قوانین أخرى  ،آخر" ــحفیین أن یسـ ل قانون مثا ،اال انھ یمكن للصـ
العقوبات الذي یحد من ممارســــة حریة التعبیر من خالل صــــیغة غامضــــة 
ومستعمالً تعابیر مثال "في مصلحة األمن القومي" أو "ضمن حدود القانون". 

مثال االرتداد عن  –وفي قانون العقوبات الئحة بعدة جرائم خطابیة، بعضــھا  
  .الدین یحكم بعقوبة اإلعدام

ون الصـحافة والمطبوعات على أن الوصـول ) من قان3تنص المادة (  
ـأكیـد على ھـذا  ـاد الت ـات ھو أحـد حقوق المواطنین الیمنیین. ویع إلى المعلوم

ّ في التمعن في التقاریر 16المبدأ في المادة ( ) التي تذكر أن للصـحفي "الحق
ــلطات التي تملك ھذه  ــمیة والوقائع والمعلومات والبیانات وأنھ على الس الرس

ــتعمالھا"المواد أن تم ــحفي / ة معرفة وجودھا واسـ ویبقى اإلذعان   ،كن الصـ
ــریعي  ــة. وإن غیاب التطبیق التشــ لھذه المبادئ اإلیجابیة قلیالً في الممارســ
ـا لطلـب الوصـــــول إلى الســـــجالت  یعني عـدم وجود إجراءات معترف بھ

ال یوجد أي  ،الرســــمیة أو مھلة لإلجابة على ھذه الطلبات إضــــافة إلى ذلك
ً لإلقرار بـاإلذعـان إلى ـھذه الطلبـات أم المقـاییس مـحدد ـا فیمـا ینقص  ،ة قـانونی

ً باالسـتئناف في حال لم یتم االسـتجابة على طلبھ بشـكل  ً مضـمونا الطالب حقا
  .مالئم

على الرغم من الحمایة الدستوریة لحریة التعبیر فإن اإلشراف   
والرقابة من قبل الحكومة الشرعیة المعترف بھا دولیا ومیلیشیا الحوثي تدخال 
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ً في أنشـــــطة وســـــائل اإلعالم مما أدى في بعض األحیان إلى إغالق   ،أحیانا
   .ترنت وفرض قیود على نشر التقاریر والتدخل في خدمة االن  ،مكاتب اإلعالم

ــھد العام     ً  ،2019وش ً في وتیرة توقیف ومحاكمة األفراد بناء ارتفاعا
على التعبیر عن رأیھم في مواقع التواصــل االجتماعي أو بســبب مشــاركتھم 
في االعتصـامات واالحتجاجات أو بـسبب تعبیرھم عن رأیھم بوسـائل التعبیر 

شـــــطین األخرى، ومن ھؤالء مجموـعة من الصـــــحفیین واإلعالمیین والنـا
ــیا  ــلطة ملیشــ واألفراد جرى اعتقالھم من قبل أجھزة األمن الواقعة تحت ســ

أو   ،الحوثي أو من قـبل أجھزة األمن التـابـعة للحكوـمة وتـحدـیدا في ـمدیـنة تعز
من قبل ســلطات األمن التابعة لما یســمى المجلس االنتقال الجنوبي المدعوم 

بین التخابر مع دول   مإلیھوقد تراوحت التھم المنســــوبة    ،من دولة اإلمارات
التحالف العربي وتقویض نظام الحكم أو التحریض على مناھضــة الســلطات 
الحكومیة والقیام بعمل من شـــــأنھ اإلخالل بالنظام العام وتعریض ســـــالمة 

   .المجتمع للخطر

تتزاـید مـآســـــى الصـــــحفیین واإلعالمیین النـاتـجة عن الحرب   
ھنة ال ِ ومناخ الحریات وصــل إلى   ،صــحافةالدائرة في الیمن وتداعیاتھا على م

 ،واإلخفاء القسري  ،واستخدامھم كدروع بشریة  ،حد القتل واالحتجاز التعسفي
ة العـمل  ــدي والمنع من مزاوـل داء الجســـ ووقف الرواـتب واالختطـاف واالعـت

ر تلك االنتھاكات بل   ،والتصـــــویر والتھدید والمحاكمة والتعذیب ِ ولم تقتصـــــ
ــ"الخیانة  10وصـلت إلى حد محاكمة   صـحفیین وإدانتھم من قبل الحوثین بــــ

ــوأ بما یجعل الوضــع اإلعالمي في الیمن    ،ومطالبات بإعدامھم  ،العظمى" بأس
  .أحوالھ خالل السنوات الخمس الماضیة

طـاـلت   واقـعة انتھـاك )75(  وثق الملتقى الوطني 2019خالل العـام    
ـافظـة )13(توزعـت على   ،حریـة الرأي والتعبیر ـافظـة  ،مح ســـــجلـت مح

ــبة  (الحدیدة) ــمة ومحافظة و  ،واقعة انتھاك) 17(ب   أعلى نسـ (أمانة العاصـ
ثم   ،واقعة انتھاك)  11(ب (تعز)  تلتھما محافظة   ،واقعة  )13(ب صـــنعاء)  

ـالع وذمار)  ومحافظتي    ،وقائع انتھاك) 7(ب (عدن) محافظة  ) 6(ب (الضــ
 ،وقـائع انتھـاك ) 4(ب (حضـــــرموت) ومحـافـظة   ،وقـائع انتھـاك لكال منھمـا

ــبوه وإب وأبین)  ومحافظات  ومحافظتي   ،ك لكال منھموقائع انتھا)  3(ب (شـ
ـاء)   بینما لم یتم رصــد أي   ،واقعة انتھاك لكال منھما) 1(ب (مأرب والبیضـ

  .وقائع في بقیة المحافظات
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) یوضح توزع عدد وقائع انتھاك الحقّ في (حریة  3جدول الرسم البیاني رقم (
  2019) في المحافظات خالل العام الرأي والتعبیر

  
    

بلغ عدد الجھات القائمة بانتھاك الحقّ في حریة (حریة الرأي والتعبیر)    
) 43(قائمة تلك الجھات بارتكابھا  (میلیشیات الحوثي)جھات , تصدرت  )6(

وقائع انتھاك , و ) 10(بارتكابھا (الســــلطات الحكومیة) واقعة انتھاك , تلتھا 
ــلحة الموالیة لحكومة الرئیس ھادي) ــیات المس وقائع ) 10(بارتكابھا   (المیلیش

ــكریة والقوات األمنیة التابعة للمجلس االنتقالي انتھاك , و  ــكیالت العسـ (التشـ
ــلطات األمنیة)وقائع انتھاك , و  ) 7(بارتكابھا  الجنوبي) ) 4( بارتكابھا  (الســ

(المجامیع والمیلیشــیات المســلحة المنضــویة تحت مســمى  وقائع انتھاك , و 
 واقعة انتھاك  ) 1(بارتكابھا  "القوات المشتركة في الساحل الغربي)"

  

  

  

  

حریة الرأي والتعبیر الحقّ في انتھاك  تفاصــیل عدد من وقائع )2(یوضــح المرفق رقم    
  :على النحو الوارد أدناه 2019خالل العام 

   أثناء خروجھ من الدار التي كان   محمد علي المقري  تم اختطاف الصــــحفي  :2019مارس  16بتاریخ
یسـكن فیھا وذلك في محافظة مأرب التي لجأ إلیھا بعد مالحقة الحوثیین لھ. لقد أكدت التقاریر انھ معتقل 

ــجناء الذین افرج لدى دا ــرتھ بزیارتھ. وذكر بعض الس ــماح ألس ــي بمأرب ولم یتم الس ــیاس ئرة األمن الس
یونیو/حزیران  16عنھم وكـانوا مـعھ اـنھ یعـاني من حـاـلة صـــــحـیة مـتدھورة. وـقد توـفت زوجـتھ بتـاریخ  

ً. ولم تعرف لحد اآلن طبیعة  2019 ـفیا ٍ كبیر بعد اعتقال زوجھا واحتجازه تعســ ــغط حیث كان تحت ضـ
مع مجموعة من المواقع  2010لتھم الموجھة ضــده. لقد بدأ محمد علي المقري عملھ الصــحفي ســنة ا

  اإللكترونیة وبعد ذلك كتب لعدة صحف محلیة.

   ــیا محلیة تتبع محافظ محافظة :2019یولیو   3بتاریخ ـادر محلیة بان میلیشــ راجح   لمھرةا افادت مصـــ
ـفى یحیى الســواري من   باكریت قامت بمنع الصــحفي تصــویر مواطنین جرحى كانوا یرقدون بمســتشـ

ونقلھ  اعتقالھمصادرة جواز سفره وكل وثائقھ ووقامت ب  ،الغیضة بعد أن أصیبوا برصاصھا بوقتٍ سابق
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وقد افاد السـواري بانھ   ،2019 أغسـطس 27لیتم االفراج عتھ في تاریخ    ،بین عدة سـجون غیر رسـمیة
لمحافظات أخرى وال الســـــفر خارج الیمن ألن بحوزتھم، "ال أســـــتطیع الذھاب   :تعرض للتعذیب قائال

وذكر كذلك في منـشوره، "طوال فترة االعتقال   ،باإلضـافة إلى أن أخي ما یزال مخفي قـسریا لدیھم أیضـا
ــوب العینین ویداي مقیدة إلى ظھري ٍ معصـ ــجن في التحقیق   .لم أكن أدري أین أنا، تم نقلي ألكثر من سـ

 ،دي وصـل لحد الصـعق بالكھرباء والتھدید بقتل أخي الصـغیر بدر تعرضـت لتعذیب شـدید نفسـي وجسـ 
مضـــیفا بقولھ "أضـــربت عن الطعام لمدة أســـبوع كامل مطالبا بتســـلیمي للنیابة العامة لكنھم في النھایة 

قبل خمسة  2019أغسطس /آب    22" واضاف قائالً، "نقلوني آخر مرة في .أجبروني على األكل بالقوة
منشــور إلى زنزانة أشــبھ بمكب نفایات بداخل معســكر للشــرطة العســكریة حدیث أیام من كتابة ھذا ال

 .االنشاء، وجدت في زنزانتي الجدیدة فرصة للھروب من السجن ومن ھاجس اإلنتحار المزمن"

    وذـلك من قبل   محفوظ البعیثي و  یحیى البعیثي  تم اعتقـال الصـــــحفیین :2019  أغســـــطس 20بتـاریخ
نة تعز والتي تتبع الرئیس عبد ربھ منـصور ھادي حیث قامت بإقتیادھما من االـستخبارات العـسكریة بمدی

ــراحھما بتاریخ   بدون توجیھ أیة  2019أغســطس /آب   22الفندق الذي كانا یقیمان فیھ. لقد تم اطالق س
  تھم محددة ضدھما.

    ــبتمبر    10بتاریخ ــلحة مقر وزارة اإلعالم الكائن بمدیریة المعال  :2019سـ ـابة مسـ في   اقتحمت عصــ
ـمدیـنة عـدن عنوة وقـاـمت بـالقوة بتغییر مفـاتیح مكـاـتب اإلدارات العـاـمة بـاـلدیوان والعـبث بمكونـات ووثـائق 
ــري وكیل الوزارة الموقوف عن العمل والمحال للتحقیق  الدیوان. واتھمت الوزارة المدعو أیمن النواصـ

 .ر الناجمة عن ذلكواآلثار واألضرا ،وحملتھ كل ما یترتب على قیامھ باقتحام مقر الوزارة

    بســجن صــحافي یمني، ســنة كاملة   ،أصــدرت میلیشــیا الحوثي  :2019ســبتمبر    10صــنعاء ً حكما
تمرة في مصـادرة   ،باإلضـافة إلى غرامة مالیة تقدر بنصـف ملیون لایر في إطار ممارسـاتھا القمعیة المـس

ـادر إعالمیة إن  الحریات الصـحافیة واإلعالمیة والتعتیم على انتھاكاتھا في مناطق سـیطرتھا وقالت مص
ً بحبس  ً قضـائیا محكمة الصـحافة والمطبوعات، الخاضـعة لسـیطرة الحوثیین في صـنعاء، أصـدرت حكما

ــنة كاملة مع ــدي، س ــحافي أحمد األس ـافة الى إیقاف محرك  الص ــف ملیون لایر، إضـ النفاذ وتغریمھ نص
ً أكد فیھ أن األمر قضـى بحبـسھ لمدة عام مع النفاذ تبدأ من  ً صـحافیا بحث "صـحافتك" ونـشر األـسدي بیانا
ـایا  ً لقرار منع الحبس في قضـــ ً إلى أنھ تم إیداعھ الحبس خالفا ــیرا تاریخ النطق باألمر یوم االثنین، مشــ

ــر والرأي،   ـامن معھ "لرفع الظلم الذي وقع بھ والھادف إلى تكمیم النشـ ــدا الجمیع الوقوف والتضــ مناشـ
األفواه وقمع الحریات العامة"، حسب تأكیده وأوضح الصحافي األسدي أن ھذا الحكم جائر والذي قضى 
بإدانتھ في قضـیة نـشر منـسوبة لمحرك صـحافتك رغم كونھ لیس ناـشرا وبحـسب إعالمیین، فإن ھذا أول 

من نوعھ في تاریخ القضـاء والصـحافة الیمنیة، كون األسـدي ناقالً لألخبار عبر محركھ اإلخباري،  حكم
ً یأتي ھذا في الوقت الذي ال یزال فیھ  ً مختطفا في سـجون المیلیشـیات الحوثیة   13ولیس ناشـرا صـحافیا

إطالق سراحھم، منذ أربع سنوات حیث رفضت اإلفراج عنھم، رغم المناشدات المحلیة والدولیة بسرعة 
دون قید أو شــرط یذكر أن المیلیشــیات الحوثیة عمدت على إغالق مواقع أھلیة وحزبیة، وشــنت حملة 
ـفیة،  ـفوف الصــحافیین، وعملت على تكمیم األفواه، وفرضــت إجراءات تعسـ اختطافات واســعة في صـ

  ة.ومنعت الصحافیین من العمل المیداني باإلضافة إلى حجب غالبیة المواقع اإلخباری

    ــنعاء ــبتمبر  10ص ــیا الحوثي   :2019س ــنعاء عن قیام میلیش ــمة ص ـادر مطلعة في العاص ـفت مصـ كشـ
بفرض إتاوات مالیة طائلة على مالكي شــبكات اإلنترنت "الوایرلس" إتاوات مالیة طائلة وبحســب إفادة 

فة عـدد من مالك تـلك المحالت فـإن عنـاصـــــر تـابـعة للملیشـــــیـات وموظفون موالون لھـا في مكـاـتب الثقـا
ــبكات "الوایرلس"، وإجبارھم  ــتھدفت مالكي ش ـفیة اس َّذوا حمالت میدانیة تعسـ بمدیریات أمانة صــنعاء نف
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 ،تحت قوة الســــالح على دفع إتاوات مالیة غیر قانونیة، بذریعة عمل تراخیص جدیدة من مكاتب الثقافة 
ــیی ــبوعین الماضـ ــبكات قد فوجئوا بنزول حمالت حوثیة مكثفة األسـ ـاف مالكي الشـ ن إلى محالھم وأضــ

ـالغ مـالـیة غیر قـانونـیة  ة فـجة وعنصـــــرـیة، على دفع مب وأمـاكن وجودھم، إلجبـارھم بطرق اســـــتفزازـی
ــیل من التھم ویجبر على دفع مبالغ  ــیات یوجھ لھ ســ ــیرین إلى أنھ من لم یلتزم بدفع إتاوات للملیشــ مشــ
ــن  ــیــ ــزمــ ــتــ ــلــ ــمــ ــر الــ ــیــ ــغــ ــة لــ ـاعــ ــمـــ ــجــ ــن الــ ــب مــ ـأدیــ ــتـــ ـ ــة ـك ـفــ ـاعـــ   . مضـــــــ

ً لسـلسـلة من االنتھاكات غیر المبررة التي تنفذھا الملیشـیات ویشـار الى أن انتھاكات الحوثی ن تأتي تتویجا
ّ عدد مـستخدمي اإلنترنت بالیمن بلغ  2014منذ إـشعالھا الحرب في ـصیف   حیث تقول تقاریر رـسمیة إن

% من إجمالي عدد السـكان، ما یعد أقل نسـبة في منطقة 24.6ألف مسـتخدم بنسـبة    911سـتة مالیین و
ــط ــرق األوسـ ــرعتھا على   ،الشـ میجا بایت، بینما یتم تقدیم خدمة   4ویقدّم الیمن خدمة منزلیة ال تزید سـ

ً   250میجا بایت) أي ما یعادل   1024جیجا بایت ( 1إنترنت منزلي في دول أخرى تصــل إلى   ضــعفا
د الوحید، أي (یمن نت) ّ ــرعة التي یقدّمھا المزو ــعار اإلنترنت في الیمن مرتفعة جداً   ،أعلى من السـ  وأسـ

ّ ھونج كونج تقدّم خدمة أسرع بـــــ  مرة من أعلى سرعة تقدّمھا   250على مستوى المنطقة والعالم، إذ أن
  "یمن نت" وبسعر أقل من ربع سعر الخدمة ذاتھا.

    إقدام نیابة ومحكمة   ،أـصدر محرك ـصحافتك االخباري بیان ـصحفي حول :2019ـسبتمبر    15ـصنعاء
بوق الصـحافة والمطبوعات بصـنعاء الخاضـعة لسـ  یطرة الحوثیین االثنین الماضـي حكما جائرا وغیر مـس

في تأریخ الصـــــحافة الیمنیة، بحق محرك البحث اإلخباري العالمي "صـــــحافتك" وبحق مالكھ ومدیره 
ــجن بموجب حكمھا الجائر الذي تضــمن إدانة  ــدي الذي اقتادتھ المحكمة للس الزمیل الصــحفي أحمد األس

النفاذ وتغریمھ مبلغ خمســمائة ألف لایر وأغالق محرك صــحافتك للزمیل األســدي وســجنھ لمدة عام مع  
وذلك في قـضیة نقل المحرك لخبر منـشور في عدد من المواقع اإلخباریة وقال البیان   ،اإلخباري العالمي

أن "المحكمة ذبحت بحكمھا الجائر حریة الصــــحافة والرأي والتعبیر وقضــــت على ما تبقى من ھامش 
لھ مثیل في تاریخ الجمھوریة الیمنیة بل ولم یصدر مثل ھكذا حكم إبان الحكم   دیمقراطي وھوما لم یسبق

." وأضـاف " إن مثل ھكذا حكم جائر وغیر مسـبوق بات .م1990الشـمولي في حقبة شـطري الیمن قبل  
ــتور وقوانین البالد وعلى المواثیق واألعراف  أرھابا لحریة الصــحافة والرأي والتعبیر وأنقالبا على دس

ـفا لما تبقى منھا ومن ھامش دیمقراطي الدولی ة وعلى كل المكتسـبات التي تحققت للحقوق والحریات ونس
" ودعا محرك صـــــحـافـتك االخبـاري زمالء الكلـمة في بالط صـــــاحـبة الجاللة وكافة نقـابات واتحـادات 

ــحافة، والمھتمین والمدافعین عن الحقوق والحریات في الیمن والعالم، للتضــــامن معھ ومع مدی ره الصــ
حتى أسقاط ھذا الحكم الجائر وإطالق سراح   ،الزمیل األسدي، لمواجھة الجور والظلم اللذان وقع علیھما

أفرجت نیابة الصـحافة والمطبوعات عن  2019سـبتمبر   17الزمیل األسـدي من السـجن", وفي تاریخ  
على خلفیة   تھالـصحفي المـستشـار أحمد األـسدي مدیر محرك ـصحافتك اإلخباري العالمي عقب تقیید حری

ً قضـى بإدانتھ في قضـیة نشـر منسـوبة لمحرك صـحافتك الذي یتداول عناوین أخبار المواقع  ً جائرا حكما
وأن المواقع والصـــــحف   ،رغم كوـنھ لیس نـاشـــــراً   ،والصـــــحف ووكـاالت األنبـاء اإللكترونـیة العـالمـیة

اإلخباریة ھي مصـــدر   ووكاالت األنباء اإللكترونیة التي حررت الخبر ونشـــرتھ في صـــحفھا ومواقعھا
ــى منطوق الحكم بحبس الزمیل  ــحافة والمطبوعات وقضــ ً لقانون الصــ ــؤولیة وفقا الخبر وتتحمل المســ

وإغالق محرك بحث ”صــــحافتك”   ،ألف لایر یمني 500األســــدي لمدة عام وغرامة مالیة تقدر بمبلغ  
ــدي ردود فعل   ــد الزمیل األسـ ـادر ضـ ً اإلخباري العالمي وأثار الحكم الجائر الصــ ً كبیرا ــعة وجدال واسـ

وتضـــامن شـــعبي وســـیاســـي وصـــحفي ومنظمات حقوقیة وإعالمیة یمنیة وعربیة ودولیة التي طالبت 
اإلفراج عنھ كونھ غیر مسـئول عن ما ینشـر من عناوین األخبار في المحرك الذي یدیره بدوره  بسـرعة

استئناف الحكم الجائر   أوضح الزمیل المستشار أحمد األسدي مدیر محرك بحث صحافتك أنھ تقدم بطلب
ــكر الجزیل واالمتنان ً بالش ــحفیین والحقوقیین والمثقفین   متوجھا  تعالى ومن ثم لكافة اإلعالمیین والص
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ــكریة وكافة فئات ومنظمات المجتمع المدني  ــیات االجتماعیة واألكادیمیة والعس ــخص ــیین والش ــیاس والس
ـائیة إلى اال ـامنین معھ ودعا األسـدي السـلطة القض سـتعانة بمختص أو خبیر فني في مجال برمجة المتض

  .المواقع ومحركات البحث االخباریة في النظر لمثل ھكذا قضایا

    اقدمت قوة امنیة تابعة للشـرعیة بمنطقة شـقرة اعتقال مراسـل صـحیفة "عدن   :2019سـبتمبر   24أبین
وھو مراسـل صـحیفة الغد" في المدینة وقامت قوة أمنیة بمحاولة مداھمة منزل الصـحفي اشـرف وجدي 

"ـعدن الـغد" بشـــــقرة لكن االھـالي منعوھم عن ذـلك وقـال وـجدي ان منزـلھ تعرض لمحـاوـلة االقتحـام في 
  .حین لم یكن بداخلھ

    تقدم الصـحافي خالد محسـن دالق عضـو نقابة الصـحافیین الیمنیین ببالغ إلى   :2019سـبتمبر    20تعز
صـاص علیھ من قبل مجھول وأوـضح ب "اتقدم الیكم نقیب الـصحافیین الیمنیین حول تھدیده و اطالق الر

ة فجر یوم الجمـعة  ل مجھول علي یرـكب دراـجة نـارـی بـھذا البالغ العـاـجل عن اطالق رصـــــاص من قـب
ــر من نافذین   20  الموافق ــكل مباش ــبتمبر امام منزلي و وفراره بعد ذلك وذك بعد ان تلقیت تھدیدا بش س

ــرق ا ــیة لي بمحكمة جنوب ش وتدخلھم لمحاولة ارغامي على التنازل على   ،المانةعلى خلفیة وجود قض
ـاء وعلیھ فاني ادعوكم التخاذ اجراءاتكم النقابیة  القضـیة ولما كان من المفروض ان ال سـلطة على القض

واســتنكار   ،والقانونیة لما من شــانھ حمایتنا نحن اعضــاء نقابة الصــحافیین الیمنیین بموجب الئحة النقابة
. كون ذلك یعد قانونا من الجرائم .متأخرة لیال ع االمنین واسـتھداف حیاتھم بأوقاتاسـالیب التھدید وتروی

یمة واطالبكم بإصـدار بالغ عن النقابة تنكار ما حصـل لي من تھدید مباـشر على حیاتي وترویع   الجـس باـس
  .ألسرتي من قبل مجھول اطلق رصاص حي باتجاھي بقصد ترویعي وارھابي ومحاولة لقتلي"

    ــبوه ــبوة ان قوات الجیش اعتقلت یوم الخمیس  :2019وبر  أكت  5شــ ــكان محلیون بمحافظة شــ قال ســ
وبحـسب المصـادر فقد اعتقل مسـاوئ بمدینة عزان وكان مسـاوئ یقوم بتغطیة  ،الصـحفي صـالح مسـاوئ

  .مظاھرة للمجلس االنتقالي ولم تعرف اسباب تأخر اعالن عملیة االعتقال یومین كاملین

    ـالمي" إن أربعة مســـلحون بزي مدنياف  :2019أكتوبر    9تعز اعتدوا علیھ الیوم   ،اد الصـــحفي "الســ
واضــاف في بالغ للســلطات الرســمیة في تعز ونقابة الصــحفیین الیمنیین أن   ،األربعاء في محافظة تعز

ــلحون أخرون حاولوا أخذي عنوةً في محاولة  ــرعبي ویرافقھ ثالثة مســ ــلح یدعى "عبدالكریم الشــ مســ
یل   ،الختطافي من داخل محل لحوم في شـارع وـسط مدینة تعز" لحون قاموا بإطالق ـس وأضـاف أن المـس

ـفیة"من عبارات الســب والشــتا ـافة إلى تھدیدي بالقتل والتصـ ـالمي   ،ئم البذیة إضـ وحمل الصــحفي السـ
ــة القیام  ً الجھات المختصـ ــرتھ، مطالبا ــؤولیة عن أي خطر یتھدد حیاتھ وحیاة أسـ ــلحین كامل المسـ المسـ

  .بواجبھا لحمایتھ وأسرتھ والقبض على المسلحین والتحقیق معھم وإحالتھم إلى القضاء

    ــبوه ــنیتر" حیث تم اع :2019أكتوبر   10شـ ــحفي "جمال شـ ــبوة الصـ تقلت قوة من األمن بمحافظة شـ
  .اعتقالھ بمنطقة رضوم حیث یقیم ھناك

    ــبوه ــرار یافع محافظة أبین  :2019أكتوبر   10شــ عند نحو   ،اعتقلت قوات الحزام األمني بمدیریة ســ
ـاعة التاسـعة من صـباح یوم امس الخمیس  ،الصـحفي "منیر العمري" مدیر مكتب اإلعالم بالمدیریة   ،الس

وأفاد "العمري" أن عملیة اعتقالھ جاءت بتوجیھات من مدیر عام المدیریة   ،على خلفیة قضـــــایا نشـــــر
ً قبل یومین في عدد من وسـائل اإلعالم وموا  ،صـالح قدار قع التواصـل االجتماعي على خلفیة نـشره خبرا

عن تالـعب اللجـنة المكلـفة من قـبل الصــــــندوق االجتمـاعي بـالوظـائف التعـاـقدـیة المؤقـتة في قطـاع التعلیم 
بالمدیریة وعدم التزامھا بالمعاییر والشـروط المعمول بھا من قبل الصـندوق االجتماعي للتنمیة لحصـول 

  .أي متقدم على وظیفة تعاقدیة
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    ـالح أحمد الفتاح" رئیس تحریر مجلة المھندس  :2019أكتوبر    19صـــنعاء أفاد الصـــحفي "فؤاد صــ
بأنھ في تمام السـاعة الحادیة عشـر من صـباح   ،رئیس مركز االعالم الھندسـي للدراسـات والتنمیة  الیمني

موضـــــحـان بقولھ   ،) وھو للمھـندس عـبدالجبـار التـام773600498الیوم تفـاجأت باتصـــــال من الرقم (
یة ودون أي مقدمات وإذا بھ یھددني بالتصـفیة الجـسدیة والـسحل إضـافة إلى الـسب قیامي بالرد عل  "وعند

ــیبحث عن  ــتم لعرضــي وبكلمات جارحھ ومعیبة ومخلھ بالقیم واالخالق وكذلك تأكیده بالقول انھ س والش
 ،حاولت معرفة دوافعھ وأـسبابھ   :وأضـاف فؤاد بقولھ  ،منزلي وـسوف یختطفني ویلقني درسـا طول حیاتي

ھذه   ،یوضــح بقولھ أنھ في حال دخلت نقابة المھندســین الیمنیین فإن مصــیري ســیكون مجھوالوإذ بھ  
الدوافع جمیعھا جاءت على خلفیة قیامي بنشـر خبر صـحفي للمھندسـة فائزة المتوكل االمین العام للنقابة 

دســـــین الیمنیین فرع صـــــنعـاء وبین ن ـاـبة المھـن قـاـبة وھو خبر مھني یرتبط بـالتنســـــیق والتعـاون بین نق
المھندســین األردنیین بھدف تجدید اتفاقیة التعاون المشــترك بین الجانبین، وال اعلم ما الذي أثار حفیظة 

ــدیة ـفیة الجسـ رغم أن ھناك محاكم وجھات قانونیة   ،المدعو عبد الجبار التام لالقدام على تھدیدي بالتصــ
ـائیة بإمكانھ رفع دعوى قانونیة وفیھا یتم الفصــل والحكم بموجب  ،قانون الصــحافة والمطبوعات   وقضـ

ل المســـــؤولـیة عن حیـاتي  دالجبـار التـام وـكل من یقف مـعھ كـاـم ل الـمدعو المھـندس عـب ذـلك فـإنني أحـم ـل
وسـالمتي وما قد یلحق بي وبعائلتي من ضـرر أو أذى فإنھ المسـؤول األول عن كل ما سـیحدث اسـتنادا 

  .إلى تھدیداتھ المباشرة والصریحة

    ـات" لالعتداء والتھجم من   :2019أكتوبر    19المھرة تعرض المصــور الصــحفي "عبدهللا محمد كلشـ
ـایخ النافذین في المحافظة أثناء تأدیتھ عملھ الصـحفي في تغطیة فعالیة  قبل مجامیع مسـلحة تتبع أحد المش

وبحـسب ما افادة بھ عدد من اإلعالمیین في   ،بمدینة الغیـضة عاـصمة محافظة المھرة ـصباح الیوم الـسبت
الذي یعمل ضــمن   ،المھرة حول "قیام تلك المجامیع بالتھجم على المصــور الصــحفي "كلشــات"محافظة 

أثناء تغطیتھ وقفة احتجاجیة ترفض انعقاد   ،واالعتداء علیھ بالضـرب  ،اإلعالم الرسـمي بمحافظة المھرة
ولم تكتف بذلك بل حاولت نھب أداة التصــویر   ،فعالیة ما یســمى بمجلس االنقاذ الوطني الجنوبي بالمھرة

  .التي یحملھا

   ـالي  :2019أكتوبر   19عـدن ـابع للمجلس االنتق ـابعـة لقوات الحزام أالمني الت ــة اطقم ت ـامـت خمســـ ق
الجنوبي بمداھمة مبنى اذاعة أثیر عدن الذي یقع بحي ریمي بعدن حیث أطلقوا الرصاص على االبواب, 

ـادر ــحفي الصـــ ـار الى قیام القوة االمنیة بنھب محتویات  ووفقا للبیان الصــ عن ادارة االذاعة حیث اشـــ
 .االذاعة وصوال الى ابواب المقر ونوافذه

    ــنعاء ــتركي خدمات   :2019نوفمبر   3صـ ــیا الحوثي جمیع العقود واالتفاقیات مع مشـ ــت میلیشـ نقضـ
ـاالت واالنترنت في الیمن معلنة مرحلة جدیدة من معاناة المواطنین برفع  االشــتراكات الشــھریة االتصـ

وتحویل المواطنین إلى ضـــحیة لھذه الخدمة التي تعتبر الیمن األعلى تكلفة في العالم وال تقف إجراءات 
جماعة الحوثي المسـلحة عند ھذا الحد بل تعدى ذلك، إلى ما تفرضـھ جماعة الحوثي المسـلحة من إیقاف 

تـسیطر علیھا باإلضـافة إلى حجب المواقع وبصـورة متعمدة لخدمة االنترنت على عدد من المناطق التي  
ـأن الیمن المحلي والدولي، في محاولة لمنع األصــوات  االخباریة والصــحافة اإللكترونیة الخاصــة بالشـ

بكات االنترنت العامة في   ،المعارضـة للجماعة ً قامت الجماعة برفع تعرفة ـسعریة عالیة على ـش ومؤخرا
ــیطرتھا ــر النظاري،  مناطق ســ ، أحد الفنیین في مجال االتصــــاالت إلى االرتفاعات یتطرق عبدالناصــ

ـاالت یمن نت على المواطنین قائالً: لألسـف الشـدید لم نكن  السـعریة الكبیرة التي فرضـتھا شـركة االتص
نتوقع ان یتم فرض جرعة ســـعریة جدیدة على خدمات االتصـــاالت في ظل انعدام المرتبات ألن فرض 

في حجم التحمیل بشــكل یجبر المشــترك التســدید أكثر من مرتین أو األســعار الجدیدة ال تتفق مع تقلیل  
قبل التدخل من قبل الحوثیین بـ   ،میجا 4وقال النظاري أصـــبحت باقة    ،ثالث مرات في الشـــھر الواحد
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ل  30000 ـادة الســـــعرـیة من الشـــــرـكة أصـــــبـحت ـبت  ،جیجـا 450مع حجم تحمـی وبـعد فرض الزی
جیجا في حالة التـسدید الكلي بدل  400لتـسدید النصـفي و  جیجا في حالة ا  300مع حجم تحمیل  39900

ــدد  ــن یســـــ ــواطـ ــمـ ــح الـ ــبـ ــدة أصـــــ ــرة واحـ ــد مـ ــدیـ ــتســـــ ــن الـ ــة.  3مـ ــیـ ــتـــالـ ــتـ ــرات مـ   مـ
ـات  ورفضـت جماعة الحوثي المسـلحة االلتزام بالعقود الموقعة بینھا وبین المشـتركین والتجار والمؤسـس

ــعریة جدیدة مختلفة للخدمات المق ــت تعرفة س ـاالت وفرض دمة من "یمن نت" لتقوم النقابة بخدمة االتصـ
ـاالت الیمنیة "یمن نت" لمعرفة أســباب فرض التعرفة  الوطنیة للشــبكات بعقد لقاءات مع شــركة االتصـ

ــبكات "مازلنا نعقد االجتماعات ونقوم بالرد ،  الجدیدة على المواطن الیمني ــو في نقابة الشـ كما أفاد عضـ
لكیة التي أصـبحت واألخذ والعطاء بین المؤـسـسة العامة لالتصـاالت   بكات الالـس ممثلة بیمن نت وبین الـش

ـاعـة الحوثي بفرض  ـا لتقوم جم ة عن أداء واجبھ دوـل ـاب اـل ـات بعـد غی تغـذي جمیع المحـافظـات والمـدیری
وأضــاف العضــو الذي فضــل عدم الكشــف عن ھویتھ،   ،جرعة ســعریة جدیدة تثقل من كاھل المواطنین

ً من انتقام الحوثیین لھ، قائالً: الض غط عل المواطن الیمني وإرغامھ على ترك الخدمة نتیجة سعرھا خوفا
ً وغیر المقدور علیھ من قبل المواطن مخالف ألھداف المؤسـسـة العامة لالتصـاالت وأھداف  المرتفع جدا
ــوثــــي  ــحــ ــة الــ ــمــــاعــ ــھ جــ ــیــ ــلــ ــدم عــ ــي مــــا تــــقــ ــة وھــ ــومــ ــكــ ــحــ ــوزارة والــ   الــ

في عقد االشـــتراك بین یمن نت   من جھتھ یقول المحامي صـــالح عبدهللا،: انھ ال وجود ألي نص قانوني
كانت االشـتراكات السـابقة الباقة الذھبیة مخصـصـة   :والمشـترك على منع إعادة خدمة اإلنترنت وأضـاف

ــلكیة ما ھي إال تطور لمقاھي اإلنترنت نتیجة  ــبكات الالســ ــركات ومقاھي االنترنت، حیث ان الشــ للشــ
ة الم ذكـی ـالوأي فـأيالتطور التكنولوجي ونتیجـة ـلدخول أمـا لھواتف اـل ـاھي  ،زودة ب ة مق ب مواكـب وبســــــب

مضـیفا أما من ناحیة الترخیص فالشـبكات الالسـلكیة لدیھا   ،اإلنترنت للتطور ظھرت الشـبكات الالسـلكیة
ً، وھي  ً ثقافیا ترخیص لمزاولة المھنة من قبل مكاتب الثقافة التابعة ألمانة العاصـــمة كون اإلنترنت عمال

اھي اإلنترـنت مشـــــیرا إلى أن وزارة االتصـــــاالت انھـا ال تمـلك نفس التراخیص التي كـاـنت تمنح لمقـ 
وأضاف: ھناك مخالفات من قبل شركة یمن نت بعدم التزامھا لعقود االشتراك مع المشتركین   ،تراخیص

م وخدمة  1996م وآخر تعدیل لھ عام 1991بالخدمة وان قانون االتصـــــاالت في الیمن صـــــدر عام 
دأت عـا م، أي أـنھ ال یوـجد قـانون عن اإلنترـنت وـخدـمة اإلنترـنت  1998م اإلنترـنت (اي دي اس ال) ـب

مشـــــیرا إلى أن وضـــــع الشـــــبكـات التي تغطي محـافظـات الجمھوریة   ،دخـلت الیمن بـعد ـھذه القوانین
ً الشـبكات الالسـلكیة تعد قانونیة مالك شـبكة   ،من ناحیة ثانیة یقول عبدالسـالم الحماطي،  ومدیریاتھا قائال

ة قامت ـشركة االتصـاالت الیمنیة (یمن نت) المزود لخدمة االنترنت رفعت التعرفة اتصـاالت: في الحقیق
ــبة   ــطاء بنس ــبكات والمواطنون البس ــتفید منھا مالك الش ــعریة للخدمة التي یس ً إلى   130الس ــیرا %، مش

الشركة قامت بمحاصرة وتقیید سعات خطوط االنترنت وقامت بإضافة جرعة سعریة لخدمات االنترنت 
ً وحمالت ،  لنشـاط الخدمي في ھذا القطاعتحد من ا ً كبیرا ً ـشعبیا وتـشھد مواقع التواـصل االجتماعي ـسخطا

ــلت ھي المحادثات بین النقابات والعمالء  ــالن فشــ ــبوعین متواصــ تحذیریة ومقاطعات وعلى مدى اســ
والوكالء للوصــول إلى حل وســط وعادل یحفظ حقوقھم من الســرقة والجرعات الســعریة التي فرضــتھا 

  .ة الحوثي المسلحةجماع

    اعتقلت قوات الحزام األمني في مدیریة ســرار یافع بمحافظة أبین صــباح الیوم  :2019نوفمبر   4أبین
وأفادت مصــادر محلیة   ،مجدي محمد أحمد زین العُمري  االجتماعياإلثنین الناشــط في مواقع التواصــل  

لي بالمدیریة األخ علي ناصـــر الحامدي إن اعتقال العُمري بســـبب اتھامات وجھھا لھ رئیس قیادة االنتقا
بكة التواصـل   یر إلى أن رئیس االنتقالي دخل في   االجتماعيإثر منـشور نـشره عبر ـش یوم أمس األول یـش

ة اســـــتقطـاعـات مـالـیة من رواـتب بعض المعلمین  عراك في األـیدي مع محـاســـــب الـمدیرـیة على خلفـی
ً امام تـصحیح أوضـاع التربیة والتعلیم المنتـسبین لالنتقالي وكان ـضمنھم رئیس المجلس الذي أصـ  بح عائقا
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بالمدیریة وأفادت المصادر ذاتھا بأن العُمري مازال معتقالً في قبضة الحزام األمني إلى لحظة كتابة ھذا 
  الخبر.

    أقدمت قوة عـسكریة تابعة لحكومة الرئیس ھادي بمدینة عتق عاـصمة محافظة  :2019نوفمبر   4ـشبوه
  .شبوة على اعتقال الصحفي "إبراھیم حیدرة" وترحلیھ إلى أحد معسكراتھا للتحقیق معاه

  ــر أمنیة باتت توجھ لھ تھدیدا على   :2019نوفمبر 16  أبین ــور ان عناصـ ــحفي ریاض منصـ افاد الصـ
ابین ویقیم منصــور بمدینة جعار ثاني اكبر مدن محافظة ابین ویشــغل خلفیة نشــاطھ الصــحفي بمحافظة 

رئیسـا لتحریر موقع ـصوت الحقیقة واضـاف منـصور ان عناـصر أمنیة باتت توجھ لھ تھدیدات باالعتقال 
  .على خلفیة نشاطھ الصحفي ودعا منصور قیادة الحزام األمني بالمحافظة إلى حمایتھ

   دى جنود  :2019نوفمبر  21عـدن ة بعـدن  اعـت ـاة العربـی من الحزام األمني یوم الخمیس على طـاقم قن
ــل القناة ردفان الدبیس ان جنودا من الحزام األمني اعتدوا على طاقم القناة بالقرب من جولة  وقال مراسـ

  ظمران واشار الدبیش وھو مراسل القناة إلى ان االعتداء وقع صباح یوم الخمیس.

    لطات االعالمیة التابعة لملیشـیا الحوثي اإلذاعات الخاصـة في انذرت السـ  :2019نوفمبر   22صـنعاء
ــتجب إلجراءات جدیدة وأفاد مالكو عدد من اإلذاعات الخاصــة بان  ــتُغلق في حال لم تس صــنعاء بانھا س

واشـار مالكي االذاعات  السـلطات الحوثیة طلبت منھم تصـحیح اوضـاعھم مالم فان ھذه االذاعات سـتُغلق
 .جراءات القانونیة الخاصة بھمبانھم مستكملین كل اال

    ــباح الیوم، في مدینة   :2019نوفمبر    25تعز ــالح، ص ــلحون یتبعون التجمع الیمني لإلص اختطف مس
ع صــــحیفة "الشــــارع"، زكریا حســــان یاســــر، وباص التوزیع األجرة وســــائقھ، ومازالوا  ِ ّ ز َ تعز، مو

دون توزیع عدد الیوم في مدینة   محتجزین، حتى اآلن، في مكان غیر معروف. وحالت عملیة االختطاف
عھا في مدینة تعز، وباص التوزیع وســائقھ؛  ِ ّ تعز وطالبت صــحیفة "الشــارع" باإلفراج الفوري عن موز
ـائق  عھا، وسـ ِ ّ ــؤولیة القانونیة الكاملة عن جریمة االختطاف، وعن حیاة موز ل حزب اإلصــالح المس ِ ّ م َ تُح

ا ـلھ ودـعت الصـــــحیـفة رئیس   َ ضـــــ َّ الجمھورـیة، ورئیس الوزراء، التوجـیھ بـاإلفراج البـاص، ومـا ـقد یعر
عھا في مدینة تعز، وباص التوزیع وســائقھ، والقبض على الجناة وإحالتھم إلى القضــاء  ِ ّ الفوري عن موز
ونـاشـــــدت الصـــــحیـفة جمیع األحزاب والمنظمـات الحقوقـیة المحلـیة والعربـیة واـلدولـیة إداـنة ـھذا الفعل 

عھا في مدینة تعز، وباص التوزیع وسائقھاإلجرامي والضغط من أجل اإلفراج ع ِ ّ   ن موز

    قالت نقابة الصــحفیین الیمنیین فرع حضــرموت وشــبوة والمھرة انھا  :2019نوفمبر   27حضــرموت
تفید فیھا ،رسـالة من الزمیلة ھدباء یزید عبد هللا الیزیدي مراـسلة قناة الـسعیدة الفضـائیة بحـضرموت  تلقت

عادة تشــغیل مطار الریان الدولي وخاطبت مراســلة قناة الســعیدة فرع بحرمانھا من التغطیة االعالمیة إل
النقابة بقولھا "تواصــلت قبل عدة أیام مع عدة جھات منھا مســؤولین بالمحافظة ومدیري العموم بما فیھم 

إال   ،مدیر مطار الریان الدولي، وحاولت بكل الطرق التواصــــل مع عدة جھات بمن فیھم وزیر االعالم
تي بات بالفشـل في الحصـول على ترخیص أو دعوة لحضـور افتتاح ھذا الحدث المھم في أن كل محاوال

مؤكدة بأنھ لم یتم توضـــیح لھا ســـبب االمتناع عن   ،حضـــرموت ویھم الحضـــارم في الداخل والخارج"
منحھـا الترخیص أو دعوة للتغطـیة االعالمـیة لـتدشـــــین اعادة تشـــــغـیل مطـار الریان الدولي وفرع نقـابة 

في حضـــرموت وشـــبوة والمھرة وھي تحیي أصـــرار الزمیلة مراســـلة قناة الســـعیدة على   الصـــحفیین
فأنھا تبدي اسـتغرابھا من عدم التجاوب مع تواصـلھا   ،حضـورھا واسـتعدادھا لتغطیة ھذا الحدث وابرازه

 ،الحثیث مع المســؤولین وبالتالي حرمانھا من الحضــور وتغطیة ھذه المناســبة البارزة في حضــرموت 
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ـائلھا وعدم الرد علیھا من قبل ھذه القیادات بمن فیھم وفي الو ـفھ الشـــدید لتجاھل رســ قت ذاتھ یبدي أســ
  وزیر االعالم.

   ــحیفة "عدن تایم"   :2019نوفمبر    28عدن ــمة عدن، رئیس تحریر ص ــیرة بالعاص ــتدعت نیابة ص اس
ــوان، للمثول امامھا یوم   ــرم عیدروس باحشـ ــحفي المخضـ ــمبر المقبل، على خلفیھ  4الصـ ــف دیسـ كشـ

تدعاء النیابة بناء على ـشكوى تقدم بھا محمد عمر  الصـحیفة فسـاد صـادم في مدیریة المنصـورة ویأتي اـس
ـأن نشـر الزمیل الكاتب احمد سـعید كرامة موضـوعا مصـورا في موقع  البري مدیر عام المنصـورة، بش

ى اتخاذ االجراءات عدن تایم عن فساد صادم في المدیریة ودعوات لمساءلة البري قانونیا ودعا البري ال
القانونیة تجاه الكاتب والموقع ورئیس التحریر االســــتاذ عیدروس باحشــــوان حفاظا على االمن الســــلم 
ـائعات حسـب قولھ وكان الصـحفي كرامة مثل الیوم امام نیابة صـیرة، لذات  االجتماعي الذي تتخبطھ الش

اقوال الكاتب احمد ـسعید كرامة الیوم الـسبب، حیث اـستمعت النیابة برئاـسة القاـضي اماني البیضـاني الى  
  االربعاء الذي قدم ردودا على الشكوى.

  لحون یتبعون قیادة محور تعز العـسكري التابعة لحكومة الرئیس  2019دیـسمبر   5بتاریخ    :تعز قام مـس
ــحابھا،  ــحیفة من أكشـــاك البیع والمتطلبات وتھدید أصـ ــخ الصـ ــور ھادي بمصـــادرة نسـ عبد ربھ منصـ

 ع أي نسخ أخرى من الصحیفة.وتحذیرھم من بی

    تعرض الناـشط والصـحافي جمال األـسمر الیوم اإلثنین لمحاولة اغتیال من قبل  :2019دیـسمبر    9تعز
الجیش الوطني الذي قام بمالحقتھ في  أحد المطلوبین أمنیا ویدعى عامر سـیف الشـرعبي وھو أحد أفراد

وذلك بســـبب كتابة األســـمر المنحازة للضـــعفاء على مواقع   حارة اســـحاق في المدینة القدیمة في تعز
 .وقد تقدم االسمر ببالغ إلى قسم شرطة الباب الكبیر ،االجتماعيالتواصل 

    عقدت المحكمة الجزائیة المتخصــصــة (أمن الدولة) في العاصــمة الیمنیة   :2019دیســمبر    9بتاریخ
ـصنعاء والخاـضعة لـسلطة میلیـشیا الحوثي أولى جلسـات محاكمة الـصحفیین لعـشرة ـصحفیین معتقلین في 

دون إشــعار ھیئة الدفاع   ،وواجھتھم خاللھا بقرار االتھام وقائمة األدلة ،2015ســجونھا منذ منتصــف  
كما تعرض عدد من   ،ووجھت لھم اتھامات بأن "الصـحفیین أعداء ألبناء الشـعب  ،وال أقارب الصـحفیین

 ،ویدعى یحیى سـریع  ،الصـحفیین للتعذیب وللضـرب من قبل ضـباط األمن السـیاسـي ومسـؤول السـجن
ـام   ،وتوفیق المنصــــوري  ،والحارث حمید  ،ق عمران، وأكرم الولیديعبد الخال  ،ضــــمن ھؤالء وھشـــ

ــھاب  ،طرموم ـام الیوســفي  ،وھیثم الش ـام بلغیث  ،وھشـ ــن عناب  ،وعصـ وھو   ،وصــالح القاعدي" ،وحس
صحفیین محتجزین لدى جماعة الحوثي   10االجراء الذي أعلنت نقابة الصحفیین الیمنیین رفضھا مثول  

  .طر علیھا الجماعة)، بالعاصمة صنعاءأمام محكمة أمن الدولة (تسی

   بالغ بواقعة حجز حریة الزمیل المحامي نایف كامل في الحبس االحتیاطي   :2019دیســـــمبر   14تعز
لـمدیریة افلح الیمن م حـجة مـنذ امس بأمر من مدیر االمن ونائـبھ وھو یمـارس مھنـتھ في متـابـعة قضـــــیة 

ة الي النیابة المختصة اال انھم رفضوا وظلوا یماطلوا لدي الجھات االمنیة ومطالبتھا بسرعة احالة القضی
ل رغم  ـام مـدیر البحـث بحبس الزمـی ة ق داخلـی ـاوى بوزارة اـل ـإبالغ مركز الشـــــك ـام المحـامي ب ـا ق دم وعـن

 .وایداعھ الحبس االحتیاطي دون مسوغ شرعي وقانوني معرفتھم انھ محامي
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  الحقّ في حریة التجمع  -3
ــھد عام    ــیا الحوثي وقوات الحزام األمني بمنع قیام   2019شــ ملیشــ

ل ـھذا التوـجھ لم یمنع الفـاعلین في   ،إقـاـمة بعض االجتمـاعـات العـاـمة لكن مـث
ا على  المجتمع من االســتمرار بتنظیم مســیرات ومظاھرات ســلمیة احتجاجً

ـاتھا القمعیة ـات تلك الجماعة وممارسـ كما تم تنفیذ العدید من أعمال   ،ســیاسـ
ـام واإلضــرابا ت العمالیة من قبل الموظفین والعاملین في القطاعین االعتصـ

العـام والخـاص (موظفي وزارة الصــــــحة، المعلمین، المزارعین، العمـال... 
المطـالـبة بتحســـــین   :الخ) وـقد التـقت ـھذه االحتجـاجـات على ـھدف واـحد وھو

  .ال سیما الفئات الفقیرة ،األوضاع المالیة والظروف المعیشیة للمواطنین

ّ في حرـیة (التجمع)ع بلـغت وقـائو    االنتھـاكـات التي طـاـلت الحق
ـاك )138(عـدد  ـام  ،واقعـة انتھ ـا في  ،2019خالل الع  )17(تم رصـــــدھ

تلتھا   ،وقائع انتھاك  )36(أعلى نســبة ب (الحدیدة)  ســجلت محافظة  ،محافظة
واقـعة ) 20(ب (ـعدن) ومحـافـظة   ،واقـعة انتھـاك)  0(تعزب (تعز)  محـافـظة 

(أمانة العاصـــمة و  ،واقعة انتھاك) 15(ب (حضـــرموت)  ومحافظة   ،انتھاك
وقائع ) 6(ب (الضـالع)  ومحافظة   ،وقائع انتھاك) 10(ب ومحافظة صـنعاء)  

ـقطرى والمحویت)  ومحافظتي    ،انتھاك  ،وقائع انتھاك لكال منھما ) 4(ب  (ســـ
(مـأرب) ومحـافـظة  ،وقـائع انتھـاك لكال منھمـا) 3(ب (لحج وإب) ومحـافظتي 

ب  (حجة وأبین وصــعده وعمران وشــبوه)ومحافظات   ،وقائع انتھاك)  2(ب 
   .واقعة انتھاك) 1(

ــھر   تفاوتت   ــھر آلخر خالل أشـ ــودة من شـ وقائع االنتھاكات المرصـ
ــھر   ،العام ــدر ش ــبتمبر)حیث تص ــھر ب   (س  ،واقعة انتھاك  )25(قائمة األش

ــھر  ــطس) تاله شـ وتوزعت بقیة الوقائع على   ،واقعة انتھاك )20(ب  (اغسـ
   :أدناه )6(اشھر العام على النحو المبین في الجدول التوضیحي رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  



 حالة حقوق اإلنسان في الیمن  
 

  
  

 (NFHR)صادر عن امللتقى الوطين حلقوق االنسان 
 

  325من  59صفحة رقم 

 

) یبین توزع وقائع االنتھاكات المرصودة والتي طالت الحقّ في حریة  6الجدول التوضیحي رقم (
  2019في المحافظات خالل اشھر العام  (التجمع)

 االجمالي  دیسمبر  نوفمبر  اكتوبر  سبتمبر  اغسطس  یولیو  یونیو  مایو  ابریل  مارس فبرایر  ینایر المحافظة  م

أمانة العاصمة ومحافظة   1
 10 0 0 3 2 2 0 0 0 0 1 1 1 صنعاء 

 20 2 2 1 1 3 0 3 3 2 2 0 1 عدن 2
 30 1 1 1 4 2 2 2 0 7 8 2 0 تعز 3
 36 0 0 0 5 11 4 6 0 1 3 5 1 الحدیدة  4
 15 1 1 0 4 0 2 2 0 3 2 0 0 حضرموت  5
 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 حجھ  6
 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 أبین  7
 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  صعده  8
 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 لحج  9

 4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 المحویت  10
 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 مأرب 11
 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 شبوه  12
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الجوف  13
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ریمھ 14
 6 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0 الضالع  15
 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 عمران 16
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البیضاء  17
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذمار 18
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المھرة  19
 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 إب  20
 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سقطرى  21

 138 7 4 6 25 20 9 14 4 18 18 10 3 االجمالي 

  

قائمة تلك (میلیـشیات الحوثي)  تـصدرت   ،جھات) 6(  بلغت الجھات القائمة باالنتھاك  
المســــلحة الموالیة لحكومة الرئیس (المیلیشــــیات  تلتھا    ،واقعة انتھاك) 63(الجھات بارتكابھا  

 ،واقـعة انتھـاك ) 22(بـارتكـابھـا    (الســـــلطـات األمنـیة)و  ،واقـعة انتھـاك) 23(بـارتكـابھـا   ھـادي)
ــكریة والقوات األمنیة التابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي)و ــكیالت العسـ ) 12(بارتكابھا    (التشـ

 ،واقـعة انتھـاك ) 10(ارتكـابھـا  بـ و(قوات الجیش الموالي لحكوـمة الرئیس ھـادي)   ،واقـعة انتھـاك
  .وقائع انتھاك) 8(بارتكابھا  و(السلطات الحكومیة)

  

خالل حریة التجمع الحقّ في  انتھاك  تفاصــیل عدد من وقائع  )3(ویوضــح المرفق رقم   
   :على النحو الوارد أدناه 2019العام 

   ــطس 30بتاریخ ــواء بمحافظة تعز وقفة احتجاجیة (اجتماع   :2019 أغس نفذ أبناء عزلتي الكالئبة والس
ـاب ولید عبدالمجید التي ارتكبھا طقم عسـكري تابع  موسـع) على جریمة القتل البشـعة بحق المواطن الش

وما ســبقھا من إنتھاكات وعنف طالت أســرتھ   ،8/2019  \24مشــاة في یوم الســبت الموافق   17للواء  
ل  ھ من قـب دین والشـــــریـعة وأھـل أفراد الطقم العســـــكري, وادانو تـلك األعمـال المروـعة الخـارـجة عن اـل

ـــالمـیة وعن القوانین واألعراف القبلـیة، وما رفقھـا من اقالق للســـــكیـنة العـامة والســـــلم األھلیین   ،اإلســ
لة مسـتنكرین ذلك التواطؤ من قبل القوات الخاصـة بعدم القیام بدورھا في منع الجریمة، والقبض على قت

ة ھ والفرار بھـا إلى جـھة مجھوـل دالكریم، وأـخذ جثـت د عـب دالمجـی د عـب ذ مـا تم   ،ولـی د طـاـلب االھـالي بتنفـی وـق
ــطاء واللجنة المجتمعة، والتي حددنا نقاطھا باآلتي: ( ــرعة  -اإلتفاق علیھ واإللتزام بھ من قبل الوســ ســ

ل واعوا ـاـت ـادل بحق الق ـاص الع ذ القصــــ ـاة، وتنفـی ة الجن ل وبقـی ـاـت ھ.  محـاكمـة الق نحـذر الجھـات ذات  -ـن
ـفاف  ـاص من مغبة التالعب بالقضـیة وإجراءات سـیر المحاكمة، والقیام بدورھا في التحقیق الش اإلختص
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نطالب الســــلطة المحلیة ومحافظ المحافظة بمحاســــبة  -في بقیة اإلنتھاكات المرتكبة بأســــرتھ وأھلھ.  
ـایا المواطنین. ــلین عن أداء دورھم تجاه قضـ ــرین، والمتنص نؤكد على التزامنا كمجتمع واھلي   -  المقص

المنطقة، بما اتفقنا علیھ مع الوســـــطاء والجھات المختصـــــة التي یتبعونھا، بالقیام بإجراءات المحاكمة 
والمتـابـعة والتنفـیذ خالل الفترة الزمنـیة المتفق علیھـا بیننـا كمجتمع وبینھم، ومـا لم فـإن المجتمع ســـــیتـخذ 

نطالب جمیع المنظمات الحقوقیة، ومنظمات المجتمع المدني  -.  خطوات تصـــــعیدیة، بما یحقق مطالبھم
 والناشطین، في رصد وتوثیق أحداث جریمة القتل واالنتھاكات التي طالت أھالي منطقة البویب كالئبة). 

    احتج اآلالف من أبنـاء مدیریات الحجریة الیوم االحد بـمدیـنة التربة بریف   :2019ســـــبتمبر   1بتـاریخ
ی ید محافظة تعز بمـس تھداف مناطقھم والتحـش رتین حاـشدتین ووقفة احتجاجیة رفضـا لالقتتال الداخلي واـس

العسكري على المحافظات الجنوبیة وجابت المسیرتین شوارع التربة وصوال الى امام المجمع الحكومي 
حیث نفذوا وقفتھم االحتجاجیة ورفع المحتجون شعارات داعمة لشرعیة الرئیس ھادي ورافضة للتحشید 

لعسـكري خارج أطار سـیطرة الوحدات العسـكریة واألمنیة ورفض تحریر المحرر في مناطق الحجریة ا
ــیطرة اللواء   ــط األمن وإحالل 35والتي تقع في نطاق ســ مدرع والذي كان لھ الدور في تحریرھا وبســ

الســالم في جمیع مناطقھا ودعا المحتجون الى تصــحیح مســار مؤســســتي الجیش واالمن وتحریرھا من 
حزبیة ودعوة جمیع المكونات السـیاسـیة والعسـكریة التابعة للشـرعیة بنبذ جمیع الخالفات والصـراعات ال

ـالح الشــخصــیة والحزبیة الضــیقة  الداخلیة وتوحید الصــف وتغلیب المصــلحة العامة على جمیع المصـ
ـار في تحقیق التحریر الكامل لجمیع األراضــي الیمنیة من ملیشــیا ال  ،حوثي والعمل على تصــحیح المسـ

ــھدتھا مدیریات الحجریة، موجھین دعوة  ــبھم من األحداث االخیرة التي شــ المحتجون عبروا عن غضــ
لقیادات القوات الحكومیة الى حشـد قواتھا لتحریر باقي محافظة تعز من الحوثي بدل من الحشـد لتحریر 

ـاطق المحررة في الحجریـة والجنوب ـامـل للواء   ،المن معبرین عن مـدرع  35واكـدوا على دعمھم الك
ــتھدف قیادة اللواء   ــتیائھم من الحمالت االعالمیة التي تسـ مدرع والھادفة الى اقصـــائھ وھو اول  ٣٥اسـ

ــي ــوثــــ ــحــــ ـات الــــ ــیشــــــــــیـــــ ــلــــ ــالب مــــ ـقــــ ــھ انـــــ ــري واجــــ ــكــــ   . عســــــــ
كم ھو   :وقال البیان الصــادر عن اللجنة المنظمة لالحتجاجات والذي حصــلت عدن الغد على نســخة منھ

نا ال ند لإلنسـان أن نراه مؤلم ومخیب لآلمال أن نرى جیـش وطني من عولنا علیھ أن یكون حامیا للحلم وـس
محتشدا بعده وعتاده على أبواب مدیریة المعافر مقوضا لألمن واألمان یقصف القرى و ینھب الممتلكات 

أغسطس وما تبعھا من تطورات  15وادان المستجدات التي تمت یوم  ،  و یغذي ثقافة الكراھیة واالنقسام
ً للفوضــــى التي ال تعانیھا مدیریاتھم مقارنھ بما بمدیریتي الشــــم ایتین والمعافر معتبرا ما یجري تعمیما

ــحابودعا البیان  ،  یجري بمركز المحافظة ــرح عملیاتھا  لالنس الكامل للقوات التي تموضــعت خارج مس
ً إلى مواقعھا قبل األحداث ــمایتین عودتھا فورا ــكیل لجنة ،  بالبیرین و في مدیریة الشـ محایدة وطالب بتشـ

ــد االنتھـاكـات والجرائم التي ارتكـبت بمـا فیھـا  ة الترـبة ورصـــ تتولى التحقیق في إـحداث البیرین وـمدیـن
وناشــد البیان  قصــف القرى ونھب الممتلكات وإعدام األســرى ومحاســبة المتســببین فیھا وجبر الضــرر
ة واألمنیة في رئیس الجمھوریة للتدخل الســـریع بقرارات صـــارمة إلعادة بناء المؤســـســـتین العســـكری

ــیناریوھات  ــتبعاد س ــمن اس ــس وطنیة ومھنیة بعیدا عن تغول النفوذ الحزبي وبما یض المحافظة على أس
  االحتراب الداخلي وتحقق تحریر سبع مدیریات مازالت حتى الیوم ھذا تحت سلطة االنقالب.

    بتمبر    3بتاریخ بإعادة فتحھ، بعد   تظاھر مئات المحتجین أمام مطار صـنعاء الدولي للمطالبة  :2019ـس
   .أكثر من ثالثة أعوام على إعالن قوات تحالف دعم الحكومة الشرعیة عن وقف الرحالت فیھ

    وقفة احتجاجیة أمام مبنى السـلطة   ،نفذت رابطة أمھات المختطفین بمحافظة  :2019سـبتمبر    7بتاریخ
ة للتحقیق ومحاسـبة مرتكبي وطالبت الرابطة بسـرعة تكوین لجنة حقوقیة دولی  ،المحلیة وسـط مدینة تعز

ــجن كلیة المجتمع بذمار، محملة التحالف  ً داخل ســ ــرا ــرات المختطفین والمخفیین قســ جریمة قتل عشــ
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ورفع المشاركین في الوقفة الفتات تطالب بسرعة اطالق سراح    ،العربي وجماعة الحوثي مسؤولیة ذلك
تنكر صـ  ً من جمیع الـسجون، وتـس  ،مت األمم المتحدة والمجتمع الدولي جمیع، المختطفین والمخفیین قـسرا

ـاني رغم مرور أســبوع لجریمة اســتھداف طیران  وأدان بیان الوقفة الصــمت الحقوقي والدولي واالنسـ
ــجن كلیة المجتمع بذمار ــرات من المختطفین   ،التحالف العربي لســ ــف عن مقتل العشــ ـفر القصــ وأســـ

ــیات الحوثي االن ً بعد اختطافھم من قبل ملیشـ ــرا ــیة في والمخفیین قسـ قالبیة خالل الثالثة األعوام الماضـ
  حین ال یزال العشرات من المختطفین مفقودین.

    بتمبر    7بتاریخ الطریق الرئیـسي في منطقة القلوعة التابعة لمدیریة   قطع محتجون غاضـبون :2019ـس
ـاء أمس ـادر محلیة، أن عدد من ابناء منطقة القلوع   ،التواھي بالعاصــمة المؤقتة عدن مسـ ة، وقالت مصـ

فضـال عن انقطاعات   ،قطعوا الطریق الرئیـسي احتجاجا على عدم وصـول المیاه الى منازلھم منذ اسـابیع
وأوضـحت المصـادر " إن خدمة امدادات المیاه ال تصـل الى مسـاكن المحتجین منذ   ،الكھرباء المتواصـلة

ــیاق أكد  ــبھم وإحتجاجاھم " وفي السـ ــخھا للمنطقة مما أدى إلى غضـ ــعفھا وتأخر ضـ اســـابیع جراء ضـ
وقالوا أن فرع مؤـسـسة   ،محتجون أن المیاه ال تـصل الى منازلھم منذ األحداث األخیرة التي ـشھدتھا عدن

بحسـب  -مضـخات   8ال تقوم بتشـغیل كافة المضـخات الموجودة لدیھا وعددھا   منطقة القلوعة المیاه في
أن فرع المؤسـسـة یشـغل مضـخة أو اثنتین فقط في الیوم المخصـص للمیاه في   مشـیرین إلى  ،-ما ذكروا

 ،منطقة القلوعة وھو ما یتـسبب بـضعف منـسوب المیاه وعدم وـصولھا الى الكثیر من المنازل والخزانات 
لمت  ویـشكو الكثیر من أھالي عدن من قلة منـسوب المیاه وضـعف الخدمة ؛ بالرغم ان مؤـسـسة المیاه تـس

  الكثیر من المضخات واالدوات وااللیات الخاصة بزیادة منسوب وضخ المیاه في عدن.

    ــبتمبر    8بتاریخ ــیة في مدینة   :2019سـ ــوارع الرئیسـ ــبون بعض الخطوط والشـ قطع مواطنون غاضـ
حیث قطع المواطنون   ،ة محافظة حضــرموت احتجاجا على تردي الكھرباء, صــباح الیومالمكال عاصــم

ـاحل  ــبھ التام للكھرباء بسـ ً على االنقطاع ش ــیة وفي احیاء مدینة المكال إحتجاجا عدد من الطرقات الرئیس
وقال المواطنون الغاضـبون ان الحكومة والسـلطة المحلیة لم تفوا بأي من وعودھم المسـبقة   ،حضـرموت

  .حول اصالح الكھرباء وتوفیر الوقود الكافي لھا

    ـالع ـالع وقفة احتجاجیة یوم   :2019ســبتمبر   11الضـ نفذ العشــرات من اھالي مدیریة االزراق بالضـ
ــمة  ــھر ونفذت الوقفة االحتجاجیة بعاصـ ــجد مثعد قبل أشـ ــلین بمسـ ــلیم قتلة المصـ األربعاء للمطالبة بتسـ

ــلین ویتھم االھالي قوة من الحزام المحافظة ورفع المشــــاركون فیھا الفتات  ــلیم قتلة المصــ تطالب بتســ
من المصـلین والتقى االھالي  5األمني بتنفیذ ھجوم مسـلح على مسـجد في القریة قبل أشـھر اودى بحیاة  

ــوص ھذه الجریمة  ــلطات االمنیة تخاطبت مع قیادة الحزام بخصـ ـالع الذي اكد لھم ان السـ بمحافظ الضــ
  ث عن قائد المجموعة التي ارتكبت الجریمة.واشار الى ان السلطات تبح

    ــنعاء ــبتمبر   12صـ ــلة من الوقفات بحثا عن رواتبھم: الیوم وقفة احتجاجیة   :2019سـ ــلسـ ــمن سـ ضـ
ــرف رواتبھم المنھوبة منذ  ــنعاء تطالب بص ــمة ص للمعلمین والمعلمات أمام مكتب األمم المتحدة بالعاص

  أكثر من ثالث سنوات.

    ــبتمبر    14المھرة ــیلة بمحافظة المھرة وقفة ن :2019ســ ــبت أبناء مدیریة المســ ــباح الیوم الســ فذ صــ
ــھا المحافظ "راجح باكریت" وحرمان  ــف التي یمارسـ ــد عملیة التھمیش والتعسـ احتجاجیة قالوا إنھا ضـ
المواطن من الخدمات الضـروریة. وقال بیان صـادر عن لجنة االحتجاج السـلمي بمدیریة "المسـیلة"، إن 

والمـنددة بالفســـــاد وعدم توفیر الـخدمات قانونـیة ومكفولھ خرج أبنـاءھا للمطـالبة   االحتجـاجات الســـــلمـیة
بحقوقھم. وأوضــح البیان الوقفة أن شــیوخ ووجاھات المدیریة تقدموا المســیرة االحتجاجیة وردد الجمیع 

ات ھتافات تندد بالظلم والتھمیش والتعسـف الذي تتعرض لھ المدیریة. وطالبت الوقفة االحتجاجیة السـلط
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المحلیة بتحمل مـسؤولیاتھا واإلـسراع في توفیر الخدمات الـضروریة للمواطنین في المدیریة. وأكد البیان 
أن سكان المدیریة أصبحوا یعیشون تحت وطأة ظروف معیشیة صعبة، وضاعف انعدام الماء والكھرباء 

ــیة دفعت أبناء المدیریة إلى ال خروج ورفع أصــواتھم لعل معاناتھم. وذھب إلى أن كل تلك العوامل القاس
وعسى أن تجد من یسمعھا ویلبي مطالبھا. وتوعد بیان أبناء مدیریة المسیلة بمواصلة الخروج والتظاھر 
الســـــلمي حتى تســـــتجیب الحكومة والســـــلطة المحلیة لكامل مطالبھم. وحذر البیان من تجاھل مطالب 

ــع ــیدفع القبائل إلى إطالق ھبة ش ــیرا إلى أن ذلك س ــدة المدیریة، مش ــلطة المحلیة الفاس ــد ھذه الس بیة ض
ــخر كل جھودھا من أجل تحقیق مطالب  ــیة توافقیة وذو كفاءه وأمانة تســ ــخصــ واقتالعھا، واختیار شــ
ُ تعیین "راجح باكریت" محافظ للمھرة أواخر العام  المواطن وتوفر لھ خدمات الحیاة الضــــروریة. ومنذ

مات المتواصــلة والتي كان من أھمھا تســھیل تشــھد المحافظة حالة من الفوضــى والفســاد واألز 2017
ـار على منافذ وسـواحل المھرة  ـاء المعسـكرات والمیلیشـیات وإطباق الحص دخول القوات السـعودیة وإنش

  اآلمنة والبعیدة عن الحرب الدائرة في الیمن

   ـقطرى ھاجم متظاھرون آلیات عســكریة ســعودیة على الطریق العام  :2019ســبتمبر    14جزیرة سـ
یة، في جزیرة سـقطرى الیمنیة وبحـسب مصـادر محلیة فإن متظاھرین قاموا قطع المؤدي   إلى مدینة قلنـس

الطریق العـام المؤدي إلى ـمدیـنة قلنســــــیة، لمنع قوات أمنـیة من اســـــتعـادة موـلدات كھربـاء تم نھبھـا من 
ــھا؛ أن المجامیع ـادر نفس ــة أخرى وأكدت المصـ ــس ــة الكھرباء وتحویلھا إلى مؤس ــس ھاجمت أطقم   مؤس

ـارت أن قوات أمنیة تحركت الى قلنسـیة لفتح الطریق  عسـكریة سـعودیة متواجدة في مدیریة قلنسـیة وأش
  بعد قطعھ واالعتداء على قوات وأطقم عسكریة سعودیة.. وفق مصدر محلي.

    النازحون في مدیریة قعطبة وطالب المدارس   نفذ العشــرات من الطالب  :2019ســبتمبر   15الضــالع
لتماس صــباح الیوم األحد وقفة احتجاجیة أمام مكتب التربیة في مدینة قعطبة شــمال الواقعة في خطوط ا

ـالع ــعارات مختلفة تعبر عن حقھم في التعلیم في كل الظروف   ،محافظة الضـ وفي الوقفة رفع الطالب ش
ــبحت  ــھم أصـ ــعارات تفید بان عدد من مدارسـ وتوفیر أماكن بدیلھ وأمنھ لتعلیمھم كما رفع المحتجون شـ

لعشـــــرات األســـــر النـازـحة وطـاـلب المحتجون من قیـادة مكـتب التربـیة والتعلیم بـالمحـافـظة وكل مـأوى 
المنظمات الدولیة بضـرورة توفیر أماكن بدیلة وآمنة لتعلیمھم وتوفیر المخیمات وأماكن إیوائیة للنازحین 

ختطـافـات الظـالمة ـبدل من الـمدارس وتفریغ الـمدارس للطالب لیتعلموا فیھـا كمـا ـنددا المحتجون بحمـلة اال
التي طالت معلمیھم من قبل ملیشیا الحوثي مطالبین في ذات السیاق من المنظمات بالعمل إلطالق سراح 

  معلمیھم الذي اختطفتھم الملیشیات.

   بتمبر    16عدن احتـشد العـشرات من المواطنین في وقفة احتجاجیة للتندید بمداھمات المنازل   :2019ـس
ـاحة الشـھید أحم ـاركون في الوقفة بعملیات المداھمات في عدن في س د الدرویش بخور مكسـر وندد المش

لمنازل قیادات المقاومة الجنوبیة بعدن وغیرھم من المواطنین وطالبوا بضـــرورة وضـــع قوانین منظمة 
وتم االعـتداء على المشـــــاركین بـالوقـفة حـیث منـعت قوات   ،للـمداھمـات واالعتقـاالت التي یقوم بھـا األمن

ـاحة الدرویش بمدیریة خور   االمن عدد من الســـیارات وعلى متنھا متظاھرین كانوا في طریقھم الى ســ
ــمة  ـاحة للتندید باالقتحامات ومداھمة المنازل بالعاص ــھدھا السـ ـاركة في التظاھرة التي تش ــر للمشـ  ،مكس

ـاحة  ــول الى ســ ــت طریقھم في جولة بدر ومنعتھم من الوصـ وأفاد متظاھرون بان قوات أمنیة اعترضـ
ـات االمنیة  الدرویش كما اوقفت قوات األمن حشــود من مدیریتي   ،لتعبیر عن رفضــھم لبعض الممارسـ

الوقفة اقیمت   ،المنصــورة والبریقة في جولة بدر ورفضــت مرورھا ومنعھا من المشــاركة في التظاھرة
في سـاحة الدرویش بمدیریة خورمكسـر تعبیرا عن رفضـھا لالقتحامات ومداھمة منازل القیادات االمنیة 

  والعسكریة والمواطنین في العاصمة 
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   نظم طالب الســنة التحضــیریة بكلیة الطب في جامعة عدن، وقفة احتجاجیة   :2019ســبتمبر    18عدن
ــرات من  ـارك الوقفة االحتجاجیة العشــ من أجل تعدیل القرارات التي ال تتفق مع حقوقھم التعلیمیة وشـــ

مطـالبھم وأھمھـا اعتمـاد قبول جمیع الطالب طالب الجـامـعة ونـاشـــــد الطالب، رئـاســـــة الجـامـعة بتنفـیذ  
  الحاصلین على تقدیر جید جدًا.

    ــبتمبر    24تعز ــلطة   :2019سـ ــرات من افراد الجیش الموالي للحكومة الیوم أمام مقر السـ احتج العشـ
المحلیة بالمحافظة وســــط مدینة تعز للمطالبة بتســــلیم الجناة والمتھمین بمقتل الجندي خلیل الشــــرعبي 

تجون في الوقفة بتطبیق القانون وعدم التستر على القتلة رافعین صور والفتات تندد بتخاذل وطالب المح
ــلطة المحلیة بتخاذلھا من خالل افراجھا عن الجناة من  ــمیة في ذلك واتھم المحتجون الســ الجھات الرســ

  السجن المركزي رغم التوجیھات القضائیة بحبس الجناة حتى یتم البت في القضیة

    بتمبر   30حضـرموت أقام مواطنون غاضـبون من أبناء مناطق قصـیعر وقفة احتجاجیة أمام   :2019ـس
اإلدارة العامة لمدیریة الریدة وقصـیعر للمطالبة بإعادة المیاه إلى بیوتھم بعد أن ظلت مقطوعة منذ ثالثة 

لة في إصـالح الخلل أشـھر واتھم المواطنون خالل وقفتھم السـلطات المحلیة في الریدة وقصـیعر بالمماط
على الرغم من إبالغھم بذلك قبل أشــھر كما رفعوا الفتات ناشــدوا فیھا محافظ حضــرموت اللواء فرج 
  سالمین البحسني والوكیل األول الشیخ عمرو بن حبریش للتدخل العاجل إلیجاد حل لمعاناتھم المستمرة.

   ــكن الجامعي خ :2019أكتوبر    1عدن ــرات من طالب السـ ــیة احتجاجا تظاھر العشـ الل االیام الماضـ
على ماقالوا أنھا عملیة نھب تعرض لھا الســكن ویقع الســكن بمدینة الشــعب وقال الدارســون ان الســكن 
ــكن تم نھبھ عن بكرة  ــون إلى ان الس ـار الدارس تعرض للنھب خالل فترة االجازة من قبل مجھولین واشـ

  اجیة على ماتعرض لھ السكن من نھب.ابیھ ولم یتبق فیھ شيء یذكر وقام الدارسون بمسیرة احتج

   ـاح الیوم االثنین :2019أكتوبر   1عـدن ب بمحـافظـة عـدن صـــــب ة   ،نظم موظفو مكـت الضـــــراـئ وقـف
ال فتات طالبو   ،موظفو الضــرائب احتجاجیة امام مبنى الضــرائب بحي ریمي بمدیریة المنصــورة ورفع

فیھا إدارة مكتب ضـرائب عدن بمتابعة حقوق الموظفین وتحمیلھم مـسؤولیة التقصـیر كما كان من ضـمن 
 ،إصــدار قرار التعیین من المصــلحة لمن لدیھم تكلیف مضــى علیھ ســتھ اشــھر وفقا للقانون   ،مطالبھم

لتي أصـدرت فیھا فتوى الخدمة وإطالق العالوات والتسـویات مع إطالق االسـتحقاقات المالیة التراكمیة ا
و وتثبیت متعاقدي الضـــــرائب نظرا  ،وبأثر رجعي  2012و إطالق العالوات الســـــنوي لعام   ،المدنیة

واســـــتعادة التأمین   ،لخدمتھم الطویلة كما طالبوا بإعداد ھیكل خاص أســـــوة بالمرافق اإلرادیة األخرى
  .الصحي الذي توقف منذ الحرب الحالیة

    ـاة في المحاكم بتعز على   :2019أكتوبر    1تعز ـادر محلیة بان اضــراب جزئي نفذه القضـ أفادت مصـ
ان االضــراب جاء على خلفیة االعتداء  ،خلفیة االعتداء على احدھم من قبل نجل القائد العســكري بازر

  الذي تعرض لھ القاضي بكیل القباطي من قبل قائد ملیشیات االصالح المدعو.

    ناء مدیریة حجر، وقـفة إحتجـاجـیة، الیوم الخمیس بـمدیـنة المكال، نـفذ أب  :2019أكتوبر   3حضـــــرموت
طالبا وطالبة حرموا   200للمطالبة بعودة أكثر من   ،أمام مبنى مكتب التربیة والتعلیم بساحل حضرموت

من التعلیم في المدیریة بســـبب قرار أصـــدره مكتب وزارة التربیة والتعلیم بالمحافظة نھایة أغســـطس 
الوقـفة أولیـاء األمور الطالب المحرومین من التعلیم في نحو ثمـان منـاطق في المـاضـــــي وشـــــارك في 

مدیریة حجر، وعدد من الـشخـصیات التربویة والتعلیمیة وجمع كبیر من المواطنین المتضـامنین مع أبناء 
المدیریة المنسـیة، مؤكدین على ضـرورة عودة الطالب إلى مدارسـھم بصـورة سـریعة وعاجلة وطالبت 

تي رفعت فیھا شـعارات والفتات التعلیم حق للجمیع ومناشـدات السـلطة المحلیة بالمحافظة ممثلة الوقفة ال
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بالمحافظ اللواء الركن فرج ســالمین البحســني ووكیل أول حضــرموت الشــیخ عمرو بن حبریش العلیي 
لى مقـاعدة بالـتدخل العـاجل والفوري إلنقـاذ أكثر من مائتـان طالب وطالـبة من الجـھل واالمـیة، وإعادتھم إ

  الدراسة، والتوجیھ باستكمال المشاریع التعلیمیة المتعثرة.

    قمعت قوات من الجیش واالمن التابعة للحكومة عددا من المتظاھرین بمدینة   :2019أكتوبر   3شــــبوه
وأفاد ـشھود بان المواطن (ـسعید محمد بن تاجرة القمیـشي) وھو احد ابطال مقاومة قرن الـسوداء  ،عزان

داـفھ بطریـقة متعـمدة ومبـاشـــــرة مـا أدى إلى مقتـلھ من قـبل قوات من الجیش واالمن التـابعة ـقد تم اســـــتھـ 
  للحكومة في مفرق الحوطة جھة الملح بسبب رفعھ علم الجنوب.

   نفد عدد من أبناء العاصــمة المؤقتة عدن، عصــر الیوم، وقفة احتجاجیة بمدینة  :2019أكتوبر    5عدن
ة بـالحقوق العـاـمة ر وأـكد المحتجون في بیـان   .افعین ـعدد من الالفتـات المعبرة عن الوقـفةكریتر للمطـالـب

ل، أن معـانـاة المواطنین في ـعدن، التي تتفـاقم عـقب  ل قلـی ھ قـب صـــــحفي تلقى “المنـارة ـنت ” نســــــخة مـن
العملیات العـسكریة في اغـسطس الماـضي وما تالھا من مداھمات للمنازل وانتشـار عـسكري وحالة القلق 

ــتوجب من  العامة، ــطین على  تس كافة أبناء عدن رفض تحویل مدینتھم لســاحة حرب دائمة. ودعوا الباس
مؤكدین   ،الطبیعیة  ،الى توفیر احتجاجات المواطنین  مؤسسات وأجھزة الدولة في العاصمة المؤقتة عدن،

ـادر عن  مواصـلتھم تنظیم التظاھرات السـلمیة حتى تحقیق مطالبھم. “المنارة نت ” یعید نشـر البیان الص
) صــدق هللا )وقل أعملوا فســیرى هللا عملكم ورســولھ والمؤمنون((    :كما ورد ه الوقفة االحتجاجیة،ھذ

العظیم یا أبناء عدن األحرار في ھذا الیوم المبارك نعلن رسـمیا عن اشـھار لجنة التصـعید السـلمي ألبناء 
نـاس التي جرى تعطیلھا ـعدن والتي ســـــتتبنى اقـاـمة الفعـالیـات الجمـاھیرـیة الســـــلمـیة للمطـالـبة بحقوق ال

والمماطلة فیھا ما ادى الى تفاقم المعاناة التي تطحن االھالي الصابرین وتزداد ضراوة مع األیام في ظل 
ـادیة قاتلة ـاء   .ظروف اقتصـ إن ھذا التجمع الیوم لشــریحة متنوعة من ابناء العاصــمة عدن رجاال ونسـ

) توفیر المیاه. 3) توفیر الكھرباء.  2  .ن واالمان) توفیر األم1  :یرفعون صـــوتھم عالیا للمطالبة بما یلي
ـات االمن والجیش4 ـاء عـدن االحرار  .) صـــــرف مرتب ـا ابن ب العملیـات .ی ـاقم عـق ـاة التي تتف ـان . ان المع

ـار عسـكري وحالة القلق العامة  العسـكریة في اغسـطس الماضـي وما تالھا من مداھمات للمنازل وانتش
المدینة الكلمة الفصــل في رفض تحویل عدن لســاحة حرب دائمة وبھذه تســتوجب بأن یكون ألھالي ھذه 

ــؤولیاتھم تجاه المواطنین وتوفیر احتجاجاتھم  ــطالع بمس ــطین على األمر االض الوقفة األولى ندعو الباس
لمیة حتى تحقیقھا وبا التوفیق… صـادر عن لجنة التصـعید  نواصـل ترتیب التظاھرات الـس الطبیعیة وـس

  .2019اكتوبر  5عدن كریتر السلمي ألبناء 

   ــرموت ــیادو جمعیات الفاروق والمكال والتعاونیة وقفة احتجاجیة أمام   :2019أكتوبر    6حضـ ّم صـ نظ
مبنى الثروة السمكیة بالمكال، للمطالبة بوقف العبث في االصطیاد بالطرق المخالفة والغیر قانونیة وتأتي 

ً وا ــماك من االنقراض وفقا ــطیاد، وإیقاف عملیة ھذه الوقفة لحمایة األسـ للوائح القانونیة في عملیة االصـ
االصطیاد بالشباك أو ما یسمى بالحاوي والسخاوي من قبل أفراد من صیادي جمعیة روكب الذي تسبب 
في ضــعف المخزون الســمكي وأدى الى انقراض بعض أنواع األســماك وناشــد الصــیادون في الوقفة 

وقائد قوات خفر الســواحل بالتدخل الســریع لوضــع حلول الســلطة المحلیة المتمثلة بمحافظ حضــرموت 
جذریة وضـبط المخالفین في عملیة االصـطیاد الغیر مشـروع ووقف العبث في الثروات البحریة بدورھا 
أـصدرت وزارة الثروة الـسمكیة قرار یقـضي بإیقاف االـصطیاد لجمیع وسـائل الحوي والـسخاوي وتكلیف 

وخفر الســــواحل القیام بحجز الحاویات والســــخاوي على الصــــیادین الجھات الرقابیة في الھیئة العامة  
  .المخالفین
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   ــبي الجیش واالمن والمتقاعدین تظاھرة :2019أكتوبر    13عدن في مدینة   ،االحد  ،نظم عدد من منتسـ
للمطالبة بصــرف الرواتب المتوقفة منذ نحو ثالثة أشــھر المتظاھرون الذین توجھوا   ،عدن جنوبي الیمن

كـتب األمم المتـحدة طـالبوا المبعوث األممي إلى الیمن مـارتن غریفـیث للضـــــغط على حكومة إلى أمـام م
وكانت الحكومة الشــرعیة تصــرف مرتبات كافة   ،الشــرعیة لتســلیم رواتب المنطقة العســكریة الرابعة

ـات  منتسـبي القوات المسـلحة واالمن قبل انقالب االنتقالي على السـلطة الشـرعیة وسـیطرتھ على مؤسـس
  ولة تحت قوة السالحالد

   وقـفة  ،نـفذ طالب ـمدرســـــة الحمزة بمنطـقة قیف بـا لمســـــیمیر محـافـظة لحج :2019أكتوبر   13لحج
ــبب عدم توفر المعلمین وعبر  ــي الجاري بس ــتھم المغلقة منذ بدء العام الدراس احتجاجیة أمام مبنى مدرس

ً ك رمز لخلوھا من اي مســـتلزمات تالمیذ المدرســـة عن مطالبھم برفع وابراز حقائبھم المدرســـیة عالیا
وادوات ومعدات دراـسیة، رافعین ـصیحاتھم المـستھجنھ لـصمت مـسؤولي القطاع التربوي بالمدیریة تجاه 
ما یعانوه في ھذه المدرســـة من اوضـــاع مأســـاویة ســـیئھ، كما ردد الطالب المعتصـــمین الھتافات التي 

ـاع مدرسـتھم المتر  ،دیة منذ بدایة العام الدراسـي الحالي طالبت بضـرورة توفیر المعلمین واصـالح اوض
ً من كثرة   ،من جانبھ اوضــح الشــخصــیة اإلجتماعیة في قیف ھارون احمد حمودة بأنھ ســئم شــخصــیا

وقدمھا الى مدیر مكتب التربیة والتعلیم بالمدیریة بھذا   ،المراسـالت والمطالبات والمناشـدات التي قام بھا
بكامل تفاصــیلھا والتي تتضــمن مطالب ابناء المنطقة والتي شــرح من خاللھا ھذه القضــیة    ،الخصــوص

ً بھذا الصـدد الى ان قیادة  یرا بإیجاد الحلول الكفیلة بإنھاء المـشكالت التي تعاني منھا مدرـسة الحمزة، مـش
  التربیة والتعلیم بالمدیریة تعمدت اھمال ھذه المطالب الحقوقیة والمشروعة ولم تعطیھا اي اھتمام.

   ـال  :2019أكتوبر  17تعز ـا لعم ـات من المواطنین، الیوم الخمیس، في مـدینـة تعز دعم ـاھر المئ تظ
ـاد  ـام الكاریكاتیر " رش النظافة الذین یطالبون بصـرف رواتبھم المتوقفة منذ نحو خمسـة أشـھر وقال رس

ـامعي ـامعي  ان ھذه المظاھرة دعما لعمال النظافة الذین لم یتسـلموا رواتبھم منذ اشـھر  :الس ـاف الس واض
ـالة للسـلطة المحلیة بصـرف مرتباتھم ووقوفنا الكامل معھم ومع مطالبھم في حقھم المشـروع ان ھذ ه رس

ــلطة المحلیة  ــعارات تطالب قیادة السـ ــوارع المدینة الفتات وشـ ورفع المتظاھرون الذین جابوا بعض شـ
العمل  بصـرف رواتب عمال النظافة وكان عمال النظافة قد نفذوا في نھایة ـشھر یونیو إضـراب كلیا عن

ــوارع وأحیاء  ــوارع واألحیاء وتعاني ش ــرف رواتبھم، مما راكم النفایات في الش ً على تأخر ص احتجاجا
مدینة تعز من تكدس القمامة األمر الذي تزداد معھ المخاوف من انتشـار األمراض واألوبئة القاتلة وكان 

  ناشطون وصحافیون قد دعو لھذه المظاھرة مطلع األسبوع االول 

    صـــباح الیوم الخمیس، بإطالق النار على متظاھرین في ،قام شـــخص مســـلح :2019أكتوبر    17تعز
ھ بندقیتھ ـصوت المتظاھرین المحتجین على ـضیاع حقوق عمال  مدینة تعز وقال مواطنون أن مـسلحا وجّ

ـاف أن آخراً  ـابات تُذكر وأض قام  النظافة أمام نادي تعز السـیاحي وأطلق علیھم النار دون حدوث أي إص
خراج قنبلة وھدد بإلقائھا وســط المحتجین مما أثار الخوف والھلع في صــفوفھم یذكر أن عمال النظافة بإ

لضـیاع حقوق عامل  وعدد من المواطنین نظموا وقفة احتجاجیة أمام نادي تعز عبروا فیھا عن رفضـھم
تنكر اإلھمال والتھمیش الحا صـلین لعمال النظافة النظافة ورفعوا العدید من الـشعارات والالفتات التي تـس

ھ المكـاـتب  ة تعز من صـــــراع النفوذ اإلخواني اـلذي یـھدر میزانـی ة وتعـاني ـمدیـن ل الجھـات المعنـی من قـب
   .التشغیلیة وینفذ أعمال فید وسطو فیھ

    نـفذ منتســـــبو جـامـعة "االحقـاف" صـــــبـاح الیوم بـمدیـنة المكال وقـفة  :2019أكتوبر   20حضـــــرموت
انتھم لالعتداءات المتكررة على االرض التابعة للجامعة من قبل عدد احتجاجیة للتعبیر عن رفضـھم و اد

ـاتذة و ادارة و طالب رافعین الفتات  من المتنفذین و تجمھر منتســبو الجامعة من رئاســة و عمادة و اسـ
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ـات واعتبر المحتجون  ضـد االعتداء على أرض الجامعة, ومعبرین عن اسـتنكارھم الشـدید  لھذه الممارس
تقبل التعلیم الجامعي بحضـرموت وناـشد المحتجون ان االعتداء عل ى ارض الجامعة واعتداءات على مـس

ــرموت اللواء  ــور ھادي" ومحافظ محافظة حضـ ــیر "عبدربھ منصـ خالل الوقفة رئیس الجمھوریة المشـ
ــیخ "عمرو بن حبریش" حمایة أرض الجامعة من  ــني" ووكیل أول المحافظة الشـ "فرج ســـالمین البحسـ

ـادق مكنون نائب رئیس الجامعة في تصــریح وقال  ،قانونیةاالعتداءات الغیر   "األرض ھذه :الدكتور صـ
وـسطو على   ،اـستغلوا فرـصة الفراغ االمني مع دخول القاعدة  مـسورة وھؤالء اعتدوا على ـسور الجامعة

ارض الجـامـعة وـبدو یبنوا على ـھذه االرض" لكن نحن ف الجـامـعة ســـــنقف الى جـاـنب ارض الجـامـعة 
ــرموت ــخص بل ملك لحضــ الجدیر ذكر ان جامعة "األحقاف " أول   ،ألنھا ملك لألجیال ولیس ملك لشــ

م تض  وھي جامعة خاصة خیریة، تقع في مدینة المكال  ،جامعة تأسست على مستوى محافظة حضرموت
ـاد ــت كلیات وھي: كلیة اإلدارة واإلقتصـ ــوب، كلیة البنات، كلیة اآلداب،   ،ا س ــة وعلوم الحاس كلیة ھندس

ــریعة والقانون ومقرھا مدینة تریم,  ـافة إلى كلیة الش ـات العلیا ومقرھا مدینة المكال. باإلضـ وكلیة الدراسـ
لطالب من داـخل الیمن كمـا تتمیز الجـامـعة بنظـامھـا الصـــــارم في الـتدریس، وتضـــــم ـعددا كبیرا من ا

  .وخارجھ، من الجالیات االسیویة واألفریقیة

    للمطـالبة  ،تظـاھر المئـات من ســـــكـان ـمدیـنة الترـبة بمحـافـظة تعز الیوم األـحد :2019أكتوبر   20تعز
بإخالء المدینة من المجامیع المسلحة، والتندید باالنتھاكات التي یتعرض لھا السكان وطالب المتظاھرون 

ناة المتورطین في محاولة اغتیال "مروان عبد الرقیب الشــــرجبي" من قبل المجامیع التابعة بتســــلیم الج
ل صـــــبران داءات التي یتعرض لھـا المواطنین   ،ألبو العبـاس في جـب دد المتظـاھرون بـالجرائم واالعـت وـن

 والســـكان على ایدي مجامیع مســـلحة في مدینة التربة وفي المناطق المحیطة بھا. مســـتنكرین عملیات
ـادر عن التظاھرة،   ،التحشـید والتمترس واالسـتحداث للمواقع والنقاط العسـكریة في المدینة وقال بیان ص

إن "عملیات التحشــید وتعزیز المواقع العســكریة واالســتحداثات التي تقوم بھا مجامیع مســلحة في مدینة 
ً یتھدد ا ً حقیقیا لســكان اآلمنین ویقلق امنھم الســالم وفي المرتفعات المحیطة بھا باتت تشــكل الیوم خطرا

وســـــكینتھم ویعرض حیـاتھم وحیـاة ابنـائھم للخطر، ومـا تـلك الجرائم واالعـتداءات التي طـاـلت ابنـائھـا اال 
نتیجة لعملیات التحشـید والتمترس فوق رؤوس السـكان" وحمل البیان، السـلطة المحلیة واالجھزة االمنیة 

خالقیة في حفظ االمن واالســتقرار في المدیریة وطالب في مدیریة الشــمایتین مســئولیاتھا القانونیة واال
ـابح وجبل بیحان جبل منیف وموقع جبل  ،البیان بسـرعة إخالء موقع جبل صـبران ومعسـكر العفا / أص

یُمین من المجامیع المـسلحة ومن معداتھا وترسـانتھا العـسكریة كما طالب البیان الصـادر عن أھالي عُزل 
ـارقة واالكاحلة والمداحج) بضــبط كل المتھمین بإرتكاب  (شــرجب وجبل صــبران وبني غازي والمشـ

ـاء  ً وإحالتھم للقضـ ــكینة العامة والمطلوبین امنیا جرائم واعتداءات بحق المواطنین وضــبط كل مقلقي الس
ة ابنـاء الشـــــمـایتین في جمیع عزل وقرى الـمدیرـیة  ً للقـانون ودعـا البیـان كـاـف ـا ـالوا جزائھم الرادع وفق لین

ـاد وال ً بان تظاھرة الیوم ســـوى شـــرارة لالحتشــ ـاركة في التظاھرات والمســـیرات القادمة، مؤكدا مشــ
ــلمیة التي لن تتوقف اال بتحقیق كافة مطالبھا ــعبیة السـ ــة الشـ ـادر عن   ،االنتفاضـ ً لنص البیان الصــ وفقا

  .التظاھرة

   لمناطق أقام ـصباح الیوم عـشرات المعلمین النازحین من محافظة ـصعدة إلى ا :2019أكتوبر    20عدن
دفع رواتبھم  ة الوزارة بـااللتزام ـب ة بـعدن وذـلك لمطـالـب ة أمـام بواـبة وزارة المـالـی ة احتجـاجـی المحررة وقـف
أســــوة بالمعلمین اآلخرین بشــــكل منتظم نھایة كل شــــھر وعدم تأخیرھا باإلضــــافة إلى المطالبة بدفع 

ـ  ن وكذلك المطالبة بدفع % التي أقرھا القانو30مســــتحقاتھم المالیة منھا عالوة غالء المعیشــــة الــــــــ
م وكذلك 2017و 2016المتأخرات من رواتبھم التي لم یتســـــلموھا وعددھا ســـــتة رواتب في العامي  

ً لســلســلة  المطالبة بدفع راتبي شــھري ســبتمبر المنصــرم واكتوبر الجاري، ھذا كما تأتي الوقفة امتدادا
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ـالیـة  ـازحین على تھرب وزارة الم ـا المعلمین الن ـات بـداء بھ ـاج ـا احتج ـاتھ ـا والتزام ـامھ ـام بمھ من القی
بخصــوص اســتكمال عملیة نقل المعلمین إلى محافظاتھم التي ینتمون إلیھا وبدال من اســتكمال إجراءات 

ھذا وقد كلف المحتجین لجنة منھم لمقابلة المســـئولین   ،نقلھم قامت الوزارة بوضـــعھم في خانة النازحین
ـالة توضــح ك ـاكل التي یوجھونھا إال أن رد في الوزارة وطرح مشــكلتھم وتقدیم رسـ افة المطالب والمشـ

 ،المســئولین كان غیر مقنع إذ تحججوا بعدم وجود موظفین في الوزارة للقیام بمعالجة مثل تلك المشــاكل 
ـالم  اثر ذلك توجھ المعلمین إلى مكتب األمم المتحدة اإلقلیمي بعدن وتم اختیار االســــتاذ مطیع مثنى ســـ

لتقدیم رســالة إلى المســئولین ھناك وجرى تحدید موعد لھم لمقابلة القائم واالســتاذ علي ســلیمان واصــل  
  بأعمال المسئول األممي وذلك صباح الثالثاء القادم.

    ـاعدات النقدیة المقدمة من الغذاء   :2019أكتوبر   24لحج نفذ العشــــرات من المســــتفیدین من المســـ
إحتجاجیة بســــبب حرمانھم من المســــاعدات الیوم الخمیس بمدیریة طور الباحة م / لحج وقفة    ،العالمي

بأنھم تفاجئوا بســـــقوط أســـــمائھم من   :وقال المحتجون WF  النقدیة المقدمة من برنامج الغذاء العالمي
ـابق وعند تحویلھا إلى  كشــوفات برنامج الغذاء العالمي رغم أنھم كانوا یســتلمون معونات غذائیة من سـ

) وإلى scope(لجان قد أخذت منھم البـصمھ والـصوره  مسـاعدات نقدیة سـقطت أـسماؤھم برغم من أن ال
ً بالمدیریة ً أنھا تم صرفھا أربع مرات شھریا   .ھذا الیوم لم یصرف لھم أي مساعدات النقدیة علما

    ـارع جمال  :2019أكتوبر    25تعز قام محتجون غاضــــبون في مدینة تعز بإحراق اإلطارات في شـــ
ــوی ــط المدینة, احتجاج على التسـ ــر وسـ ــرف رواتبھم المحتجون طالبوا عبدالناصـ ف والمماطلة في صـ

 ،الســلطة المحلیة بصــرف رواتب جرحى الحرب, وعدد من العســكریین المنقطعة رواتبھم من أشــھر 
یذكر ان المحتجین للیوم الثاني على التوالي یقومون بإغالق شـارع جمال وـسط المدینة, االمر الذي ادى 

ـاع   ،بدوره إلى تعطیل حركة الســیر ویأتي ھذا وســط احتقانات تعیشــھا تعز, على خلفیة تردي االوضـ
  في ضل فساد یعتري السلطة المحلیة. ،الخدمیة

    ناشطین وحقوقیین  2019أكتوبر    26منعت ملیشیات الحوثي صباح السبت   :2019أكتوبر   26ذمار
بإیقاف الحفر العشوائي لآلبار   من تنظیم وقفة احتجاجیة أمام مكتب الھیئة العامة للموارد المائیة للمطالبة

إن ملیشیا الحوثي منعت ناشطین وحقوقیین من تنظیم  :بمحافظة ذمار وسط الیمن وقالت مصادر حقوقیة
وقفة احتجاجیة أمام مكتب الموارد المائیة المقابل لألستاذ الریاضي بالقرب من جولة المثلث وسط مدینة 

ـادر أن الوقفة االحتجاجیة ــحت المصـ ــوائي لآلبار في  ذمار وأوض ھي للمطالبة بمنع وإیقاف الحفر العش
عدة مناطق بمحافظة ذمار، كون ذلك یھدد األمن المائي ألبناء المحافظة، والذي یتم بتعاون من موظفي 

  المكتب بعد تلقیھم رشاوى كبیرة من قبل منفذي حفر اآلبار.

    صـــباح الیوم الســـبت" مظاھرات نظم أبناء مدیریة المســـیمیر بمحافظة لحج    :2019نوفمبر    2تعز "
حاشــد في المدیریة للمطالبة بتوفیر الخدمات ومحاربة الفســاد وطاف المتظاھرون في شــوارع المدیریة 

ـافـات بتوفیر الـخدمـات لھم ومحـارـبة الفســـــاد فیمـا قـاموا بـإحراق الـعدـید من اإلطـارات  ،وھم یرددون ھت
خالل التظـاھرات الحـاشـــــدة بـالـمدیرـیة طـاـلب أبنـاء و  ،التـالـفة في شـــــوارع الـمدیرـیة، وذـلك لتلبـیة ـندائھم

   .المسیمیر فیھا بتوفیر الخدمات ومحاسبة السلطة المحلیة المتمثلة بالمدیر العام حامیم طملة

    ة التي نظمھـا طالب ـمدرســـــة  :2019نوفمبر   6تعز أفـاد ســـــكـان محلیون بـان المظـاھرة االحتجـاجـی
من طالب المدرســة اصــابات 3ائي نتج عنھا اصــابةیونیو بالنشــمة الیوم جوبھت بالرصــاص العشــو13

ــرة ــیرة احتجاجیة صــباح الیوم للمطالبة   ،مباش ــة المذكورة مس ــكان فقد نظم طالب المدرس ــب الس وبحس
بإخالء المدرـسة من المـسلحین التابعین لكتائب ابو العباس الذین یتخذون من بعض فـصول المدرـسة ثكنة 

وبدال من أن تلقى   ،حســــب ما قالوا  ،التعلیم في اجواء أمنھاألمر الذي یحرمھم من حقھم في ،عســــكریة
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ً واســــتجابة في وجھ المظاھرة الطالبیة ،بكثافة  فتح افراد الكتائب نیران اســــلحتھم،مطالب الطالب تفھما
ــلمیة ـقط   ،السـ ــة جرحى3فســ ـابة قاتلة بالرأس وحالتھ حرجة،من طالب المدرسـ ــیب اصــ  ،احدھم اصـ

  .عبدالجلیل محمد عصام مھیوب مكرم رصوان حسنوالطالب الجرحى ھم: زكریا محمد 

    ــط مدینة تعز   :2019نوفمبر    9تعز ــبت على متظاھرین وس ــلحون مجھولون النار الیوم الس أطلق مس
ـاركون في التظاھرة للحرف   ؛ بقیام مسـلحین على 28جنوبي غرب الیمن، دون وقوع ضـحایا وأفاد مش

یق المحتجین في شــارع جمال، والذوا بالفرار ولم یتبین متن دوریة، بإطالق النار في الھواء لمحالة تفر
بعد ھویة المسلحین الذي أطلقوا النار. كما لم تصدر السلطات األمنیة في المحافظة أي تعلیق رغم تعدھا 

حـیث تظـاھر المئـات المحتجین من أبنـاء ـمدیـنة تعز، للمطـالـبة بمحـاســـــبة   ،بحمـاـیة التظـاھرات الســـــلمـیة
ــلطة مت ــؤولین في الس ــعار "یكفي مس ـاد وتتواصــل ھذه االحتجاجات التي ترفع ش ـایا فسـ ورطین في قضـ

صــــــمت"، للســــــبت الثـاـلث على التوالي ورفع المتظـاھرون اـلذین جـابوا شـــــوارع ـمدیـنة تعز، الفتـات 
وشــــعارات تندد بما وصــــفوه بالعبث والفوضــــى في إدارة المحافظة والمؤســــســــات الخدمیة وطالب 

  ن وسرعة استكمال تحریر المحافظة من جماعة الحوثیین.المتظاھرون بصرف رواتب الموظفی

   أقیمت صباح الیوم أمام المجمع القضائي بخور مكسر وقفة احتجاجیة نظمھا   :2019نوفمبر    10عدن
مجلس اللجان النقابیة في ـشركة النفط بعدن حول قـضیة اـستعادة منشـآت كالتكس لتموین البواخر بالوقود 
ــناعة لمخالفتھا بنود عقد التأجیر وتدخلھا في مھام  ــتثمار والص ــركة لالس ـأن الغاء عقد التأجیر مع ش بشـ

ــركة النفط بعدن في الوقفة االحتجاجیة التي قادھاوع ـاص ش األخوین عبدهللا الھویدي رئیس  مل واختصـ
اللجان النقابیة وامین عام النقابة االخ یاســـر الحبیل بالشـــركة وجمع كبیر من عمالھا وموظفیھا واجھزة 

ـائل االعالم صـدر عن الوقفة بیانا طالبوا تصـة بالنظر في القضـیة بإلغاء حكم المحكمة االداریة المخ  وس
ــبة المتورطین فیھا وطالب من ــركة ومحاسـ ــكیل لجنة قانونیة وفنیة  المرفوعة من قبل الشـ الحكومة تشـ

ـآت كالتكس لتموین البواخر تصـدر المحكمة حكمھا العادل  . كما شـددوا على أن.متخصـصـة لتسـلیم منش
ي عبروا عن استنكارھم لتدخل المحكمة بفسخ عقد التأجیر والغاء ما یسمى بالتحكیم المزعوم الغیر قانون

  .یخل باختصاصات مھام القضاء االداریة في عقود تجاریة واعتبرتھ تدخال سافرا

  نظم العشـرات من المواطنین الیوم األحد مسـیرة ووقفة احتجاجیة بمحافظة إب   :2019نوفمبر 17  إب
ــمال مدینة   ــبة قاتل عاقل إحدى الحارات ش ــط الیمن للمطالبة بمحاس إب بعد خالفات حول مادة الغاز وس

حیث نفذ أبناء حي ابالن مســـیرة ووقفة احتجاجیة إلى أمام مبنى دیوان عام المحافظة للمطالبة   ،المنزلي
ــرعة إجراء تنفیذ العقوبة بحق قاتل أحد عقال الحي ــدرت نقابة عقال الحارات بیانا في الوقفة   ،بسـ وأصـ

حارة ابالن "یحیى شـمیس" والتي طالتھ رصـاصـات الغدر طالبت فیھ باإلسـراع في إجراء محاكمة قاتل  
ة االســـــبوع  ة التي ـحدـثت نھـاـی دمـا كـان یقوم بتوزیع اســـــطوانـات الغـاز ألـھل الحـارة والـقت الحـادـث عـن
ـات التواصـل االجتماعي بالحادثة وطالبت  المنصـرم اسـتنكار كبیر ورفض شـعبي عارم وضـجت منص

وتشــھد محافظة إب الخاضــعة  ،ال اقصــى العقاب بحقھجمیع المواد المنشــورة بمحاســبة الجاني وإنز
أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي واســتمرار بیع قیادات حوثیة لمادة الغاز   ،لســیطرة الملیشــیا اإلنقالبیة

" بالتزامن مع 9000المنزلي في الـسوق الـسوداء بمبالغ مالیة خیالیة وـصلت ألكثر من تـسعة ألف لایر "
  .دیة والمعیشیة للمواطنین بفعل الحرب واإلنقالبتردي األوضاع االقتصا

  قمعت قوات تابعة للمجلس االنتقالي تظاھرة ومسیرة جماھیریة بزنجبار دعت   :2019نوفمبر 17  أبین
إلى عودة السـلطة المحلیة إلى عاصـمة المحافظة ونظم العشـرات من المواطنین مسـیرة وتظاھرة وسـط 

ـاركون في المسـیرة زنجبار للمطالبة بعودة المحافظ والسـ  لطة المحلیة ومباشـرتھم اعمالھم وتعرض المش
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ــب  لالعتداء من قبل قوة أمنیة تابعة لالنتقالي اطلقت النار وفرقت المتظاھرین واثار قمع التظاھرة غضـ
  جماھیري كبیر.

    صـــــبـاح الیوم الثالثاء   ،منـعت قوات الحزام األمني التـابـعة للمجلس االنتقـالي :2019نوفمبر   19ـعدن
عدد من أمھات المختطفین والمخفیین قســــرا من إقامة وقفة احتجاجیة أمام بوابة قصــــر لمعاشــــیق في 
مدیریة كریتر بالعاصــمة المؤقتة عدن جنوبي البالد وبحســب شــھود عیان فإن األمھات حضــرن امام 

جون الـسریة للمطالبة بإطالق أبنائھن المخفیین قـسرا في السـ  بوابة قـصر المعاـشیق لتنظیم وقفة احتجاجیة
ـاف ان عدد من األطقم التابعة للحزام االمني منعت أمھات المختطفین من  منذ قرابة أربع ســنوات واضـ
التجمع وتنفـیذ الوقـفة والتي كان من المقرر إقامتھـا صـــــبـاح الیوم الثالثاء بالتزامن مع وصـــــول رئیس 

اتھا االحتجاجیة الســـــابقة وكانت أمھات المختطفین قد طالبت خالل وقف ،الوزراء الى العاصـــــمة عدن
الحكومة الـشرعیة بالكـشف عن مصـیر أبنائھن وتقدیمھم للمحاكمة العادلة واالفراج عن من ثبتت براءتھ 

  .لكن دون جدوى

    ضـــــمن الوقفـات االحتجـاجـیة المتكررة نـفذ موظفوا ومتقـاـعدي االدارة العـامة   :2019نوفمبر   25أبین
م وقفتھم االحتجاجیة أمام   2019نوفمبر   24باح الیوم األحد  لمكتب التربیة والتعلیم بمحافظة أبین ـصـــ 

م الذي تعرض للســطو في عدن من 2018دیوان المحافظة للمطالبة بصــرف رواتبھم لشــھر اغســطس 
ــر ورفعوا الالفتات لمطالبة رئیس الوزراء ــراف بمدیریة خور مكسـ ــلحة تقطع والصـ  قبل عصـــابة مسـ

ة و دالمـلك ووزیر التربـی دكتور معین عـب ـالتوجـیھ بصـــــرف اـل التعلیم ووزیر المـالـیة ومحـافظ المحـافـظة ب
رواتبھم كون ذلك حق كفلھ دســــتور الجمھوریة الیمنیة وقانون العمل لیس لنا ذنب في ذلك كما ناشــــد 
المحتجون السلطة المحلیة بالمحافظة بسرعة التحرك لدى الجھات المعنیة بمعالجة مشكلة راتبھم والرفع 

ــة الوزراء بنتائج ــطو  لرئاسـ كما شـــارك في الوقفة االحتجاجیة موظفي مكتب   التحقیقات عن عملیة السـ
م والذي تعرض للســطو في أبین ومن  2014التربیة بالوضــیع للمطالبة بصــرف راتب شــھر دیســمبر  

موظف ھذه الحقوق تم تجاھلھا  800ذلك الحین ولم یتم معالجة مرتبھم حیث یصـــل عدد الموظفین الى  
المتعـاقـبة وھي من تتحـمل المســـــئولـیة عـند تقصـــــیر الجھـات التنفـیذـیة واألمنیة من الســـــلطـات المحلـیة  

   لواجباتھا..

   یق بالعاصـمة عدن على  :2019نوفمبر    25عدن طالبوا بصـرف   محتجون  اطلقت حراـسة قصـر معاـش
اطلقوا التابع لقوات الحزام االمني   20وھم من افراد معسكر    المرتبات وقال محتجون ان حراسة المبنى
حیث یطالبون من رئیس الحكومة صـــرف المرتبات وتنفیذ  النار علیھم عند اقترابھم من بوابة القصـــر

تحقات المبعدین قـسرا ویواصـل محتجون اعتصـامھم المفتوح  توجیھات رئیس الجمھوریة في صـرف مـس
  .امام معاشیق منذ یومین للمطالبة بصرف المرتبات وتنفیذ اول بنود اتفاقیة الریاض

    ـاملین في مكـتب   :2019نوفمبر  25أبین ـاح الیوم اإلثنین ـعدد من المعلمین والموظفین الع ذ صـــــب نـف
ً إحتجاحیة أمام مبنى المحافظة على خلفیة التســویف  التربیة والتعلیم بعاصــمة محافظة أبین زنجبار وقفة

علیھ  م والذي سـطت2018والمماطلة في معالجة أمر صـرف مرتب شـھر أغسـطس من العام الماضـي  
ة في العـاصــــــمة ـعدن واـلذي یخص  ) معلم وموظف إداري وطـاـلب 1500(جمـاـعة مســـــلـحة مجھوـل

ــبب لھم الكثیر  ــبحت تقلق حیاتھم وتس ــكلة التي أص المحتجون الجھات المعنیة بالعمل على حل ھذه المش
في أحادیث من المـشكالت التي تتعلق بأمور حیاتھم المعیـشیة وتـسدید ما علیھم من إلتزامات مالیة وقالوا  

في وقفاتھم اإلحتجاجیة من أجل أن یلتفت إلیھم المسـؤولین في   )20(خاصـة للصـحیفة أنھم یقفون للمرة  
المحـافـظة وینظرون إلى مظلومیتھم ووضـــــع ـحل لھـا لكنھم لم یـجدوا أي تفـاـعل معھم من المســـــؤولین 

بدربھ منصــور ھادي وناشــدوا المســؤولین في الدولة وعلى رأســھم فخامة رئیس الجمھوریة المشــیر/ ع
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ودولة رئیس الوزراء د/ معین عبد الملك سعید ومعالي وزیر التربیة والتعلیم د/ عبدهللا لملس أن یضعوا 
  .حالً لمشكلة راتبھم المنھوب

    ــمبر   3لحج ــعید وقفة احتجاجیة أمام مبنى   :2019دیسـ ــباح الیوم معلمات وطالبات مجمع السـ نفذ صـ
مدیریة تبن محافظة لحج ضــــد ما أســــموه القرارات التعســــفیة التي مكتب التربیة والتعلیم في صــــبر  

أصـــــدرتھا إدارة التربیة والتعلیم بحق مدیرة المدرســـــة ووكیلتھا وخالل الوقفة رفع المحتجون الفتات 
ـفیة وال مقبولة مطالبین بســحب القرارات وإعادة مدیرة  وشــعارات ترفض ما أســموه بالقرارات التعسـ

ــة ووكیلتھا للعم ــعید إدارة التربیة والتعلیم في محافظة لحج بتعطیل المدرسـ ل كما اتھم معلمو مجمع السـ
ة والتعلیم بـان توضـــــح لھم  عملھم وســـــیر العمـل التعلیمي في المجمع وطـاـلب المحتجون إدارة التربـی

عام  20بخـصوص قرار اـستبعاد مدیرة المدرـسة ووكیلتھا والتي ھم یعملون في مجمع الـسعید منذ قرابة  
بان مجمع السعید كان یشكو من نقص حاد في الكادر التعلیمي ولكن بتوفیق   :تكي منھم احد وقالواولم یش

معلمة  30من هللا ومجلس اآلبـاء اـلذي وقف بجـاـنب إدارة مجمع الســـــعـید اســـــتطـاع المجمع بـان یوفر  
ي المحافظة بان إدارة التربیة والتعلیم ف  :وأضــــافوا  متطوعة یتم شــــھریا دفع مرتباتھم من مجلس اآلباء

باب ال احد  تبعاد مدیرة المدرـسة ووكیلتھا ألـس بدل أن یصـدروا قرارات بتوفیر الكادر التعلیمي قاموا باـس
ــعید التربوي  ــة مجمع السـ ــیحھا لنا وتعد مدرسـ منا یعلمھا والتي نطالب من إدارة التربیة والتعلیم توضـ

ً الواقع في منطقة ـصبر تبن محافظة لحج من اكبر واھم المدارس ف ً علمیا ي المدیریة والتي تعتبر ـصرحا
بارزا كما تحتوي على عدد كبیر جدا من الطالبات من مختلف المناطق وتعاني من ازدحام طالبي كبیر 

  .فھي في موقع استقطاب ومحیط سكني كبیر وتعتبر الثانویة الوحیدة في المنطقة

    ــمبر   12الحدیدة ــرات من أبناء مدیریة الدری  :2019دیس وقفة احتجاجیة   ،ھمي الیوم الخمیسنظم العش
للمطالبة بإخراج میلیشـیا الحوثي من مناطقھم في الدریھمي من أجل العودة والعیش حیاة طبیعیة وطالب 

یات الحوثیة إلخراج من   ،أبناء الدریھمي النازحون األمم المتحدة والصـلیب األحمر بالضـغط على الملیـش
ا محاـصری 83تبقى من أبنائھم وعددھم  ً ن من قبل الحوثیین، إلى مناطق وجود القوات المـشتركة، ـشخـص

ً صــحیة واقتصــادیة صــعبة وجاءت الوقفة االحتجاجیة أثناء  ال ســیما وأن العدید منھم یعیشــون أوضــاعا
ـاعدات للمنطقة، المحاصــــرة من قبل  دخول فریق من لجنة الصــــلیب األحمر الدولي برفقة قافلة مســـ

  .عناصر الملیشیات

   اعتدى عدد من جنود قوات الحزام االمني التابع للمجلس االنتقالي على عدد  :2019دیـسمبر    17عدن
من أمھات المختطفین والمخفیین قسرا، في العاصمة المؤقتة عدن وقالت مصادر محلیة، إن جنود قوات 
الحزام االمني اعـتدت على ـعدد من أمھـات المختطفین والمخفین قســـــرا خالل تنفـیذھن وقـفة احتجـاجـیة 

ــلة من أما ــلس ــمن س ـادر أن ھذه الوقفة جاءت ض ـافت المصـ ــیق مقر الحكومة وأضـ ــر المعاش م بوابة قس
ـاء  الوقفات التي تنفذھا األمھات للمطالبة بالكشـــف عن مصـــیر ذویھم وســـرعة إحالة المعتقلین للقضــ
إلدانتھم او اخالء ســــبیلھم. وطالبت الرابطة في الوقفة الحكومة الوفاء بواجبھا والكشــــف عن مصــــیر 
ً وناشــدت األمھات في وقفتھن لجنة تحالف دعم الشــرعیة في  العشــرات من المختطفین والمخفیین قســرا
ــة بمتابعة وتنفیذ وتحقیق أحكام اتفاق الریاض وملحقاتھ  ــعودیة المختصـ الیمن بقیادة المملكة العربیة السـ

ً في أو ً والمعتقلین تعسفیا لویات الترتیبات األمنیة الذي وقع في شھر نوفمبر، ووضع ملف المخفیین قسرا
دمـت أواخر  د أـق ت جنود قوات الحزام االمني ـق ـاـن ـاض وك ـاق الری ذ إتف ة عـدن لتنفـی التي تجري في مـدیـن

ــھر المنصــرم ــرا، من إقامة وقفة إحتجاجیة امام   ،الش على منع عدد من أمھات المختطفین والمخفیین قس
 .بوابة قصر المعاشیق

  



1 - القتل
2 - حماولة القتل

 يف احلياة
ّ
احلق

الفصل الثاني
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 325من  72صفحة رقم  (NFHR)صادر عن امللتقى الوطين حلقوق االنسان  
 

الحرمان من الحیاة على نحو تعسفي وأعمال القتل غیر   - 1
  المشروع أو ذات الدوافع السیاسیة  
للقانون الدولي   انتھاكاتان مختلف مراحل النزاع في الیمن صـاحبت 

لحقوق اإلنســان والقانون الدولي اإلنســاني من قبل كافة اطراف الصــراع في 
 ،، حیث انتشــــرت وقائع القتل خارج إطار القانون واإلعدام التعســــفي   الیمن

ّ في الحیاة ـادر انتھاك الحق ــكلت االغتیاالت واحدة من أخطر مصــ فمنذ   ،وشـ
ً من االغ ــل اســـــتھـداف بـدایـة النزاع في الیمن نفـذت عـددا ـاالت وتواصـــ تی

 .المواطنین والسیاسیین واإلعالمیین والحقوقیین وخطباء المساجد

ً للقتال  2019وخالل العام     ظل الوضــــع األمني غیر مســــتقر نظرا
واســـــع النطاق بین ملیشـــــیا الحوثي من جھة وقوات الجیش والملیشـــــیات 

عربي بقیادة المســـلحة الموالیة الحكومیة المدعومة من قوات دول التحالف ال
كما ظلت الصـــدامات المســـلحة   ،المملكة العربیة الســـعودیة من جھة أخرى

اـلدورـیة بین قوات األمن الحكومـیة وقوات الحزام األمني التـابع لمـا یســـــمى 
مع وجود میلیشـیات في الكثیر من المناطق التي   ،بالمجلس االنتقالي الجنوبي

ـافة إلى العنف الطائفي المدفوع ،تم تحریرھا كما قام كال   ،بحوافز مالیة  إضــ
 ،من ملیشــیا الحوثي وقوات الجیش والملیشــیات المســلحة الموالیة للحكومة 

وتنظیم الدولة   ،وقوات دول التحالف العربي بقیادة المملكة العربیة الســعودیة
اإلســــالمیة "داعش" وتنظیم القاعدة وعدد من الجماعات اإلرھابیة األخرى 

باإلضــافة إلى صــدور عدد من أحكام اإلعدام   ،بارتكاب عملیات قتل تعســفي
ـافة إلى قیام عدد من   ،من المحاكم الواقعة تحت سـلطة ملیشـیا الحوثي باإلض

  الجھات األخرى بأعمال قتل منھا أعمال قتل غیر متعمدة. 

 )2800(وثق الملتقى الوطني لحقوق اإلنســـان  2019 خالل  
ّ في   واقـعة انتھـاك "الحرمـان من الحیـاة على نحو تعســـــفي الحیـاة  طـاـلت الحق

 )22(توزعت على   ،وأعمال القتل غیر المشـروع أو ذات الدوافع السـیاسـیة"
) 283(منھم    ،ضـــــحیة )2800(بلغ عدد الضـــــحایا من المدنیین   ،محافظة

ل ـائـمة بـاالنتھـاك    ،امرأة )309(و  ،طـف جـھة ) 12(كمـا بلـغت ـعدد الجھـات الق
  .قائمة باالنتھاك

ــجلت محافظة    ــبة ب (عدن) سـ تلتھا   ،واقعة انتھاك  )367(أعلى نسـ
ـاك) 317(ب (الحـدیـدة)  ـافظـة  ،واقعـة انتھ واقعـة ) 239(ب (تعز) ومح

ــعده)  ومحافظة   ،واقعة انتھاك) 215(ب (حجة) ومحافظة   ،انتھاك ب (صــ
ومحـافـظة  ،واقـعة انتھـاك) 185(ب (إب) ومحـافـظة   ،واقـعة انتھـاك) 203(

ــبوه)   ـالع)  ومحافظة    ،واقعة انتھاك) 183(ب (شــ واقعة ) 157(ب (الضـــ
(أمـاـنة العـاصـــــمة و    ،واقـعة انتھـاك) 152(ب (مـأرب) ومحـافـظة   ،انتھـاك

ب (البیضـــــاء)  ومحـافـظة   ،واقـعة انتھـاك) 149(ب ومحـافـظة صـــــنعـاء)  
 ،واقعــة انتھــاك ) 124(ب (الجوف) ومحــافظــة  ،واقعــة انتھــاك) 143(

واقـعة ) 80(ب (لحج) ومحـافـظة   ،انتھـاكواقـعة  ) 85(ب (أبین)  ومحـافـظة 
ــرموت) ومحافظة   ،انتھاك (ذمار) ومحافظة   ،واقعة انتھاك) 74(ب  (حضــ
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ــة انتھــاك) 63(ب  ــة  ،واقع ـافظ ــة انتھــاك ) 25(ب (عمران) ومحـ  ،واقع
ـاك) 24(ب (المحوـیت) ومحـافظـة  ) 7(ب (المھرة)  ومحـافظـة   ،واقعـة انتھ

ـاك ـاك) 6(ب (ریمـھ) ومحـافظـة   ،واقعـة انتھ ومحـافظـة جزیرة   ،واقعـة انتھ
  .واقعة انتھاك) 2(ب (سقطرى) 

ــودة  فیما تفاوتت   ــھر آلخر  وقائع االنتھاكات المرصــ حیث  ،من شــ
ــھر ــدر شــ ــھر  (یونیو) تصــ من حیث عدد وقائع االنتھاكات   العام قائمة أشــ

واقعة   )298( ب (أغسطس) تاله شھر  ،واقعة انتھاك )358( المرصودة ب
ـاك ـارس)  وشـــــــھـــر ،انـــتـــھــ ـاك )297(  ب  (مــ  ،واقـــعـــة انـــتـــھــ

واقعة   )242( ب  (فبرایر) وشـھر  ،واقعة انتھاك  )289( ب  (ابریل)  وشـھر
ـاك ـاك  )237(  ب  (ســــــبــتــمــبــر) وشــــــھــر ،انــتــھـ  ،واقــعــة انــتــھـ

ــھر ــھر  ،واقعة انتھاك )230(  ب  (مایو) وشـ واقعة   )217( ب  (یولیو) وشـ
ــھـــاك ــتـ ــر ،انـ ــھـ ــر) وشـــــ ــوبـ ــتـ ــھـــاك  )178( ب  (أكـ ــتـ ــة انـ ــعـ  ،واقـ

واقعة   )143( ب  (نوفمبر) وشـھر  ،واقعة انتھاك )174(  ب  (ینایر) وشـھر
  . واقعة انتھاك )137( ب (دیسمبر) وشھر ،انتھاك

  
) یبین توزع وقائع االنتھاكات التي طالت الحقّ 7الجدول التوضـــــیحي رقم (

  2019في الحیاة "القتل" بالمحافظات خالل أشھر العام 

 االجمالي  دیسمبر  نوفمبر  اكتوبر  سبتمبر  اغسطس  یولیو  یونیو  مایو  ابریل  مارس فبرایر  ینایر المحافظة  م
 149 13 9 13 10 20 10 13 16 15 7 10 13 أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء  1
 367 29 31 20 13 41 22 27 15 26 33 71 39 عدن 2
 239 11 21 21 67 22 24 20 7 27 9 5 5 تعز 3
 317 8 9 18 7 15 17 44 89 52 26 24 8 الحدیدة  4
 74 3 1 3 3 8 7 18 5 7 13 3 3 حضرموت  5
 215 12 9 17 18 8 13 31 14 21 38 22 12 حجھ  6
 85 11 7 12 7 2 2 9 4 6 19 3 3 أبین  7
 203 7 9 15 9 11 5 38 17 21 49 12 10 صعده  8
 80 2 3 3 6 13 7 5 6 13 8 4 10 لحج  9

 24 4 0 2 0 3 2 3 1 3 2 3 1 المحویت  10
 152 2 2 2 23 17 23 22 5 14 15 18 9 مأرب 11
 183 8 13 16 8 31 8 29 4 20 13 11 22 شبوه  12
 124 2 4 2 25 4 9 28 7 15 13 7 8 الجوف  13
 6 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 ریمھ 14
 157 9 9 12 16 41 11 9 8 6 14 13 9 الضالع  15
 25 0 0 1 0 1 5 4 4 2 4 3 1 عمران 16
 143 7 4 6 11 18 17 17 8 23 18 6 8 البیضاء  17
 63 3 3 5 5 10 6 5 6 4 7 6 3 ذمار 18
 7 2 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 المھرة  19
 185 4 9 7 9 30 29 33 12 13 8 21 10 إب  20
 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 سقطرى  21

 2800 137 143 178 237 298 217 358 230 289 297 242 174 االجمالي 

  

ـاك    ـا من المـدنیین النتھ ـای ّ في بلغ عـدد الضـــــح ت الحق ـاة طـاـل الحی
ــروع أو  "الحرمان من الحیاة على نحو تعســـفي وأعمال القتل غیر المشـ

 ،ضحیة  )2208(الذكور منھم    ،ضحیة )2800(  ذات الدوافع السیاسیة"
ــحیة) 283(وبلغ عدد األطفال   ـاء    ،ضــ ــحیة  )309(و عدد النســـ  ،ضــ

 )8(توزعوا بین المحافظات على النحو المبین بالجدول التوضــیحي رقم 
  :أدناه
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) یبین توزع ضحایا انتھاك الحقّ  8الجدول التوضیحي رقم (
 2019في الحیاة (القتل) في المحافظات خالل العام 

 االجمالي  النساء  االطفال  ذكور  المحافظة  م
 149 16 29 104 أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء  1
 367 21 39 307 عدن 2
 239 17 21 201 تعز 3
 317 54 69 194 الحدیدة  4
 74 0 1 73 حضرموت  5
 215 34 29 152  حجھ  6
 85 12 7 66 أبین  7
 203 27 13 163 صعده  8
 80 5 3 72 لحج  9

 24 4 2 18 المحویت  10
 152 17 9 126 مأرب 11
 183 0 0 183 شبوه  12
 124 21 16 87 الجوف  13
 6 1 0 5 ریمھ 14
 157 32 19 106 الضالع  15
 25 0 0 25 عمران 16
 143 17 9 117 البیضاء  17
 63 9 5 49 ذمار 18
 7 0 0 7 المھرة  19
 185 22 12 151 إب  20
 2 0 0 2 سقطرى  21

 2800 309 283 2208 االجمالي 

  

ـاك    ـانتھ ـائمـة ب ـات الق ـالجھ ـا یتعلق ب ّ في وفیم ت الحق طـاـل
ـاة على نحو تعســـــفي وأعمـال القـتل  ـاة "الحرمـان من الحی الحی

یة" یاـس جھة ) 12(فقد بلغت    غیر المـشروع أو ذات الدوافع الـس
ـائـمة بـاالنتھـاك تصـــــدرت  ـائـمة تـلك (میلیشـــــیـات الحوثي)  ق ق

(المیلیشــــیـات تلتھـا    ،واقـعة انتھـاك) 635(الجھـات بـارتكـابھـا  
) 617(بـارتكـابھـا المســـــلـحة الموالـیة لحكوـمة الرئیس ھـادي) 

لحین المجھولین)  یلیھما    ،واقعة انتھاك ) 441(بارتكابھم  (المـس
بــارتكــابھــا (قوات دول التحــالف العربي) و  ،واقعــة انتھــاك

واقعة ) 184(بارتكابھم  (المواطنین)  و    ،واقعة انتھاك) 239(
ـاك ـادي)(قوات الو  ،انتھ ب  جیش الموالي لحكومـة الرئیس ھ

) 159(ب (قوات الجیش السـعودي)  و    ،واقعة انتھاك )165(
(التشـكیالت العسـكریة والقوات األمنیة التابعة و    ،واقعة انتھاك

و   ،واقعة انتھاك  )129(بارتكابھم    للمجلس االنتقالي الجنوبي)
(المجامیع والمیلیشـــیات المســـلحة المنضـــویة تحت مســـمى 

 )107(بارتكابھا    "القوات المشــــتركة في الســــاحل الغربي")
واقـعة ) 51(بـارتكـابھـا (الســـــلطـات األمنـیة)  و   ،واقـعة انتھـاك

ـاك ـاعـدة)و  ،انتھ ھ  (تنظیم الق ـاـب ـارتك ـاك  )46(ب و  ،واقعـة انتھ
ـابـھ   (تنظیم الـدولـة االســـــالمیـة "داعش") ـارتك واقعـة  )14(ب

ـاك ـابع للجیش االمریكو  ،انتھ ھ ي)  (ســـــالح الجو الت ـاـب ـارتك ب
  .واقعة انتھاك) 13(
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) یوضح توزع الجھات القائمة بانتھاك الحقّ في الحیاة "القتل" خالل 4جدول الرسم البیاني رقم (
  2019العام 

  
  

  

یوضح تفاصیل عدد من الحاالت التي تعرضت للقتل خارج اطار   ) 4(المرفق رقم   
  :على النحو الوارد أدناه 2019القانون خالل العام 

   عاما) برصـــاصـــة اخترقت  44قتلت مواطنة تُدعى "رعنھ ســـلیمان عوض" ( :2019ینایر   1بتاریخ
ــبب بوفاتھا ً تس ــدھا وأحدثت نزیفا ـاص   ،جس ــكان المنطقة بان المواطنة "رعنھ" قتلت برصـ وأفاد احد س

 .دیدةقناص من میلیشیا الحوثي استھدفھا امام احد المنازل بقریة العكش بمدیریة حیس جنوب مدینة الح

    سـنوات) والطفل   8قتل طفلین شـقیقین ھما الطفل "عادل علي محمد زریطھ" (  :2019ینایر    1بتاریخ
سـنوات) بإنفجار لغم أرضـي زرعتھ میلیشـیا الحوثي في حي المسـناء  10"جمیل علي محمد زریطھ" (

دة ة الحـدـی دریھمي الواقعـة جنوب مـدیـن ة اـل ـاء خرجوھمـ  ،بمـدیـن ـا اثن ث انفجر اللغم بھم ـاء حـی ب الم ا لجـل
              .ألسرتھم

   ل المواطن "علي محـمد یحیى حریش" ( :2019ینـایر  2بتـاریخ ـإنفجـار لغم ارضــــي  44قـت عـامـا) ب
زرعتھ میلیشــیا الحوثي انفجر بھ عند باب منزلھ الیوم في قریة ألقلمھ شــرقي مدینة حیس جنوب مدینة 

 .الحدیدة

   عاما) نتیجة بإنفجار لغم  50لي ھبھ مشـــــعفل" (قتل مواطن یُدعى "علي بن ع  :2019ینایر   4بتاریخ
أرضــي زرعتھ میلیشــیا الحوثي في مزرعة اخیھ فتاح بمنطقة الجاح االعلى بمدیریة بیت الفقیھ جنوب 

 .مدینة الحدیدة

میلیشیات الحوثي
635

المیلیشیات 
المسلحة 
الموالیة 
لحكومة 

الرئیس ھادي
617

المسلحین 
المجھولین

441
قوات دول التحالف العربي

239

المواطنیین
184

قوات الجیش الموالي 
لحكومة الرئیس ھادي

165

قوات الجیش السعودي
159

التشكیالت العسكریة والقوات 
األمنیة التابعة للمجلس االنتقالي 

الجنوبي
129

المجامیع والمیلیشیات المسلحة 
القوات "المنضویة تحت مسمى 

"المشتركة في الساحل الغربي
107

السلطات األمنیة
51

تنظیم القاعدة
46

تنظیم الدولة 
"داعش"االسالمیة 

14

سالح الجو التابع 
للجیش االمریكي

13

میلیشیات الحوثي

المیلیشیات المسلحة الموالیة لحكومة الرئیس ھادي

المسلحین المجھولین

قوات دول التحالف العربي

المواطنیین

قوات الجیش الموالي لحكومة الرئیس ھادي

قوات الجیش السعودي

االنتقالي  التشكیالت العسكریة والقوات األمنیة التابعة للمجلس
الجنوبي

المجامیع والمیلیشیات المسلحة المنضویة تحت مسمى 
"القوات المشتركة في الساحل الغربي"

السلطات األمنیة

تنظیم القاعدة

"داعش"تنظیم الدولة االسالمیة 

سالح الجو التابع للجیش االمریكي
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    عاما) نتیجة بإنفجار لغم   50قتل مواطن یدعى "علي بن علي ھبھ مشــــعفل" (  :2019ینایر    4بتاریخ
وثي في مزرعة اخیھ فتاح بمنطقة الجاح االعلى بمدیریة بیت الفقیھ جنوب أرضـي زرعتھ ملیشـیات الح

  .مدینة الحدیدة

  ھ بـان المواطن "علي یحیى ابراھیم  :2019ینـایر  13بتـاریخ ة بـیت الفقـی افـاد ســـــكـان محلیون بـمدیرـی
یسي صالح" توفى نتیجة أصابتھ اثناء سقوطھ في حفرة حفرھا مسلحي میلیشیا الحوثي على الطریق الرئ

    .بقریة السلف بمدیریة بیت الفقیھ جنوبي مدینة الحدیدة

   ــین غالب قباب" (  :2019ینایر   20بتاریخ ــھود عیان بان الطفل "حس ـاص  12افاد ش عاما) قتل برصـ
  .احد قناص میلیشیا الحوثي حیث تم استھدافھ امام منزلھم بمدینة حیس جنوب مدینة الحدیدة

   عـامـا) قتلت  14محلیون بـأن فتـاة ـتدعى "حیـاه علي حســـــین" ( افـاد ســـــكـان  :2019ینـایر  23بتـاریخ
ــاء الیوم االربعاء في منطقة الجاح التابعة لمدیریة بیت الفقیھ  ــاص قناص ملیشــــیات الحوثي مســ برصــ

  .جنوبي مدینة الحدیدة

   ــھیل" (  :2019ینایر   23بتاریخ ــن سـ ــكان محلیون بأن فتاة تدعى "حنان عبدهللا حسـ عاما)  18افاد سـ
یات الحوثي مسـاء الیوم االربعاء في منطقة الجاح التابعة لمدیریة بیت الفقیھ قتلت بر صـاص قناص ملیـش

  .جنوبي مدینة الحدیدة

   افاد ســـــكـان محلیون بأن مواطن یدعى "عـبده محـمد جنـید" قـتل نتیـجة إنفجـار   :2019ینـایر   24بتـاریخ
  .یریة الدریھمي جنوبي الحدیدةلغم أرضي بھ عندما كان یقود دراجتھ الناریة في منطقة الطائف بمد

   افاد ـسكان محلیون بأن مواطن یدعى "دنح عمر عبدهللا دنح" وابنة "خالد دنح   :2019ینایر   25بتاریخ
ــیات الحوثي في منطقة   8عمر عبدهللا دنح" ( ــي بھما زرعتھ ملیش ــنوات) قتال نتیجة إنفجار لغم أرض س

  .شرق مدینة الحدیدة 16كیلو

   عاما)  50شـویكي" (  افاد شـھود عیان بأن مواطنة تدعى "سـعده علي طالب  :2019ینایر   26بتاریخ، 
قتال نتیجة قیام میلیشــــیا الحوثي بشــــن قصــــفا  ،عاما)  28ومواطن یدعى " حزام علي ناجي حزام " (

ــبعة بمدیریة حیس  ــالة المغرب في قریة السـ ــتھدف عدد من منازل مواطنین اثناء صـ بقذائف ھاون اسـ
ـابة عدد من المواطنین وتدمیر عدد من جنوب مدینة الحدیدة   ـافة الى اصـــ مما أدى إلى وفاتھما باإلضـــ

  .منازل المواطنین

   ـاء أمس األول في منطقة الجروبة   :2019مارس  1بتاریخ قتل خمسـة أطفال من أسـرة واحدة قتلوا مس
 :والطفال الضـحایا ھم  ،شـرق المجیلس بمدیریة التحیتا جراء قذائف أطلقھا میلیشـیا الحوثي على المنطقة

عبده الجبار   :الطفل -  .سـنوات  7بشـیر جابر شـنیبي    :الطفل  -  .سـنوات 5یوسـف جابر شـنیبي    :"الطفل
محمد فتیني سالم شنیبي   :الطفل -  .سنوات  7حاتم محمد عبده شنیبي    :الطفل  -  .سنوات 6نیبي  صغیر ش

 .سنوات" 10

    قتل ثالثة مدنیین بینھم طفل بقذیفة أطلقھا میلیشــیا الحوثي على مدینة حیس   :2019مارس   25بتاریخ
ـالم خالد - :الضــــحایا  ،جنوب الحدیدة  8مد إبراھیم (رضــــوان مح  - محمد إبراھیم حراب - علي ســـ

 .)سنوات
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   ـاریخ ت أكرم دوغـان)  :2019مـارس  27بت ـاـب دعى (ث ُ ـاء بمجموعـة إخوان وـی ـال اإلطف ل أحـد عم مقـت
ـاصـة  ـاصـة قناص حوثي في الرأس كما أصـیب عامل آخر في قسـم الصـیانة برص جراء اسـتھدافھ برص

  .قناص في ظھره نقل على إثرھا للمستشفى

    ـالم أجرب وفاة    :2019ابریل    1بتاریخ ً في تجمع النازحین بمنطقة "   13الطفلة رباب حســن سـ عاما
ــرق مدینة الخوخة ــمال ش ــعب نبأ " ش ــل الكلوي  ،ش ألطفلھ رباب تعد الضــحیة الثالثة التي   ،متأثرةً بالفش

وقام أھلھا   ،حیث أصـیبت الطفلة رباب بالفـشل الكلوي بعد إصـابتھا بالكولیرا  ،تلقى حتفھا بالفـشل الكلوي
إلى مدینة عدن واجربت لھا جلســـات غســـیل ومن ثم عادوا بھا إلى منطقة نزوحھم لعدم مقدرتھم بنقلھا  

ً بالفشــــل الكلوي من المناطق المســــماة   32یذكر آن  ،على تحمل تكالیف البقاء في مدینة عدن مصــــابا
ـاء مرك  ــتغاثتاھم المتكررة ومطالباتھم بإنشـ ً بعد تجاھل اس ــوء ز ب"ألمحرره" ازداد وضــعھم الصــحي س

  .غسیل كلوي في المناطق المحررة

    أعوام) داخل كیس  8عثر مواطنون على جثة طفل یُدعى "محمد الرحامي" ( :2019مایو   23بتاریخ
مرمیة بجوار مســـجد الســـماوي حارة الوحدة في منطقة حزیز جنوب العاصـــمة صـــنعاء، أثناء ما كانا 

ـا ـا وبیعھ ـاه المعـدنیـة لتجمیعھ ـان عن قواریر المی ـان الطفـل قتـل بعـد یومین من وفـ   ،یبحث اد المواطنین ب
ــرة المجني علیھ قد قدمت بالغا باختفاء طفلھا  اختطافھ حیث ظھرت عالمات حبل في عنقھ، وكانت أسـ

وعقب الجریمة   ،ذو الثمان ســنوات عقب خروجھ بعد صــالة العشــاء من المســجد خالل شــھر رمضــان
ــنعاء من الق ــواد بحزیز جنوب صـ بض على المتھم باختطاف الطفل "الرحامي"، تمكن أھالي منطقة السـ

واعترف أنھ یعمل ضـمن عصـابة كبیرة في صـنعاء وأن الھدف تجارة األعضـاء البشـریة، كما أنھ یعمل 
  فني عملیات في مستشفى خاص بصنعاء.

   رقیة جعبلي حـسن  - مریم أبوبكر عنبر  -قتل ثالثة مواطنین بینھم امرأتان ھم ( :2019یونیو   7بتاریخ 
یى ـصغیر حـسن) جراء سـقوط قذیفة على أحد األحیاء الـسكنیة خلف مقبرة المـصریین بحي الـشھداء یح -

ســـامي أحمد  -  یاســـمین أحمد صـــریبة  -وإصـــابة ثالثة مواطنین آخرین بینھم امرأتان(  ،بمدینة الحدیدة
 .عائشة یحیى صغیر) - صریبة

    عبد   -حسین)، وإصابة مواطنان ھما (قتل مواطن یُدعى (عبدهللا محمد علي   :2019یونیو    10بتاریخ
أحـمد محـمد طمح) بـانفجـار لغم ارضـــــي، أثنـاء  -أحـمد علي بـاـجل  -العزیز محـمد علي حســـــین بـاـجل 

 عودتھما إلى منازلھم بعد انتھائھم من العمل في مزرعتھم بمدیریة التحیتا.

    ــكانیة في م  :2019یونیو    17بتاریخ ــیا الحوثي بالمدفعیة تجمعات س ـفت میلش دیریة حیس جنوب قصـ
ده یحیى غـاـلب أحـمد) أثنـاء تجمع ـعددا من المواطنین بجوار   ،المحـافـظة حـیث طـال منزل المواطن (عـب

ــروع المیاه  ــعافي كانوا ینقلون منھ الماء إلى منازلھم بعد أن فجر الحوثیین خزانات مشــ خزان میاه إســ
تُدعى (عائشة عبده فارع) جراء وقد أدى القصف إلى مقتل زوجة صاحب المنزل و  ،الرئیسیة بالمدیریة

عبده یحیى  -فیما أصــیب كالً من (  ،إصــابتھا بشــظایا القذائف التي أطلقتھا میلیشــیا الحوثي على المنزل
 4الطفلة إیمان حافظ غالب أحمد   - عام 28عیســى ســعید شــیھل    -عام "رب األســرة"   65غالب أحمد  

   .عام "معاق") 25مأرب عبده یحیى  -سنوات 

    ـاص عناصـر من مسـلحي میلشـیا الحوثي المتمركزین في   :2019یونیو    22بتاریخ قتل مواطن برص
وبحســـــب إفادة شـــــھود أعیان أفادوا بان المواطن الذي كان یقود  ،نقطة “دھمش” جنوب مدیریة حیس

  .شاحنة على متنھا مواد غذائیة في طریقھا إلى وسط المدیریة
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   ل امرأة   :2019یونیو   23األـحد ُدعى (وفـاء أحـمد غـاـلب جمـال)مقـت وجرح أربـعة آخرین جمیعھم  ،ـت
  .بقصف مدفعي أطلقتھ لمیلشیا الحوثي واستھدف أحیاء سكنیة في مدینة حیس جنوب الحدیدة ،مدنیین

    ـقیقین ھما (یحیى محمد علي عمر  :2019یونیو   23األحد ـقیقتھ نجوى   13قتل طفلین شـ  11عام وشـ
  .یة حیس جنوب الحدیدةبانفجار لغم ارضي في مدیر ،عام)

   ــمیري   :2019یونیو   25بتاریخ مســــاء ــیف الشــ ــن ســ عام)  22تعرض مواطن یُدعى (محمد حســ
وقد توفي على إثرھا بعد نقلھ للمسـتشـفى في   ،لرصـاص راجع في سـوق شـارع صـدام في مدینة الحدیدة

  .ساعة متأخرة من المساء

    ــطس  8بتاریخ ــرة ب  :2019 أغسـ مدیریة المعال بمدینة عدن اثر ســـقوط قتل وجرح عدد من أفراد أسـ
وبحسب افادات عدد من األھالي فقد أسفر القصف عن إصابة أسرة مكونة من   ،قذیفة ھاون على منزلھم

  .سنوات 7األب خالد عبدهللا عمر وزوجتھ وطفلتھ عمرھا 

    ـاعة   :2019أغسـطس   9بتاریخ الجمعة ـابا في مدیریة   11:42الس ً اغتال مسـلحون مجھولون ش ـاء مس
ـاب یُدعى   ،المنصــورة بمدینة عدن ـات على شـ ـاصـ وافادة شــھود عیان بأن مســلحین أطلقوا عدة رصـ

وأشـار الـشھود  ،"عـسكر نجل الـشھید حریر الحالمي" في منطقة خلیفة بمدیریة المنـصورة في مدینة عدن
ـفى قریب من المكان حیث لفظ أنفاســھ األخیرة ھناكإلى ان المواطنین قاموا بإســعاف ولم  ،ھ إلى مســتشـ

  .یعرف ھویة المسلحین أو أسباب قیامھم بقتل الشاب عسكر

    یُدعى (علي قتل احد المعتقلین لدى میلیشـیا الحوثي بالعاصـمة صـنعاء و  :2019 أغسـطس  14بتاریخ
في معتقل حـیث توفى متـأثرا من عملیـات التـعذیب الوحشـــــي الذي تعرض لھ  ،عاما) 20عـبده كزابة) (

ــنعاء ــیة مقتل القیادي   األمن القومي بص ــیا الحوثي التي تتھمھ مع آخرین في قض ــلحي میلیش على ید مس
 الشـاب المعتقل (المقتول)  وینتمي  ،ویخضـعون للمحاكمة في جلسـات غیر علنیة  ،الحوثي صـالح الصـماد

ـافة   ،كم شــمال مدینة الحدیدة وھو تیم وفقیر معدم85دیر كزابة بمدیریة القناوص  "علي" إلى قریة  إضـ
ــتخدام الھاتف وال یمتلكھ في الوقت الذي یواجھ تھمة إرســال إحداثیات للتحالف   ،إلى أنھ أمي ال یجید اس

  .العربي

    بمدیریة   37اغتال مسـلحون مجھولون مسـاء الیوم شـابا في منطقة بلوك    :2019 أغسـطس  15بتاریخ
ـاھد عیان بأن مسـلحین مجھولین على متن سـیارة فوكسـي أطلقوا النار  ،المنصـورة بمدینة عدن وافاد ش

وبحـسب الشـاھد فإن الشـاب رمـسیس یعمل   ،على الشـاب "أحمد رمـسیس" وأردوه قتیال ثم الذوا بالفرار"
  .بمیناء عدن

    ـابطا بادرة امن اغتال مســـلحي تنظیم الدولة االســـالمیة    :2019 أغســـطس  15بتاریخ "داعش" ضــ
ــر عبده قاید" ــیخ عثمان بمدینة   ،محافظة عدن برتبة رقیب ویُدعى "نصـ حیث تم اغتیالھ في مدیریة الشـ

  .عدن

    برصاصة راجع   ،سنوات) 8قتل طفل یُدعى "رامي زكریا عبد الغفار" (  :2019 أغسطس  18بتاریخ
اطلقھـا مجھولون حـیث كـان یلـعب مع بقـیة أطفـال القرـیة بمنطـقة الترـبة بمحـافـظة تعز وتم إســـــعـاـفھ إلى 

  .مستشفى خلیفة وتوفى في المستشفى

    افاد ـشھود عیان بان مـسلحون مجھولون قتلوا شـابا یُدعى "عبدهللا القعر"   :2019 أغـسطس  18بتاریخ
ــح ا  ،یعمل جندي في میناء عدن ــھود بان الشـــاب "القعر" كان یقود دراجة ناریة حینما تعقبھ واوضـ لشـ
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مسلحون على متن باص نوع نھا وأطلقوا النار علیھ بالقرب من محطة اكسبریس بالقرب من مقر األمن 
ما اسـفر عن مقتل القعر واصـابة ـشخص أخر  ،بمدیریة المنـصورة بمدینة عدن  35الـسیاـسي سـابقا بلوك  

  .مستشفى البریھيكان معھ تم اسعافھ إلى 

    یا الحوثي اإلرھابیة األحیاء الـسكنیة المكتظة بالـسكان في   :2019 أغـسطس  20بتاریخ تھدفت میلیـش اـس
ـابة ثالثة مواطنین  ــطة والقناصــة أدى ذلك إلى أصـ ــلحة المتوس مدیریة حیس جنوب مدینة الحدیدة باألس

عبد القادر مطري" والشـــاب   وافاد مصـــدر میداني في مدینة حیس بأن المواطن "نصـــر  ،بجروح بالغة
"نبیل عبدهللا قاسم" تعرضا إلصابة بشظایا متفرقة بالجسم كما أصیب الطفل "محمد بجاش محمد" البالغ 

ـاص بالفخذ  13من العمر   ـفى المیداني في المدیریة لتلقي   ،عام لطلقة رصــ حیث تم نقلھم إلى المســـتشــ
  .العالجات واإلسعافات الالزمة

    ســنوات مقتولة في   6وجدت طفلة تُدعى "ریماس عبد الســالم نعمان"   :2019أغســطس   21بتاریخ
   .احد البنایات المستحدثة قرب منزل أسرتھا في قریة عزلة الشراعي بمحافظة إب

    قال شـھود أن مسـلحین داھموا عیادة الطبیب خالد المصـعبي وسـط حي  :2019 أغسـطس  21بتاریخ
وبحسـب إفادة األھالي   ،وقاموا بقتلة دون معرفة األسـباب  ،السـیلة بشـارع المصـعبي بالشـیخ عثمان بعدن

  .فان المصعبي طبیب شعبي شھیر عمل لسنین في معالجة الكسور العظمیة

    ـاھد عیان بأن مسـلحون مجھولون أطلقوا النار على مواطن یُدعى   :2019 أغسـطس  23بتاریخ أفاد ش
ما ادى الى  ،الشـیخ عثمان بمدینة عدنفي وسـط أحیاء مدیریة    بالقرب من منزلھ  "معاذ شـوقي باحمیش"

 .فرار الجناة ،مقتلھ

    مســلحون مجھولون أقدموا على قتل مواطن ینتمي إلى احد المحافظات   :2019 أغســطس  24بتاریخ
 .الشمالیة بعد ان رفض إعطائھم ھاتفھ النقال لتفتیشھ في أحیاء مدینھ عتق بمحافظة شبوه

    أدت االشـتباكات بین قوات الجیش الموالي للحكومة وبین مسـلحي قوات   :2019 أغسـطس  24بتاریخ
من مـسلحي قوات   4االنتقالي الجنوبي بمدینة عتق محافظة ـشبوه إلى مقتل  الحزام األمني التابع للمجلس  

عدنان احمد محمد قاســم غازي   -2  من أبناء محافظة الضــالع   ســعید علي ناشــر -1( الحزام األمني ھم
 .زكي قیس عبدهللا سیف من أبناء محافظة عدن) -4لحج  محمد سالم حسین عبده من أبناء محافظة -3

    مشــاة على القیام بارتكاب جریمة قتل   17اقدم طقم عســكري تابع للواء    :2019 طسأغـسـ   24بتاریخ
  .البشعة بحق المواطن الشاب ولید عبد المجید في مفرق یفرس بمحافظة تعز

   ــطس 25بتاریخ ــلحان مجھوالن مســــاء الیوم األحد :2019  أغســ مواطنا یعمل في قوات   ،اغتال مســ
أن مســـــلحین اثنین على دراجة ناریة أطلقا النار حد المواطنین بحیث افاد ا ،الحزام األمني بمدینة عدن

ــیخ عثمان ــلحین   ،على مواطن یُدعى "أحمد منصــور الولیدي" في حي عبد القوي بمدیریة الش وأن المس
مشـــیرا الى ان مواطنون حاولوا اســـعاف الولیدي إلى   ،الذا بالفرار عقب تنفیذ العملیة إلى جھة مجھولة

ـفى قریب من مكا كما افاد ســكان محلیون بأن الولیدي   ،ن الحادثة إال أنھ فارق الحیاة على الفورمســتشـ
 .یعمل في الدائرة المالیة بقوات الحزام األمني باإلضافة لكونھ إماما لمسجد الحي الذي یسكن فیھ

    افاد شھود عیان بان اشتباكات اندلعت بین اثنین جنود ینتمون الى القوات   :2019 أغسطس  26بتاریخ
وقد   ،حیث اندلعت في مقوات مدینة الخوخة جنوبي مدینة الحدیدة  ،المشــتركة التي یقودھا طارق صــالح

عام) نتیجة اصابتھ في رأسھ بإحدى رصاصات  19اسفرت الى مقتل الشاب "عبد الرحمن احمد سني" (
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ــالحان لی ــھود بان الضــحیة  ،ســقط قتیالالمس من أبناء مدینة حیس ویعمل في مقوات مدینة  واوضــح الش
  .الخوخة

   ــطس30بتاریخ ــلیماني   :2019 أغسـ ــلحون مجھولون على قتل مواطن یُدعى عادل لكمح السـ أقدم مسـ
ــط مدین عتق ــبوة بان المواطن فارق الحیاة وان   ،بوس ـالم األحمدي مدیر مكتب الثقافة بش وأفاد محمد سـ

  .المسلحین الذوا بالفرار

    ـابع   :2019 أغســـــطس 30بتـاریخ قـال شـــــھود عیـان ان قوة امنـیة من جنود قوات الحزام األمني الت
ل بـعدن الواقع بحي المغتربین  د لواء النـق ـاـئ د ق د امـجد خـاـل للمجلس االنتقـالي الجنوبي داھـمت منزل العمـی

االســرة ان یوســف خالد وھو شــقیق امجد وافاد احد افراد    ،بحي دار ســعد بعدن وســط اطالق نار كثیف
 .قتل خالل عملیة االقتحام ھذه

    قتل مواطنا یُدعى (عبدهللا الكبسـي)   :2019 أغسـطس  31بتاریخ ً أفاد احد السـكان المحلیین إن مواطنا
وبحسـب الشـھود الذین افادوا بأن القتیل الكبسـي لقي حتفھ   ،أمام مبنى إدارة أمن یریم شـمال محافظة إب

ـاص   مسـلح ینتمي إلى أسـرة بیت النباعي عقب خالفات شـخصـیة بینھما والذ الجاني بالفرار عقب برص
   .الحادثة

    ـابة مسـلحة   :2019 أغسـطس  31بتاریخ ـاص عص ـابا یُدعى (أمیر عبدالرحمن الشـعیبي) برص قتل ش
قامت بالتقطع للضحیة وأطلقت علیھ الرصاص واردتھ قتیال في قریة بیت العودي بالد الشعیبي بمدیریة 

  السبرة جنوب شرق محافظة إب. 

   الدین قتل مواطن یُدعى (عمر عبده الشــعیبي) وأصــیب آخر یُدعى (نور    :2019 أغســطس 31بتاریخ
   .فیصل الشعیبي) برصاص أحد المسلحین في مدیریة المشنة بمدینة إب

   عام برصـــاص مســـلح  30أصـــیب مواطن یُدعى (نور الدین الفالحي)    :2019  أغســـطس 31بتاریخ
   .بخالف على قطعة أرض منظورة لدى المحكمة مدیریة یریم

  ة بمدیریة ریف إبمقتل مواطن في أحد األعراس بمنطقة مشور :2019 أغسطس 31بتاریخ.  

    ــطس  31بتاریخ ــني)    :2019 أغسـ ـابا یُدعى (عبد الرحمن سـ ــھود عیان بأن شــ ً قتل  17أفاد شـ عاما
برصاصة اخترقت رأسھ جراء اشتباكات اندلعت بین مسلحین یتبعون ألویة الزرانیق وآخرین من قوات 

  .األمن الخاصة في سوق مدینة الخوخة جنوب مدینة الحدیدة

   ـاریخ ــ  31بت ـافظـة لحج على جثتین لمواطنین :2019طس أغـســ ـان  عثرت قوات األمن في مح ینتمی
مـاـجد أحمد  -2  عزیز أحـمد علي الزوار -1وـیدعیـان ( لمحـافـظة صـــــنعـاء من ـمدیرـیة الحیـمة الخـارجـیة

وقالت مصـــــادر في البحث الجنائي، إن المواطنین تم قتلھما خلف محطة ألســـــعیدي   ،مالطف الزوار)
القریبة من مقر الحزام األمني لحج واللواء الخامس كما أن من قاموا بالجریمة صــادروا الدینة الخاصــة 

 .بھم والتي كانوا ینقلون عبرھا تجارتھم

    ھولون على اغتیال الشــیخ عبد أقدم مســلحون مج  :2019أغســطس   31بتاریخ عصــر الیوم الســبت
وأفاد   ،بمدینة عدن  ،الباري ثابت علي الردفاني إمام وخطیب مـسجد البناء الردفاني بمنطقة الـشیخ عثمان

ــیخ  ــھ الصــوفي في الش ــلحین المجھولین نفذوا عملیة االغتیال للردفاني أمام مدرس ــھود عیان بأن المس ش
وبحسب الشھود   ،قاھا على السیاسیین وأصحاب الفتنةعثمان بعد صاله العصر وذلك بعد خطبتھا التي أل
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فإن الردفاني فارق الحیاة بعد تعرضــھ لعدة طلقات ناریة، ولم یعرف حتى اللحظة الجھة المســئولة عن 
  .الجریمة ودوافعھا

    شــن طیران دول التحالف ســبع غارات على مبنى كلیة المجتمع في مدینة  :2019ســبتمبر    1بتاریخ
ــیا الحوثي معتقال, والتي حولتھا إلى معتقلذمار الذي تتخذ  120حیث أدت الغارات إلى مقتل    ،ه میلیشــ

یوسـف الحاضـري الناطق باسـم وزارة الصـحة الخاضـعة ووفقا ألفاد   ،جریحا من المعتقلین  65قتیالً و 
ھ تم انتشـــــال   ـأـن  ،جریحـا 65قتیالً و  120معتقال من تـحت األنقـاض بینھم   185لســـــیطرة الحوثین ب

كما أفاد شـھود عیان إن   ،معتقال 180ا بأن عدد المعتقلین الذین كانوا بداخل مبنى كلیة المجتمع  موضـح
عدد الغارات التي اســتھدفت المبنى الذي حولھ الحوثین إلى ســجن للمعتقلین المناھضــین لھم وصــل إلى 

ــھود أن ثالثة مباني بداخل الكلیة كانت مكتظة بالمعتقلین  ،غارة جویة 12 ــكل كبیر   ،وأكد الش دمرت بش
ــرة على األرض ــیا الحوثي على لســــان رئیس لجنة   ،وال تزال الجثامین منتشــ من جانبھا أفادت میلیشــ

تھدافھ معروف لدى العدوان حد وصـفھ  األـسرى التابعة لھم عبد القادر المرتضـى بأن الـسجن الذي تم اـس
ت اللجنة الدولیة للصـــــلیب من جھتھا أعرب  ،ولدى لجنة الصـــــلیب األحمر إذ قامت بزیارتھ عدة مرات

مؤكدة إنھا أرـسلت فرقا  ،األحمر عن قلقھا العمیق من التقاریر حول اـستھداف "مركز احتجاز" في ذمار
وقال مدیر اللجنة الدولیة للصــــلیب األحمر لمنطقة الشــــرق   ،طبیة ومئات من أكیاس الجثث إلى الموقع

ـضیفا م  ،جار في ـسجن بمحافظة ذمار تثیر قلقنااألوـسط فابریتـسیو "إن المعلومات الواردة عن حدوث انف
أما قیادة   ،الیمن بشــــكل منتظم" بأن مبنى كلیة المجتمع بذمار كان "مركز احتجاز كنا نقوم بزیارتھ في

مشـیرة إلى   ،دول التحالف العربي فقد أعلنت الیوم أن اسـتھداف "موقع عسـكري لمیلیشـیا الحوثي بذمار
مضـــیفا بان دول التحالف اتخذت كافة   ،أنھ مخزن للطائرات بدون طیار وصـــواریخ دفاع جوي معادي
في حین أفاد احد المعتقلین الناجین من  ،اإلجراءات الوقائیة لحمایة المدنیین في عملیة االســتھداف بذمار

ــیا ا لحوثي معتقال قد غادرت المبنى القصــف بان حراســات مبنى كلیة المجتمع بذمار الذي اتخذتھ میلیش
 :ونورد اسماء الضحایا (القتلى) على النحو اآلتي ،دقیقھ 15قبل القصف ب 

  االسم   م  االسم   م  االسم   م
  عامر حسین علي الزیادي  79  حسن القواني  حسان سامي  40  ابراھیم احمد عبده الشرعیة   1
  عبد ربھ حسین علي الجذیني   80  الدمھيحسان مھیوب صالح   41  ابراھیم حزام عبده العلیمي   2

ابراھیم عبد العزیز فرحان   3
عبد الحبیب رزاز احمد علي   81  حسین محمد حسین الزیادي  42  الوضاحي

  الحكیمي 

ابراھیم محمد علي    4
حمدي احمد صالح الجربي   43  المصقري

  عبد الحق محمد حسین النجار  82  الملجمي 

  عبد الحكیم عبد االلھ اللذع   83  خالد عبد االلھ علي عبده حفیظ  44  الغیاثي ابراھیم ناصر حزام   5

عبد الرحمن احمد محمد اسماعیل   84  خالد محمد حسان سیف المعافري  45  احمد علي محمد النھمي   6
  الحداد 

احمد محمد احمد عبدهللا   7
احمد عبد الرحمن عبده محسن   85  خالد محمد عبده غانم اصبري  46  المقطري

  الفقیھ 
  عبد الرحمن محمد فارغ العمري  86  داوود نعمان سیف غالب الحداد  47  احمد محمد عبدهللا الظفري  8

عبد العزیز احمد قاسم قاید   87  راكان احمد محمد حسین السوادي  48  احمد محمد عبده علي العماد  9
  الشرعبي 

احمد نبیل محمد صالح   10
  عبد العلیم قاید فارع الصعیدي   88  المنصور راید علي محمد   49  االسودي 

ادم صالح علي ناجي   11
  العثماني 

عبد العلیم نعمان محمد علي   89  رسام محمد علي الدبیلي   50
  الصغیر

  عبد القادر احمد محمد عبد القادر  90  رشوان محمد غالب صالح الصوفي  51  ادیب علي محمد احمد الفتیح   12
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  عبد الكریم محمد العزي االسطى   91  رعد ابراھیم بالل العواضي   52  المھدي اسامھ احمد محمد   13

اسعد سعید محمد سالم   14
عبد هللا عقالن محمد قاسم   92  رعد حسن ناجي طالب الرعیني   53  الحكیمي 

  الصبري 

اشرف نصر ابراھیم یحیى   15
عبدهللا مدھش العزي محمد   93  رفیق ثابت محمد علي العبدلي   54  العدني 

  البریھي 

اصیل خالد احمد منصر   16
  عبدهللا نایف قاید عبدهللا الشرعبي   94  رمزي عبد علي محمد الضبیبي   55  العثماني 

17  
اصیل قاید عبده فاضل 

  95  ریاض مھدي حسین احمد الطاھري  56  الجلیلي 
عبدالمطلب محمد عبدهللا 

  االدریسي 

اكرم عبد الماجد عبد الجبار   18
عبدالملك مدھش العزي محمد   96  زید علي احمد حسني معطي   57  سعید الكلمي 

  البریھي 
  عبده عقیل فارع البحري   97  سامي سعید راشد نعمان الصلوي  58  العزي محمد قاید الكرماني   19

امین احمد ناصر صالح   20
  عبده ناجي محمد البرقعي   98  سعد عبد القوي مقبل سعید   59  المجنحي 

سلمان عبد الملك عبد هللا محمد   60  الحمادي انس یاسین احمد   21
  عزام سیف محمد عبد هللا البریھي   99  عامر

انور عبد هللا عبده جسار   22
  عزیز فیصل علي عتیق الشریف  100  سلیمان عبد الرحمن محمد القیسي   61  الربع

  الرب القباطيعصام محمد عبد   101  سلیمان یاسین احمد الحمادي  62  ایمن محسن حمود القاحل  23

ابراھیم صبري قاسم سعید   24
  علي احمد احمد العابسي   102  شاكر رزان مأمون صالح المغیشي  63  النضاري

بدر حسن علي صالح   25
  علي احمد ناشر ناصر  103  شمسان علي فارغ غرافھ  64  الزھوي

بسام علي محمد ثابت   26
  الصنوي 

  محمد العمريعلي سالم حسین   104  صادق علي محمد مفلح  65

بسام فضل مثنى حسین   27
علي عبد القوي بجأش طاھر   105  صادق علي محمد الكدھي  66  الرشیدي 

  الشمیري 

بشیر عبد القادر علي غالب   28
  علي عبدهللا احمد غالب  106  صالح صالح ناصر صالح العماري  67  الشمیري 

بشیر عبده احمد عزالدین   29
  علي احمد سیف البحري   107  جبیره البوكري صدام بجاش غیالن   68  المطحني 

  علي ناصر محمد ھرھرة  108  صدام محمد فضل حسین شلیل  69  بكیل عبید ناصر احمد بشیر  30
  عماد عبدالناصر صالح الوھاشي  109  الجعدي صدام محمد محمد  70  بالل صالح احمد علي صبر  31

بالل عبده محمد بجاش   32
  الشرعبي 

  عمار احمد سعید محمد الشجاع  110  المقدشي صقر صالح فیصل   71

  عمر احمد ناجي البغوي   111  صالح عبدالمحسن الحبیشي   72  بلیغ محمد علي الفقیھ   33

جالل محمد علي مھیوب   34
  عبد هللا جابر السواق

طارق عبدالواحد ھاشم صالح   73
  المدحجي 

عبدة  عیسى احمد عبد الرحمن  112
  البركاني 

حمید احمد جمال احمد   35
  غمدان عبد السالم سلطان السبلي   113  طھ محمد حسان نعمان النعماني   74  الحشیشي 

  114  عادل محمد احمد عثمان المقصع  75  جمال محمد ابراھیم االنسي   36
فارس عبد الغني سیف قاید 

  المخالفي 

جمیل حمید علي احمد    37
سعید محمد سعید علي فاروق   115  الربیعي عادل محمد حیدر ناصر  76  الكداحي 

  السنید 

فاضل عبدالحمید فاضل محمد   116  عاصم عبد الرقیب فرحان دیوان  77  جواد علي احمد علي الشیخ  38
  الرعوي 
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حسام محمد قاید ابراھیم   39
  العواضي 

عاصم محمد اسماعیل عبده   78
  السعبلي 

  فایز علي عبد هللا الغرافي  117

  النویھي فضل علي محمد احمد   118        
  فھد حزام محمد حسان  119        
  فھد صالح عبد هللا الفھد  120        

 

 یُدعى "ماجد ریب" وزوجتھ  :2019ســـبتمبر    1الســـبت  بتاریخ ً ـابا أفاد احد الســـكان المحلیین بإن شــ
وطفلتین قتال بانفجار لغم أرضـي في قریة المرایبة ـشرق منطقة الطائف بمدیریة الدریھمي جنوب مدینة 

 .كانتا في زیارة لمنزلھ ،وأوضح احد السكان بأن الطفلتین من أقارب الشاب القتیل ماجد ،الحدیدة

    بتم  1بتاریخ قتل شـاب یُدعى (صـفوان جالل انور) في العـشرینات من عمره اثر تعرض   :2019بر  ـس
حیث أفاد مســعفون ان الشــاب صــفوان قتل بعیار ناري  ،منزلھ إلطالق نار بمدیریة البریقة بمدینة عدن

  .طائش اثر اندالع اشتباكات بین قوة امنیة وشباب من البریقة خالل عملیة مداھمة

    افاد احد المواطنون ان المواطن "علي الحربي" قتل بالقرب من مـسجد ھائل   :2019ـسبتمبر    1بتاریخ
ـاص جاره اثر نزاع اندلع بینھم على طقم عســكري اخذه علي  ـارع المعال الخلفي بمدینة عدن برصـ بشـ

 ،حربي تســـــبب اطالق النار بمقتل علي ال  :واضـــــاف  ،الحربي اثناء الحرب وجاء جاره یرید اخذه منھ
 .باإلضافة الى اصابة مواطن اخر یُدعى "سعید"

    ــبتمبر   2بتاریخ األحد ً للحوثیین  :2019سـ ً موالیا ً قبلیا ــیخا ــنعاء شـ ــلحون مجھولون في صـ اغتال مسـ
حیث أفاد مصــدر محلي في صــنعاء أن مســلحین مجھولین كانوا یســتقلون   ،وینتمي الى محافظة عمران

ـفیان أثناء تناولھ طعام الغداء في دراجة ناریة أقدموا على اغتیال الشـ  ـائخ س یخ "احمد الشـعملي" أحد مش
ــعملي أن عملیة   ،مطعم المطوع أمام ملعب الثورة بحي التلفزیون ـادر المقربة من الشــ ورجحت المصـــ

وصــراع النفوذ داخل أجنحة میلیشــیا   ،االغتیال مخطط لھا ضــمن مســلســل تصــفیة الشــخصــیات القبلیة
 .ي یعتبر من القیادات القبلیة الحوثیة في مدیریة حرف سفیانخصوصا وإن الشعمل ،الحوثي

    ـاب من أبناء مدیریة عنس بمحافظة ذمار  :2019سـبتمبر    2بتاریخ ـاعقة   ،توفي ش ـابتھ بص ا بإص ً متأثر
  رعدیة أدت إلى وفاتھ على الفور. 

    ــبتمبر    3بتاریخ ــلیل" قتل قبل   أفاد مصــدر محلي في مدینة مودیة ان :2019س ــره بن ش المواطن "قش
قد  یذكر ان "قشرة" كان  ،لحظات أمام منزلھ الكائن بمدینة مودیة بمحافظة ابین برصاص مسلح مجھول

ـاص مســلح  غادر مدیریة مودیة قبل ســنوات وظل مختفیا منذ مدة طویلھ قبل أن یلقى مصــرعھ برصـ
 .دیریة مودیةمجھول مساء الیوم بم

    توفى األسـتاذ التربوي "علي عبدهللا حسـن العمار" الیوم الخمیس في سـجن   :2019سـبتمبر    5بتاریخ
یا الحوثي یاـسي بالعاصـمة صـنعاء نتیجة تعرضـھ للتعذیب الـشدید على أیدي میلیـش اضـافة الى   ،األمن الـس

ـاـلھ ربوي علي العمـار، اـلذي وتعرض المعلم والت ،اإلھمـال الصـــــحي اـلذي تعرض ـلھ طوال فترة اعتق
ــناف من التعذیب والتنكیل حتى وفاتھ داخل المعتقل،  ــیات الحوثي قبل ثالثة أعوام، ألصـ اختطفتھ میلیشـ

وكان یشــغل وظیفة رئیس   ،وینتمي العمار، بحســب المصــادر إلى مدیریة حیس جنوب محافظة الحدیدة
  .قسم األنشطة المدرسیة في إدارة التربیة بمدیریة حیس

  ــبتمبر    5خ  بتاری عام)  27توفي شــاب من أبناء مدینة زنجبار یُدعى "وجدي محمد توفیق" (  :2019س
  .غرقا أثناء ممارستھ السباحة في بحر كورنیش الشھید سالم ربیع علي بمدینة زنجبار بأبین
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    قال شـــھود أن میلیشـــیا الحوثي شـــنت قصـــف مُكثف بعدد من صـــواریخ   :2019ســـبتمبر    6بتاریخ
وأضــافوا إن   ،ھدفت منازل المواطنین بقریة ھبتة التابعة لمدیریة ناطع بمحافظة البیضــاءالكاتیوشــا اســت

ــبب في مقتل زوجتھ وإلحاق  ــوري تسـ ــواریخ أصـــاب منزل المواطن عبدهللا قحیرات المنصـ أحد الصـ
  .أضرار كبیرة بالمنزل والعدید من المنازل المجاورة لھ

    الكتیبة الخاصــة في المنطقة العســكریة الثانیة النقیب "عبد الواســع قتل قائد   :2019ســبتمبر    6بتاریخ
ــیئون بمحافظة   ،أحمد العیدروس" ــلطانھ بمدیریة س ــیارتھ في منطقة حوطة س حیث وجد مقتوال داخل س

ـاحل   ،بعد بالغ من اســرة القتیل عن اختفاء ابنھم ،حضــرموت حیث ألقت األجھزة األمنیة بمدیریات سـ
 .ع)،ع،س(مشتبھ بھ في عملیة االغتیال والذي یُدعى حضرموت، القبض على ال

    أمام أســــرتھ  ،أعدمت میلیشــــیات الحوثي  :2019ســــبتمبر    7بتاریخ ً ً تربویا في إحدى نقاطھا   ،معلما
حیث أفاد شــاھد عیان بإن عناصــر مســلحي میلیشــیا الحوثي في نقطة عوین   ،األمنیة بمحافظة البیضــاء

ً من    .أبناء محافظة تعز بإطالق النار علیھ وقتلتھ أمام بناتھ الستبمدیریة الصومعة باشرت معلما

    ـاحلي بمدیریة  :2019ســـبتمبر    7بتاریخ اودى حادث مروري مروع لســـیارة كامري في الخط الســ
وقالت مواطنون ان ـسیارة نوع كامري تعرضت   ،احور الى وفاة فتاة واصـابة اربعة اخرین، ظھر الیوم

وأشاروا الى ان الحادث   ،رملیة الممتدة على طول الخط الساحلي باحورالكثبان ال لحادث مروري بسبب
ـابة اربعة اخرین:   18تسـبب بوفاة الفتاة احالم علي با مسـلم ذو   ـالم  -عام، واص رھف  -سـوسـن علي س

ـفى احور ثم تم نقلھم الى  -رانیا فؤاد    -محمد علي  ـابین الى مســتشـ رغد محمد) وانھ تم اســعاف المصـ
  .العاصمة عدن

  توفي الشـاب " محمد أنور عویض سـالم بن ـسعیدوه", مسـاء الیوم االحد, اثر   :2019ـسبتمبر    7تاریخ  ب
حادث مروري الیم, نتیجة انقالب سیارة "ھیلوكس" أبیض في طریق عینات "بین قسم وعینات", بوادي 

ـفى ـابین الى المسـتش سـتة   وافاد مصـدر ان الحادث حصـل أثناء رجوع  ،حضـرموت, فیما نقل بقیة المص
  .طالب من الثانویة العامة, كانوا قد استقلوا سیارة ھیلوكس أبیض لتوصیلھم الى بیوتھم

    ـاعقة رعدیة ضـربت تجمع شـبابي عصـر الیوم   :2019سـبتمبر    7بتاریخ أفاد عدد من السـكان بأن ص
قیب جعفر فرج الن-وتـسببت في وفاة كال من (  ،األحد في وادي حطیب قریة المدینة مدیریة حطیب ـشبوة

ـاـیة المركزة  ،عـبدهللا امخوري) - وأفـادوا بـأن أكثر من عشـــــرة اشـــــخـاص جرحوا وـعدد منھم في العن
  .بمستشفى عتق العام وبعضھم اصاباتھم خفیفة

    ـادر محلیة  :2019سـبتمبر    8بتاریخ ـاعقة رعدیة في  3إن    ،قالت مص أشـخاص بینھم طفل، توفوا بص
ـقوط أبراج تعود ألحد شـركات   ،منطقة بیت العزكي بمدیریة الرجم ـاعقة الرعدیة في س كما تسـببت الص

ا غزیرة بین الفینة واألخرى. ً   االتصاالت الخاصة، في ذات المدیریة، التي تشھد أمطار

    أقدم مســلحین مجھولین على أطالق النار على جندي في الحزام األمني یُدعى  :2019ســبتمبر   8أبین
أمام مســتشــفى الوضــیع في مدیریة الوضــیع بمحافظة أبین   ذلكو  ،"الخضــر عبدهللا" ویلقب ب(الكادح)

  .واردوه قتیال في الحال وقاموا بنھب سالحھ الشخصي

    توفت فتاة واصــــیب ســــتة اخرون بینھم اطفال ظھر یوم أمس في حادث  :2019ســــبتمبر    8بتاریخ
حزام االمني باحور وفي تفاصـیل الحادثة قالت عملیات ال  مروري مروع بمنطقة احور في محافظة أبین

د أدت الى  ة احور ـق ـالقرب من نقطـة الملحـة في مـدیرـی ـام ب ب الطریق الع ة على جـاـن ـان الرملـی أن الكثب
واضاف المصدر أن افراد الحزام قاموا بإسعاف   ،انقالب السیارة نوع (كامري) تویوتا، كانت تقل عائلة
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ات العاـصمة عدن وحفظ جمیع ممتلكات المصـابین الى مـستشـفى أحور كما تم نقلھم بعد ذلك الى مـستشـفی
وناشد المصدر الجھات المسؤولة الى العمل على ازالة الكثبان الرملیة التي تسببت في الكثیر   ،المصابین

 .من الحوادث المؤسفة كما طالبت المواطنین والسائقین الى تخفیف السرعة والحذر في قیادة المركبات

    مواطنا اخرین كلھم مدنیین جراء انفجار  20نین وأصــــیب  مواط 7قتلَ    :2019ســــبتمبر   9الحدیدة
ــط مدینة الحدیدة ــیا الحوثي وس ــلحة تابع لمیلیش ـادر محلیة أن انفجارات   ،مخزن ذخائر وأس وأفادت مصـ

عنیفة ھزت مدینة الحدیدة في الساعة التاسعة من صباح الیوم االثنین ناجمة عن انفجار "ھنجر" لمصنع 
وتسببت اإلنفجارات بخسائر مادیة كبیرة   ،ستخدمھ الحوثین لتخزین األسلحةبالستیك في حي الزعفران ی

ــحایا والذین  ـاء عدد الضـ ــعب إحصــ ــكان، في حین یصـ للمنازل والمباني القریبة في الحي المكتظ بالسـ
لحة تابع لجماعة الحوثین  یقدرون بالعـشرات ما بین قتیل وجریح. ارتفع عدد ضـحایا انفجار مخزن لألـس

ً وقال المتحدث باســم القوات المشــتركة   20قتلى و 7یوم اإلثنین في مدینة الحدیدة إلى  االنقالبیة   مصــابا
ـاح الدبیش إن سـبعة مدنیین قتلوا ـاحل الغربي العقید وض آخرین في  20وأصـیبت    التي تقود عملیات الس

ً لألســــلحة في حي الزعفران جنوبي مدینة ال حدیدة انفجار مصــــنع للبالســــتیك اتخذه الحوثیون مخزنا
ـاعتین وأدت إلى تھدم بعض المنازل القریبة ونزوح عشـرات  ـاف أن اإلنفجارات اسـتمرت زھاء س وأض
األسـر من الحي إلى أماكن مختلفة في المدینة ولم یشـر إلى أسـباب التفجیرات غیر أنھ شـدد على أنھ “ال 

ــاحل الغربي بھا” وكانت قناة المســــیرة التابعة   للحوثین قد قالت الیوم عالقة للقوات المشــــتركة في الســ
ً بصـواریخ  اإلثنین إن عشـرة أشـخاص على األقل أصـیبوا في قصـف لقوات الحكومة المعترف بھا دولیا
ــواریخ والمدفعیة  ــتباكات عنیفة بالصـ ـادر محلیة إن اشـ ـا على حي الزعفران فیما أكدت مصــ الكاتیوشــ

ــببت في انفجار مخزن أ ــلحة في حي الزعفران بشـــارع اندلعت بین القوات الحكومیة واالنقالبین تسـ سـ
ذائف وإلحـاق أضـــــرار كبیرة بمنـازل  ـا الـق ذخـائر وشـــــظـای دة مـا أدى إلى تطـایر اـل ة الـحدـی جیزان بـمدیـن

ـاعدت بشـكل كبیر مع سـماع االنفجارات   المواطنین وممتلكاتھم ـادر أن ألسـنة اللھب تص ـافت المص وأض
  العنیفة بسبب انفجار مخزن األسلحة.

    ل طفالن وأصـیب ثالث ظھر یوم االثنین اثر انفجار قنبلة یدویة بحي العمال قت  :2019سـبتمبر   9لحج
 ،وقـال مســـــعفون ان قنبـلة انفجرت بـعدد من األطفـال بینھم أطفـال عـاـمل نظـاـفة   ،وســـــط ـمدیـنة الحوـطة

ـفة ولیسـت قنبلة وقد  ـادر أنھا عبوة ناس ـاربت الروایات بخصـوص االنفجار حیث قالت بعض المص وتض
مشـتبھین في األحداث األخیرة   6منیة في الحوطة محافظة لحج من القاء القبض على تمكنت األجھزة األ

والتي كانت تفجیر عبوة ناسفة صباح الیوم في حارة العدني والتي اودت بحیاة طفلین وجرح اخرین من 
ـشین اـسرة واحده االمر الذي اثار ـسخط واـستنكار ـشدید من أبناء لحج اتجاه ما أـسموه بعمل االرھابي الم

وقـال مصـــــدر امني في امن الحوـطة تـمت عملـیة القـاء القبض على المشـــــتـبھ بھم بنـاء على معلومـات 
اســتخباراتیة تتبع االجھزة االمنیة واضــاف المصــدر االمني بانھ بعد ســماع االنفجار ســارعت األجھزة 

ـا ة والتي اودت بـإزھـاق حی ة العبوة النـاســــــف ة في النزول الى حـارة الـعدني لمعـایـن ة طفلین یتراوح االمنـی
اعمارھم ما بین سنتین واربع عشرة سنة وكما جرح طفلین آخرین تم نقلھم الى مستشفى الجمھوریة في 

تبھین واالن یتم التحقیق  6العاصـمة عدن واختتم المصـدر االمني تصـریحھ بانھ تم القاء القبض على   مـش
زیھـا الحـارة ألســـــرة الطفلین وتمنت معھم حتى ـھذه اللحـظة، كمـا نقـلت االجھزة االمنـیة في الحوـطة تعـا

  الشفاء العاجل للجریحین متوعدین اسرتھم بكشف ھویة الجاني

    إن شـــماخ توفي بســـبب 35قال أحد أقارب حمدان علي شـــماخ “ :2019ســـبتمبر    9بتاریخ ً ” عاما
ـالح فى الســاحل الغر  ــتركة التي یقودھا طارق صـ ــجن لواء العمالقة التابع للقوات المش بي التعذیب في س

ً من قوات العمالقة اقتادت شـــماخ من مزرعتھ فى قریة الجریبة بمدیریة  ـاف المصـــدر أن أفرادا وأضــ
بتمبر الجاري وأودعتھ الـسجن وأشـار إلى أن ـشماخ تعرض   9الدریھمي جنوب مدینة الحدیدة فى  من ـس
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لقصـف   للتعذیب بشـكل بشـع حسـب وصـفھ، النتزاع اعترافات منھ أنھ یصـوب إحداثیات لجماعة الحوثي
ً إلى أن شماخ ال عالقة لھ بھذه التھمة  .مواقع عسكریة، الفتا

   مقتل امرأتین في إب بسبب صاعقة رعدیة :2019سبتمبر  10اب. 

   بان اثنان مواطنین قتال نتیجة تجددت االشــتباكات بین   ،افاد احد المواطنین  :2019ســبتمبر    11عدن
ــیلة والمحاریق في مدیریة   ــلحین من منطقتي الس ــتباكات عنیفة مس ــیخ عثمان بالعاصــمة عدن ان اش الش

لحة خفیفة ومتوـسطة وتضـررت عدد  تباكات التي اـستخدمت فیھا أـس لحین في تجدد االـش اندلعت بین المـس
  .من المنازل وجرح عدد كبیر من االشخاص

    أفادت مصادر أمنیة بالعاصمة عدن بمقتل القیادي في تنظیم داعش اإلرھابي  :2019سبتمبر   11عدن 
ــي" والمكنى أبو خالد اللحجي ـالح مھدي الرویسـ ــيء صــ ــيء   ،"ضـ ـادر أن اإلرھابي ضـ وقالت المصــ

الرویسي قد لقي حتفھ بعد یوم من إصابتھ إصابة خطیرة تعرض لھا أثناء محاولة نھب محل صرافة في 
ویعد ضـيء الرویسـي من قیادات داعش التي   ،مدیریة المنصـورة بالعاصـمة عدن یوم االثنین الماضـي

  .تولى تنفیذ االغتیاالت في العاصمة عدن وغیرھا من المناطقت

    بوه بتمبر   11ـش قالت مصـادر محلیة ان مـسلحون مجھولون اقدمو مسـاء الیوم االربعاء على  :2019ـس
بوه واشـارت المصـادر ان المتقطعین قتلوا السـائق ونھبوا ما   ،قتل سـائق قاطرة بطریق العبر بمحافظة ـش

  بحوزتھ وتركوا المقتول مع القاطرة على الطریق الرابط بین شبوة والعبر.

    ان منسوب لوزارة الداخلیة الخاضعة لسیطرة الحوثیین في صنعاء أعلن بی  :2019سبتمبر    11صنعاء
عن التمكن من قتل المتھم الرئیســـــي بتنفیذ عملیة اغتیال ابراھیم بدر الدین الحوثي بعملیة نوعیة نفذتھا 

ة نـفذت الثالثـاء    ،في مـأرب وســـــط الیمن “عملـیة  2019ســـــبتمبر   10وقـال البیـان إن األجھزة األمنـی
تخباریة وأمنی ــ”العدوان” بمدینة اـس ة نوعیة ناجحة في عمق المناطق الخاضـعة لـسیطرة” من وصـفتھ بــــ

ـاوي / البالغ من  ،مأرب ـاء على المدعو “محمد علي قاید ضــ ـافت أنھا “تمكنت خاللھا من القضــ وأضــ
ً”، و؟ إنھ بمقتلھ تعلن عن “قتل المنفذ الرئیسي لجریمة اغتیال الشھیدین إبراھیم بدرالدین 54العمر    عاما

ــرد تفاصــیل العملیة في مأرب إنھا  ــیاق س ــم البدر “ وقال البیان في س ــین قاس الحوثي ورفیقھ محمد حس
لت من خاللھا إلى معرفة  جاءت ّ “بعد اســتكمالھا إلجراءات التحقیق وجمع المعلومات الدقیقة التي توصــ

ـالعین”، بتنفیذ العملیة ــتركین والضـ ــخاص والجھات المش ـار إلى أن تحقیقات  ،األش األجھزة األمنیة  وأشـ
ـاوي، الذي قتل بالعملیة، باسـتخبارات السـعودیة، وإنھا  توصـلت إلى “معلومات دقیقة”، أثبتت ارتباط ض

ـفت أن األخیرة الجھة الرئیسـیة التي تقف خلف اغتیال ابراھیم الحوثي ورفیقھ وقالت الجماعة، إنھا  ،كش
ــول إلى لعمق “كل المناطق المحتلة”، حد وـصـ  ــیر بقیة قادرة على الوص ــف “عن مص ــتكش فھا، وإنھا س

الجناة المـشتركین والضـالعین” في تنفیذ ما وصـفتھا بــــــ ”جریمة االغتیال اآلثمة” وكان الحوثیون أعلنوا 
بـــــــ ”أیادي الغدر”، ولم یكشــفوا عن مكان   ،أغســطس الماضــي، مقتل ابراھیم بدر الدین الحوثي  9في 

 .وزمان الحادثة

   ــبتمبر    12مأرب ــین اثنین في فریق نزع األلغام التابع أفادت   :2019ســ ـادر محلیة أن مھندســ مصـــ
یا الحوثي  للبرنامج الـسعودي "مسـام" قتلوا وأصـیب ثالثة آخرون نتیجة انفجار لغم أرضـي زرعتھ میلیـش

ــرواح ــیات   ،في مدیریة ص ـام" من جنس ــروع "مسـ ــة من خبراء نزع األلغام العاملین في مش وكان خمس
ــوفو وكروا ــروع، في ینایر الماضــي أثناء جنوب أفریقیا وكوس ــنة، بینھم نائب مدیر عام المش تیا والبوس

  .نقلھم مجموعة من األلغام في مدینة مأرب تحضیرا إلتالفھا
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   ـاص جنود نقطة تفتیش بمدخل  :2019ســبتمبر    12عدن ـاب في العشــرینات من عمره برصـ قتل شـ
ـاب "ایمن علي  ،مدیریة المعال فجر الیوم الخمیس حسـن الدلس" ان ابنھا برفقة صـدیقھ  وقالت اسـرة الش

ـارت االســرة  ،كان في طریقھ الى منزلھ بالمعال عائدا من محل تجاري یملكھ والده بالشــیخ عثمان واشـ
واوضحت   ،الى ابنھا كان على متن دراجة ناریة حینما اوقفھم جنود بنقطة تفتیش بمدخل المعال الحمراء

وحاولوا احتجازھم برفقة اشـــخاص اخرین لیتطور االمر الى االســـرة ان الجنود اوقفوا الدراجة الناریة  
ــخاص االخرین في النقطة انتھت بقیام جنود النقطة بإطالق النار على  مشـــادة كالمیة بین الجنود واالشـ

ــخاص الموقوفین انتھى بمقتل وتم نقلھ   ،ایمن الذي كان یقف الى جانب عدد من الموقوفین  عدد من االشـ
  وقال االطباء في مستشفى الجمھوریة ان الشاب وصل جثة ھامدة. ،الى مستشفى الجمھوریة

   أفاد مصـدر أمني أفاد أن مسـلحین اطلقوا النار من مسـدس كاتم صـوت على   :2019سـبتمبر    12عدن
شـــخص یُدعى "محمد بادیب" ما ادى إلى مقتلھ في الحال في منطقة عبد القوي بمدیریة الشـــیخ عثمان 

  .بالفرار والذ المسلحین ،بمدینة عدن

  ــبتمبر    12حضــرموت ـادر محلیة الیوم الخمیس  :2019س ـابة أربعة جنود   ،أفادت مصـ عن مقتل وإصـ
جراء انفجـار عبوة نـاســــــفة اســـــتـھدـفت طقمـا یتبع المنطـقة العســـــكرـیة األولى بـمدیرـیة العبر بمحـافظة 

ـفة انفجرت في طقم للواء   ـاف المصـدر أن عبوة ناس ـاة میكا بمدیریة الع 23حضـرموت وأض بر، ما مش
ـابات مختلفة بین خطرة ومتوسـطة وخفیفة وكانت  ـابة ثالثة آخرین بإص ـفر عن اسـتشـھاد جندي وإص أس
مدینة شــبام بحضــرموت شــھدت الیوم تفجیر دراجة ناریة مفخخة اســتھدفت قوة من المنقطة العســكریة 

 األولى بمدینة شبام وأسفر التفجیر عن إصابة جندي ومواطن واحتراق ثالث سیارات.

  ـالع  ال ــبتمبر   12ضـ ـالح زریع. -1قتل أثنین مواطنین ھما (  :2019س ــم  -2عبدهللا علي صـ ناصــر قاس
ـادر محلیة بان   ،ناصـر زریع) من أبناء قریة زریع شـرق مدینة قعطبة في ظروف غامضـة وافادت مص

ــعھ في منطقة الحبیل بمدیریة قعطبة یعود من قبل أطقم تابعھ لل حزام الشـــابان ألذین تم قتلھم بطریقھ بشـ
ً وقائد الحزام االمني احمد قاید  ـابان مطلوبین أمنیا ـادر بان الشـ ــب المصـ ـالع وبحس االمني بمحافظة الضـ

  یتوعد بقتل الجناة 

    ــبتمبر   12لحج ــیني   :2019سـ ــرق مدینة الحوطة على رجل خمسـ ــمال شـ عثر في منطقة كوكبان شـ
ـادر محلیة قالت أن المواطن الخمسـیني یُدعى عبدالباسـط علي محمد  مشـنوقا على شـجرة في منزل مص
الملطة عثر علیھ مشــنوقا دون معرفة األســباب نفس المصــادر أكدت أن األجھزة األمنیة شــرعت بجمع 

ــتدالالت لم ــباب ومالبســات االنتحار وذكرت أن األمن العام قام بتحویل الجثة المعلومات واالس عرفة أس
  إلى الطبیب الشرعي للمعاینة ورفع تقریر بذلك.

    عاما قتل  18أفاد مصــدر محلي إن الشــاب شــمســان قائد عبادي الصــریمي    :2019ســبتمبر   12إب
ـام جالل قائد عبادي الصــریمي ـاص مســلح یُدعى عصـ بمنطقة الكربة بعزلة بني عمر بمدیریة   ،برصـ

  القفر شمال محافظة إب.

    30أفاد احد الـسكان المحلیین أن شـاب مـسلح یُدعى عادل حمید عمر األدیب "  :2019ـسبتمبر   12إب 
ولم یورد الشـاھد   ،اما" أقدم على قتل شـقیقھ عبد الرحمن األدیب في قریة كشـحھ بمدیریة القفر األسـفلع

  .أي تفاصیل عن مالبسات الحادثة

  ــبتمبر   13مأرب ــبب   :2019س ــنة ونصــف بس ـابة حفیده عمره س ــماعیل" واصـ قتل مواطن یُدعى "اس
وـقد   ،علفـاء بـمدیرـیة رحـبة محـافـظة مـأرباطالق اـحد المـارة النـار على بـاص النـقل الجمـاعي في منطـقة 
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افاد احد اقرباء الضــحیة باالتي (عند الســاعة التاســعة لیل امس الخمیس، كان عمي اســماعیل عائدا في 
طریقھ من مارب الى صـــــنعاء برفقة ابنتھ وحفیده (ابن ابنتھ)، وفِي منطقة الجوبة جنوب مدینة مارب، 

رق الرصـاصـة جمجمة عمي اسـماعیل وتصـیب الطفل ادى اطلق علیھم مسـلح النار بشـكل مباشـر، لتخت
ـابة الطفل بجرح بلیغ. قبضــــت ســــلطات األمن واألھالي على  الحادث لمقتل عمي على الفور، وإصـــ

فیما أفاد مصـدر   ،المسـلح، وبحسـب المعلومات األولیة فان المسـلح قاطع طریق كان یرید إیقاف الحافلة)
  .ھ للجھات المختصةامني بأنھ تم القبض عال الجاني وتسلیم

   ـاء الجمعة في قصــف شــنتھ میلیشــیا الحوثي   قتل :2019ســبتمبر   13تعز طفالن وأصــیب ثالث مسـ
ـادر محلیة ــكنیا بمدینة (تعز) وقالت مصـ ــتھدف حیا س ـقیقین دون الثامنة من العمر قتال   ،اس إن طفلین شـ

وثي االنقالبیة من مواقعھا جراء سقوط قذیفة مدفعیة في حي (صالة) شرقي (تعز) أطلقتھا میلیشیات الح
تشـفى الثورة العام في (تعز)  في (تلة ـسوفتیل) المجاورة وأضـافت المصـادر أن طفال ثالثا أـسعف إلى مـس

  بعد إصابتھ بجروح خطیرة جراء القصف.

    ــبتمبر   13الحدیدة ـابا یُدعى "أكرم كداف ناجي" من أبناء قریة   :2019ســ ــكان بان شـــ أفاد احد الســ
ُتل على ید المشـرف الحوثي سـلیمان قاضـي رمیا بالرصـاص موضـحا یعاني م  ،الزریبھ ن حالة نفسـیة، ق

ــلیمان قاضــي للقبض  ــرف الحوثي، فذھب القیادي الحوثي س ــتكي بابنھ لدى المش أن والد أكرم ذھب لیش
إال أن مشرف المیلیشیا صوب السالح   ،لكن الشاب خاض عراكا مع المشرف بسبب حالتھ النفسیة  ،علیھ

ـاف ومعاقبة القاتلنحوه وقتل ــیا   ،ھ على الفور وحاول أقرباء القتیل مطالبة المیلیشــیا باإلنصـ لكن المیلیش
وجھت بدفن الضــحیة فورا ودفن قضــیتھ، كما أنھا ھددت بمعاقبة كل من ســیحاول إثارة القضــیة مرة 

  .أخرى

    قة الجبلیة أفاد سـكان محلیون بأن میلیشـیا الحوثي شـنت قصـف على منط  :2019سـبتمبر   13الحدیدة
ـفر عن مقتل    ،بمدیریة التحیتا جنوب مدینة الحدیدة ـامي   -1( :مدنیین من أسـرة ھم 9ما أس محمد علي ش

أحمد  -6 حمیدة محمد عمر -5  شــوعیھ محمد عمر  -4أســماء یحیى فرج   -3خمیســة كلیب حمادي  -2
 -2براھیم ناجي  داؤود إ  -1آخرین بجروح خطیرة ھما ( 2ســالم مطري وثالثة من أطفالھ) كما أصــیب  

ـادر طبیة بنقل   ــیماء إبراھیم ناجي) في حصــیلة أولیة لضــحایا وأفادت مصـ جرحى جراء القصــف   4ش
الحوثي على الجبلیة إلى المســتشــفى المیداني والذي أحالھم بدوره إلى مســتشــفى أطباء بال حدود بالمخا 

   .لخطورة حالتھم

    یا الحوثي شـنت قصـف مدفعي اسـتھدف منطقة أفاد شـھود عیان بان میلیشـ   :2019سـبتمبر   13الحدیدة
الســبعة جنوب مدیریة حیس ســقطت إحدى تلك القذائف على منزل المواطن حســن عبدهللا شــحاح وأدت 

محمد حـسن عبدهللا ـشحاح  -2ـسنوات)   6راكان حـسن عبدهللا ـشحاح (  -1إلى مقتل اثنین من أطفالھ ھما 
أبوبكر حســـن  -2حســـن عبدهللا شـــحاح "طفل"  یونس    -1( :من اطفالھ ھم 4كما أصـــیب    ،عاما) 12(

ازھار حسـن عبدهللا شـحاح "امرأة") في -4منال حسـن عبدهللا شـحاح "طفلة"   -3عبدهللا شـحاح "طفل"  
 .حصیلة غیر نھائیة

    افاد ســكان محلیون بأن میلیشــیا الحوثي قصــفت بمدافع الھاون صــباح الیوم   :2019ســبتمبر    13تعز
تمیم   -1وادى القصـــف لمقتل الطفلین (  ،الجمعة األحیاء الســـكنیة في مدیریة صـــالة شـــرقي مدینة تعز

ســما مروان طارش الســامعي) جراء ســقوط قذیفة ھاون على منزلھم في حارة حبیل  -2مروان طارش 
  ة.شویع في مدیریة صال
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    افاد ـشھود عیان في مدیریة یریم بأن المواطن (محمد أحمد علي الحبابي) قتل   :2019ـسبتمبر   13إب
وبحسـب السـكان فقد فر الجاني إلى   ،برصـاص عایش ضـیف هللا علي، في خالف شـخصـي نشـب بینھما

  .جھة مجھولة بعد ارتكاب الجریمة

    ــبتمبر   13إب ــعودیة في عقبة أدى انقالب حافلة وھي تحمل مغترب  :2019س ون وھم راجعین من الس
ة داـمت ســـــنین رجعوا وكلھم  ١٥العرقوب الى وفـاة  مغترب اثنـاء عودتھم الى ارض الوطن بـعد غرـب

أفاد احد   ،. ھل ھناك حســیب ورقیب لشــركات النقل.شــوق للقاء اھلھم وذویھم ولكن كان الموت اقرب
ائقین متھورین ومحببین وطرق یملؤھا الحفر االھالي بان الباصـات متھالكة وشـبھ منتھیة الصـالحیة وسـ 

. من لم یمت بالحرب مات بسبب تھور سائق غبي او حافلھ .والمطبات ارواح الیمنیین اصبحت بال قیمة
 .مھترئة منتھیة الصالحیة او طریق خاربھ

    أفاد مصــدر محلي بمدینة ذمار بأن المواطن "ســعد أحمد" الملقب بـــــــ"أبو   :2019ســبتمبر   13ذمار
لح مجھول في شـارع رداع وـسط مدینة ذمار والذ الجاني بالفرار عقب غضـ  ب" قتل الیوم برصـاص مـس

ــعد"، كونھ  ــباب والدوافع التي أدت إلى قتل المواطن "س ــیفا بأنھ لم یتم معرفة األس ارتكابھ للجریمة مض
ً وال یمیل ألي مكون سیاسي على اإلطالق. ً عادیا   مواطنا

    اھد عیان بانة بالقرب من محطة األزرق للمشـتقات النفطیة بالدائري شـ  أفاد  :2019سـبتمبر   13ذمار
ــمھ) والذوا بالفرار  ــلحین مجھولین النار على مواطن (لم یتم معرفة اس الغربي في مدینة ذمار اطلق مس

  .حیث یُعتقد أن سبب مقتلھ جاء على خلفیة ثأر قبلي ،على متن سیارة ھایلوكس

    ـاھد ع  :2019ســبتمبر   13إب ـاب یُدعى "علي عبد الرقیب عمر الصــالحي"، قتل افاد شـ یان بأن شـ
لح حوثي في مدیریة حبیش، ـشمال مدینة إب وبحـسب الشـاھد فإن الحادثة جاءت على إثر  برصـاص مـس

حد اسـتخدام السـالح، وفر الجاني بعد ارتكاب الجریمة   مشـادات بین الجاني والمجني علیھ، تطورت إلى
یل ینتمي إلى قریة المعرمة عزلة جبل خـضراء بمدیریة حبیش ـشمال إلى مكان مجھول موـضحا بان القت

 محافظة إب.

    أفاد مصدر محلي بمدینة المكال إن المالزم أول محسن عمر العمودي   :2029سبتمبر   14حضرموت
ـالعي ــیة قتال جراء انفجار لغم بالخطأ   ،والجندي عبد الحكیم الضـ ــبي فرق التفكیك الھندس وھما من منتس

ــدر إن اللغم ھو مخلفات زرعتھا أثناء نقل ـاف المصــ ــكر لواء الریان بالمكال وأضـــ ھ وتفكیكھ في معســ
ــتودع  ــیة تقوم بنقلھ إلى مس ــیطرتھ على المدینة، حیث كانت الفرق الھندس عناصــر تنظیم القاعدة إبان س

  المعسكر وانفجر أثناء عملیة نقلھ.

    بتمبر   14الحدیدة ُتل ظھر الیوم أمام  أفاد مصـدر أمني بأن المدعو عبد  :2019ـس هللا ـسیف الـشرعبي ق
ـا غربي مدینة تعز ـفى البریھي في منطقة بئر باشــ ــتشــ ــیرا إلى أن المدعو (خ  ،مسـ قام بإطالق  )ع  مشـ

ـارع الرئیسـي ـاص على الضـحیة في الش وھو ما   ش)  ،بینما كان یسـتقل سـیارة صـھره المدعو (ع  الرص
تحركت إلى موقع الجریمة   وأضــــافت أن األجھزة األمنیةأثار الرعب والخوف في أوســــاط المواطنین  

ال یزال ھـاربـا حتى اللحـظة في حین تمكـنت األجھزة األمنـیة من إلقـاء  إللقـاء القبض على الجـاني اـلذي
الذي كان الجاني یســتقل ســیارتھ أثناء تنفیذ الجریمة وتشــیر المعلومات أن ســبب   القبض على صــھره

ن الجـاني والضـــــحـیة فیمـا لم یتم معرـفة نوعـیة الخالفـات لـعدم توفر الجریـمة كـاـنت خالفـات ســـــابـقة بی
  .المعلومات حولھا حتى اآلن
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    أحد جنود القوات الخاصــة بمدینة عتق عاصــمة محافظة شــبوة وجرح   قتل  :2019ســبتمبر   15شــبوه
عتق   امس األحد إثر انفجار ناتج عن عبوة ناسفة استھدفت أحد اطقم القوات الخاصة بمدخل مدینة  ،آخر

ـالم  ـاء األحد وذكر المصـــدر أن الجندي "ســ الغربي أثناء عودتھ من مدیریة بیحان إلى مدینة عتق مســ
ً الحتراق الطقم نتیجة   ،الحارثي" توفي على الفور فیما تم نقل الجندي عبدالرحمن قطنان للعالج ــیرا مشـ

  االنفجار.

   34دعى "یعقوب حمید حسـان" أفادت مصـادر طبیة في مدینة تعز بان شـاب یُ  :2019ـسبتمبر   15تعز 
واضاف المصدر بان حمى   ،توفي صباح الیوم األحد بعد أیام من إصابتھ بحمى الضنك في المدینة ،عام

ــم األمطار، وتكاثر  ــنك عاودت االنتشــــار في مدینة تعز وبعض مدیریات المحافظة، نتیجة موســ الضــ
حة الوباء. وكانت السـلطات الصـحیة في البعوض الناقل للوباء، في ظل محدودیة الجھود الرسـمیة لمكاف

تعز أعلنت، األسـبوع الماضـي، تدشـین الجولة الثالثة من حملة الرش الضـبابي لمكافحة البعوض الناقل 
ـابقة  ـائیة س ـالة، وجبل حبشـي). وبحسـب إحص لوباء حمى الضـنك في مدیریات (المظفر، والقاھرة، وص

آخرون بوباء حمى الضـنك، بینھا   1103یب  صـادرة عن مكتب الصـحة بالمحافظة، توفي مواطن وأصـ 
  أغسطس الماضي. 25ینایر إلى  1حالة مؤكدة بالفحص الزراعي، منذ  802

    ــبتمبر   16أبین ــید" قتل على ید احد  :2019سـ ــھود عیان بان مواطن یُدعى "ریاض خالد السـ افاد شـ
  .بینھما اقاربھ في مدینة لودر بمحافظة أبین عقب عراك

    ــبتمبر 16االثنین قالت مصـــادر محلیة في عدن إن قتلى وجرحى من جنود الحزام أالمني  :2019  سـ
ـادر إن جندیا  التابع للمجلس االنتقالي الجنوبي في ھجوم مسـلح اسـتھدف حاجز تفتیش حیث افادت المص

آخرون فجر االثنین في ھجوم شنھ مسلحون مجھولون على حاجز تفتیش بالقرب من   3قتل فیما أصیب 
ـضحت المصـادر أن مـسلحین على متن دراجة ناریة أطلقوا النار على عناـصر االنتقالي وأو ،مطار عدن

المتواجدة في الحاجز األمني في حي العریش، ثم الذوا بالفرار. وتعیش عدن وبعض المناطق المجاورة 
  الخاضعة لسیطرة االنتقالي منذ مطلع أغسطس الماضي، تشھد فوضى أمنیة وانتشار كبیر للمسلحین

  كشــفت الریاح عن جثة لشــخص مجھول كانت مدفونة بمنطقة مغرس ناجي   :2019ســبتمبر   16  لحج
ة تحللھـا  داـی ة تبن في ـب ة في مـدیرـی ـاح اظھرت جـث ـان محلیون ان الری ـال ســـــك جنوبي محـافظـة لحج وق

من ناحیتھ أكد مصــدر امني ان قوة امنیة واخرى من البحث الجنائي وصــلت إلى   ،لشــخص مقید بحبل
ــرعي لتحدید موقع تواجد   ــتشــفى ابن خلدون لعرضــھا على الطبیب الش الجثة وقامت بنقل الجثة إلى مس

ــكان  ــكل كامل إال انھ لم یتم التعرف على صــاحبھا من قبل س ــباب الوفاة ورغم ان الجثة لم تتحلل بش أس
  المناطق القریبة من المنطقة التي عثر فیھا على الجثة

    م ع س) أقدمت على (ي مدیریة یریم، إن امرأة تدعىأفاد ســــكان محلیون ف  :2019ســــبتمبر   17إب
االنتحار في مدیریة یریم، ـشمال إب وأضـافت المصـادر أن المرأة رمت بنفـسھا من الدور الرابع للمنزل 

  وسط صدمة وفاجعة للمجتمع المحلي، دون معرفة األسباب.

    بان مواطن یُدعى   ،إبجنوب مدینة    ،أفاد ســكان محلیون في مدیریة الســیاني :2019ســبتمبر   17إب
عام انتحر شــنقا في قریة المحاســن بعزلة األزارق وتشــیر المصــادر إلى  55"ع أ م ع" یبلغ من العمر  

  .أن األوضاع المعیشیة الصعبة قد تكون ھي الدافع الرئیسي للجریمة

    زمیلھ في   مســاء الثالثاء  ،اغتال احد افراد الحزام االمني في مدینة زنجبار  :2019ســبتمبر   17شــبوه
حیث   ،قوات الحزام األمني في شــارع حي العصــلة المودي الى الشــارع الرئیســي وســط مدینة زنجبار
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وأفـاد شـــــھود عیـان بـان منیر محســـــن امبریص یعـمل في قوات الحزام االمني اطلق النـار على زمیلھ 
  .منصور حسن منصور الحنشي وارداه قتیال في الحال

    ـارة بمدیریة العدین وفاة المواط  :2019سـبتمبر   17إب ن "ھزاع عبدهللا فرحان" من أھالي منطقة الس
بعد اسبوع من المعاناة بمستشفى جبلة بعد إحراق جسده من قبل زوجتھ بعد خالفات   ،غرب محافظة إب

  بینھما في واحدة من أبشع وأغرب الجرائم الناجمة عن الخالفات الزوجیة بمحافظة إب.

    بقتل مواطن  قاما  )م. أ(والمدعو   )ن محلیون بأن المدعو (س. ع. سأفاد سكا  :2019سبتمبر   18تعز
ان اعتدیا على   ،یُدعى "طھ سـلطان الوافي" في منطقة میالت غربي محافظة تعز َ موضـحین بأن المجرم

الضـــحیة بالقرب من منزلھ وأطلقا النار علیھ والذا بالفرار بعد نھبھما ســـیارةً للمدعو عبد الجلیل محمد 
ــیرین  حمود ین مش َ ــبب الجریمة كانت خالفات على قطعة أرض بین الضــحیة والمجرم  مؤكدة  إلى أن س

  على عدم تمكن األجھزة األمنیة من إلقاء القبض علیھما حتى اآلن 

    ُتل أربعة مســافرین یمنیین وأصــیب    :2019ســبتمبر   19حضــرموت آخرون، الخمیس، بانفجار   21ق
ً بحافلة   ،دولي بحضرموت وقالت مصادر محلیةعبوة ناسفة في حافلة نقل جماعي في الخط ال إن انفجارا

ــركة البراق تقل ( ــف اللیل، أودى بحیاة أربعة  46نقل جماعي تابعة لشــ ً) عند الواحدة بعد منتصــ راكبا
آخرین، بینھم ســتة بحالة خطیرة، تم إســعافھم إلى مســتشــفى ســیئون وذكرت أن  21أشــخاص وإصــابة  

ــین" قرب منفذ الودیعة مع االنفجار الناتج عن عبوة ناســـفة و قع في الخط الدولي في منطقة "كیلو خمسـ
السـعودیة وكانت مصـادر محلیة تحدثت لوكالة خبر عن كمین مسـلح تعرضـت لھ الحافلة التابعة لشـركة 

  البراق على خط العبر الودیعة.

    أفاد مصـدر عسـكري بأن أثنین من الجنود الیمنیین وثالثة سـعودیین   :2019سـبتمبر   19حضـرموت
ـفة بشــبام حضــرموت إلى جانب  بینھم قائد التحالف العربي یُدعى أبو نواف قتلوا أثناء تفكیك عبوة ناسـ
أربعة مصـابین ورجح المصـدر العسـكري مقتل الجنود بواسـطة العبوة أثناء عملیة تفكیكھا وقال مصـدر 

ــفیات لتلقي العالج ویعتبرطبي إن الجرحى  ھذا الحادث األول من نوعھ في   تم توزیعھم على المســــتشــ
ــعودیة، في ظل ارتفاع وتیرة حوادث اإلغتیاالت التي طالت  ــرموت حیث تتواجد قوات ســ وادي حضــ

  مدنیین وعسكریین من قبل مجھولین.

   ُـتل   :2019ســـــبتمبر   19عدن فجر الخمیس قال شـــــھود عیـان ان شـــــاب یُدعى " عمرو الجھمي" ق
ــب المعلومات المتوفرة عقب حفل عقد  ــیخ عثمان عقب خالف وقع بینھما حس ــلح في الش ـاص مس برصـ

  .قران بحي السیلة حیث تطور خالف لفظي إلى إطالق نار

  ـاب یُدعى "نصــر عبد المنعم نصــر" من أبناء حارة القاھرة بمدیریة  :2019ســبتمبر   19عدن قتل شـ
ُتل م ــیخ عثمان بمدینة عدن ق ــلحة الش ــكیالت المس ــلحین یرجح انتمائھم للتش ـاء الخمیس برصــاص مس سـ

 التابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي في منطقة السیلة شمال عدن

    ــبتمبر   20لحج ـاء  :2019سـ ــر والنص من مســ ـاعة الحادیة عشـ افاد عدد من المواطنین أنھ في الســ
ـاب یُدعى " ـاص على ش  37خالد فضـل علي صـدقھ"  الجمعة أقدم مسـلحین مجھولین على أطالق الرص

ــي ســـابقا الواقعة في أطراف مدینة الحوطة وأصـــابوه بطلق ناري في  ــیاسـ عام بجانب جولة األمن السـ
ــرة ونقلت جثتھ إلى   ،الحاجب األیمن والمخرج من الخلف ـاب خالد قد فارق الحیاة مباش مؤكدین بأن الشـ

ـاف المواطنین بان القتیل خالد فضـل و  ،ثالجة الموتى في ابن خلدون بلحج والذوا المسـلحین بالفرار أض
 .یعمل مھندس زراعي إضافة إلى كونھ عاقل قریة عبر لسلوم بمدیریة تبن



 2019 السنويالتقرير     

   
  

 
 

 325من  92صفحة رقم  (NFHR)صادر عن امللتقى الوطين حلقوق االنسان  
 

    قتل مواطن وأـصیب ثالثة آخرون، في انفجار لغمین زرعتھما میلیـشیات   :2019ـسبتمبر   22البیضـاء
الحوثي في منطقة حوران في الطریق العام الرابط بین ردمان وقانیة بمحافظة البیضــاء وقالت مصــادر 
ـالح المنصـوري اسـتشـھد، فیما أصـیب المواطن علي عتیق البصـیري  محلیة إن المواطن ضـیف هللا ص

ـاء إلى جانب تضـرر ناقالتھم من "نوع ونجلھ أحمد وھم جمیعاً   من أبناء مدیریة الشـریة بمحافظة البیض
دینـا" بـأضـــــرار جســـــیـمة، إثر انفجـار لغمین أو عبوتین نـاســـــفتین بھم بمنطـقة حوران ـمدیرـیة ردمـان 
ــنین  ـاء والمســ ــرات األطفال والنســـ بالمحافظة یجدر بالذكر أن المئات من المدنیین األبریاء بینھم عشــ

وجرحوا خالل الفترة الماضـــیة نتیجة انفجار األلغام والعبوات التي زرعتھا المیلیشـــیات اســـتشـــھدوا  
الحوثیة االنقالبیة المدعومة إیرانیا في الطرق والودیان فضال عن مئات الضحایا جراء القصف الھمجي 

  للمیلیشیات على المناطق والقرى األھلة بالسكان

    دینة تعز بأن مســلحین مجھولین على متن دراجة ناریة افاد شــھود عیان بم  :2019ســبتمبر    22تعز
أطلقوا النار على جندي یتبع أحد ألویة محور تعز یُدعى "ھاني الشـــــویطر" في منطقة المجلیة وســــط 

  .مدینة تعز ما ادى الى مقتلھ والذوا المسلحین بالفرار

    فظة المحویت توفي المعتقل "ســــلطان صــــالح الجدي" أحد أبناء محا  :2019ســــبتمبر    22صــــنعاء
ــنعاء تحت التعذیب ـاكنین بص ــنعاء  ،السـ ــیا الحوثي بص ــجون میلیش ووفقا إلفادة اقارب بأن توفي   ،في س

ــیطرة  ــجون الخاضــعة لس ــدي الذي تعرض لھ في الس ــي والجس األربعاء الماضــي متأثرا بالتعذیب النفس
یب الوحشــي خالل وأشــار اقاربھ إلى أن المواطن "الجدي" تعرض لصــنوف من التعذ  ،میلیشــیا الحوثي

ً في أحد ســــجون الحوثین قبل أن یفارق الحیاة تحت التعذیب یذكر بان "الجدي"   ،فترة احتجازه قســــرا
شارك في دعم ومساندة الحوثین أثناء اقتحام العاصمة صنعاء، وتم تعیینھ مستشارا في وزارة الخارجیة 

ـالح مع الحوثین  10طویلة ولم یفرج عنھ اال بعد دفع   قبل أن یتم اختطافھ لمدة  ،أثناء تحالف الرئیس صـ
ً اثنین من أبنائھ  ـادر أن الملیشــیات اختطفت مؤخرا ـافت المصـ ـاوي للملیشــیات وأضـ ملیون لایر، كرشـ
ـقت لھ تھمة أخرى وھي اشـتراكھ في مقتل إبراھیم  للضـغط على تسـلیم والدھم سـلطان الجدي الذي ألص

ــجن األمن ا  ،الحوثي حد قولھم ً في س ــجنھ مجددا ــیة حتى فارق الحیاة وتم س ــي لیتم تعذیبھ بوحش ــیاس لس
األربعاء الماـضي طلبت المیلیـشیا من أبناءه الحـضور الـستالم جثة والدھم والتوقیع علي أوراق تثبت انھ 
توفي وفاة طبیعیة، وتم االطالع علي جثتھ التي وجدوا فیھا كل أنواع الحروق والبقع الداكنة والصــــعق 

  .عذیب حتى الموتوالثقوب المتفاوتة جراء الت

    أقدم مواطن یُدعى "علي مھیوب راشــد" على قتل ابنھ "محمد" بســبع طلقات   :2019ســبتمبر   22إب
  .ناریة في قریة الصواتي بعزلة شرف حاتم في مدیریة العدین على اثر خالف أسري

    ُتل   قبلي كبیر یُدعى "أحمد صـدام الحوجلة" أفادت سـكان محلیون بأن شـیخ  :2019سـبتمبر    22تعز ق
كما أوضح مصدر   ،أختھ في منطقة الھشمة الواقعة تحت سیطرة میلیشیا الحوثي شرق تعز  على ید أبناء

امني بأن قتلة المذكور كانوا على خالفات مع خالھم حول قطعة أرض فیما ال تزال التفاصــیل حول أداة 
  الجریمة

    اللواء محمد علي حسـین دعبش  -1(  :قتل القیادیان بمیلیشـیا الحوثي وھما :2019سـبتمبر    22الجوف
العمید احمد یحیى ھادي شــروید)  -2المعروف "ابو ثابت" قائد محور البیضــاء التابع للمیلیشــیا الحوثي  

/محمد 3/علي محمد عبدهللا الفقیھ،  2/المالزم أول ســلیم علي محمد الوقار  1(  :وســتة من مرافقیھم وھم
/یاـسر صـالح عبدهللا 6/ناـصر علي ناـصر البـصیر،  5  /مختار أحمد صـالح المعیني4ناـصر علي المعیني  
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ـسبتمبر  18الوصـابي) حیث قتلوا بغارة جویة ـشنھا طیران دول التحالف في احد مناطق الجوف بتاریخ  
  .الجاري

    أعوام) خرج لیرعى 10أفاد ـسكان محلیون أن الطفل عبده یوـسف حـسن (  :2019ـسبتمبر   22الحدیدة
لھ في قریة الیـابلي شـــــرقي مدیریة الخوخة جنوب مدیـنة الـحدیدة وعند األغنـام في منطـقة قریـبة من منز

ً لإلفادات، حاول عدد من   ،مروره في إحدى المزارع انفجر بھ لغم حوثي أودى بحیـاتھ على الفور ووفقـا
  األھالي إسعاف الطفل إلى المستشفى المیداني في مدینة الخوخة إال أنھ كان قد فارق الحیاة على الفور.

  ــبتمبر   23  عمران ــرة واحدة، فجر الیوم   قتل طیران التحالف العربي  :2019سـ ــبعة مدنیین من أسـ سـ
اإلثنین، بغارة جویة اـستھدفت منطقة الـسواد بمدیریة حرف سـفیان في محافظة عمران (ـشمالي ـصنعاء) 
ً من القـصف م ت إلیھ أـسرة المواطن صـالح مقفح ھربا ّ ً فر ا وقال مـصدر طبي أن الغارة اـستھدفت مـسجدا

أدى إلى مقتل جمیع أفراد األـسرة وأوـضح المـصدر أن فرق اإلنقاذ تمكنت من انتشـال جثث الـضحایا من 
  تحت أنقاض المسجد وھم صالح مقفح وأمھ وزوجتھ وأربعة من أطفالھ.

    اقتحمت میلیشـیا الحوثي الیوم اإلثنین قریة "العجلة" وقریة عبد القوي فاضـل   :2019سـبتمبر   23إب
وأفادت مصـــادر محلیة إن االشـــتباكات اندلعت أثناء   ،دیریة النادرة شـــرق محافظة إبوقرى أخرى بم

اقتحام المســــلحین الحوثین لقریة "العجلة" وقریة عبد القوي فاضــــل وأدت لمقتل ثالثة من أســــرة بیت 
 -2خوالن فاضــل "أحد أبرز القیادات المحلیة المحســوبة على حزب المؤتمر الشــعبي"    -فاضــل ھم (

فیما   ،وقد سـبق وتعرضـت مناطقھم لالقتحام والمداھمات والقتل  ،أبو عمار) -3ي عبده فاضـل  مطیع عل
ــھلت مھمة دخول الحوثیین  ــیات التي س ــخص ــو مجلس النواب بأنھ من أبرز الش ــل عض یتھم حزام فاض

  مناطق العود بمدیریة النادرة.

    أقدمت میلیشیا الحوثي على إعدام المواطن خوالن فاضل في منطقة العود  :2019سبتمبر   23الضالع
ــملت منازل آل فاضــل حیث أثارة أرعب والخوف في صــفوف  ـالع بعد حملھ مداھمات للمنازل ش بالضـ

  .النساء واألطفال

    ــنعاء ــبتمبر   23صـ ـاعة من إفراج   :2019سـ ــف ســ أقدم أھالي إحدى المختطفات على قتلھا بعد نصـ
ــیا ال ــنعاء وقالت مصـــادر أمنیة إن أھالي وذوي میلیشـ ــجن المركزي بصـ حوثي اإلرھابیة عنھا من السـ

إحدى المختطفات السـجینات (نتحفظ عن ذكر اسـمھا) قاموا بقتلھا بعد نصـف سـاعة من إطالق سـراحھا 
وأوضــحت المصــادر أن الملیشــیات اســتدعت أھالي   ،من الســجن المركزي الخاضــع لســیطرة الحوثیین

ــاص في أحد األحیاء القریبة من الســــجن الفتاة الســــت ً بالرصــ الم ابنتھم، لیقوم األخیرون بإعدامھا رمیا
ـا تھمـھ "خلوة غیر   ،المركزي ذین لفقوا لھ دى الحوثیین اـل ة ـل ت معتقـل ـاـن ـاة ك ـادر أن الفت وذكرت المصــــ

ألكثر شـرعیة"، ال یعاقب علیھا بالسـجن بحسـب القانون الیمني، إال أن الملیشـیات زجت بھا في السـجن 
ً كاذبة وباطلة بعشـــرات المختطفات  ،من عام وأشـــارت المصـــادر أن الملیشـــیات الحوثیة تلصـــق تھما

 المظلومات في سجونھا، في قطیعة أھالیھن لھن، بل ارتكاب الجرائم بحقھن تحت مسمى غسیل العار.

   ـالع ـفا شـنتھ طیران دول التحالف العربي   :2019سـبتمبر   24الض اسـتھدف قال سـكان محلیون أن قص
ـفر عن مقتل   شـخص من أسـرة واحدة بینھم   16منزل المواطن عباس الحالمي بمدینة قعطبة وھو ما أس

ونورد أســــماء القتلى على النحو   ،رجال وجرح أحد المســــعفین ومواطن أخر 5نســــاء و  4أطفال و 7
 :اآلتي
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  سنة.  38عباس علي حمود الحالمي العمر:  -1

  سنة.  11لعمر: حماس عباس علي حمود الحالمي ا -2

  سنوات  9فرح عباس علي حمود الحالمي العمر:  -3

  سنوات  6یسرى عباس علي حمود الحالمي العمر:  -4

  عبدهللا عباس علي حمود الحالمي العمر: ثالثة أشھر "رضیع". -5

  زوجة عباس علي الحالمي  -6

  سنة.  30تغرید سیف محمد مسعد الحالمي العمر:  -7

  سنة.  31عبدالناصر علي حمود الحالمي العمر:  -8

  سنة  27زوجة عبدالناصر الحالمي "یاسمین مصلح مثنى عازب" العمر  -9

   جمال عبدالناصر علي حمود الحالمي العمر سنة واحدة. -10

  نتین فاطمة عبدالناصر علي حمود الحالمي العمر: س -11

   زوجة عبدالغني الحالمي "سمیة عبدالغني الصیادي" حامل بطفل في الشھر التاسع -12

  سعاد عباس علي حمود الحالمي -13

  علي عبدالغني علي حمود الحالمي -14

  وضاح عبد القوي الصیادي -15

   ـاء ــبتمبر   24البیضــ ــیات   :2019سـ ــیب ثالثة آخرون بانفجار لغمین زرعتھما میلیشـ قتل مدني وأصـ
الحوثي في منطقة حوران، بالطریق العام الرابط بین منطقتي ردمان وقانیة بمحافظة البیضــاء، كما قتل 

ـالح   ،طفل بانفجار لغم حوثي في الحدیدة ــیف هللا صــ ــكان محلیون بأن المواطن الیمني ضـ حیث أفاد سـ
ً من أبناء مدیریة الشــریة المنصــوري قتل، فیم ا أصــیب علي عتیق البصــیري، ونجلھ أحمد، وھم جمیعا

ــیمة، إثر انفجار لغمین بھم بمنطقة حوران  ــرار جس ــرر ناقالتھم بأض ـاء إلى جانب تض بمحافظة البیضـ
  بمدیریة ردمان بالمحافظة.

   ـاء ی  :2019ســــبتمبر    24عدن وم أمس االثنین توفي مواطنا بالمدینة القدیمة كریتر بمدینة عدن مســـ
ـادر محلیة تقطن بحي الھریش بكریتر فقد أنھى  متأثرا بمحاولة انتحار قام بھا قبل ایام وبحســــب مصـــ

  .المواطن حیاتھ منتحرا ونقل المواطن إلى مستشفى قریب في محاولة إلنقاذه لكنھ توفي الحقا

   بتمبر    28عدن من تم العثور على شـاب أفاد مواطنین بمدیریة خور مكـسر بمدینة عدن بأنھ    :2019ـس
ـاحل أبین یُدعى "أحمد عبد الواحد "من أبناء دار سـعد طالب بكلیة المجتمع وبحسـب وثائقھ  مقتول في س

حیث وجدتھ شـرطة مدیریة خور مكسـر داخل باص فوكسـي وبطریقھ بشـعة تمت   ،التي وجدت بحوزتھ
ــید وم ـالح الس ـابط صـ ــر بقیادة الضـ ــرطة خور مكس حمد أمین ومحققین البحث عملیة القتل وقد قامت ش

ـاب مقتول داخل الباص  ـاشـي بالنزول وتفتیش الباص وكشـف الش محمد علي وھاني القبیلي وفارس الفش
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ـابط عمر البحري وقام بأخذ البصـمات والتصـویر ومازالت  في كیس وقاموا بإنزال البحث التكنیكي الض
  .البحث جاري عن القتلة

    ـاب "طھ التویتي" طالب كلیة ھندسـة سـنة ثالثةقال شـھود عیان بإ :2019سـبتمبر   29إب قتل   ،ن الش
ـارع بغداد وسـط مدینة إب ـاص عناصـر من میلیشـیا الحوثي في ش موضـحین بأن عنصـرین من  ،برص

ـاب التویتي بھدف تفتیش ونھب جوالھ بالقرب  میلیشـیا الحوثي قدما على متن دراجة ناریة واسـتوقفا الش
ة ل التویتي لتتطور الخالفـات  ،إب  من منزلھم الكـائن بحي بـغداد بـمدیـن ل بـالرفض من قـب األمر اـلذي قوـب

وأضــاف   ،حد إقدام میلیشــیا الحوثي على إطالق النار على التویتي وتركھ على األرض مضــرجا بدمائھ
الـشھود بان میلیـشیا الحوثي منعت ابن عم التویتي من إـسعافھ وإنقاذه وأطلقت علیھ الرصـاص لیسـقط ھو 

بالغة في ظل انتھاكات وجرائم یومیة ترتكبھا المیلیشــیا بحق أبناء إب من مختلف   األخر مصــابا إصــابة
  .مدیریات المحافظة

    افاد شھود عیان بان مسلحین مجھولین، اغتالوا مساء االثنین العقید عبدهللا   :2019سبتمبر    30الجوف
عاصـمة   ،ت في مدینة الحزمبأن المسـلحین یعتقد نفذوا عملیة اغتیال طال  وأفاد الشـھود  ،بن صـالح الحاج

فإن   ،داخل المجمع الحكومي في مدینة الحزم وبحسـب الشـھود ذاتھا  ،محافظة أثناء أدائھ صـالة المغرب
وابن عم محافظ الجوف اللواء  ،العقید عبدهللا الحاج، أحد رجاالت الجیش الموالي لحكومة الرئیس ھادي

 .أمین العكیمي

    ــؤول  :2019أكتوبر   1لحج ــكان   ،حكومي بمحافظة لحج فجر الیوم الثالثاء  قتل نجل مسـ حیث افاد سـ
محلیون بان نـجل مدیر مكـتب الزراعة "عـبد الفتـاح عـبد المـلك ناجي" وجد مقتوال بالقرب من مبنى برید 

  .صبر ونقلت الجثة الى مستشفى ابن خلدون

    ــم ثابت ا  :2019أكتوبر    1تعز ــعید قاسـ ــھود عیان بان مواطن یُدعى "نبیل سـ لحمادي" ویعمل افاد شـ
قتل جراء إصابتھ بطلقھ رصاص اصابتھ من خلف الراس في منطقة سائلة عصیفرة جوار   ،سائق باص

  .محطة كھرباء الضبوعة بمدینة تعز

    ُتل ظھر الیوم الثالثاء مواطن  :2019أكتوبر    1تعز ـاص  ق ُصـــیب آخر برصــ مســـلحین في مفرق   وأ
محلیون بأن مسلحین من أبناء المدیریة قاموا بإطالق النار مدیریة جبل حبشي بمحافظة تعز وأفاد سكان 

 على المدعو إیھاب حســن ســیف والمدعو داؤد أحمد حســن وھو ما أدى إلى مقتل األول وإصــابة اآلخر
لحین والضـحایا قبل وقوع الحادثة وھو األمر  بجروح بلیغة وأضـاف الـسكان أن خالفات نـشبت بین المـس

ــ  لحة وإطالق النار على الطرف اآلخر مما أدى إلى مقتل وإصـــــابة الذي دفعھم لتكوین عصـــــابة مـســ
كما أكدوا بأن األجھزة األمنیة قد تحركت إلى موقع الجریمة وألقت القبض على مجموعة   شخصین منھم

ــي بالجریمة فیما ال یزال بعض أفراد العصـــابة فارین وتقوم   من أفراد العصـــابة بما فیھم المتھم الرئیسـ
ـا األجھزة ا دورھ ة التخـاذ اإلجراءات ـب ـاء القبض علیھم وتســـــلیمھم للجھـة المعنـی ة بمالحقتھم إللق ألمنـی

 .الالزمة

   محـمد احـمد نصـــــر، أحد أبنـاء منطـقة حافون  ،ان المواطن  ،قال شـــــھود عیـان  :2019أكتوبر   1عدن
المعال، قـتل بطلق نـاري خـاطئ اطلق من ســـــالح شـــــخص كـان بجـانـبھ بـالقرب من مبنى البـنك األھلي 

ـابق ً” في التواھي“س وإن أفراد قسـم شـرطة التواھي ممثلة بالعقید “نبیل عامر”، تمكنوا من القبض على   ،ا
  .في أقل من ساعة منذ وقوع الحادثة ،ط .م .الجاني ویُدعى م
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    د المطـلب في   :2019أكتوبر   3أبین اغتـال مســـــلحین مجھولین القیـادي في الحزام االمني عـبدهللا عـب
ـسكان محلیون ان مجھولون نصـبوا كمینا في الطریق للقیادي في الحزام االمني   مدیریة مودیة حیث أفاد

ة الوزـنھ شـــــرق ـمدیرـیة  دالمطـلب أثنـاء عودـتھ إلى منزـلة بـالقرب من قرـیة فرعـان خلف جبـل عبـدهللا عـب
  .مودیة

    یا الحوثي عصـر الیوم احیاء ـسكنیة وـسط مدینة تعز  :2019أكتوبر    5تعز وافاد ـسكان   ،قصـفت میلیـش
لیون بان المیلیشــیا قصــفت بأربع قذائف االحیاء الســكنیة في بئر باشــا ما اســفر عن مقتل المواطن " مح

ـابة اخرین بعضـھم خطرة ویؤكد المصـد المحلي ان المیلیشـیا مسـتمرة باسـتھداف  رضـوان عبده" وإص
  .األحیاء السكنیة وأستھداف المواطنین العزل مباشرة

    في واحدة من أحدث جرائم المیلیشیا الحوثیة، أقدمت عناصر مسلحة من میلیشیا  :2019أكتوبر   5إب
وافاد ـسكان محلیون إن میلیـشیا الحوثي   ،الحوثي على إعدام مواطن في أحد أقسـام الـشرطة بمحافظة إب

بمدیریة في قســم شــرطة منطقة مفرق حبیش    ،أعدمت المواطن "عبده محمد علي الزیادي" بالرصــاص
في مـشھد بـشع یؤكد نازیة وھمجیة المیلیـشیا الحوثیة   ،عقب اختطافھ من منزلھ  ،المخادر ـشمال مدینة إب

وأكد الـسكان بأن خالفات بـسیطة بین أبناء الزیادي وبین أبناء مواطن آخر یُدعى "طوـشره" تطورت حد 
ویقدم شكوى   ،طة مفرق حبیشالعراك والتضارب بین األبناء لیتجھ األخیر إلى عناصر حوثیة بقسم شر

وأفاد الســكان   ،ضــد المواطن والذي بعد خطفھ من منزلھ تم إیصــالھ إلى القســم وإعدامھ بطریقة مروعة
إن الجناة تم نقلھم إلى صـنعاء وحمایتھم من قبل میلیشـیا الحوثي والتي رفضـت القبض علیھم أو إحالتھم 

وتأتي ھذه الحادثة بعد أیام قلیلة من   ،ھم قضــائیاللجھات المختصــة للتحقیق في الجریمة ومن ثم محاســبت
ــابة ابن عمھ  ــارع بغداد وســــط مدینة إب، وإصــ قتل میلیشــــیا الحوثي للمھندس طھ التویتي في حي شــ

وشـھدت محافظة إب الخاضـعة لسـیطرة   ،"عرفات التویتي" إصـابة بالغة نقل على إثرھا للعنایة المركزة
ــى وفلتان أمني   ــیا الحوثیة فوضـ زادت معھ حدة الجرائم والقتل الیومیة وأعمال النھب والســـطو المیلیشـ

  .على ممتلكات المواطنین ومصادرة الحقوق والحریات العامة والخاصة في مختلف مدیریات المحافظة

   ُتل مواطن في مدیریة بني قیس بمحافظة حجة برصـــاص قیادي في میلیشــیا   :2019أكتوبر   5حجة ق
القیادي الحوثي أبو طھ النھاري اسـتقدم عشـرات األطقم صـباح الخمیس وأفاد شـھود عیان بأن   ،الحوثي

الذي  ،وبصـــحبة مشـــرف عام المدیریة المدعو أبو الحســـن واقتحم منزل المواطن محمد حســـن عكاش
ــیات في المدیریة ــكر الملیشـ ــھود أن القیادات الحوثیة ھددت   ،رفض عودة ابنھ إلى معسـ ــح الشـ وأوضـ

ــر على أخذ بإحراق منزل عكاش بعد منعھ ل ــرف الحوثي وأصــ ھم من أخذ ابنھ بالقوة، ما أغاض المشــ
وأنھ مع تمنع األب عن تســــلیم ابنھ أطلق أحد القیادات الحوثیة   ،االبن بالقوة مع ســــالحھ الشــــخصــــي

ً أمام أطفالھ.   رصاصة تجاه األب فأرداه قتیال

    ــم قادري" قتل نتیجة   :2019أكتوبر   6الحدیدة ـالح قاسـ ــھود عیان بان شـــاب یُدعى "علي صــ افاد شـ
مشیرا الى ان اللغم ھو من االلغام التي زرعتھا میلیشیا الحوثي في مزارع قریة   ،انفجار لغم أرضي فیھ

  .دوم الھادي بمدیریة التحیتا

   د بقوات الحزام دعم وإســــنا 31قال شــــھود عیان في عدن ان طقم تابع للواء   :2019أكتوبر    6عدن
األمني دھس أربع مواطنین كإنو یسـتقلون دراجھ ناریھ امام بوابة معسـكر بیر أحمد وماتوا األربعة امام 

 محمد المنصـوري -1(  :ونورد أـسماء الضـحایا وھم  ،البوابة دون ان یتدخل احد إلـسعافھم والذو بالفرار
  وجبران الحجاجي) -4 وعبدالعزیز الشامي -3 وأسامھ وسیم -2
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    أفاد ـشھود عیان بأن میلیـشیا الحوثي قامت بقتل ـشیخ قبلي وھو أحد أبرز مشـایخ   :2019أكتوبر   6إب
ً) من أبناء قریة المعزبة بمنطقة العود، على   55مخالف العود یُدعى أحمد مصــــلح الحضــــرمي ( عاما

ــب عادات وتقالید المنطقة ــیخ بإطالق نار في ختان ابن بنتھ، حس ــھود بأن وأو  ،خلفیة اتھام الش ضــح الش
ــرمي كان لدیھ ختان ابن بنتھ، وذھب ألخذ اإلذن من الحوثیین الموجودین في  ــیخ القبلي أحمد الحض الش
القرـیة، وأعطوه اإلذن بـإطالق النـار وھي ضـــــمن العـادات المعروـفة في المنطـقة وأـنھ بـعد إطالق النـار 

ــلحون حوثیون إلى قریة المعزبة بمنطقة العو ــل طقم وعلى متنھ مس ــلح وص ــیخ أحمد مص د وأخذوا الش
ــة ــجونھم الخاصـ ــرمي على متن الطقم واتجھوا بھ إلى أحد سـ ــھود فإن الحوثین   ،الحضـ ــب الشـ وبحسـ

ذین أـخذوا الشـــــیخ أحـمد الحضـــــرمي  ـالتقطع للطقم وللحوثیین اـل ة قـاموا ب ة المعزـب المتواـجدین في قرـی
ــتأذن منھم بإطالق النار وتطور األمر بین الطر ــیخ اسـ ــجار واندلعت بینھما متحدثین أن الشـ فین إلى شـ

اشــتباكات أدت إلى مقتل الشــیخ أحمد مصــلح الحضــرمي وأحد مســلحي الحوثي ممن كانوا على متن 
 .الطقم

    عام)  35س " ( -عام) على قتل مواطن یُدعى "غ   32ع" (  -أقدم المدعو "س   :2019أكتوبر   8إب
ــریوف تریم من إلقاء القبض على الجاني وافادت وتمكنت األجھزة األمنیة بمدیریة    ،من أھالي منطقة شـ

الفتة أنھ   ،بان الجاني أعترف بارتكاب الجریمة وقیامھ بإطالق النار إثر خالفات ومشـــادة كالمیة بینھما
  .تم رفع ملف القضیة مع المضبوطات إلى النیابة والتي أمرت بحبس المتھم على ذمة القضیة

   نزلوا مواطنا من ســـیارة بالقرب من فندق الذیباني قال شـــھود ان مســـلحین ا :2019أكتوبر    8عدن
وقال شـاھد عیان ان الـضحیة اـستنجد بعدد من المارة   ،بخور مكـسر واطلقوا النار علیھ امام انظار العامة

لكن المسلحین اطلقوا النار علیھ وتركوه جثة ھامدة وتبین الحقا ان القتیل مالك مطعم مشھور بعدن وھو 
یذكر بان الضـــحیة دعدع ھو مســـتثمر شـــاب من محافظة   ،یر مطاعم الحمراءعادل دعدع الكازمي مد

  .شبوة ویملك مطاعم الحمراء بالمعال

   اغتال مـسلحون محلیون بعدن تاجرا یُدعى التاجر محمد عبده ثامر من صـنعاء  :2019أكتوبر    8عدن
لحین قدموا على متن وقال شـاھد عیان   ،ونھبوا قاطرة تابعة لھ كانت محملة بالبضـائع یوم الثالثاء ان مـس

ـائع وقتلوه  ــیارة الى محطة عدن القریبة من مدینة انماء واقتادوا تاجر كان فوق قاطرة محملة بالبضــ سـ
ـادر الى ان  ـارت المص خلف مدینة انماء وقام المسـلحون بنھب القاطرة ونقلھا الى جھة غیر معلومة واش

 .الجناة یتبعون قیادیا معروفا بعدن

    ـالع ــیب ثالثة أخرین جراء انفجار قنبلة  :2019ر  أكتوب 9الضــ ــخص واصـ داخل مجمع   یدویة  قتل شـ
ـالون حالقة بمجمع  ـالع وقال ســكان محلیون ان القنبلة إنفجرت بصـ تجاري بمدینة قعطبة بمحافظة الضـ

ـفرت عن مقتل عبدالجبار علي ناصـر احمد علي   -1كما صـیب ثالثة مواطنین ھم (  ،المدینة بقعطبة وأس
  .بن فرج) -3الحالق  شداد -2شریم 

    ـادس   :2019أكتوبر   10الحدیدة بحسـب سـكان محلیین وشـھود عیان أكدوا أن مسـلحین من اللواء الس
اغتصاب امرأة نازحة في تجمع النازحین  ،2019أكتوبر    10لقوات طارق صالح، حاولوا یوم الخمیس

ً) حین حاول الدفاع عن شــــرف ابنة أخیھ  60وقتلوا المواطن "عبدهللا علي بره رامي" (  ،بالمدینة  ،عاما
كما اختطف المســــلحون ثالثة من   ،ومدنیین اثنین  ،القتیل "مریم عیســــى محب" فیما أصــــیبت زوجة

  .السكان
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    ُدعى "حســـــام" قـتل من قبل  :2019أكتوبر   11تعز افـاد ســـــكـان محلیون بـان عـاـمل محـطة بترول ـی
الف لایر  400وقاموا بنھب مبلغ    26مســلحون مجھولون بعد اقتیاده من امام ســنكریم في عقبھ شــارع 

  .ھ ورمي جثتھ جوار جامعھ العطاءكانت بحوزت

    ـاب "ماھر" نجل وكیل   :2019أكتوبر   12أبین ــلحون مجھولون قتلوا الشـ ــكان محلیون بان مس افاد س
وقریبھ "رضــوان الخضــر" حیث تم قتلھما في منطقة الجبلة شــرق   محافظة أبین محمد ناصــر الجحماء

جل المســؤول الحكومي وقریبھ في منطقة مدیریة مودیة مشــیرین الى إن المســلحین أطلقوا النار على ن
  .وقتال على إثره ،الجبلة

    ـالع ـاص   ،أفاد شـھود عیان بان مواطن یُدعى "عبداللطیف الشـوكي" :2019أكتوبر    12الض قتل برص
  .احد قناصة میلیشیا الحوثي وھو في طریقھ للمسجد في منطقة حبیل العبدي شمالي محافظة الضالع

    یُدعى "ســلیمان ســعید أحمد"   شــھود عیان مســاء األمس الجمعة بأن طالباً   أفاد :2019أكتوبر    12تعز
على المدعو " إلیاس على أحمد   )سـنة قام بإطالق النار من سـالحھ الشـخصـي (آلي 17ویبلغ من العمر  

وأرداه قتیال وبحســــب الشــــھود فإن األجھزة األمنیة تمكنت من إلقاء القبض على الجاني   ،عاما20"،  
  .دارة البحث الجنائي إلجراء التحقیقات المطلوبة والكشف عن تفاصیل الحادثة ودوافعھاوإیداعھ حجز إ

    أن المدعو   :افادت مصـــادر محلیة في محافظة عمران الیوم الســـبت قولھا  :2019أكتوبر   12عمران
أقدم الخمیس الماضــي على قتل شــخصــین من  ،عاما 27"دحان علي دحان الجالل" والبالغ من العمر  

مســــتخدما قنبلة یدویة ألقاھا إلى داخل منزل أســــرتھ الكائن في عزلة المخابي بمركز  ،أســــرتھ  أفراد
 17ما أدى إلى مقتل والدة الجاني وأختھ المطلقة البالغة من العمر    ،المحافظة أثناء تواجد أفراد األســـرة

جراء التحقیقات وأضــافت المصــادر أن رجال األمن باشــروا بالمعاینة وإ  ،عاما، واصــابة أختھ األخرى
ـاعات من ارتكابھ   ،والبدء بالتحري ومتابعة الجاني  ،فور ارتكاب الجریمة وقد تم ضـبطھ خالل بضـع س

ـفت میلیشــیا الحوثي أنھ أحد عناصــرھا قامت   ،الجریمة وإحالتھ لإلجراءات القانونیة لكنھا بعد أن اكتشـ
وأكدت المصادر أن أقارب المجنیة   ،بعد ساعات من القبض علیھ  ،بالتستر علیھ وتھریب الجاني "دحان"

العمل االرھابي   علیھا والدتھ احتجوا بعد تھریب المیلیشیا للقاتل وخاصة بعد تحریض المیلیشیا على ھذا
واشـــارت المصـــادر الى أن المیلیشـــیا طمأنت أقارب القاتل بعدم إعادتھ من الجبھات إال بعد مقتلھ وھو 

  .جثة ھامدة وھو ما یرفضھ األھالي ویعتبرون ذلك استغالل رخیص ألبنائھم

    ــاء معاذ   :2019أكتوبر    13تعز ســــلطان افاد مواطنین في مدیریة الشــــمایتین بان طفلة تُدعى "میســ
الحناني" خرجت من منزلھم في قریة الشــعب القریبة من عزلة شــرجب لتلعب بجوار المنزل لتجد قنبلة 
ــبب غیاب  ــالح بس ـاكلھ بقوى الس لم تنفجر خلفتھا جماعات متصــارعة على ارضــیة اصــبحت تحل مشـ

ـاء القنبلة ضـن منھا انھا لعبة وادخلتھا الى المنزل لتنفجر داخل   االمن وضـعف الدولة اخذت الطفلة میس
   .المنزل مادى الى مقتل الطفلة میساء واصابة اختھا بجروح بلیغة

    افاد مواطنین بالمنطقة بأن قنبلة یدویة انفجرت في سـیارة "صـالون" كانت تقل   :2019أكتوبر  14تعز
عن مقتل المواطن "محمد عبد هللا حزام" والمواطن "شمسان  عدد من الركاب في منطقة مقبنة مما أسفر

ـار المواطنین إلى أن القنبلة  ـابة مواطن آخر یُدعى "ســـعید عبد هللا ســـیف" وأشــ محمد قحطان" وإصــ
انفجرت في ظروف غامضــــة ولم تســــتطع الجھات األمنیة كشــــف الجاني ومعرفة األســــباب وأرجح 
رـعت في وـقت ســـــابق من قـبل الملیشـــــیـات الحوثـیة كون  ُ مواطنون إلى احتمـالـیة أن تكون القنبـلة ـقد ز

  .قة قریبة من مواقع تواجد الملیشیات ھناكالمنط



 حالة حقوق اإلنسان في الیمن  
 

  
  

 (NFHR)صادر عن امللتقى الوطين حلقوق االنسان 
 

  325من  99صفحة رقم 

 

    ُدعى   :2019أكتوبر   18أبین عـام  22یبلغ من العمر   )ق ص س م(أفـاد شـــــھود عیـان بـان مواطن ـی
ســنھ من منطقة  30ا) ویبلغ من العمر   م م(  ویســكن في منطقة الطمیســي اقدم على قتل مواطن یُدعى

ـاـتل بینمـا ال تزال الطمیســـــي وفي وـقت الحق ألـقت قوات الحزام األمني   بمحـافـظھ أبین القبض على الق
  .دوافع الجریمة غامضة

  ،قتل ـسجین في ـشرطة العریش بخور مكـسر ـشرقي عدن في ظروف 2019 أكتوبر 18 عدن الجمعة :
وقال مصــدر أمني إنھم عثروا على جثة الشــاب محمد العاقل وھو   ،ومالبســات غامضــة مســاء الخمیس

ـقف الزنزانة من رقب ـال"، بینما كانوا یقومون بتفتیش الزنزانة وفیما معلق في س تھ بجزء من مالبسـھ "ش
ً في إقدامھ على قتل نفسـھ بھذه الطریقة المصـدر   ،قالوا إنھ انتحر لم یوضـحوا الدوافع التي قد تكون سـببا

 .أفاد أن السجین متھم في قضیة جنائیة وقعت قبل حوالي شھرین في مدینة عدن

    ال شـــــھود عیـان ان جنودا من الجیش الموالي للحكوـمة تبـادلوا إطالقـا للنـار قـ  :2019أكتوبر   19أبین
ـار الشـھود إلى إن إطالقا للنار وقع عقب خالف بین الجنود  ـقرة بمحافظة أبین وأش وسـط سـوق مدینة ش

ـاشـي /مدیریة الوضـیع   -1بسـوق القات تسـبب بمقتل ثالثة جنود ھم ( ـالح علي الرباش الفش  -2ناجي ص
وقتیل اخر من محافظ مارب لم یتم التعرف على -3حیدرة موطم القیناـشي /مدیریة مودیة  البعـسي محمد 

  ھویتھ) واصیب ثالثة اخرین وتم نقلھم الى مستشفى محنف بمدیریة لودر

   أكدت مصـادر عاملة في ـسجن المنـصورة المركزي بالعاـصمة عدن أن اثنین  :2019أكتوبر    16عدن
ــجن انتحروا خالل ال ــجناء انھى حیاتھ منتحرا من نزالء السـ ــیین حیث أفادت بأن أحد السـ یومین الماضـ

ـصباح األربعاء الماـضي داخل ـسجن المنـصورة المركزي موـضحین بان الـسجین من ابناء حي دار ـسعد 
  یُدعى احمد سعید العصفور انتحر داخل زنزانتھ حیث اعتقل على خلفیة االحداث االخیرة بعدن.

    ـالع سـكان محلیون بانھ وبینما كان المواطن "ھادي علي مقبل" بنقل محملة  افاد  :2019أكتوبر    6الض
اذ انفجر بھ لغم أرضـي في منطقھ الدكم بكرش مما أدى إلى مقتلھ واصـابھ نجلھ   ،بأجباح النحل بسـیارتھ

  .حیث تعتبر جباح النحل مصدره الوحید وقوتھ ھو وأسرتھ ،عود نحل 160وانتھاء اكثر من 

   افاد شـھود عیان أن مسـلح أطلق النار على المواطن "محمد سـعید العمبأ" في  :2019أكتوبر    19عدن
  .حارة الھاشمي بمدیریة الشیخ عثمان محافظة عدن ما ادى الى مقتلھ

   ـاب یُدعى "ابراھیم مقرع" من   :2019أكتوبر    19عدن أبناء حي الممدارة بمدیریة دار ســـعد قتل شــ
وأفاد مصــدر مقرب من القتیل ان جثتھ عثر علیھا وقد ســكب علیھا   ،بمدینة عدن في ظروف غامضــة

ید بوع قبل العثور على جثمانھ یوم امس  ،مادة االـس وافادت مصـادر   ،وكان الشـاب ابراھیم مختفیا منذ اـس
  .الملح بمنطقة الصولبانأمنیة بانھ تم العثور على الشاب مقتوال باحواض 

    أفاد شـھود عیان بان مواطن یُدعى "محمد حیدر" وھو من فئة ما یطلق علیھا  :2019أكتوبر    19تعز
ــھود الى ان احد جنود اللواء    ،المجتمع (مھمش)، قتل لیلة أمس میكا ویُدعى "منتصــر  22واوضــح الش

بدون   ،ت رأـسھ ما ادى الى مقتلھالـشرعبي" قام بإطالق الرصـاص علیھ واخترقت احدى تلك الرصـاصـا
أي ذنب اقترفھ ـسوى انھ اظھر راـسھ حینما كان یشـاھد الشـارع من نافذة منزلھ في حارة الجشـاش مقابل 

واشار الشھود الى ان "ھناك من شاھد الجریمة إال أن الذل والخوف اصاب   ،شارع االربعین بمدینة تعز
  .ي)خاصة ان القاتل من رفقاء (غدر الشرعب ،الجمیع

    افـاد مواطنین بـأن عبوة نـاســــــفة زرعتھـا میلیشـــــیـا الحوثي بطریق الفـازة   :2019أكتوبر   20الـحدـیدة
انفجرت بســـــیارات نوع "دینا" تابعة لمواطن یُدعى "عمر   ،التابعة لمدیریة التحیتا جنوب مدینة الحدیدة
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ـابة مواطن یُدعى "إسـماعیل علي" بجروح بالغة ـاف المواطنین   ،حمود غالب" ادت الى مقتلھ وإص وأض
تشـفى الخوخة المیداني لتلقي العالج واإلـسعافات  من انھ تم نقل المواطن المصـاب لحظة إصـابتھ إلى مـس

  .فیما لم یتمكنوا من إسعاف الشخص األخر ألنھ كان قد فارق الحیاة ،األولیة

    ُدعى "صـــــالح محـمد ملھي األبیض" قـتل بـمدیریة   :2019أكتوبر   20إب افـاد مواطنین بـأن مواطن ـی
وتم نقل جثمانھ إلى ثالجة أحد المســـتشـــفیات   ،الســـیاني جنوب محافظة إب برصـــاص أحد المســـلحین

  .الحكومیة بمدینة إب

    أقدم مواطن یُدعى "عارف علي قاســـم الحكمي" على إحراق شـــقیقتھ المجني  :2019أكتوبر    20تعز
لیھا "ھالة علي الحكمي" بالنار حتى الموت وافاد ســــكان محلیون من ان قوات األمن تمكنت من القاء ع

  .القبض علیھ

    أفاد شــھود عیان بان مواطن یُدعى "ناصــر باســردة" قتل في منطقة لماطر   :2019أكتوبر   20شــبوه
ضــیة وذكر الشــھود ان بمدیریة میفعھ محافظة شــبوة و ذلك بســبب خالف مع أحد أفراد قبیلتھ على أر

نوات و الیوم قتل في نفس الموقع بـسبب  بع ـس المقتول ھو الذي قتل المحامي محمد صـالح باـسردة قبل ـس
  .أرضیة مع شخص ثاني

    قتل مدني واحد وســـبعة مســـلحین حوثیین في غارة شـــنتھا مقاتلة تابعة   :2019أكتوبر   21صـــعده
ـاھد عیان بأن   ،ة صـعدة (أقصـى شـمال الیمن)للتحالف، الیوم اإلثنین، في مدیریة رازح بمحافظ وأفاد ش

مقاتلة تابعة للتحالف الذي تقوده السـعودیة شـن غارة على عربة (طقم) ما أدى إلى مقتل سـبعة مسـلحین 
ة "القلـعة" أثنـاء مرورھم في الخط المودي إلى جبـھة "االزھور" حـیث تتمركز  كـانوا یســـــتقلونھـا بمنطـق

ـاھد  ،میلیشـیا الحوثي فإن الغارة الثانیة أودت بحیاة شـخص مدني ھرع إلى المكان لمحاولة  وبحسـب الش
  .إسعاف الذین أصابتھم الغارة األولى

    برصـاص قناص من مـسلحي   ،ـصباح الیوم الثالثاء ،لقیت طفلة ابنة مـصرعھا :2019أكتوبر    22تعز
وأفاد ســكان محلیون بأن الطفلة "لؤلؤة   ،جماعة الحوثیین شــرق مدیریة جبل حبشــي غرب محافظة تعز

یا الحوثي أثناء لعبھا مع أطفال آخرین صـباح الیوم   4ماجد" ( أعوام) قتلت برصـاص احد قناصـي میلیـش
  .ربي محافظة تعزأمام منزلھم في قریة تبیشعة شرق مدیریة جبل حبشي غ ،الثالثاء

    میلیشــــیا تعز بعد اســـــتھداف  قتل طفل یُدعى "عبدالرحمن حبیب" في مدنیة   :2019أكتوبر    23تعز
ــیا الحوثي  ــجن المركزي غرب مدینة تعز جراء ســـقوط قذیفة ھاون أطلقتھا میلیشـ الحوثي في حي السـ

  .المتمركزة شمال جبل ھان

    ــرموت ـابتھ    :2019أكتوبر   24حضــ ً بإصـــ ــعید عبدهللا العوبثاني" الیوم قتل متأثرا جندي یُدعى "ســ
ـاص مسـلحین مجھولین في مدیریة القطن بمحافظة حضـرموت وافاد سـكان محلیون بأن   ،الخمیس برص

یارتھ نوع تاكـسي في  لحتھم على الجندي العوبثاني الذي كان یقود ـس لحین مجھولین صـوبوا نیران أـس مـس
  .منطقة بابكر بمدیریة القطن

    ـاھد عیان بأن الطفلة "شـروق حسـین قیزع" ( :2019أكتوبر    24تعز انفجر بھا   ،عاما) 12أوضـح ش
ما أودى بحیاتھا على   ،لغم من مخلفات ما زرعتھ میلیشیا الحوثي في مدیریة موزع، غرب محافظة تعز

   .الفور وأفاد الشاھد إن الطفلة شروق كانت تجمع الحطب أثناء ما انفجر بھا اللغم الحوثي



 حالة حقوق اإلنسان في الیمن  
 

  
  

 (NFHR)صادر عن امللتقى الوطين حلقوق االنسان 
 

  325من  101صفحة رقم 

 

    أقدم معلم في مدیریة ذي السفال بمحافظ إب، على االنتحار بسبب تفاقم وضعھ   :2019ر  أكتوب  24إب
المعیشــي نتیجة النقطاع رواتب المعلمین منذ ثالث ســنوات وقال مصــدر محلي إن المعلم أحمد ملھي، 
ً، بـسبب تفاقم وضـعھ المعیـشي وأكد المصـدر  المعلم في مدرـسة النصـر بمدیریة ذي السـفال، وجد منتحرا
ــرتھ المكونة من ثمانیة أطفال، أكبرھم فتاة ال  أن المعلم ملھي كان قد باع جل ممتلكاتھ من أجل إعالة أس

ــرف الراتب الذي غاب عن المعلمین منذ  13تتجاوز   ً، بید أن األوضــــاع تفاقمت، بعد انتظار صــ عاما
  ، األمر الذي دفعھ إلى االنتحار.2016سبتمبر 

    ــلح  :2019أكتوبر   25إب ــین عبدهللا بدیر"   أقدم مس ــیر جس یُدعى (ص ح ب) على قتل المواطن "بش
  .في مدینة یریم شمال إب، في نزاع شخصي

    ـالع أقدم مســلحون یرتدون بزات عســكریة على قتل طفل، األحد، في منطقة   :2019أكتوبر   27الضـ
یرتدون إن مســلحین كانوا    ،شــخب، غرب قعطبة، بمحافظة الضــالع، جنوبي البالد وقال ســكان محلیون

ــیادي، الیوم األحد، من أھالي منطقة  ــكریة أطلقوا النار على الطفل محمد بن محمد ناجي الص بزات عس
یـأتي   ،شــــــخب وأـكدوا أن الطـفل فـارق الحیـاة على الفور، بینمـا الذ الجنـاة بـالفرار، دونمـا معرـفة ھویتھم

  .ذلك على خلفیة رفضھ بیعھم "قات" كان بحوزتھ

    ة یغتـالون ظھر امس الخمیس  :2019اكتوبر   31المھرة مســـــلحون مجھولون على متن دراـجة نـارـی
  .المواطن "رمزي البخیت عوض فرتاك "بالقرب من محطة عبود بمنطقة العبري

    ـالع ــم من   6قتل طفل یبلغ من العمر    :2019نوفمبر    1الضــ ــنوات یُدعى عبدهللا محمد عبدهللا قاسـ سـ
َة التابعة لمنطقة الم لی َ وصــــ َ ــاریح شــــمال غربي حجرأھالي قریة الم نتیجة أحد القذائف التي أطلقتھا  ،شــ

یا الحوثي باتجاه القریة بعد عصـر الیوم الجمعة حیث أفاد ـسكان محلیون بان الطفل ”عبدهللا“ كان   ،میلیـش
ما أدى إلى وفاتھ على الفور   ،یلعب بجانب منزلھ أثناء ســـقوط إحدى القذائف على بعد أمتار من المنزل

  لمتطایرة التي وقعت في مختلف أنحاء جسمھ.نتیجة الشظایا ا

   ــ    :2019نوفمبر    1عدن من عمره ویُدعى احمد الكشمیمي  13اغتال مسلحون مجھولون طفال في الــ
ــلحان على  حیث أفاد عدد من  ،بحي العریش االھالي إلى ان الطفل كان یجلس أمام منزلھ حینما مر مســ

وقال االھالي ان الشـــــرطة حضـــــرت إلى   ،لیردیاه قتیال في الحالمتن دراجة ناریة واطلقا النار علیھ  
 .المكان وكتبت تقریرا وقیدت القضیة ضد مجھول

    ـامع عن واقعة انتحار لطفل یبلغ من العمر   :2019نوفمبر    2تعز أفاد أھالي قریة الضــیاء بمدیریة سـ
ً بوشاح علقھ في سقف موضحین بان الطفل احمد عبد القادر عُثر علیھ بعد ظھر أمس مش  ،عاما 14 نوقا

ًا ــنق ــرة من الداخل وانتحر من خاللھ شـ ــرة   ،إحدى غرف منزل األسـ والحادثة ھذه ھي الثانیة خالل عشـ
ل محـمد عـبدهللا ( ھ في 14أیـام، حـیث ســـــبق وأن قـام الطـف ة لیعثر علـی ذات الطریـق ً ـب عـام) بـاالنتحـار لیال

  .ھ على عنقھالصباح وقد فارق األسرة وجثتھ تتدلى من شماغ رجالي ربط

    ــیا  :2019نوفمبر   3الحدیدة ــیب اثنین آخرین بإنفجار لغم عبوة ناســـفة زرعتھا میلیشـ قتل طفل وأصـ
الحوثي في منطـقة الحیـمة جنوب ـمدیرـیة التحیتـا بمحـافـظة الـحدـیدة اثنـاء عودتھم على متن ســـــیـارة إلى 

میلیشــیا الحوثي انفجرت حیث أفاد مصــدر طبي في مســتشــفى الخوخة أن العبوة التي زرعتھا   ،منازلھم
ـالغ من العمر   د الكریم الب ل أنس عـب ل الطـف ة الحیـمة ممـا أدى الى مقـت  7عـند مرور الســـــیـارة في منطـق

ـقیقھ عبد المولى عبد الكریم البالغ من العمر   ـابة شـ ــنوات وإصـ ــنوات بجروح بالغة 4س ــیب   ،س كما اص
  المواطن عبد الرحمن فیصل بجروح متوسطة 
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   توفي ضـابط تحري في ـشرطة مدیریة البریقة غربي مدینة عدن، الیوم األحد،   :2019نوفمبر    3عدن
ً بإصـابتھ بعد تعرـضھ إلطالق نار قبل حوالي   سـاعة وأفاد مـصدر محلي إن الضـابط في مجال  24متأثرا

البحث والتحري، لم یـشر لرتبتھ، جمال الـصبیحي توفي ـصباح الیوم األحد، على وقع إصـابة تعرض لھا 
دما أطلق مســلح مجھول النار علیھ وأصــابت أجزاء متفرقة من جســده بالقرب من منزلھ مســاء أمس بع

ــتشــفى یتبع منظمة "أطباء بال  ــط البریقة ونُقِل الصــبیحي بعد الحادثة إلى مس ــي" وس في منطقة "الفارس
ً بإصابتھ   ،حدود" شمال عدن ومكث ھناك، منذ مساء أمس حتى صباح الیوم األحد، قبل أن یتوفى متأثرا

ً في األمن  وتأتي عملیة اغتیال الصــبیحي ضــمن ســلســلة من عملیات اإلســتھداف التي طالت ضــباطا
والجیش والمخابرات وقادة في المقاومة ورجال دین منذ طرد الحوثیون من المدینة الســـاحلیة منتصــف 

  .2015یولیو 

    ُتل وأصـــیب ســـنوات)   9افاد ســـكان محلیون بأن الطفل "مارش ربیع" ( :2019نوفمبر   9صـــنعاء ق
إثر انفجار بانفجار لغم من مخلفات میلیشــیا الحوثي في منطقة یام بمدیریة نھم شــرق العاصــمة  ،شــقیقاه

  .وذلك أثناء رعیھم األغنام في منطقة یام ،الیمنیة صنعاء

    أفاد شھود عیان بأن میلیشیا الحوثي أقدمت على قتل شاب یُدعى "یحیى علي  :2019نوفمبر   9صعده
من أبنـاء ـمدیرـیة غمر عزـلة وـلد عـامر قرـیة آل حســـــین "اـلت حســـــین" في ـمدیرـیة غمر   علي بھیس"

ـاب "یحیى" بسـیارتھ من نقطة تفتیش اسـتحدثھا الحوثیون   ،بمحافظة صـعدة وبحسـب الشـھود فقد مر الش
 وأكد الشھود بأن  ،وبعد أن قاموا بتفتیش السیارة وسمحوا لھ بالعبور أطلقوا علیھ الرصاص فأردوه قتیالً 

المتھم بقتلھ ھو الھاشـمي المدعو عبدهللا الھیاس ومعھ ھاشـمي آخر من آل الھطفي باإلضـافة إلى القیادي 
الحوثي أبو حســـــین الشـــــنیفي وكل الثالثة لیســـــوا من أبناء المدیریة وإنما احتضـــــنتھم المدیریة منذ 

وقبل وصـولھم الذ وأضـاف الشـھود أنھ بعد الجریمة تجمع رجال آل حسـین واتجھوا الى النقطة  .سـنوات
  .القتلة بالفرار

  ُتل بانفجار   12افادت شھود عیان بأن الطفل "أحمد منیر أحمد قاسم" (  :2019نوفمبر   10  تعز عاما) ق
ــرق المحافظة ــلو جنوبي ش ــیات الحوثي بمنطقة حمدة في مدیریة الص وذكر   ،مقذوف من مخلفات میلیش

  .عدد من السكان من أن المقذوف انفجر بالطفل عندما كان یلعب في احدى المزارع

    ــیا الحوثي قصــفت منازل المواطنین في قریة وفقا ل  :2019نوفمبر  12تعز شــاھد عیان افاد بأن میلیش
ــلو، ما أدى إلى مقتل الطفلة "رحمة فارس عبده" ( ــرف بمدیریة الص ــنوات)  10الش ـابة أربعة   ،س وإصـ

ـقطت على أحد المنازل في قریة  ـاروخیة س ـاھد فإن قذیفة ص أطفال آخرین جراحھم خطیرة وبحسـب الش
ـابین ھم إخوة الطفلة الشـــھیدة   الشـــرف، ما أدى إلى وقوع مجزرة، مبیننا بأن اثنین من األطفال المصــ

  .رحمة

   مقتل الشـاب جالل خالد اسـماعیل بضـربات بسـالح ابیض داخل شـقتھ بعمارة   :2019نوفمبر  14عدن
وقال ـشھود عیان أن القاتل تـسلل إلى شـقة   .شـارع الـشھید مدرم) في المعال(القناعة في الشـارع الرئیـسي  

  .یل الكائنة في الدور الخامس، وباغتھ بعدّة ضربات بساطور على رأسھ حتى فارق الحیاةالقت

  افاد سـكان محلیون بإن مسـلحون حوثیون أقدموا ظھر الخمیس على قتل امرأة   :2019نوفمبر  15  تعز
حیث تعرضـت المرأة إلطالق   ،مسـنة تُدعى "عواضـة محمد احمد عبدالل"ه بقریة الطویر بمدیریة مقبنة

النار بشكل متعمد من منطقة قریبة من منزلھا الواقع في قربة الطویر التي تسیطر علیھا میلیشیا الحوثي 
 .واعتبر
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  یارتھ   :2019نوفمبر  17 عدن أفاد ـشھود عیان عن مقتل ـشخص برصـاص مجھولین وإحراقھ داخل ـس
ــ  رام النیران في بخور مكســـر حیث أقدم مســـلحون مجھولون الیوم األحد على قتل أحد المواطنین واـض

وقال الـشھود بإن الشـاب علي حـسن اعترضھ   ،ـسیارتھ بعد قتلھ في خور مكـسر بمدینة عدن جنوب الیمن
  مسلحون مجھولون وقاموا بإطالق النار علیھ وأردوه قتیال

    یُدعى "سعد صالح المغربي" أقدم على قتل   :2019نوفمبر 17ذمار ً ً حوثیا افاد شھود عیان بأن مسلحا
ـاب "محمد حسـن المغربي" (ابن عمھ  ـابة عمھ "حسـن المغربي" في إحدى 24الش ـافة الى إص عاما) اض

ــلح الحوثي على قتل ابن   ،القرى التابعة لمدیریة مغرب عنس بذمار ــھود الى إن إقدام المس ــح الش واوض
ما لم فســیتم اإلبالغ عنھ   ،عمھ وإصــابة عمھ بســبب رفض األخیر إعطاء المســلح كمیة من القات طلبھا

ــ"المجھود الحربي" وتابع الـشھود أنھ أعقب ذلك تبادل   ،وأخذ مبالغ مالیة منھم لعدم دعمھم ما یـسمى بــــ
ل تم والـسب بین المـس لح الحوثي بقتل ابن عمھ  ،ح الحوثي وابن عمھللـش وحاول والد   ،تطور إلى قیام المـس

 ،لیتمكن حینھا من الفرار   ،إال أن المسـلح باغت عمھ بطلق ناري في رجلھ الیمنى  ،القتیل األخذ بثأر ابنھ
في   ،اوأشــار الشــھود إلى أن المســلح الحوثي الذ بالفرار إلى أحد مقرات میلیشــیات الحوثي لالحتماء بھ

  .ظل فوضى أمنیة تشھدھا المحافظة منذ سیطرة الملیشیات على مؤسسات الدولة

    قتلت امرأة وأصیب زوجھا الیوم االثنین جراء انفجار لغم ارضي بمدیریة  :2019نوفمبر   18الحدیدة
 ،وأفادت مصـادر طبیة في مسـتشـفى المخا الذي اسـعف إلیھ الضـحایا   ،ذو باب في السـاحل الغربي للیمن

ً) أصـیب بجروح وكسـر مفتوح في سـاقھ الیمنى 60ن المواطن "صـالح سـالم أحمد المیطي" (أ في   ،عاما
ــتشــفى وقد فارقت الحیاة ـادر محلیة أن اللغم انفجر بینما   ،حین وصــلت زوجتھ الى المس كما أفادت مصـ

ا لغم كان الزوج یســـــیر مع زوجتھ في طریق فرعي یؤدي إلى منزلھما بمنطقة المعقر حیث انفجر بھم
 فردي عند منتصف الطریق

    ــكان محلیون بمدینة اب طفلة تُدعى "رغد فیصــل البجبجي" ( :2019نوفمبر   19إب عاما) 11افاد س
ـاء الیوم شـنقا ـاسـي أقدمت على االنتحار مس ولم یوضـح السـكان دوافع  ،وتدرس في الصـف الخامس اس

  .االنتحار

    ــز قتل الناشط الشبابي "محمود المحمدي" بنیران أحد افراد اللواء الرابع مشاه   :2019نوفمبر    20تعــ
  .تعزبلي في نقطة أمنیة بمنطقة البذیجة بمدیریة الشمایتین جنوبي ج

    ـاص میلیشـیا  :2019نوفمبر   20الحدیدة ـالم زھیر" قتل برص افاد شـھود عیان بأن المواطن "سـعید س
ــكنیة  الحوثي في مدیریة حیس جنوب محافظة الحدیدة ــتھدافھا منازل المواطنین واألحیاء الســ أثناء اســ

  .بالمدیریة

  ـاء  الب ـاء ان مدنیان قتال  :2019نوفمبر   20یضـ اكد عدد من ســكان مدیریة الســوادیة بمحافظة البیضـ
ــیا الحوثي ھما ــي زرعتھ میلیشــ ــر   :بانفجار لغم أرضــ "عبدربھ راكن عبدربھ الوھبي" و "محمد ناصــ

ــي زرعتھ میلیشــــیا  ــوادیة، بعد انفجار لغم ارضــ عبدربھ الوھبي" في منطقھ عبل الوھبیة بمدیریة الســ
 .ادى إلى وفاتھما على الفور ،الحوثي

    بمدیریة الشعر قتلت مساء الجمعة  15افاد سكان محلیون بأن فتاة تبلغ (  :2019نوفمبر   22إب (ً عاما
بـسبب إطالق النار من قبل ابن عمتھا "شـقیق العروـسة"، في عرس جماعي ـشھدتھ مدیریة   ،نوفمبر 22

 .الشعر
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    أفـاد شـــــھود عیـان بمحـافـظة إب یوم األربعـاء أـنھ تم العثور على طـفل مقتول  :2019نوفمبر   22إب
ــھر من اختفائھ ــعر بعد ش ــطیح" مدیریة الش ــھود  ،خنقا وجثتھ محترقة في خرابة بقریة "س ــح الش  وأوض

" ان وكیل نیابة الـشعر وبعدان، القاـضي نجیب المـضرحي، أكد أنھ تم القبض على خمـسة NFHRلــــــ"
ا وجثـتھ محروـقھ في أـحد االمـاكن  ً متھمین على ذـمة قضــــــیة مقـتل الطـفل یحیى القیفي اـلذي وـجد مخنوـق

ـفیات مدینة إب حتى یصــل طبی   ،المھجورة بقریتھ ــتشـ ــتودع بأحد مس ــھود إلى أن الجثة س ـار الش ب وأشـ
یتم إحالة المتھمین إلى النیابة الجزائیة المتخصـصـة یرین إلى أن الطفل القیفي   ،التـشریح لمعاینتھا وـس مـش

  قد اختفى قبل أكثر من شھر في ظروف غامضة، لیصاب الجمیع بالصدمة الیوم بعد العثور على جثتھ.

    ر    في ظروف غامضـة عثر صـباح الیوم الـسبت على طفل یبلغ :2019نوفمبر   23أبین من العمر عـش
ــنوات میتا باحد حارات مدینة لودر ــبب   ویُدعى الطفل  ،سـ عوض عبدهللا عوض عتیق ولم یتم معرفة سـ

الطفل البالغ  الوفاة حیث تم نقلھ لمـستشـفى محنف لودر إلجراء بعض الفحوصـات وتـشخیص ـسبب الوفاة
  .امن العمر عشر سنوات فقد أثره مساء امس الجمعة وعثر علیھ صباح الیوم میت

    افادت مصـادر محلیة بمدینة الحدیدة أن أحد عناـصر المیلیـشیا الحوثیة أقدم  :2019نوفمبر   23الحدیدة
على قتل المواطن "أحمد شـوعي" أثناء ما كان یقوم بمطاردة أحد اللصـوص الذین یقومون بنھب منازل 

ـادر أ ــجن المركزي في مدیریة الحوك واكدت المصـ ن القاتل الحوثي أطلق النازحین المتاخمة لمبنى الس
ــقیقھ ماجد شــــوعي”عاقل حارة الكدف” فأرداه قتیال على الفور.  النار على المجني علیھ وھو بجانب شــ
مشـیرة إلى أن القاتل ھدد اخو المجني علیھ بالسـجن والقتل أمام مرأى ومسـمع من مشـرفھ الحوثي وتفید 

ــیا الحوثیة على قتل ا ـادر أن إقدام أحد افراد المیلیش ـابق المصـ ــوعي یعود لخالف سـ لمجني علیھ أحمد ش
بینھما، وبعد الجریمة قامت ســـلطات المیلیشـــیا الحوثیة بإیقاف المشـــرف في ادارة البحث الجنائي في 

فیما تم تھریب القاتل الى جھة غیر معلومة   ،مـسعى منھا الحتواء غضـب االھالي الذین شـاھدوا الجریمة
ـالمحـ  ة بتســـــلیم الجـاني، غیر ان مطـالبھم قوبـلت وعلى اثر ذـلك احتشـــــد عقـال الحـارات ب افـظة للمطـالـب

لم نفـسھ لقیادي حوثي في االمن الوقائي وھو  یا التي زعمت ان القاتل ـس لطات المیلیـش بالرفض من قبل ـس
  نجیب الرازحي والمعروف ب "ابو زلفة"

    ـقطوا في مدینة القاعدة :2019نوفمبر   23إب ــھود عیان إن قتیالن وثالثة جرحى ســ بمدیریة   أفاد شـ
ــھود أن  ــلح تابع لھا یُدعى "أحمد عبده علوان" وأضــاف الش ــیع جماعة الحوثي لمس ـفال أثناء تش ذي السـ
مســـــلح حوثي ألقى قنبـلة أثنـاء عملـیة التشـــــییع، ما أســـــفر عن مقـتل اثنین من المواطنین وھم "عدنان 

  النجاشي" ورائد الملیكي" وأصیب ثالثة آخرین إصابات بالغة.

    وابنتھ والتي تبلغ 55قال شـھود عیان إن المواطن محمد حسـن عبدهللا ( :2019نوفمبر   23إب ً ) عاما
ـاف   19من العمر   ـاص مسـلح في قریة الظاھرة مدیریة السـبرة بسـبب خالف بینھم وأض سـنة قتال برص

  ولم تتمكن األجھزة األمنیة من القبض علیھ. ،الشھود أن المسلح الذ بالفرار بعد ارتكاب الجریمة

   ـاجرین  :2019نوفمبر  26لحج ـان مواطنین عثروا على جثتین الثنین من المھ ـان ب ـاد شـــــھود عی أف
ة ة المضـــــارـب ھ أفـاد ـمدیر أمن  ،األفـارـقة في داـخل اـحد االحواش بمنطـقة رأس العـارة بـمدیرـی من جـانـب

یط إن األجھزة األمنـیة في الـمدیریة الزالت تواصــــل مدیریة المضـــــاربة ورأس العـارة العقـید مثنى زل
ً إلى أن األمن قام بحجز مالك الحوش الذي عثر فیھ على الجثتین باإلضـــــافة إلى  ،التحقیق في مشـــــیرا

ــھود في القضــیة بھدف معرفة مالبســات الحادثة والقبض على الجاني وأوضــح أن جثتي  العدید من الش
  .جة مستشفى ابن خلدون العام بمدینة عدنالمھاجرین األفریقیین نقلتا إلى ثال
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    في ظل زیادة ضحایا   ،قتل الشاب "محمد الرجوي" برصاص راجع بمدینة إب :2019نوفمبر    26إب
الرصـاص الراجع الناجمة عن إطالق الرصـاص في األعراس وأثناء تـشیع قتلى المیلیـشیا الحوثیة وأثناء 

  .ناطق محافظة إبتبادل اإلشتباكات بین عناصر مسلحة بعدد من م

    أفاد شـــھود عیان بان المواطن متعب علي قاید قتل برصـــاص قوة أمنیة   :2019نوفمبر   26الضـــالع
ة ة   ،بقعطـب ة قعطـب ل نـازحـا إلى مخیم للنـازحین بمنطـق ل جبـاري وانتـق  ،ومتـعب ھو اـحد أبنـاء منطـقة حبـی

ـادر فقد اطلق جنود من األمن النار علیھ عقب خالف حیث تم نق ـالع ومن ثم وبحســب المصـ لھ إلى الضـ
  .إلى عدن لتلقي العالج لكنھ توفي متأثرا بإصابتھ

   افاد شــھود عیان بأن مســلحین مجھولین أطلقوا النار على مدیر جھاز البحث   :2019دیســمبر   1عدن
بمدیریة المنصـــورة  37الجنائي بمدیریة المنصـــورة بعدن الرائد "صـــالح الحجیلي" أمام منزلھ ببلوك  

 26الحجیلي الى مســتشــفى صــابر لكنھ توفي وكان الحجیلي قد تعرض لمحاولة اغتیال في  ونقل الرائد  
  .ونجا منھا 2016ینایر 

   ــمبر   1عدن ــناد التابعة للمجلس   :2019دیسـ ــھود عیان عن مقتل جندي في قوات الدعم واإلسـ أفاد شـ
  .یة المنصورةاالنتقالي الجنوبي یُدعى "ماجد عفیف الیافعي" برصاص مسلحین مجھولین في مدیر

    أقدم شـاب على اإلنتحار بمحافظة إب "وسـط البالد" في ظل ظروف إقتصـادیة   :2019دیسـمبر   2إب
ـادر محلي إن  ــیة متدھورة دفعت الكثیر لعملیات اإلنتحار بعدد من المحافظات الیمنیة وقال مصــ ومعیشـ

في   ،غرب محـافـظة إب  المواطن "ع س م" أـقدم على اإلنتحـار شـــــنقـا في منطـقة "عـنة" بـمدیرـیة الـعدین
الوقت الذي أشـار المصـدر إلى تدھور أوضـاع المواطن النفسـیة الناجمة عن التدھور اإلقتصـادي والذي 

  .دفعھ لعملیة اإلنتحار

   مدینة الشـیخ عثمان بعدن  اغتال مسـلحون مجھولون مسـاء االثنین شـابا وسـط  :2019دیسـمبر   2عدن
ى شـاب یُدعى "لؤي أبو سـارة" أسـفر عن مقتل الشـاب على وقال ـشھود عیان ان مـسلحین فتحوا النار عل

  .الفورى

    د ـعدنـان الحمـادي قـاـئد اللواء   :2019دیســـــمبر   2تعز ـمدرع، مســـــاء االثنین، إثر  35اغتیـال العمـی
تعرضـــھ إلطالق نار أمام منزلھ في مدیریة المواســـط جنوبي تعز وذكر مصـــدر عســـكري، أن العمید 

منزلھ في منطـقة بني حمـاد، وأصــــــیب مبـاشـــــرة في الرأس والكتف  الحمـادي تعرض إلطالق نار أمام
 لیفارق الحیاة بعد نقلھ إلى المستشفى.

    ــمبر   3الحدیدة ــة اطفال قتلوا اثر انفجار عبوة  :2019دیس افاد المواطنین بمدیریة الدریھمي بان خمس
طر على المنطقة ونورد في قریة المنقم شـرق مدیریة الدریھمي زرعتھا میلیشـیا الحوثي التي تسـی ناسـفة

-3سـنوات  7أماني عمر صـغیر-2سـنوات 7عبد السـالم عبدهللا مسـعود-1(  :اسـماء األطفال القتلى وھم
  .سنة)13سید عمر یحي -5سنوات  8عبدهللا مسعود -4سنوات 8راد أحمد مشروعي م

   اغتال مسـلحون مجھولون رئیس جھاز البحث الجنائي بشـرطة العریش وقال   :2019دیسـمبر    3عدن
ســالم لھطل بالقرب من مســجد   شــھود عیان إن مســلحین على متن دراجة ناریة أطلقوا النار على الرائد

ـار الشـھود إلى إن المسـلحین فروا إلى جھة غیر معلومة ـاھد عیان إن   ،السـنة بحي العریش وأش وقال ش
طل عاد من مقر عملھ بشـرطة العریش عقب صـالة العشـاء وعاد لھطل بسـیارتھ الخاصـة الرائد سـالم لھ

حـیث كـان یقوم بركنھـا أمـام منزـلھ وبحســـــب الشـــــھود فـقد كـاـنت في انتظـاره دراـجة نـارـیة على متنھا 
وھرع مواطنون إلى المكان وقاموا بإـسعاف لھطل   ،ـشخصـین قاما بإطالق النار علیھ فورا وأردیاه قتیال
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ــھ األخیرةلكنھ   ــیل جدیدة عن واقعة   ،كان قد لفظ أنفاسـ ــدر امني عن تفاصـ ــف مصـ من ناحیة ثانیة كشـ
اغتیال مدیر البحث الجنائي بـشرطة العریش الرائد سـالم لھطل وأوـضح المـصدر إلى إن لھطل تـسلم قبل 

ر أســبوعین ملف اغتیال طفل كان قد اغتیل على ید مســلحین بنفس الحي ویُدعى احمد الكشــمیمي وأشــا
 ،المصــدر إلى إن لھطل بدا عملیة تحري واســعة بھذا الخصــوص وقام باســتدعاء عدد من المشــتبھ بھم 

األھطل یعمل ضـابطا في لواء حمایة المنشـآت الحكومیة والذي یتولى مھام تأمین العدید من المؤسـسـات 
ـالم األھطل تولى قبل حوالي  ،والمرافق الحكومیة في عدن والمحافظات ـابط سـ أســبوع من   كما أن الضـ

اآلن مھمة قیادة قوة أمن حمایة النیابة الجزائیة بمدیریة خور مكســــر بعد تســــلم لواء حمایة المنشــــآت 
  الحكومیة مسؤولیة تأمینھا.

    قامت مجموعة مـسلحة بنـصب كمین لألخ مجاھد سـالم ـصبیح با عوـضھ مدیر   :2019دیـسمبر   5ـشبوه
ــھاده  ــتش ــبوة مما أدى إلى اس ــة بش ــخص أخر كان في أمن مدیریة الروض ــیب ش مع أحد مرافقیھ و أص

الموقع أثناء الحادث و أفادت المصـادر بأن مـسلحین مجھولین أطلقوا النار على طقم أمن المدیریة تـسبب 
  .في انقالب الطقم و یجري البحث عن الجناة من قبل قوات أمنیة بالمحافظة

   اریة قبل قلیل في ســـوق القات اغتال مســـلحون مجھولون على متن دراجة ن  :2019دیســـمبر    6عدن
ـادي حسـین الملقلب بالیھودي أحد منتسـبي الخدمات الطبیة والذ الجناة   ،بمدینة التواھي الدكتور الرائد ش

  .بالفرار

   اغتال مسـلحون مجھولون نائب مدیر القوى البشـریة في قوات الحزام االمني   :2019دیسـمبر   7عدن
ـالح ت وأفاد شـھود عیان ان مسـلحین على متن دراجة ناریة عصـر الیوم السـب بالعاصـمة عدن محمد ص

ـالح عند خروجھ من منزلھ ــورة   اغتالوا صــ الواقع في عمائر الجیش في حي ودیع حداد بمدیریة المنصـ
لحین اطلقوا النار وبـشكل كثیف على نائب مدیر القوى البـشریة في قوات الحزام   وأشـار الـشھود ان المـس

ــعفونم  االمني والذوا بالفرار وحاول ــالم في المدیریة  س ـفى الس ــتشـ اال انھ فارق الحیاة قبل   نقلھ الى مس
   .وصولھ

    ُتل نجل صــحفي یمني إثر رصــاصــة طائشــة أطلقھا أحد جیرانھ، مســاء   :2019دیســمبر   7صــنعاء ق
یا الحوثي2019دیـسمبر   7الـسبت   وأفاد ـشھود عیان   ،م، في العاصـمة صـنعاء الخاضـعة لـسیطرة میلیـش

ً" قتل برصــاصــة أطلقھا أحد جیرانھ بالخطأ في حي الجراف   16اتك الردیني "بإن الشــاب محمد ف عاما
ً   ،الغربي، حیث كان الجاني یطارد الكالب المنتشـرة في الحارة ببندقیتھ ـافوا، إن الجاني أطلق عددا وأض

ــد الشـــاب محمد فاتك الردیني نجل  ــتقرت في جسـ ــوب الكلب، ولكن إحداھا اسـ من األعیرة الناریة صـ
ولفتوا، أنھ تم إســــعاف المجني علیھ إلى أحد   ،ي بوكالة ســــبأ بعد أن ارتدت إلیھ من األرضالصــــحف

ً بجراحھ.   المستشفیات لتلقي العالج الالزم إال أنھ توفي متأثرا

   عثر االھالي على زوج وزوجتھ مقتولین داخل شـقتھم بحي انماء عقب سـماع  :2019دیسـمبر    8عدن
ا الخصوص حیث قال بعض السكان ان الزوجین قتال برصاص مسلح إطالق نار وتعددت الروایات بھذ

في حین قالت روایة أخرى ان المواطن انھى حیاتھ منتحرا بعد ان قتل زوجتھ في احدى الشـقق السـكنیة 
بمحیط مســجد العادل ســكان محلیون یقطنون في الحي ســمعوا اصــوات اســتغاثة قبل ان ینتھي األمر 

ــدر   ــیال لھذه الواقعةبواقعة القتل ھذه ولم تصـ ــیل جدیدة من   ،الجھات األمنیة تفصـ ــلنا على تفاصـ تحصـ
ـا ـا بمنزلھ ـا على قتلھ دم زوجھ ة اـق ـال جیران   جیران مواطـن ـاء في عـدن وق ـإنم ـادل ب ل لجـامعـة الع ـاـب المق

صـــــباح الیوم على الذھاب الى منزل عقیدتھ الكائن بالعمارة  ٧:١٥المتوفیة اقدم مواطن عند الســـــاعة  
طلقات علیھا داخل بیتھا امام اســـرتھا(اخوانھا صـــغار بالســـن)  ٣ة العادل وقام بإطالق  المقابلة لجامع
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وقام بطعن نفـسھ بالـسكین عقب مقتل عقیدتھ(واحتمال ان اخوان القتیلة قاموا بطعنھ)وھو االن   :واضـافوا
ت مصـادر وقال  ،بالمسـتشـفى واكد المواطنون ان المواطن وعقیدتھ من ابناء الحدیثة مسـتأجرین في انماء

دعى (ص ُ ـایم ان الرـجل ـی ة في تصـــــریح خـاص لعـدن ت بینمـا  ،عـامـا 35ع) یبلغ من العمر   ،س ،أمنـی
عاما من عمرھا ولیس لدیھما أطفال واضـافت المصـادر ان خالفات  23ع) وتبلغ   ،ح  ،زوجتھ تُدعى (م

ــدس الذي یمتلكھ قبل ان یتدخل الجیران لمســـاعدة  ــرب زوجتھ بالمسـ ــریة ادت الى قیام الرجل بضـ أسـ
الزوجة واخذ المســدس من الزوج واوضــحت ان الرجل دخل الى غرفتھ بعد ذلك وقام بطعن نفســھ بآلة 

ـادر االمنیة ان الزوج تم اســعافھ الى وثم اســعاف ،حادة ـارت ذات المصـ ـفیات قریبة واشـ ھما الى مســتشـ
والزاال   ،مایو فیما تم اـسعاف الزوجة الى المـستشـفى االلماني وأكدت ان الزوجین لم یتوفیا 22مـستشـفى  

  .بعد شفاءهالفتة ان الزوج علیھ حراسة مشددة لیتم تقدیمھ للعدالة    ،یتلقیان العالج الالزم في المستشفیات

    أقدم مســـلحون حوثین مســـاء الســـبت على قتل مواطن في أحد الطرق على   :2019دیســـمبر   8ذمار
حیث أفاد سـكان محلیون بأن مسـلحین حوثین على متن   ،مداخل مدینة ذمار، واعتقلوا آخرین في المدینة

ا بالفرار وأضاف طقم عسكري أقدموا على قتل المواطن (م. ص. ع) عند أحد مداخل مدینة ذمار والذو
ــباب التي أدت إلى  ــر الحوثیة التي قتلت المواطن وال األس ــكان إنھ لم یتم التعرف على ھویة العناص الس

 .إقدامھم على ارتكاب الجریمة

    عُثر الیوم االثنین على جثة مواطن مقتول في إحدى مقابر منطقة العزاعز في   :2019دیســمبر   9تعز
وقـاـلت مصـــــادر محلـیة إن المواطن "عمر عـبدالعزیز العزعزي" عُثر علیھ   محـافـظة تعز جنوبي البالد

ـادر أن المواطن العزعزي كان  ـافت المص ً في مقبرة جحفات منطقة العزاز جنوب المحافظة وأض مقتوال
مشــــیرة إلى أن أســــباب وتفاصــــیل   ،بل أیام حتى عثر علیھ الیوم مقتوال في مقبرة بالعزازةقد اختفى ق

  .الجریمة ما تزال مجھولة حتى اللحظة

   أفاد شـھود عیان عن قیام مسـلحون مجھولون بقتل شـابا في العشـرینیات من   :2019دیسـمبر   10عدن
وأوضــــح الشــــھود بأن مســــلحین   ،عمره یُدعى محمد كارم وھو احد نازحي الحدیدة بالعاصــــمة عدن

مجھولین اطلقوا النار على الشــــاب في منطقة الســــیلة بمدیریة الشــــیخ عثمان واردوه قتیال على الفور 
  .وأضاف الشھود بان المسلحین الذوا بالفرار عقب تنفیذھم

    ــنعاء ــمبر   10ص ــتیني الیوم الثالثاء  :2019دیس ــنعاء   ،أقدم مواطن س ــمة ص على االنتحار في العاص
عاما) أقدم   64وافاد مصـدر طبي إن المواطن "عبده نشـطان قائد" (  ،لخاضـعة لسـیطرة میلیشـیا الحوثيا

ـار  ــنعاء وأشــ ــجار خارج منزلھ بصـ ً" بعد أن لف حبالً حول عنقھ في إحدى األشـ ــنقا على االنتحار "شـ
، ولم تفلح محاوالت المصدر إلى أن أبناء المسن الیمني تأخروا في إنقاذ والدھم الذي فارق الحیاة اختناقاً 

ـفى وذكر احد أقرباء الضـحیة بأن سـبب انتحار المواطن قائد،  إعادتھ إلى الحیاة بعد إسـعافھ إلى المسـتش
 إلى الظروف المعیشیة الصعبة التي یمر بھا.

    ـالع ــمبر   11الضـ ــیا الحوثي في   :2019دیس إنفجرت ظھر الیوم األربعاء عبوة متفجرة زرعتھا میلیش
ــیلة عبدالكریم محمد حزام العمري" (بط  ،أحد األودیة عام) في قریة الجناب بمنطقة  12فلة تُدعى "وســ

ـاء شـھود عیان اكدوا أنھم سـمعوا دوي انفجار من اتجاه أحد  ،"بالد الحیقي" شـمال شـرقي مدیریة الحش
ي في وعند ذھابھم باتجاه مصدر اإلنفجار وجدوا جسد الطفلة "وسیلة" مرم  ،األودیة التابع لقریة الجناب

وقد فارقت الحیاة على الفور وبحســـــب   ،إحد األماكن وســـــط الوادي حیث كانت الطفلة ترعى أغنامھا
ً بزرع مئـات األلغـام والعبوات المموـھة في منـاطق  ـــكـان محلیین فـأن میلیشـــــیـا الحوثي قـاـمت مؤخرا ســ

قرى والشعاب حیث نشرتھا بین األحیاء وال  ،سیطرتھا شمال شرقي مدیریة الحشاء وجنوبي منطقة العود
  .والودیان بشكل عشوائي
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    ــمبر    11تعز شـــاب یُدعى "جمیل محمود الجمالي" على ایدي موظفي تابعین لمكتب   قتل  :2019دیسـ
ـاب   ،ضــرائب تعز في احدى النقاط المرابطة بالمدخل الغربي لتعز وافاد مصــدر مقرب من اســرة الشـ

كیلو  20جد قســیم التي تبعد عن تعز ب نقطة ن الجمالي بان افراد من مكتب ضــرائب تعز یرابطون في
ـاب "الجمالي" بتھمة أنھ حاول الھروب من النقطة بدون دفع ضـــرائب القات یذكر ان محمد   ،قتلوا الشــ

ــافة الى انھ  ،یعمل حالیا إلعالة عائلتھ الذي توفي والده قبل فترة من الزمن ــابقا من معتقل   اضــ خرج ســ
  .الحوثیین

    الیوم األربعاء، عن غیر قصـد  ،أقدم أب على قتل ابنھ الصـغیر في مدینة إب  :2019دیسـمبر   11إب
وأفاد ســكان محلیون   ،عندما أطلق رصــاصــة بجانبھ بغرض تخویفھ من التغیب عن مدرســتھ بمدینة إب

تشـفى الث ورة العام بإن الجندي باألمن المركزي "عبده زید نـشوان" الذي یعمل في حراـسة بوابة ھیئة مـس
بإب، أطلق رصاصة باألرض لتخویف ابنھ عبد الحكیم من التغیب عن المدرسة وأضاف السكان "لسوء 
ــتقرت في بطن طفلھ عبد الحكیم، لیفارق الحیاة بعد ســاعات من الحادثة"  الحظ ارتدت الرصــاصــة واس

ً على تعل یمھ رغم ظروفھ القاسیة وأكد السكان أن والد الطفل عبد الحكیم لم یكن یقصد قتلھ وكان حریصا
ً بالدماء. ً إلى أن األب أصیب باالنھیار عقب سقوط ابنھ مضرجا   مشیرا

    ـاص مســلح   :2019دیســمبر   11إب ً یُدعى "ولید علي عبدهللا" قتل برصـ ـابا أفاد شــھود عیان بأن شـ
  یُدعى حارث الحجري بمدینة إب عاصمة المحافظة.

    ب یُدعى "موـسى ولید النظاري" قتل برصـاص راجع أفاد ـشھود عیان بإن شـا  :2019دیـسمبر   11إب
ــحایا وأعداد القتلى والجرحى بالرصــــاص الراجع الناجم عن إطالق  بمدینة إب، في ظل تصــــاعد ضــ

  الرصاص بكثافة في األعراس والمناسبات، وأثناء تشیع الملیشیا لقتالھا.

    ـاص مسـلح یتبع ملیشـیات الح :2019دیسـمبر    11تعز ـاب عشـریني برص ُتل ش شـد اإلخوانیة، ظھر ق
وأفاد شھود عیان   ،األربعاء، في سوق نجد قسیم مركز مدیریة المسراخ جنوبي محافظة تعز وسط الیمن

ً یُدعى عبد الرقیب عبدهللا مقبل، قتل الشـــاب "یاســـر الحمادي" بعد رفضـــھ دفع  لایر   100بأن مســـلحا
یات اإلخوان في ـسوق    ،ظھر الیوم األربعاء  ،للمـسلح یم بمدیریة المـسراخ وبحـسب في نقطة ملیـش نجد قـس

الشــــھود فان المســــلح أحد أفراد نقطة ملیشــــیات اإلخوان التي یقودھا المطلوب األمني للنیابة الجزائیة 
  المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن المدعو یحیى اسماعیل، في سوق نجد قسیم 

   المواطن "محمد إبراھیم   أطلق مجھولون النار من فوق دراجة ناریة على :2019دیســـــمبر    11عدن
ً) وأردوه قتیالً على الفور 17عمر الزبیدي" ( بینما جُرح مواطن آخر یُدعى "محمد مكارم" وافاد   ،عاما

ــیخ عثمان ــدر أمني بعملیات الحزام األمني بمدیریة الش ـابة في القلب   :مص إن القتیل محمد تعرض إلصـ
 .نقل على إثرھا لمستوصف الحصیني لكنھ فارق الحیاة

    نَاب بمنطقة بالد  :2019دیســــمبر   12الضــــالع َ أفاد شــــھود عیان بأن لغما حوثیا انفجر في قریة الج
الحیقي ـشمال ـشرقي مدیریة الحشـاء أثناء عبور أـسرتین وأشـار الـشھود إلى أن اللغم انفجر أثناء محاولة 

ً عن مكـان یـأویھمـا ـا ة بحث بـعد تھجیرھمـا من   األســـــرتـان القـادمتـان من منطـقة بالد الحیقي تجـاوز القرـی
مؤكدین بأن انفجار اللغم تســــبب بوفاة امرأة على الفور، فیما أصــــیب بقیة أفراد األســــرتین   ،منزلیھما

  .بإصابات خطیرة ومتفاوتة 7والبالغ عددھم 

    ــمبر    13تعز ــم" بطلقة ناریة من مجھولین  :2019دیس ــطفى محمد محمد قاس قتل مواطن یُدعى "مص
  .بمدینة تعز
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    نسـاء واصـابة آخر في مدیریة الـصعید  4اقدم مواطن الیوم الـسبت على قتل    :2019مبر  دیسـ  14ـشبوه
نسـاء واـصیب  4بـشبوة وذكر مـصدر محلي بأن مواطن یُدعى "منـصر احمد داحي" من آل الدبدوب قتل  

دون معرفة االـسباب واضـاف المـصدر بأن المواطن قام بقتل نفـسھ بعد   ،آخر من اقاربھ رمیا بالرصـاص
  .الشنیع الذي اقدم علیھ الحادث

    ــمبر   15تعز ــالم بمحافظة   :2019دیس ــرعب الس عثر مواطنون على جثة شــاب مقتوال في مدیریة ش
تعز وافـاد مصـــــدر محلي بـأن مواطنین عثروا الیوم األـحد على جـثة الشـــــاب "عـبد النـاصـــــر مھیوب 

أن الجثة عثر علیھا في الحســامي" من ابناء عزلة بني وھبان بمدیریة شــرعب الســالم مقتوال وأضــافوا  
  .منطقة الحصین بمدیریة شرعب السالم وأشاروا إلى أن اسباب القتل لم تعرف

   في مدیریة الشــیخ عثمان  :2019دیســمبر    16عدن ً عثر مواطنون الیوم االثنین على شــخص مشــنوقا
بعد ان   ،ھـسنة عثر مـشنوقا في منزل  31بعدن وافاد مـصدر خاص بأن أحمد عبدالوارث البالغ من العمر  

ـاف المصـدر بأن اجھزة االمن وصـلت الى مكان الحادثة   ،لف كشـیده على عنقھ وربطھا بالمروحة واض
ویتم اجراء التحقیقات االزمة حیث افادت المعلومات االولیة قیام المواطن احمد باالنتحار نتیجة خالفات 

ـاكل اسـریة حدثت   :اسـریة وقال مصـدر مقرب من اسـرة القتیل احمد بان سـبب شـنق نفسـھ یعود الى مش
ـا ان الزوجة لھا في  ـافیة ولفت ایضــ ــیل اضــ منزل ابوھا ما مع زوجتھ نتیجة خالف بینھما بدون تفاصـ

احدى الشــقق بالســیلة  یوم رافضــة العودة الى منزل زوجھا احمد عبدالواحد الذي اســتأجر  15یقارب ال
وواصـل قائال ان الجثة لھا یومان كحد اعلى على شـنق نفسـھ من خالل الدماء التي تؤكد انھ لیس حدیث 

ـاب احمد عبد الوراث متزوج ولدیھ طفل یعمل عامال  في محالت مجموعة الخلیدي الوفاة یذكر ان الشـــ
ـافة انھ ھو الوحید ل ابویھ الذین ما یزالوا على قید الحیاة ــیخ عثمان اضــ ناھیك ان   ،لبیع الجواالت بالشـ

اناث ھذا وتم التحفظ على جثتھ في ثالجة الموتى بمســـتشـــفى الصـــداقة تمھیدا إلجراء  5شـــقیقات   لدیھ
  .التحقیقات حول خلفیات شنق نفسھ

    وافاد شـھود عیان بان المواطن   ،قتل مواطن بمدینة تعز في ظروف غامضـة :2019  دیسـمبر  16تعز
ــد" قتل في ظروف غامضــة جوار منزلة في عزلة االكروف وتعتبر حادثة مقتل  ــلیمان مھیوب مرش "س

  .مرشد ھي ثاني جریمة قتل في االكروف خالل أیام وسط االنفالت األمني الذي تعاني منھ المدینة

    أ   ،م(والثاني یُدعى   ،ي)  ،ن ،م(أقدما ـشخـصین یدعیان األول یُدعى    :2019مبر  دیسـ  17حـضرموت، 
ــر الیوم في مفرق منطقة  ــین عصـ ـالم حسـ ع) وھما من ابناء محافظة لحج بقتل المواطن یُدعى علي ســ

  .وقد تمنكنت األجھزة األمنیة من القاء القبض على المتھمین ،منوب بمدیرة القطن

    توفى شـاب في مدینة الحدیدة مسـاء أمس االثنین بـسبب حفریات اـستحدثھا  :2019دیـسمبر   17الحدیدة
بان الشـاب "أحمد كنباش" كان یقود دراجتھ الناریة   :وافاد مواطنون  ،الحوثیین في إحدى طرقات المدینة

في شـــــارع جیزان بالـحدیدة فصـــــادف وجود أحد الحفریات التي أســـــتـحدثھـا الحوثیین وحاول تجنبھا 
وأثارت ھذه الواقعة غضــب   ،اال انھ أرتطم بقاطرة على جانب الطریق تســببت في وفاتھوالھروب منھا  

  .األھالي في المنطقة

    أفاد سكان محلیون إلى أن شخصان یدعیان "م.ن.ع.ي" و "م.أ.ع. م"   :2019دیسمبر   18حضرموت
في حین أعلنت   ،قاما باغتیال "ع.س.ح.ي" بعد اســتدراجھ إلى ســیارتھما بمنطقة المدھر بمدیریة القطن

قوات األمن بانھا القت القبض على مســلحین اثنین، بعد ســاعات من تنفیذھما عملیة اغتیال إلمام مســجد 
ــكریة األولى، في بیان فجر األربعاء، أن قوات "اللواء   ــرموت وأفادت المنطقة العسـ  37بمحافظة حضـ

ــلحین اثنین بعد اغت یالھما إلمام بمدیریة القطن، بعد مدرع" والبحث الجنائي، تمكنت من القبض على مس
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ولفت إلى أن قوات الجیش فور تلقیھا البالغ باشـــرت مع البحث الجنائي، علمیات   ،ســـاعات من العملیة
التحري، حتى تمكـنت من القبض على الجنـاة في نقـطة تفتیش للجیش بمنطـقة الخشــــــعة، دون مزـید من 

فظة لحج (جنوب)، وأنھم الضحیة ھو "علي التفاصیل ونقل مصدر عسكري أن الجناة ینحدرون من محا
ین یحیى"، إمام مـسجد في منطقة سـفولة آل حویل بمدیریة القتل وبیّن المصـدر أن اإلمام أیضـا  سـالم حـس

  ینحدر من محافظة لحج

    قتل شاب وأصیب آخر الیوم الجمعة برصاص مسلحین من ملیشیا الحوثي   :2019دیسمبر   20صعده
في مدیریة "غمر" غربي محافظة "صعدة" وقالت مصادر محلیة بمدیریة "غمر" غربي محافظة صعدة 
یا الحوثیة أقدموا على قتل الشـاب "ـشرف یحیى صـالح" وإصـابة شـقیقھ بجروح خطرة  إن مـسلحي الملیـش

ھم بقریة "العجیمات" بمدیریة غمر واضـافت المصـادر أن الحوثیین باشـروا في طریق عودتھم الى منزل
بإطالق النـار على الشـــــاب وأخـیھ بـعد اللحـاق بھ في طریق فرعي بطقم یحـمل قیـادي حوثي یدعي "أبو 
جمـال شـــــعنون" ومرافقـیھ مـا أدى إلى مقتـلھ على الفور وجرح أخـیھ بجروح بلیـغة نـقل على إثرھـا إلى 

تلقى العالج وبحسـب المصـادر فإن الحوثیین قتلوا الشـاب بسـبب قتلھ لكلب في السـوق، مركز المحافظة ل
األمر الذي أدى إلى شجار وتالسن بین الشاب وأخیھ وعدد من الحوثیین وبعد ذھاب الشاب وأخیھ وقبل 

 .بحسب المصادر ،وصولھم إلى منزلھم تفاجؤوا بطقم حوثي یالحقھم ویباشرھم بإطالق النار
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 القتل  محاولة - 2
ّ في السـالمة الجسـدیة (محاولة القتل)سـجلت وقائع    عدد   انتھاك الحق

تصـــــدرت محافظة  ،محافظة )20(واقعة انتھاك تم رصـــــدھا في  )576(
ب   (الحدیدة)تلتھا محافظة    ،واقعة انتھاك )105(بقیة المحافظات ب (عدن) 

ثم محافظة   ،انتھاكواقعة  )  64(ب  (صــعده)ومحافظة    ،واقعة انتھاك) 80(
ب   (أمانة العاصــــمة ومحافظة صــــنعاء)و  ،واقعة انتھاك) 49(ب (حجة) 

ـاك) 41( ـافظـة   ،واقعـة انتھ ـاك) 39(ب (تعز) ومح ـافظـة   ،واقعـة انتھ ومح
ـاك) 30(ب (إب)  ـاك ) 26(ب (مـأرب) ومحـافظـة   ،واقعـة انتھ  ،واقعـة انتھ

) 24(ب (شـــــبوه)  ومحـافـظة   ،واقـعة انتھـاك) 25(ب (الجوف) ومحـافـظة 
ـالع)  ومحافظة   ،واقعة انتھاك (ابین) ومحافظة   ،واقعة انتھاك)  24(ب (الضـ

ـاك) 19(ب  ـافظـة  ،واقعـة انتھ ـاء) ومح ـاك ) 15(ب (البیضــــ  ،واقعـة انتھ
واقـعة ) 9(ب (لحج) ومحـافـظة  ،واقـعة انتھـاك) 11(ب (ذمـار) ومحـافـظة 

(عمران) ومحافظة   ،واقعة انتھاك)  8(ب (حضــــرموت) ومحافظة   ،انتھاك
ومحافظة   ،واقعة انتھاك)  2(ب (المحویت)  ومحافظة   ،واقعة انتھاك)  8(ب 

  .واقعة انتھاك) 1(ب (ریمھ) 

المرصــودة من شــھر آلخر خالل وقائع االنتھاكات  تفاوتت  
 )121(قائمة أشـھر العام ب (یونیو)  حیث تصـدر شـھر   ،أشـھر العام

ة    ،واقـعة انتھـاك ة وقـائع محـاوـل ة اشـــــھر وتوزـعت بقـی ل على بقـی القـت
  ) أدناه:9العام على النحو المبین بالجدول التوضیحي رقم ( 

  

) یبین توزع وقائع االنتھاكات التي طالت الحقّ في السالمة الجسدیة 9الجدول التوضیحي رقم (
  2019(محاولة القتل) بالمحافظات خالل أشھر العام 

 اإلجمالي  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  یولیو  یونیو  مایو  ابریل  مارس فبرایر  ینایر المحافظة  م

أمانة العاصمة   1
 41 0 2 3 0 1 7 5 9 3 5 3 3 ومحافظة صنعاء 

 105 1 1 4 0 9 1 16 3 8 18 29 15 عدن 2
 39 6 6 1 3 3 3 5 1 4 4 0 3 تعز 3
 80 2 1 0 2 0 6 28 6 10 12 9 4 الحدیدة  4
 8 0 0 1 0 0 0 3 0 0 4 0 0 حضرموت  5
 49 0 0 0 1 0 0 8 9 2 18 7 4 حجھ  6
 19 0 1 1 0 0 0 6 4 3 1 0 3 أبین  7
 64 0 0 0 0 0 0 19 9 8 18 4 6 صعده  8
 9 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 3 لحج  9

 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 المحویت  10
 26 0 0 0 1 1 0 8 0 2 6 5 3 مأرب 11
 24 2 3 1 0 0 0 5 0 6 4 1 2 شبوه  12
 25 0 0 0 0 0 0 6 5 3 3 1 7 الجوف  13
 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ریمھ 14
 24 2 2 2 0 1 0 3 8 1 2 0 3 الضالع  15
 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 عمران 16
 15 0 0 0 0 0 0 2 0 3 5 0 5 البیضاء  17
 11 0 0 0 0 1 1 0 5 1 0 2 1 ذمار 18
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المھرة  19
 30 2 2 1 1 1 3 6 0 0 5 1 8 إب  20
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سقطرى  21

 576 15 18 14 9 17 21 121 62 57 109 63 70 اإلجمالي 
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 عدد 2019خالل العام  (لمحاولة القتل)  بلغ عدد الضـحایا من المدنیین الذین تعرضـوا            

وتوزع الضــحایا بین المحافظات على النحو   ،امرأة )63(طفال و )18(منھم    ،ضــحیة )641(
  :ادناه )10(التوضیحي رقم  المبین بالجدول

  

) یبین توزع ضحایا انتھاك 10الجدول التوضیحي رقم (
الحقّ في السالمة الجسدیة (محاولة القتل) خالل العام 

2019 
 االجمالي  النساء  االطفال  ذكور  المحافظة  م
 50 3 0 47 ومحافظة صنعاء أمانة العاصمة  1
 126 9 0 117 عدن  2
 39 9 2 28 تعز 3
 111 16 11 84 الحدیدة  4
 8 0 0 8 حضرموت 5
 49 6 2 41 حجھ 6
 19 1 0 18 أبین  7
 64 6 0 58 صعده  8
 9 1 0 8 لحج  9

 2 0 0 2 المحویت  10
 30 3 0 27 مأرب  11
 24 0 0 24 شبوه 12
 25 2 1 22 الجوف  13
 1 0 0 1 ریمھ 14
 24 3 1 20 الضالع  15
 4 0 0 4 عمران  16
 15 0 0 15 البیضاء  17
 11 1 0 10 ذمار  18
 0 0 0 0 المھرة  19
 30 3 1 26 إب  20
 0 0 0 0 سقطرى 21

 641 63 18 560 االجمالي 

    

ّ في الســـــالمة الجســـــدیة (محاولة القتل)   فقد   ،وفیما یتعلق بالجھات القائمة بانتھاك الحق
ــدرت )  11(بلغت   ــیات الحوثي)  جھة قائمة باالنتھاك تصــ ) 190(قائمة تلك الجھات بارتكابھا  (میلیشــ

(المیلیشـــیات المســـلحة و   ،واقعة انتھاك)  138(بارتكابھم  (المســـلحین المجھولین)  تالھا   ،واقعة انتھاك
ة لحكوـمة الرئیس ھـادي)  واقـعة ) 40(بـارتكـابھم    (المواطنین)و    ،واقـعة انتھـاك) 80(بـارتكـابھـا  الموالـی

 )35(بارتكابھم    (التشــــكیالت العســــكریة والقوات األمنیة التابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي)و    ،انتھاك
(قوات الجیش و  ،واقعــة انتھــاك) 28(بــارتكــابھم (قوات دول التحــالف العربي) و  ،واقعــة انتھــاك
ھ    الســـــعودي) بـارتكـاـبھ  الجیش الموالي لحكوـمة الرئیس ھـادي)(قوات و   ،واقـعة انتھـاك )23(بـارتكـاـب

(المجـامیع والمیلیشــــیات و  ،واقـعة انتھـاك) 11(بارتكـابھـا  (الســـــلطـات األمنـیة)  و   ،واقـعة انتھـاك )20(
و   ،وقائع انتھاك  )7(بارتكابا    المسـلحة المنضـویة تحت مسـمى "القوات المشـتركة في السـاحل الغربي")

  .ائع انتھاكوق) 4(بارتكابھ (تنظیم القاعدة) 
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) یوضح توزع الجھات القائمة بانتھاك الحقّ في السالمة الجسدیة 5جدول الرسم البیاني رقم (
  2019"محاولة القتل" خالل اشھر العام 

  

  

ائع )5(یوضـــــح المرفق رقم    دد من وـق ل ـع ـــی اصـــ ا  تـف ل التي تعرض لـھ ة القـت اوـل مـح
  :على النحو الوارد أدناه 2019خالل العام  المواطنین

   نجا قائد قوات الحزام االمني وضــاح عمر عبدالعزیز من محاولة اغتیال   :2019 أغســطس 30بتاریخ
وأفاد مصــدر أمني أن عبوة ناســفة اســتھدفت طقم  ،في العاصــمة عدن  .فاشــلة في مدیریة الشــیخ عثمان

امني لقـاـئد قوات الحزام االمني في العـاصــــــمة ـعدن بـالقرب من البـنك العربي بجـاـنب جوـلة القـاھرة في 
ـاح عمر كان خالل منع عدد من البالطجة   ،مدیریة الشـیخ عثمان وأكد المصـدر أن اسـتھداف القائد وض

ـقة وعـند ـقدوم قوات الحزام بلحظـات انفجرت العبوة لیصـــــاب من محـاوـلة قطع للطریق العـام في المنط
ـفیات  ــتشـ ـاح عمر حیث تم نقلھم الى مس ــیة للقائد وضـ ــخص ـات الش ــة من افراد الحراسـ نتیجة ذلك خمس

 .العاصمة

    ــبتمبر    2بتاریخ ــكر من محاولة اغتیال  :2019سـ ــناد علي عسـ تعرض القیادي في الویة الدعم واالسـ
افاد مـصدر مقرب من القائد عـسكر أن حیث  ،بمدینة عدن  ریة خور مكـسرفاـشلة في منطقة العریش بمدی

مجھولین على متن حافلة صــغیرة نوع (فوكســي) اطلقوا النار اثناء مروره بســیارتھ بالقرب من جولة 
نحرافھا نتیجة اأدى الى خروج الســــیارة عن مســــارھا وما   ،الرحاب في منطقة العریش بخورمكســــر

فروا بـعد اطالق النـار فیمـا    ،الســـــیـارة لحـادث كاد أن یودي بحیـاتھ ومرافقـیھانفجـار االطارات لتتعرض  
مباشـــرة في حین تعرض القائد عســـكر لبعض الرضـــوض والكدمات الطفیفة فیما اصـــیب احد افراد 

 .حراستھ بكسر في الید

    نجـا قائد الطوارئ بالحزام األمني بـمدیریة المســـــیمیر بلحج حمزة جمـال  :2019ســـــبتمبر   9بتـاریخ 
ـادر مقربة منھ افادت ب ـاء أمس االثنین وبحســب مصـ "فقد تعرض   :الحوشــبي من محاول اغتیال مسـ

القائد حمزة الحوشـبي إلطالق نار بینما كان عائدا من عملھ من معسـكر لبوزة إلى منزلھ بمركز مدیریة 
ة وقت المســیمیر وأشــار المصــدر إلى أن مجھولون أطلقوا وابال من الرصــاص على ســیارة القائد حمز

وصـولھ أمام منزلھ، حیث تمكن من الرد على مصـدر الرصـاص وقام بمطاردة مطلقي الرصـاص ولكن 
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تمكنوا من الھرب تأتي محاولة اغتیال قائد طوارئ حزام المســـــیمیر بعد القبض على اكبر خلیة حوثیة 
بط بین العند إرھابیة مشـــــتركة متورطة بالعدید من األعمال التي اســـــتھدفت تفجیرات بالخط العام الرا

 وجبھة كرش.

    أقدمت امرأة في محافظة إب على حرق زوجھا بعد خالفات أســریة نشــبت   :2019ســبتمبر   10إب
حیث أفادت مصـادر محلیة بإن المواطن "ھزاع عبدهللا فرحان" من أھالي منطقة السـارة بمدیریة   ،بینھما

العدین غرب محافظة إب تعرض لحریق في أجزاء مختلفة من جـسده بعد ان أغلقت زوجتھ علیھ "حمام 
ـادر أن  ـافت المصـ المنزل" وأضــرمت النار في جســده على اثر خالفات أســریة لم تعرف ماھي وأضـ

ة "ھزاع" قـاـمت بـاالحتیـال على زوجھـا وأخبرـتھ بوجود "ثعبـان" في غرـفة "الحمـام" وعـندمـا دـخل زوجـ 
الزوج لیقـتل الثعبـان أغلـقت الزوـجة بـاب الحمـام من الخـارج" وأدخـلت أنبوب الغـاز من فتـحة صـــــغیرة 

ً من كســر الب ـفل باب الحمام وأضــرمت النار وبعد اشــتعال النار في جســد "ھزاع"، تمكن الحقا اب أسـ
  .والخروج ونقل على اثرھا إلى قسم الحروق في مستشفى جبلة وفق المصادر

    تعرض الشـاب "علي عبدالرقیب عمر الـصالحي" لعملیة قتل برصـاص مـسلح  :2019ـسبتمبر   12إب
  .حوثي في مدیریة حبیش شمال إب

    ـسلح بمنطقة اـصیب قیادي بالمجلس االنتقالي وصـفت حالتھ بالحرجة بكمین م  :2019ـسبتمبر   13أبین
تھدف بمنطقة الجدبة بوادي الحمراء في  لح اـس الجدبة بوادي الحمراء بالمحفد وقال مصـدر بان كمین مـس
ـفت حالتھ بالخطیرة ونقل الى  المحفد القیادي باالنتقالي ناصـر علي عوض الكازمي الملقب بالھازلة وص

   .مستشفى بعدن لتلقي العالج

   ــبتمبر    19عدن وبي "ھیثم الفطحاني" من محاولة اغتیال في منطقة زھراء نجا الشــاعر الجن:2019س
ـادر مقربة من الشــاعر ان  ـاء األربعاء وقالت مصـ خلیل بالعاصــمة عدن في الســاعات المتأخرة من مسـ
مسـلحون مجھولون أطلقوا وابال من الرصـاص على الشـاعر ھیثم الفطحاني اثناء مروره بخط دار سـعد 

  وأشاروا إلى إن الشاعر نجا من الرصاص ولم یتعرض لألذى. منطقة زھراء خلیل متجھا إلى أبین

   ـاعر الجنوبي "ھیثم الفطحاني" من محاولة اغتیال في منطقة زھراء   :2019سـبتمبر    19عدن نجا الش
ـادر مقربة من الشــاعر ان  ـاء األربعاء وقالت مصـ خلیل بالعاصــمة عدن في الســاعات المتأخرة من مسـ

من الرصـاص على الشـاعر ھیثم الفطحاني اثناء مروره بخط دار سـعد مسـلحون مجھولون أطلقوا وابال  
  منطقة زھراء خلیل متجھا إلى أبین وأشاروا إلى إن الشاعر نجا من الرصاص ولم یتعرض لألذى.

    أفاد مواطنین بان مســلحین مجھولین أطلقوا النار على مواطن یدعى   :2019ســبتمبر   24حضــرموت
ل الزوع بمدیریة القطن واصـابوه بطلقات ناریة ووصـفوا أصـابتھ بن "طارق بن الزوع" بمنطقھ حـصن آ

ـفى القطن العام موضــحین بان ابن الزوع  الزوع بالخطرة وان مواطنین قاموا بنقلھ الى طوارئ مســتشـ
  .ھو احد اقرباء القیادي في حزب االصالح "صالح باتیس"

    10یوم الخمیس    ،جوفتعرض قیـادي عســـــكري ســـــابق في محـافـظة ال :2019أكتوبر   11الجوف 
لمحاولة اغتیال فاشــلة شــرق مدینة الحزم عاصــمة المحافظة وأكدت مصــادر محلیة أن   ،2019أكتوبر  

ـابقأ، نجا من محاولة اغتیال فاشـلة من  العمید "ھادي محمد عبار" نائب مدیر األمن السـیاسـي بالجوف س
وأوضحت المصادر،   ،ینة الحزمقبل مسلح یدعى "محمد علي محسن الرباج" في منطقة الساعد شرق مد

د "ھـادي عبـار"، حـیث تعرض لألولى قـبل  ة التي یتعرض لھـا العمـی ـانـی ة االغتیـال ـھذه ھي الث أن محـاوـل
حوالى عامین وـسط ـسوق الحزم من قبل عناصـر أمنیة تابعة ألمن الجوف، وأدت إلى مقتل أحد مرافقیھ 
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االلتحاق بصـفوف الشـرعیة بالمحافظة  وإصـابة آخر وبحسـب المصـادر فإن العمید "ھادي عبار" رفض
یات الحوثیة بصـنعاء وأشـارت المصـادر   ،كونھا بید اإلخوان، كما أنھ رفض االلتحاق في صـفوف الملیـش

لطة المحلیة بالمحافظة  إلى أن العمید "ھادي عبار" ال یوجد بینھ وبین أي ـشخص أي خالف، محملة الـس
العمـید "ھـادي"، ودـعت إلى ضـــــرورة تثبـیت األمن   واألمن المســـــؤولـیة الكـامـلة عن مـا ـقد یتعرض ـلھ

  واالستقرار بالمحافظة.

   تعرض مدیر البـحث الجنـائي في قســـــم الســـــالم بمحـافـظة مأرب لالعـتداء  :2019أكتوبر   13مأرب
بالضـــــرب ومحاولة القتل من قبل مســـــلحین قبلیین یتبعون أحد موظفي النیابة العامة بالمحافظة وذكر 

ـابة من   الرائد علي ھادي مدیر أشـخاص مسـلحین قاموا باالعتداء   6بحث قسـم السـالم بمأرب " أن عص
علیھ وضربھ بشكل مبرح داخل مبنى النیابة العامة بالمحافظة حتى أنھ لم یستطیع الدفاع عن نفسھ وكاد 
ـابة وتوجیھھم بتتبعھ واالعتداء علیھ ھو  ـفھ وأضــاف ھادي أن من قام بإدخال العصـ یغمى علیھ حد وصـ

في النیابة یدعى علي االعوش وجمیع أفراد عصــابتھ تتبع ذات األســرة وبین الرائد علي ھادي أحد موظ
ــتثمر قامت  ــیة إعتداء على بنایة تجاریة لمســ ــبب االعتداء علیھ بأنھ كمدیر بحث تبنى رفع قضــ أن ســ

السـالم  العصـابة بھدمھا واالعتداء على أمالك الغیر حد قولھ وقال ھادي انھ وبتكلیف من قبل مدیر قسـم
ــال ملف قضــــیھ االعتداء على أمالك الغیر مع المتھم لتســــلیمھ للنیابة العامة وأثناء وصــــولھ تم  بإیصــ
ـإبالغ مـدیر امن  ـام ب ھ ق داء علـی ھ وبعـد أن تم االعـت ـادي أـن ة وتحـدث ھ ـاـب ھ داخـل مبنى النی داء علـی االعـت

ــوا التجا ــو النیابھ فرفضـ وب معھ حد قولھ وقال الرائد المحافظة عبد الملك المداني ووكیل النیابة وعضـ
 ً ھادي إنھ قبل أســـبوع نجح ھو وفریقھ األمني بإحباط محاولة تھریب كمیات كبیرة من الحشـــیش معتقدا

  .أن ھناك عالقة بینھا وبین عملیة االعتداء علیھ

    ــود :2019أكتوبر    19تعز ــق عن الحوثین   ،تعرض رئیس منظمة األحرار الس  ،محمد القیرعي المنش
ـاء الجمعة، في منطقة الشــمایتین بتعزلمحاولة ا وافاد الناشــط نعمان الحذیفي بأن "مجھولین   ،غتیال مسـ

إال أنھ ولحســــن الحظ لم یكن موجودا   ،لیل أمس قاموا بإطالق وابل من النیران على ســــیارة القیرعي
ـاص التي اخترقت السـیارة   وتسـببت باسـتثاء نجلھ الذي كان یقود السـیارة ونجا بأعجوبة من كمیة الرص

ً للبالغ وطالب  ــیارة، وفقا ــكل نھائي وكذا إعطاب اإلطارات األمامیة للسـ ــیم الزجاج الخلفي بشـ في تھشـ
البالغ الجھات المعنیة في أمن مدیریة الشـمایتین بشـكل خاص وأمن تعز بشـكل عام سـرعة القبض على 

  .الجناة وتقدیمھم للعدالة

   بیحي مدیر البحث في مدیریة البریقة لمحاولة تعرض الضابط جمال سیف الص :2019نوفمبر    3عدن
اغتیال قام بھا مسلح مجھول من خالل اطالق ثالث رصاصات من مسدس كاتم الصوت اخترقت جسده 

ً فیما الذا الجاني بالفرار   وحالتھ حرجة جدا

    نجى قاض جنائي بالعاصـمة صـنعاء من موت محقق إثر تعرضـھ لالعتداء   :2019نوفمبر   8صـنعاء
وذكر نادي القضاة في بالغ تلقاه المشھد الیمني أن القاضي منصور   .زلھ من قبل عصابة مسلحةأمام من

   .حسن الشرفي تعرض لإلعتداء من قبل عصابة مسلحة أمام منزلھ بقریة بني مطر بالعاصمة صنعاء

    مر أفاد سـكان محلیون بان الشـیخ علي الضـبییي عضـو اللجنة الدائمة للمؤت   :2019نوفمبر    9صـنعاء
الشــعبي العام تعرض لمحاولة اغتیال أمس في إحدى قاعات اإلعراس بالعاصــمة صــنعاء، اثناء ما كان 
الشـــیخ یشـــارك عرس احد المواطنین في قاعة مذھلة وقالت مصـــادر مقربھ من الشـــیخ انھ بعد دخول 

ل القاعة الشــیخ القاعة واثناء مرور الشــیخ داخل القاعة بعد الســالم على العروس، أقدم شــخص من داخ
بتصـویب سـالحھ الشـخصـي بشـكل سـریع ومفاجئ إلى صـدر الشـیخ علي الضـبیبي، وضـغط على زناد 
ــة االولى التي لم تطلق  ـاص ــة، فحاول الجاني مرة ثانیة اخراج الرصـ ـاص ــالح ولكن لم تطلق الرصـ الس
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یخ مرة ثانیة، لكن الـشیخ وجھ لھ ركلة قویة ا سـقطتھ وـشحنھ برصـاصـة اخرى، محاوال إطالقھا على الـش
ــلمیھ للجھات   على األرض، وقام بعدھا ــیخ باللقاء القبض على الجاني وتسـ ــیة للشـ ــخصـ ــة الشـ الحراسـ

  المختصة، للتحقیق في دوافع ارتكاب ھذا العمل الجبان ومن یقف وراءه.

  ـا  :2019نوفمبر 17 تعز ـامـت بھ ـال ق ـاولـة اغتی ـائـد المنطقـة األمنیـة األولى في التربـة مح تعرض ق
مع دوي انفجار في حي القحفة بتربة  ُ مجموعة مســلحة صــباح الیوم باســتھداف احد القیادات األمنیة وســ

مســتھدفا منزل قائد المنطقة األمنیة األولى   وأكد شــھود عیان بأن انفجار ضــخم ھز المنطقة  ذبحان بتعز
ــكنھ ومنازل المواطنین   للقوات ً بالغة في المنزل الذي یسـ ــرارا ــة الرائد ھمام القباطي خلف أضـ الخاصـ

وأكد الشــھود   ،الواقعة في محیطھ ما أدى الى حالة فزع بین النســاء واألطفال ولم تحدث خســائر بشــریة
ــؤول األول عن حاالت االنفالت األمني عبر جنود تابعین ل ـالم ھو المسـ لواء الرابع بأن القیادي عبده ســ

ــة  جبلي حیث اوكل یوم أمس لخلیة ارھابیة اغالق الطریق العام بین التربة وتعز وقامت القوات الخاصـ
بفتحھا واتضح أنھ وراء العملیات اإلرھابیة ویقود شبكة مكونة من عمار السعودي مطلوب أمنیا ومازن 

ــة   ــتطاعت القوات الخاصـ ــبكة االرھابیة بركات وأیمن األدیمي وحســـام یحي الذماري واسـ ــف الشـ كشـ
  لمحاولة القبض على الجناة وما تزال التحقیقات جاریة لكشف بقیة خالیا التخریب.

    حـیث أفاد   ،نجـاة مســـــؤول أمني رفیع من محـاولة إغتیـال ومقـتل أحد مرافقـیھ  :2019نوفمبر   27لحج
من   ،شـــــھود عیـان بان العمـید محـمد عـبده الصـــــبیحي، نائب مدیر عام البـحث الجنـائي بوزارة الداخلـیة

عصــــر یومنا ھذا االربعاء، فیما   ،محاولة اغتیال فاشــــلة من قبل مجھولین بمنطقة الرباط محافظة لحج
  .لقي احد مرافقیھ مقتلھ

    ــنعاء ــمبر   1صـ ــم (أمین زید) تعرض القیادي ألمؤتمري أ  :2019دیسـ مین عبدهللا زید المعروف باسـ
لمحاولة اغتیال في منطقة ســــكنھ بحي البلیلي بمدینة صــــنعاء وكان أمین زید منفردا بالقرب من منزلھ 
الكائن جوار قسم شرطة البلیلي حینما اقترب منھ شخصان أحدھما مسلح على دراجة ناریة وجھ المسلح 

ھا بســت طلقات توزعت على رجلھ الیمنى في الوقت الذي كان لھ عددا من األعیرة الناریة أصــیب إثر
  .یحاول فیھ االبتعاد عنھما

   أفاد شــھود عیان بان الجندي في النخبة الشــبوانیة "احمد علي ســالم" تعرض  :2019دیســمبر    1عدن
ـابة  الى محاولة اغتیال من قبل مســلحین مجھولین في مدیریة الشــیخ عثمان بمدینة عدن وأصــیب إصـ

  .بالخطیرةوصفت 

   ــمبر    1عدن ـامي با عباد" لمحاولة إغتیال   :2019دیسـ ــكان محلیون عن تعرض المحامي "ســ افاد سـ
 .فاشلة في مدینة الشعب من قبل مسلحین مجھولین

    الیوم الخمیس   تعرض قائدان عسـكریان بارزان في الجیش لمحاولة اغتیال  :2019دیسـمبر   12شـبوه
ـادر محلیة ــبوة وقالت مصــ ــلین   في محافظة شـ ــیب اثنان آخران، في كمینین منفصـ إن جندیا قتال وأصـ

ً یـضم اثنین من قادة القوات الحكومیة في محافظة ـشبوه حیث أفاد ـسكان محلیون   ،اـستھدف أحدھما موكبا
ً یضــم العمید  ــتھدفوا موكبا ــلحین مجھولین على الطریق العام بین منطقتي "العرم" و"المحفد" اس بأن مس

مشاه أثناء توجھھما   115واء الثالث حمایة رئاسیة والعمید سیف القفیش قائد اللواء  لؤي الزامكي قائد الل
ووفقا للـسكان فإن اـشتباكات اندلعت بعد اـستھداف الموكب من قبل المـسلحین مما أدى   ،إلى محافظة أبین

  .إلى إصابة اثنین من الجنود كانا ضمن حراسة القائدین

 



1. االعتقال واالحتجاز التعسفي 
2. االختطاف 

التعذيب   .3
4. املحاكمة العادلة 
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7. اإلعتداء اجلنسي 
8. العنف االسري 

الزواج املبكر  .9
10. احلّق يف السفر واالنتقال 
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  واالخفاء القسري  التعسفي االعتقال واالحتجاز -1
ــلیم    ــلطات بتسـ ــتور االحتجاز غیر القانوني وینص على قیام السـ یحظر الدسـ

ٍ مختص خالل  ـاعة من وقت االعتقال  24وثائق التحقیق األولیة إلى قاض وھي   ،سـ
ـاھا  ـاعة  72فترة یمكن تمدیدھا في معظم الحاالت لمدة أقصـ وبالنســبة للجرائم  ،سـ

ـا إلى اإلعـدام ــل عقوبتھ ك  ،التي تصـــ ـان ذـل ـا ك ـاز المـدعى علیـھ طـالم یمكن احتج
ـائل إعالم محلیة  ً لوســـ ـائیة. ووفقا ضــــروریا لحین اســــتكمال اإلجراءات القضـــ

اعتقلت السـلطات مشـبوھین في عملیات أمنیة واسـعة من دون  ،ومجموعات حقوقیة
ـافحـة اإلرھـاب  ،مـذكرات توقیف ـانون مك ــة بموجـب ق واحتفظـت بھؤالء  ،وخـاصـــ

ھ تھم إلیھمالمحتجزین لفترات طو ة من دون توجـی كمـا احتجزت الحكوـمة أفرادا   ،یـل
وكثیرا ما كانت تمتنع عن إعالم المحتجزین بسرعة عن طبیعة التھم   ،بشكل تعسفي

ً قـام أفراد الشـــــرـطة والجیش بـاعتقـال واحتجـاز أفراد ـبدون   ،الموجـھة إلیھم واحیـانـا
ــائیة ــاءات موثوقة عن عدد مثل  ،موافقة قضــ ھذه الحاالت أو   ولكن لم تتوفر إحصــ
ـاء األســرة   ،فترات اإلحتجاز ولم تقم الســلطات في كثیر من األحیان بإخطار أعضـ

  .مما أسفر عن حبس مع انقطاع الصلة بالغیر ،بعملیة االعتقال أو مكان االحتجاز

 )929(عــدد  2019خالل العــام  )NFHR(وثق الملتقى الوطني   
ــري واحتجاز تعســـفيواقعة   ــدھا في تم   اعتقال واخفاء قسـ بلغ   ،محافظة )22(رصـ

ــرا   -اعتقالھم    -عدد المدنیین الذین تم " ـفي"   -اخفائھم قســ ــكل تعســـ احتجازھم بشــ
توزعوا بین  ،امرأة) 47(بینھم  ،)1207(الــذكور منھم  ،ضـــــحیــة )1207(

  :أدناه )12(المحافظات على النحو المبین بالجدول رقم 

تلتھا محافظة   ،واقعة انتھاك )140(أعلى نسـبة ب (الحدیدة)  سـجلت محافظة   
ــنعاء)  و    ،واقعة انتھاك) 109(ب (عدن)  ــمة ومحافظة صـ ) 88(ب (أمانة العاصـ

) 61(ب (شـبوه)  ومحافظة    ،واقعة انتھاك)  80(ب (تعز)  ومحافظة   ،واقعة انتھاك
ـالع)  محافظة   ،واقعة انتھاك) 52(ب (إب)  ومحافظة   ،واقعة انتھاك ) 49(ب (الض
) 41(ب (حجة) ومحافظة    ،واقعة انتھاك) 41(ب  (ذمار) ومحافظة    ،واقعة انتھاك
) 33(ب (لحج) ومحـافـظة    ،واقـعة انتھـاك)  38(ب (أبین)  ومحـافـظة   ،واقـعة انتھـاك
ب (صــــــعده)  ومحـافـظة    ،واقـعة انتھـاك) 31(ب (مـأرب) ومحـافـظة    ،واقـعة انتھـاك

ومحـافـظة   ،واقـعة انتھـاك) 27(ب (حضـــــرموت) ومحـافـظة   ،واقـعة انتھـاك) 28(
ـاء)    ،واقعة انتھاك ) 24(ب (المحویت)  ومحافظة   ،واقعة انتھاك) 26(ب (البیضـــ

ـافظـة  ـاك) 22(ب (ریمـھ) ومح ـافظـة  ،واقعـة انتھ واقعـة ) 19(ب (عمران) ومح
ـاك ـاك) 12(ب (الجوف) ومحـافظـة   ،انتھ ) 4(ب (المھرة)  ومحـافظـة   ،واقعـة انتھ

   .واقعة انتھاك) 4(ب  (سقطرى)ة ومحافظة جزیر ،واقعة انتھاك

حیث تصدر   ،من شھر آلخر  وقائع االنتھاكات المرصودة  كما تفاوتت  
من حیث عدد وقائع االنتھاكات المرصــــودة ب   العامقائمة أشــــھر    (أكتوبر)شــــھر  

ویلیھما شــھر   ،واقعة انتھاك  )121(ب   (نوفمبر)تاله شــھر   ،واقعة انتھاك )152(
ــمبر) ــھر العام   ،واقعة انتھاك )113(ب   (دیس بینم توزعت بقیة الوقائع على بقیة اش

  :ادناه )11(على النحو المبین بالجدول التوضیحي رقم  2019
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) یوضح توزع وقائع (االعتقال واالحتجاز التعسفي واالخفاء  11الجدول التوضیحي رقم (  
  2019القسري) في المحافظات خالل عام 

 االجمالي  دیسمبر  نوفمبر  اكتوبر  سبتمبر  اغسطس  یولیو  یونیو  مایو  ابریل  مارس فبرایر  ینایر المحافظة  م
 88 11 13 9 8 7 12 10 12 0 0 2 4 أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء  1
 109 8 13 21 11 11 10 9 3 8 8 3 4 عدن 2
 80 13 13 9 4 4 3 11 5 7 5 5 1 تعز 3
 140 6 11 17 5 15 10 12 13 18 17 8 8 الحدیدة  4
 27 4 2 4 1 0 1 1 3 3 5 2 1 حضرموت  5
 41 6 4 9 0 3 1 3 1 3 9 1 1 حجھ  6
 38 12 8 11 0 1 0 0 1 2 3 0 0 أبین  7
 28 1 5 9 0 0 2 1 1 2 2 4 1 صعده  8
 33 6 8 4 0 3 1 1 0 4 0 5 1 لحج  9

 24 2 0 3 0 1 1 3 2 2 1 1 8 المحویت  10
 31 2 2 4 2 2 6 4 2 3 1 2 1 مأرب 11
 61 16 11 16 0 6 3 3 0 0 2 4 0 شبوه  12
 12 1 1 2 3 0 1 1 1 1 0 0 1 الجوف  13
 22 3 2 3 0 0 5 1 4 0 0 0 4 ریمھ 14
 49 9 7 9 1 8 2 2 1 0 5 2 3 الضالع  15
 19 2 4 4 4 1 1 1 0 1 1 0 0 عمران 16
 26 2 2 4 1 0 1 7 2 3 3 0 1 البیضاء  17
 41 2 6 6 4 1 5 6 4 0 2 2 3 ذمار 18
 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المھرة  19
 52 4 7 5 2 0 10 8 0 2 1 4 9 إب  20
 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سقطرى  21

 929 113 121 152 46 63 75 84 55 59 65 45 51 االجمالي 

  

) یوضح توزع المعتقلین والمخفیین قسرا والسجینات 12جدول رقم (
والمعتقالت واالشخاص الذین تم احتجازھم بشكل تعسفي" بالمحافظات 

  2019خالل 
 االجمالي  السجینات والمعتقالت  المعتقلین والمخفیین قسرا  المحافظة  م
 178 41 137 أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء  1
 109 0 109 عدن 2
 80 0 80 تعز 3
 154 2 152  الحدیدة  4
 27 0 27 حضرموت  5
 41 0 41 حجھ  6
 38 0 38 أبین  7
 28 0 28 صعده  8
 33 0 33 لحج  9

 24 0 24 المحویت  10
 31 0 31 مأرب 11
 107 0 107 شبوه  12
 12 0 12 الجوف  13
 22 0 22 ریمھ 14
 49 0 49 الضالع  15
 19 0 19 عمران 16
 26 0 26 البیضاء  17
 169 4 165 ذمار 18
 4 0 4 المھرة  19
 52 0 52 إب  20
 4 0 4 سقطرى  21

 1207 47 1160 االجمالي 
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جھات قائمة باالنتھاك , تصــدرت ) 9(فقد بلغت وفیما یتعلق بالجھات القائمة باالنتھاك ,   
ات الحوثي)  ـــی ا (میلیشــ ابـھ ارتـك ائـمة تـلك الجـھات ـب ا ) 395(ـق اك , تلتـھ ــكیالت  واقـعة انتـھ (التشــ

ــكریة والقوات األمنیة التابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي)  واقعة انتھاك ,  ) 138(بارتكابھا العســ
(المیلیشــــیات المســــلحة الموالیة  واقعة انتھاك , و  ) 131(بارتكابھم (الســــلطات األمنیة) یلیھما 

والي لحكومـة  (قوات الجیش المواقعـة انتھـاك , و ) 117(بـارتكـابھـا لحكومـة الرئیس ھـادي) 
لحة المنضـویة تحت  واقعة انتھاك , و  ) 79(بارتكابھ الرئیس ھادي)   یات المـس (المجامیع والمیلیـش

(قوات الجیش  واقعة انتھاك , و ) 34(بارتكابھا  مسـمى "القوات المشـتركة في السـاحل الغربي")
واقعة انتھاك  ) 11(بارتكابھا (الســلطات الحكومیة) واقعة انتھاك , و )  17(بارتكابھ الســعودي)  

 .وقائع انتھاك)  7(بارتكابھم (قوات دول التحالف العربي)  , و 

  

) یوضح توزع الجھات القائمة باالعتقال واالحتجاز التعسفي واالخفاء 6الرسم البیاني رقم ( جدول 
  2019القسري خالل عام 

  
  
  

اخفائھم  -اعتقالھم   -"  :عدد من االشــخاص الذین تمتفاصــیل  )6(یوضــح المرفق رقم    
  :على النحو الوارد أدناه 2019احتجازھم بشكل تعسفي" خالل العام  -قسرا 

   ــرق مدینة  :2019ینایر   1بتاریخ ــخنة شـ ــتاذ "عبده عبید" بمدیریة السـ ــیا الحوثي األسـ اعتقلت میلیشـ
 .الحدیدة واقتادوه إلى جھة مجھولة

   َد یوسـف األھدل" في قریة  :2019ینایر   3بتاریخ َد عمر عب اعتقلت میلیشـیا الحوثي مواطن یدعى "عب
ســب افادة احد افراد أســرتھ فان وبح  ،الدریعیھ بعزلة العباســي بمدیریة بیت الفقیھ جنوب مدینة الحدیدة

  .میلیشیا الحوثي اخذوه الى احدى جبھات القتال للقتال في صفوفھم

    ــلیف بمحافظة   :2019ینایر    7بتاریخ ــو المجلس المحلي بمدیریة الصـ ــیا الحوثي عضـ اعتقلت میلیشـ
ھا منذ عدة الحدیدة االسـتاذ "یحیى حسـن عیسـى عبده" حیث تم اعتقالھ بالعاصـمة صـنعاء التي یتواجد فی

میلیشیات الحوثي
395

التشكیالت العسكریة والقوات 
األمنیة التابعة للمجلس االنتقالي 

الجنوبي
138

السلطات األمنیة
131

المیلیشیات المسلحة الموالیة 
لحكومة الرئیس ھادي

117

قوات الجیش الموالي 
لحكومة الرئیس ھادي

79

المجامیع والمیلیشیات 
المسلحة المنضویة تحت 

القوات المشتركة "مسمى 
"في الساحل الغربي

34

قوات الجیش السعودي
17

السلطات الحكومیة
11

قوات دول التحالف العربي
7

میلیشیات الحوثي

نتقالي التشكیالت العسكریة والقوات األمنیة التابعة للمجلس اال
الجنوبي

السلطات األمنیة

المیلیشیات المسلحة الموالیة لحكومة الرئیس ھادي

قوات الجیش الموالي لحكومة الرئیس ھادي

قوات ال"المجامیع والمیلیشیات المسلحة المنضویة تحت مسمى 
"المشتركة في الساحل الغربي

قوات الجیش السعودي

السلطات الحكومیة

قوات دول التحالف العربي
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أشـھر خشـیة اعتقالھ في الصـلیف وقد تم اعتقالھ لیلة أمس من جنب الفندق الذي یقیم فیھ بمیدان التحریر 
 .بالعاصمة صنعاء

   اعتقلت میلیشــــیا الحوثي عضــــو المجلس المحلي بمدیریة الصــــلیف بمحافظة  :2019ینایر   7بتاریخ
ھ بالعاصـمة صـنعاء التي یتواجد فیھا منذ عدة الحدیدة االسـتاذ "یحیى حسـن عیسـى عبده" حیث تم اعتقال

أشـھر خشـیة اعتقالھ في الصـلیف وقد تم اعتقالھ لیلة أمس من جنب الفندق الذي یقیم فیھ بمیدان التحریر 
  .بالعاصمة صنعاء

   األمن العام یدعى "ھشـام محمد عبدهللا قاسـم  اعتقلت میلیشـیا الحوثي عسـكري  :2019ینایر   10بتاریخ
  .وفقا إلفادات عدد من افراد اسرتھ ،ینة الحدیدة واقتادتھ إلى جھة مجھولةالعبدلي" بمد

  األمن العام یدعى "یوـسف حـسن القدیمي"   اعتقلت میلیشیا الحوثي عسكري :2019ینایر  10بتاریخ
وافادت اســــرة الجندي المعتقل بان عدد من مســــلحي میلیشــــیا الحوثي   ،بمدیریة الحوك بمدینة الحدیدة

أمام أمھ وأبیھ وأوالده مما سبب   م واعتدوا على ولدھم وكبلوه بالسالسل وضربوه وسحبوهداھمت منزلھ
  .جلطة لوالده

   اعتقلت ملیشــیات الحوثي بمدیریة الضــحي االســتاذ "علي حســن ھبھ عوض"   :2019ینایر   11بتاریخ
  .وفقا إلفادات عدد من سكان مدینة الضحي شمال مدینة الحدیدة ،للمرة الثالثة

 ـالح الزیدي سـكرتیر رئیس فرع   :2019ینایر   12  بتاریخ اعتقلت میلیشـیا الحوثي االسـتاذ / حسـین ص
بعد ایام من اعتقال القیادي المؤتمري   ،حزب المؤتمر الشــعبي العام بمدیریة الصــلیف بمحافظة الحدیدة

  .رئیس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بنفس المدیریة

 -   یا الحوثي في النقطة االمنیة بمدخل مدینة رداع بمحافظة   :2019ینایر    12بتاریخ اقدم مـسلحي میلیـش
دعى "عمر علي عمر بلغیـث بن" ( ـال مواطن ـی ـاعتق ـاء ب ة  30البیضــــ دـی ة الزـی ـاء مـدیرـی عـام) من ابن

ـافرین على باص نقل جماعي   ،بمحافظة ووفقا إلفادة الشــھود مجموعة حیث كان مع مجموعة من المسـ
  ألداء العمرة متجھ الى السعودیة 

 -   اقدم مسلحي میلیشیا الحوثي في النقطة االمنیة على خط حجة الخشم بمدخل   :2019ینایر    12بتاریخ
خالد خلوفة" وھما قادمان من  -یوســـــف دخنھ   -مدینة الطور بمحافظة حجة باعتقال مواطنان یدعیان "

  .ة التواجد في مناطق الشرعیةبتھم ،مدینة مأرب وتنقلھم الى سجن بمدینة الزھرة بمحافظة الحدیدة

   افاد شــھود عیان بان عناصــر مســلحة تابعة لمیلیشــیا الحوثي قاموا بمداھمة   :2019ینایر   15بتاریخ
واختطفوا الطـفل "أحمد   ،منزل المواطن " صـــــغیر عـبدهللا مقلوي" بـمدیـنة بـاـجل شـــــرق ـمدیـنة الـحدـیدة

نوات) من بین أیدي أمھ وشـقیقت 9صـغیر عبدهللا مقلوي" ( ھا اللتین كانتا تصـرخان وتقوالن “ھذا طفل ـس
"ســــنحرق قلب أبوه یا   :ما شــــتاھبوا بھ (ماذا ســــتفعلون بھ) یا مجرمین”، فرد علیھا مســــلحو الحوثي

  .دواعش"

   افاد ـسكان محلیون في مدینة الزیدیة ـشمال مدینة الحدیدة بان عدد من مـسلحي   :2019ینایر   17بتاریخ
ف المســؤول االمني بمدیریة الزیدیة اعتقلوا الشــاب "عبدهللا محمد محمد ملیشــیا الحوثي بقیادة ابو ااشــر

حـیث تم اعتقـاـلھ من ســـــوق القـات بھنجر یحي ـقدیمي بقرـیة مـحل الموري  ،عـام) 25احـمد حســـــین" (
ـاب   ،بمدیریة الزیدیة ــلحین واتجھوا الى الشـ ــل طقم حوثي علیھ عدة مس ــكان فقد وص ووفقا إلفادات الس

وا جوالھ وفتـشوه ثم قاموا بـضربھ وحملوه على الطقم واتجھو بھ الى ـسجن مدیریة "عبدهللا حـسین" وأخذ
     .قبل ان یتم نقلھ الى معتقل االمن السیاسي بمدینة الحدیدة ،الزیدیة
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   افاد شـھود عیان بأن مسـلحین حوثیین یسـتقلون حافلة مقفصـة اعتقلوا االسـتاذ   :2019ینایر   21بتاریخ
لحظة وصـولھ على   ،شـؤون الموظفین بمكتب التعلیم الفني بمدیریة الحالي"مروان حسـن البكالي" مدیر  

وقـاموا بعصـــــب عینـیھ وإلقـاـئھ إلى داـخل الحـافـلة   ،متن دراجـتھ النـارـیة إلى بواـبة مبنى محـافـظة الـحدـیدة
  .والذھاب بھ الى جھة غیر معلومة

   لت مواطن یدعى "نورالدین افاد شھود عیان بأن مسلحین میلیشیا الحوثي اعتق :2019ینایر   19بتاریخ
ـان علي محمد راجحي" ( ـائقا لدراجھ ناریة 28حس حیث تم اعتقالھ   ،عام) من قریة دیر راجح ویعمل س

  .من فرزة الدرجات الناریة بسوق المعترض بمدیریة الزھرة شمال مدینة الحدیدة

   ـاببین ـشـ   :2019ینایر   21بتاریخ ــلحین حوثیین اعتقال شـ ــكان محلیون بأن مس قیقان ھما " معاذ افاد س
دة  ة الحـدـی دس بمـدیـن ل بجوار جـامع الـق ـا في حي غلـی ھ محمـد مقبول" من منزلھم ـا اوالد جـابر ھـب وزكری

  .واتجھت بھم إلى جھة مجھولة

   أثناء خروجھ من الدار التي كان   محمد علي المقري  تم اختطاف الصــــحفي  :2019مارس  16بتاریخ
یسـكن فیھا وذلك في محافظة مأرب التي لجأ إلیھا بعد مالحقة الحوثیین لھ. لقد أكدت التقاریر انھ معتقل 
ــجناء الذین افرج  ــرتھ بزیارتھ. وذكر بعض الس ــماح ألس ــي بمأرب ولم یتم الس ــیاس لدى دائرة األمن الس

یونیو/حزیران  16كـانوا مـعھ اـنھ یعـاني من حـاـلة صـــــحـیة مـتدھورة. وـقد توـفت زوجـتھ بتـاریخ  عنھم و
ً. ولم تعرف لحد اآلن طبیعة  2019 ـفیا ٍ كبیر بعد اعتقال زوجھا واحتجازه تعســ ــغط حیث كان تحت ضـ

مع مجموعة من المواقع  2010التھم الموجھة ضــده. لقد بدأ محمد علي المقري عملھ الصــحفي ســنة 
 ترونیة وبعد ذلك كتب لعدة صحف محلیة.اإللك

   ــیا محلیة تتبع محافظ محافظة :2019یولیو   3بتاریخ ـادر محلیة بان میلیشــ راجح   المھرة افادت مصـــ
ـفى   باكریت قامت بمنع الصــحفي یحیى الســواري من تصــویر مواطنین جرحى كانوا یرقدون بمســتشـ

ونقلھ  اعتقالھة جواز سفره وكل وثائقھ ومصادروقامت ب  ،الغیضة بعد أن أصیبوا برصاصھا بوقتٍ سابق
وقد افاد السـواري بانھ   ،2019 أغسـطس 27لیتم االفراج عتھ في تاریخ    ،بین عدة سـجون غیر رسـمیة

ــتطیع الذھاب لمحافظات أخرى وال الســــفر خارج الیمن ألن بحوزتھم،   :تعرض للتعذیب قائال  "ال أســ
وذكر كذلك في منـشوره، "طوال فترة االعتقال   ،أیضـا  باإلضـافة إلى أن أخي ما یزال مخفي قـسریا لدیھم

ــوب العینین ویداي مقیدة إلى ظھري ٍ معصـ ــجن في التحقیق   .لم أكن أدري أین أنا، تم نقلي ألكثر من سـ
 ،تعرضـت لتعذیب شـدید نفسـي وجسـدي وصـل لحد الصـعق بالكھرباء والتھدید بقتل أخي الصـغیر بدر 

ســـبوع كامل مطالبا بتســـلیمي للنیابة العامة لكنھم في النھایة مضـــیفا بقولھ "أضـــربت عن الطعام لمدة أ
قبل خمسة  2019أغسطس /آب    22" واضاف قائالً، "نقلوني آخر مرة في .أجبروني على األكل بالقوة

أیام من كتابة ھذا المنشــور إلى زنزانة أشــبھ بمكب نفایات بداخل معســكر للشــرطة العســكریة حدیث 
 .الجدیدة فرصة للھروب من السجن ومن ھاجس اإلنتحار المزمن"االنشاء، وجدت في زنزانتي 

    مواطنین   8اعتقلت قوات الحزام األمني التابع للمجلس االنتقال الجنوبي   :2019 أغســطس  18بتاریخ
  ومحمد عمر. -3 أمین أمجرفھ -2الخضـر بن الخضـر    -1(  :بأحیاء مختلفة في مدینة عدن وھم األـسماء

  عبدهللا ركب) -8  سلطان. -7شیخ المنصوري.  -6  .اب بالخیرشھ -5  .واحمد شمیل -4

    افاد شـــھود عیان بأن قوات أمنیة داھمت منازل بحي العریش واعتقلت   :2019أغســـطس   20بتاریخ
ـافة الى عدد من جنود الولیة الحمایة الرئاسـیة التابعة لحكومة الرئیس  ـابط یدعى "غازي علوان" اض ض

  .ھادي
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    صــحفیین  3اقدمت قوات األمن التابعة لحكومة الرئیس ھادي على اعتقال   :2019أغســطس   21تعز
الصــــحفي محفوظ البعیثي" حیث تم اقتحام  -الصــــحفي یحیى البعیثي   -ي منیر طالل  الصــــحف  -وھم "

ــادرة ھواتفھم وأجھزتھم المحمولة واقتیادھم إلى ســــجن   ،أماكن أقامتھم في وقت متأخر من اللیل ومصــ
بدون توجیھ أیة تھم محددة   2019أغسـطس  22وتم اطالق سـراحھما بتاریخ    ،االسـتخبارات العسـكریة

 .ضدھما

 ــطس 29اریخ  بت قام عدد من جنود قوات الحزام األمني التابع للمجلس االنتقالي الجنوبي   :2019 أغســ
بحملة اعتقاالت ومداھمات لمنازل عدد من المواطنین بمدیریات مدینة الشـــعب والقلوعة والمعال وخور 

   :و االتيونورد أسماء المعتقلین والذین دوھمت منازلھم على النح ،مكسر ودار سعد بمحافظة عدن

  مدیریة مدینة الشعب                ایمن عسكر  .1

  مدیریة خور مكسر             سلیمان الزامكي  .2

  مدیریة المعال                    مفید شكري  .3

  مدیریة القلوعة                       ھاشم عوض  .4

  مدیریة القلوعة                     محمد عبدالملك  .5

  (معتقل) القلوعة مدیریة                     اسامة منصور  .6

  (معتقل)  مدیریة القلوعة                محمد علي الشوافي  .7

  (معتقل)  مدیریة القلوعة                  محمد طارق خان  .8

  مدیریة المعال                   ذو یزن الطیري  .9

  (معتقل)  مدیریة القلوعة                      ھاشم عوض  .10

  مدیریة القلوعة (معتقل)                محمد ھاشم عوض  .11

  معتقل   مدیریة المعال          ناصر أحمد محمد عیّاش  .12

  معتقل   مدیریة المعال                  نصر عبده الدودو  .13

  معقل   مدیریة القلوعة          مروان عبدهللا عبد الملك  .14

  مدیریة المعال                    الخضر العبد  .15

  مدیریة دار سعد                     عبدالمنعم العبد  .16

  مدیریة دار سعد                          لبیب العبد  .17

  مدیریة دار سعد مداھمة معتقل                       عالء ابو نخر  .18

  مدیریة دار سعد مداھمة                       الدعایھحسام   .19

  مدیریة دار سعد مداھمة                       ھشام الدعایھ  .20

  مدیریة دار سعد معتقل            خالد فرحان القحطاني  .21
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  معتقل مدیریة القلوعة                  مصعب وھیب  .22

  مدیریة خور مكسر           ناصر سریع العنبوري  .23

  مدیریة مدینة الشعب               عدنان رزیق  .24

  مدیریة القلوعة                         سام سامي  .25

  مدیریة القلوعة                  علي محمد یحي  .26

  مدیریة القلوعة                احمد محمد فارع   .27

  القلوعةمدیریة                محمد جمال مشرع  .28

  مدیریة القلوعة                 عفیف عبده احمد  .29

  معتقل  مدیریة القلوعة                     سھیل ابراھیم  .30

 معتقل   مدیریة القلوعة                      احمد رمزي  .31

   في اقدمت ملیشـــیا الحوثي باعتقال الصـــحفي "إیھاب الشـــوافي" بعد إیقافھ    :2019أغســـطس   30تعز
  .إحدى النقاط التابعة لھم في الحوبان ونقلھ إلى مكان مجھول

    أقدم عدد من جنود قوات الحزام األمني التابع للمجلس االنتقالي الجنوبي  :2019 أغسـطس  30بتاریخ
 .اعتقال نجل الدكتور وھیب ھائل رئیس مؤسسة مكافحة السرطان بعد مداھمة منزلة بمدینة عدن

    داھم جنود قوات الحزام األمني التابع للمجلس االنتقالي الجنوبي بقیادة   :2019 أغســــطس  30بتاریخ
ــد المشـــــبق مــدیر عــام المعال  ــت كــل من المــدعو فھ ــدق المعال بالزا واختطف یســـــران المقطري فن

 .(ابین) كانوا في داخل فندق معال بالزا مساء الیوم بمدینة عدن والخضر العبد)(ابین

   ـاریخ ـالي  نفـذت :2019 أغســـــطس 30بت ـابع للمجلس االنتق قوات امنیـة من قوات الحزام األمني الت
داھمت مقر السـكن الجامعي بمدینة حیث   ،الجنوبي حملة اعتقاالت لدارسـین من محافظة شـبوة في عدن

افاد عمر عبدهللا العولقي وھو احد حیث   ،الشـــــعب واعتقلت عدد من الطالب من ابناء محافظة شـــــبوة
 -3 حســین مھدي محمد شــاجرة  -2 الخضــر ناصــر بزمة -1لمعتقلین ھم (طالب الســكن الجامعي ان ا
ـالح السـلطان -4 احمد محمد علوي السـحرتي ـالح محمد ص ـالح ناصـر الفقیر) مشـیرا  -5 ص إبراھیم ص

 .إلى انھ تم نقلھم الى احد السجون بمدینة عدن

    ـاریخ ـابع   :2019 أغســـــطس 30بت ة من قوات الحزام األمني الت دمـت قوات امنـی ـالي أـق للمجلس االنتق
 الجنوبي على اعتقال الداعیة أسامة منصور مكرد إمام وخطیب مسجد الروضة بمنطقة القلوعة بعدن 

   ـابع للمجلس االنتقـالي  :2019 أغســـــطس 31بتـاریخ داھم ـعدد من من جنود قوات الحزام األمني الت
ــیخ عثمان بمدینة عدن وقامت بإعتقال مواطنان   ــوبر ماركة بالشـ ــر  -1(الجنوبي سـ محمد عوض ناصـ

ـالح باعوضـھ) وھما مواطنان یعمالن في السـوبر ماركت وجاء إعتقالھما  سـعید احمد -2  .باعوضـھ ص
 .على أسس مناطقي ألنھما من شبوه بحسب افادة عدد من العاملین في السوبر ماركت

    ـارع   :2019 أغسـطس  31بتاریخ ـان بش داھمت قوة أمنیة تابعة إلدارة أمن بمحافظة عدن فندق الفرس
واعتقلت مدیر عام مدیریة رصـد یافع الشـیخ یاسـر عبدهللا العمودي   ،التسـعین بمدیریة المنصـورة بعدن

ـائخ مدیریة رصــد یافع   ،الذي كان یقطن احد الغرف بالفندق ھذا وعبر عدد كبیر من شــخصــیات ومشـ



 حالة حقوق اإلنسان في الیمن  
 

  
  

 (NFHR)صادر عن امللتقى الوطين حلقوق االنسان 
 

  325من  125صفحة رقم 

 

ـمت ـبھ القوة األمنـیة من اعتقـال الشـــــیخ العمودي ووجـھت دعوة للزبـیدي بـالـتدخل و اســـــتنكـارھم لمـا قـا
.ً   األفراج عنھ فورا

    أفادت مصـادر أمنیة أن المئات من السـجناء في السـجن المركزي بمدینة  :2019 أغسـطس  31بتاریخ
وضـحت المصـادر وأ  ،زنجبار بمحافظة أبین تمكنوا من الھرب عدد كبیر منھم ینتمون إلى تنظیم القاعدة

ـاعدة السـجناء على الفرار عقب اقتحام  أن مسـلحین اقتحموا السـجن المركزي وقاموا بنھب السـجن ومس
وأشــارت تلك المصــادر إلى أن الســجن المركزي تســلمتھ قوة من الحزام  ،قوات االنتقالي مدینة زنجبار

یرة إلى أن أثناء ع  ،األمني بقیادة أبو مصـعب الـشمـسي ووجدي المحروق لیم تمكن عـشرات  مـش ملیة التـس
 .السجناء من عناصر تنیظیم القاعدة وعدد من المتھمین بقضایا جنائیة من الفرار من السجن

    اعتقلت الســلطات االمنیة في محافظة شــبوة اربعة جنود تابعین لقوات   :2019 أغســطس  31بتاریخ
ــر عمار زین  -المجلس االنتقالي وھم ( ــید فضـــل   -حافظ الجندي جمل عبد ال -الجندي یاسـ الجندي رشـ

 مأرب و تم اـسر الجنود اثنا الجندي ریاض صـالح الـسالمي) الذین كانوا اـسرا عند احد مشـایخ -الـسعدي  
ــمالیة وعبر رئیس  ــرعیة في عتق والذي قاموا بنقلھم الى محافظة مارب الشـ معركة بین االنتقالي والشـ

ً الحریة لألســرى كافھ من جھتھم  ةانتقالي شــبوه عن فخره ببطوالت القوات المســلحة الجنوبی عبر   متمنیا
ــبوة واھتمامھ بھم وحفاوة  ــكره وتقدیره للجھود الذي یبذلھا رئیس انتقالي شـ ــرى المحررین عن شـ األسـ

  االستقبال

   نقـطة تفتیش امنـیة تتبع قوات الحزام أالمني التـابع للمجلس االنتقـالي  :2019ســـــبتمبر   2بتـاریخ األـحد
واعتقلتھ   بمدینة عدن أوقفت ســـــیارة كان على متنھا الناشـــــط "أیمن الحداد"بالقرب من جولة كالتكس  

عقب اعتقالھ   ،وأفادت أســرة الناشــط "الحداد" بانھا فقدت التواصــل معھ  ،واقتادتھ إلى جھة غیر معلومة
  .صباح الیوم االثنین

    دهللا باسالمة، بعد األدیب عب  ،أعادت ملیشیا الحوثي اعتقال الناشط والتربوي  :2019سبتمبر    6بتاریخ
ــي في محافظة إب ــیاسـ ــجن األمن السـ ــبوعین فقط من إطالقھ من سـ ــالمة ھاجم  ،أسـ وكان األدیب باسـ

الحوثیین بســبب عدم صــرف راتبھ المنقطع منذ ثالث ســنوات، وھو األمر الذي أثار حفیظتھم إلعادتھ 
ــجن مرة أخرى ــباب ،إلى الس ـادر خاصــة في محافظة إب، فإن أكبر أس ً لمصـ ــیا لبا   ووفقا مالحقة الملیش

ـاطھ الذي قد یترتب علیھ تحریض الشــباب  ســالمة اعتقادھم أنھ ذو انتماءات مؤتمریھ یتخوفون من نشـ
 ضدھم.

   دریھمي جنوب ـمدیـنة  :2019ســـــبتمبر   6بتـاریخ ة اـل ـا بـمدیرـی ة العلی ة الجریـب أفـاد ـعدد من أبنـاء قرـی
ة اـلذي یقوده   دة بـان أفراد من اللواء األول عمـالـق د الحبھي قـاموا بـاعتقـال الـحدـی الســـــلفي (الیـافعي) راـئ

مواطنین بریئین كانا یعمالن في أحد الحقول الزراعیة المجاور ألحد مواقع اللواء الذي تعرض لقصــفٍ 
وبعد وقتٍ وجیز تم اعتقال المواطنَین (الضـحیتین) بحجة االشـتباه، بتھمة العمالة   ،سـبتمبر 6حوثي یوم  

إحداثیات ضــد الســریة المرابطة ھناك وتم االعتداء علیھما بعنفٍ ووحشــیة، مع الحوثیین وأنھما یقدمان 
ً واسـمھ (حمدان علي شـماخ)، بینما یعاني اآلخر من إصـابات خطیرة  ً وعدوانا ما أدى لوفاة أحدھما ظلما

 من جانبھم أوصـل األھالي القضـیة لرائد الیافعي وقال  ،من بینھا فقئ عینیھ وال یزال في العنایة المركزة
 .أنھ سیحقق في الموضوع وأن الجناة تم احتجازھم

   بتمبر   7بتاریخ اقدمت قوة من االمن العام ظھر الیوم الـسبت على اعتقال القیادي في الحراك   :2019ـس
 ،حیث تم اعتقال "راشد" عقب اجتماع لقیادات مجلس الحراك الثوري الذي یقوده   ،الجنوبي "فؤاد راشد"

وقال مصـدر في مجلس الحراك   ،وكان القیادي راشـد كان قد عاد قبل یوم من المملكة العربیة السـعودیة
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كـان  ،الثوري ان راشـــــد عـقد اجتمـاعـا مع قیـادات المجلس وفور خروـجھ إلى منزـلھ وتعرض لإلعتقـال
  لمدة عام على ید نظام الرئیس الیمني السابق علي عبدهللا صالح. 2009اعتقل في العام راشد قد 

    أقدمت ملیشــیا الحوثي على اعتقال رجل مســن من أبناء المدیریة في ماویة   :2019ســبتمبر    7بتاریخ
ـالح الحسـیني" البالغ من العمر   ـاب بحالة نفسـیة ولم تعرف ٧٠تعز ویدعى " أحمد محمد ص ً ومص  عاما

ً عنھ أو آیة سجن ودعتھ تلك الملیشیات   .أسرتھ أخبارا

    أـقدـمت قوة أمنـیة مكوـنة من ـعدة أطقم تـابـعة إلدارة أمن ـعدن وأخرى من  :2019ســـــبتمبر   9بتـاریخ
ــناد ــندوق التقاعد في   ،الحزام األمني واإلسـ ــل العبادي مدیر صـ ــرة منزل العمید ركن فضـ على محاصـ

في منطقة اللحوم بمدیریة دار ـسعد ـشمالي مدینة عدن وقامت باقتحامھ واعتقال العبادي   ،وزارة الداخلیة
  .تحت تھدید السالح

    ــنعاء ــبتمبر   11ص ـابط في الحرس  :2019س ــیا الحوثي اعتقلت الضـ ـادر محلیة بأن ملیش  أفادت مصـ
مشــیرة إلى أن النجار   ،الجمھوري" محمد علي النجار" وأودعتھ في احد ســجونھا بالعاصــمة صــنعاء

وعینتھ الملیشــیا في وقت   ،ینتمي إلى قریة بیت األحمر مســقط رأس الرئیس الســابق علي عبدهللا صــالح
ـافیة بالعاصـمة صـنعاء وأطلق علیھ لقب "ابو یحیى"، واسـتفادت من ً لمنطقة الص ـابق مشـرفا ھ الملیشـیا س

   .في جمع معلومات عن اسرة صالح وأسرتھ

    أفاد شــھود عیان بإن عناصــر مســلحة من ملیشــیا الحوثي اختطفت التاجر  :2019ســبتمبر   11إب
ـاف  إبراھیم الحداد على متن أحد األطقم من مدینة إب واقتادونھ بإتجاه منطقة میتم شـرق مدینة إب وأض

وثي یقودھم المدعو أحمد صـالح وجیھ الدین الـسید ویوـسف المنزلي الـشھود بأن المـسلحین من ملیـشیا الح
 ،ومر الخاطفون جمیع النقاط الحوثیة بكل أریحیة دون أن یعترضھم أحد   ،وقیادي حوثي یدعى أبو عقیل

وبحـسب الـشھود فإن المـسلحین من ملیـشیا الحوثي نھبوا ـسیارة المواطن الحداد ورفـضوا اإلفراج عنھ أو 
وتأتي   ،لمنھوبة وسـط صـمت وتواطؤ الجھات األمنیة الخاضـعة لسـیطرة الملیشـیا الحوثیةإعادة سـیارتھ ا

ھذه الحادثة بعد أربعة أیام من إقدام المـسلحین من ملیـشیا الحوثي على إقتحام محل الحداد بمدینة إب وتم 
بدعوى إبالغ القســم الغربي بالحادثة وتم اســتدعائھم ومن ثم ســجنھم لنصــف ســاعة وخرجوا من القســم  

ذھابھم لتناول وجبة الغداء ولم یعودوا في مشــھد یؤكد تواطؤ القســم والملیشــیا فیما یتعرض لھ المواطن 
  الحداد من إنتھاكات.

   ـاء االربعاء عدد من افراد حراسـة القیادي حسـن بنان  :2019سـبتمبر    12عدن  ،اعتقلت قوة امنیة مس
ولم تعلن الســـــلطات   ،راد حراســـــة بنـان في ـعدنمن اف 6وقـال مقربون من بنـان ان قوة امنـیة اعتقـلت  

 االمنیة اسباب عملیة االعتقال ھذه.

    اعتقلت قوة أمنیة ناشـطین جنوبیین في مدینة عتق عاصـمة محافظة شـبوه   :2019سـبتمبر   12شـبوه، 
سـالم علي شـقیع) من   -صـالح عوض لقور   -وافاد مصـدر محلي ان قوة امنیة اعتقلت الناشـط الجنوبي (

 وأضــاف المصــدر ان طقمین عســكریین اعتقلت الناشــطین وســط مدینة عتق  ،ة عتق القدیمةوســط مدین
  حیث تم نقلھم الى جھة غبر معلومة. 

   ــبتمبر    12عدن ـاھد عیان أن جنود بالحزام األمني التابع للمجلس االنتقالي الجنوبي   :2019سـ أفاد شــ
القیادي في الحراك الجنوبي حـسن بنان   داھموا فندق الفرسـان في مدینة المنصـورة والذي كان یـسكن فیھ

ذكرت مصـــــادر محلـیة إلى أن   ،واعتقلـتھ واقتـادـتھ إلى جـھة غیر معروـفة  ،وأـحد أبنـاء محـافـظة شـــــبوة
 ،تعرض للضــرب واإلھانة من قبل جنود الحزام األمني   ،القیادي الذي ینتمي لمحافظة شــبوة حســن بنان

   .في صفوف نزالء وعمال الفندق والھلعخالل عملیة اعتقالھ وسط حالة من الرعب 
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    نفذت ملیشــیات الحوثي االنقالبیة حملة اختطاف واســعة بحق المواطنین  :2019ســبتمبر    13الضــالع
وأكدت مصــادر محلیة أن ســكان قریة نعوة یتعرضـون   ،في مدیریة جبن شــمال شــرق محافظة الضــالع

ة، التي   ل الملیشـــــیـات الحوثـی ل واإلختطـاف ؛ من قـب تقوم بـإعمـال دھم وإقتحـام للمئـات من منـازل للتنكـی
ـاء واألطفال ــجون  148واختطف الحوثیون    ،المواطنین وترویع النســـ ً واقتادوھم إلى الســ ـا ــخصـــ شــ

والمعتقالت، قـبل أن یقوموا بـإخالء ثلثي ـعدد المختطفین، في وـقت الحق وقـال المصـــــدر نفســـــھ؛ أن 
ـالغ مـ  د اقتحـامھـا للمنـازل قـاـمت بنـھب مب الـیة ومئـات من المقتنیـات الثمیـنة واألســـــلـحة الملیشـــــیـات وعـن
یشـــار إلى أن ســـكان قریة نعوة تتعرض بین   ،الشـــخصـــیة، بینھا أحزمة ذھب من داخل بعض المنازل

  الحین واآلخر النتھاكات وجرائم تمارسھا الملیشیات الحوثیة بذرائع ومبررات واھیة.

    ـاء اقدمت قوات امنیة في مدینة عتق عل  :2019ســـبتمبر   13شـــبوه ى مداھمة منازل المواطنین مســ
مواطنین واعتدت علیھم بالـضرب باعقاب البنادق قبل نقلھم إلى  10الجمعة وقامت باعتقال ما یزید عن 

ناصر   -  3محمد احمد باحبار   -  2حسین مصطفى عولة  -  1جھة مجھولة ونورد اسماء المعتقلین ھم: (
 -  7احمد مبخوت الجوع   -  6بوشــمس  ناصــر محمد ا  - 5عوض محمد لجعش    - 4محمد الصــیعري  

 -  11احمد حیدرة الحداد   -  10طارق فرج حیدرة   - 9ناصـر المرقع الصـبان    - 8اصـیل محمد مكرت  
 .طارق احمد صالح حنیفاء)

    ـاء ـفقة تبادل لألسـرى جرت بین ملیشـیا الحوثي   :2019سـبتمبر   13البیض كشـف مصـدر قبلي عن ص
ـاء األ ـاطة محلیة، تمكنت من إنجاز وتنظیم القاعدة بمحافظة البیض سـبوع الماضـي وأفاد المصـدر إن وس

من عناصــر المیلیشـیا  6الصــفقة، على أســاس اإلفراج عن ثالثة من عناصــر التنظیم المتطرف، مقابل  
ـفقة یوم الجمعة الماضـیة   سـبتمبر وتسـلم الفریقین عناصـرھما في منطقة قیفة  13الحوثیة وقد تمت الص

جمعت الفریقین ونشــرت لجنة األســرى التابعة للحوثین یوم الجمعة الماضــیة  بالبیضــاء بعد وجبة غداء
أسـماء سـتة حوثیین قالت إنھ "أفرج عنھم في صـفقة تبادل مع العدو في محافظة البیضـاء" دون اإلشـارة 

ـفقة التبادل أو أسـماء المفرج عنھم بالمقابل ونورد أسـماء المفرج عنھم   ،الى الطرف الذي جرت معھ ص
ــ    : انــــــــبــــــــیــــــــن عــــــــلــــــــى الــــــــنــــــــحــــــــو اآلتــــــــي مــــــــن الـــــــــجـــــ

دالرحمن علي محـمد الغرابي   -عـبدهللا رحـاب  -عنـاصـــــر تنظیم القـاـعدة ھم (  :أوال   عـبدهللا مفتـاح)  -عـب
ـام محمد علي تیھان   -عناصـر ملیشـیا الحوثي ھم (  :ثانیا ـادق علي علي الشـبیبي   - ذمار  -بس  -إب   -ص

ناـصر عبده محمد النھمي   - إب  -الـشبیبي  عبد الوھاب علي محمد   -ذمار   -عباس محـسن علي الظبیاني  
  ذمار) -ناصر محمد عبدهللا الذاھبي  -ذمار  -

   اعتـقل جنود بـالحزام األمني التـابع للمجلس االنتقـالي الجنوبي ـمدیر مكتب  :2019ســـــبتمبر   17ـعدن
  مؤسسة المیاه بمدیریة البریقة

    ــبتمبر   19لحج ــن  :2019ســ ع الحدید بمنطقة الوھط بلحج اعتقلت قوات الحزام األمني في نقطة مصــ
  .سائق شاحنة یدعى (م.ع.ع) ومرافقھ الذي یدعى (ه.ا.ه) حیث اتھمتھم بتھریب األسلحة إلى مدینة عدن

  ـابط   :2019ســـبتمبر   20عدن داھم جنود بالحزام أالمني التابع للمجلس االنتقالي الجنوبي منزل الضــ
ة الرابـعة   ة المنطـق ة القلوـعة واعتقـلت عـمھ عـبدهللا كـاســـــترو أـحد موظفي مـالـی فجر الیوم الجمـعة بـمدیـن

  .كرھینة بدال عنھ في حین لم تجده

   سامي عبده ھزاع   -أفاد شھود عیان بان قوة أمنیة قامت باعتقال شابین ھما (  :2019سبتمبر    20عدن
 ،معاد فضـل) من أمام منزلیھما بمحیط مكتب القاسـمي في حي دار سـعد بمدینة عدن  -"الملقب بدحباش 

  .وأضاف الشھود بان الشخصین كانا یجلسان بالشارع لتعاطي القات لحظة تعرضھما لالعتقال
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    قال ســـكان محلیون ان قوات الجیش الموالي للحكومة المرابطة في نقطة   :2019ســـبتمبر    21شـــبوه
 نصـــــاب والمكلـفة بتـأمین اعتقـلت مجموـعة من المواطنین بتھـمة انھم مخربین تـابعین للمجلس االنتقـالي

  .المدعوم من اإلمارات

   بتمبر    21عدن بوه بعدن وقامت   :2019ـس اختطفت قوة أمنیة ـشخصـیة اجتماعیة بارزة من محافظة ـش
ـالم باراس العولقي أن ابنھا تعرض لالختطاف من قبل قوة أمنیة قامت  ــرة المھندس سـ بإخفائھ وقالت أس

 ،بالقوة على تنازل عن ارض یملكھا   باختطافھ إلى لحج وأشـــارت إلى ابنھا تعرض لالعتداء وتم توقیعھ
  وأوضحت األسرة إن ابنھا الزال مختطفا حتى الیوم وإنھا تحصلت على معلومات اختطافھ من سجانین

    ـالع، المعتقلین في سـجون  33بدأ نحو    :2019سـبتمبر    22شـبوه ً، من أبناء ردفان ویافع والض أسـیرا
ً على قوات الجیش بمحافظة شـــــبوه على خلفیة األحداث األخ ً عن الطعام احتجاجا ً مفتوحا یرة إضـــــرابا

تفزازیة ضـدھم، ومماطلة الـسلطات في اإلفراج عنھم وإنھاء  یا اإلصـالح االـس اعتقالھم وممارسـات میلیـش
معاناتھم ویقول أسـرى في سـجون قوات الجیش الیمنیة في شـبوة، إنھم لجأوا إلى اإلضـراب عن الطعام 

ة التي یتعرضـون لھا وأكدوا أن السـلطات تمارس بحقھم "سـیاسـة بسـبب اإلھمال المتعمد وسـوء المعامل
ــل والزیارة لالطمئنان عنھم" وطالب أھالي  ــییق وحرمان أھالیھم من التواصـ ــلوب التضـ ــف وأسـ التعسـ
المعتقلین المحتجزین محـافظ لحج اللواء أحـمد تركي والقیـادات الجنوبـیة ومشـــــایخ وقبـاـئل شـــــبوة وكل 

ــبوة وإجبارھا على اإلفراج عن المنظمات الدولیة الحقوقیة   ــلطات المحلیة بمحافظة ش بالضــغط على الس
المعتقلین وحمل أھالي المعتقلین الســلطات المحلیة بشــبوة مســؤولیة حیاة أوالدھم وســالمتھم، وأن لدیھم 

ــماء المعتقلین ــتجیبوا لمطالبھم في اإلفراج عن أبنائھم ونورد أسـ فكري  -  1(:خیارات مفتوحة إذا لم یسـ
ـقاف  علي صـ  ـالح الملجمي   -  3محمد أحمد حسـین الفیضـي    - 2الح الس یوسـف  - 4عبدالقوي محمد ص

ـالح   عبدالجبار  -  7عامر علي عبدهللا الحبیشـي   -  6عبدهللا علوي حسـین شـیخ   - 5عبدالحافظ محمد ص
قاـسم صـالح عثمان   - 10علي قاـسم صـالح ـسعید    - 9یوـسف عبدهللا مثنى ناجي   - 8فضـل محمد ـسعید  

ـالح    - 11وع  القعق ـالح محسـن  -  13محسـن حسـین محمد الجابري   - 12أمین أحمد عمر ص یعقوب ص
عبد ربھ منصور علي غالب  - 16فارس علي سالم یحیى    - 15حسین سیف محسن عثمان   - 14علي  
ـالح منصـور    - 19بالل حمود أحمد قاسـم   - 18عسـكر عفیف علي حریز   - 17  -  20علي محسـن ص

 -  23فضـــل عبدهللا محمد علي   - 22عبدالرحمن حمود محمد علي   - 21محمد صـــالح یحیى صـــالح 
 -  26عبدالكریم سـیف راشـد مثنى    - 25عبدهللا محمد ناجي علي   - 24مصـطفى أحمد عوض محسـن 

د   محـمد  - 29حمـادة محـمد عـبدهللا مثنى   - 28محـمد جعفر محـمد عثمـان  - 27فجر فالح علي ســـــعـی
بالل قاـسم   - 32محمد علوي محمد عبدهللا  -  31عد أحمد أحمد صـدام مسـ  -  30عبدالعزیز قاـسم مـسعد 

  أحمد قاسم أحمد یحیى) - 33أحمد صالح 

   داھمت قوة امنیة مســاء امس منزل مؤســس الحراك الجنوبي اللواء ناصــر  :2019ســبتمبر    23عدن
ــتھ وقال مقربون من النوبة ان منزلھ بحي الصــولب ان تعرض النوبة وقامت بنھبھ واختطاف افراد حراس

  للمداھمة من قبل عدد من االطقم وقام الجنود بنھب المنزل واختطفوا الحراسة الى جھة غیر معلومة.

    اقتحمت ملیشــیا الحوثي الیوم اإلثنین قریة "العجلة" وقریة عبد القوي فاضــل   :2019ســبتمبر   23إب
ــرق محافظة إب ــن فاضــل  ع-1(  :وقامت باعتقال كال من  ،وقرى أخرى بمدیریة النادرة ش  -2قیل محس

 .نزیھ فاضل) -5فایز فاضل  -4محمد فاضل  -3طارق فاضل 

    الذي یتمركز جنوبي تعز یحتجزه منذ أربعة   35أفاد ناشـط حقوقي إن اللواء    :2019سـبتمبر    23تعز
ایام بدون ـسبب في أحد ـسجونھ معلنا اإلضـراب حتى یتم االفراج عنھ وأوضـح الناـشط بسـام الحداد وھو 

وتم تقیید حریتھ ومنعھ من  یحتجزه منذ الخمیس الفائت  35حزب اإلشـــــتراكي ان اللواء  عضـــــو في ال
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ــل" دون أن تلقي قیادة اللواء ــرفاتھا " وطالب قیادة اللواء الذي یتخذ من مدینة التربة   التواصــ باال لتصــ
دة اللواء "ال بمواجھتھ بأسـباب اعتقالھ الفتا الى ان قیا  ومناطق المعافر جنوبي تعز مقرا ومناطق تمركز

لماذا   تكترث لمطالبنا" وأعلن اإلضــراب عن الطعام " حتى تقوم قیادة اللواء بالنزول الى الحجز لمعرفة
ھ في  ھ یحتفظ بحـق ـال اـن ب عن احتجـازه وق ـا یترـت ة عن م ـامـل المســـــؤولـی ـا ك ھ"، وحملھ ـاھي جریمـت وم

ـاتھا ــبوك اعتبر ھذا بالغا لك  ،مقاضـ ـفحتھ في الفیس ــور على صـ افة المنظمات الحقوقیة في وقال في منش
  الداخل والخارج وكافة الجھات المعنیة " مؤكدا رفضھ ما وصفھا بأسالیب االبتزاز.

    بتمبر   24حضـرموت اعتقلت قوة أمنیة بمدینة المكال الناـشط الحقوقي صـفوان المنیفي وافاد   :2019ـس
د وكـان المنیفي یز ل من داـخل فـندق یمن جراـن ــدر محلي أن المنیفي اعتـق د مؤتمر مصـــ ة لعـق ور الـمدیـن

  شبابي بالمكال حول السالم واقتید المنیفي الى جھة غیر معروفة

    ـابي" یملك محل تجاري   :2019سـبتمبر    26صـنعاء ـابا یدعى "ماھر الوص اعتقلت میلیشـیا الحوثي ش
ــ  سبتمبر ولم یجد سوى تشغیل أغاني ثوریة  26صنعاء أراد أن یحتفي بذكرى ثورة  بشارع التحریر بــــ

حوثیین یقتحمون محلھ لفنان أیوب طارش عبر مكبرات الصـــوت بعد نصـــف ســـاعة تفاجأ بمســـلحین  ل
  ویختطفونھ، ملقین علیھ تھمة إزعاج المارین

    افاد احد اقراء المحلل السیاسي "عبد الوھاب الشرفي" ان مسلحین ملثمین   :2019سبتمبر   26صنعاء
یا الحوثي اعتقلتھ من قرب منزلھ بحي النھضـة ـشمال العاصـمة صـنعاء وتم إیداعھ معتقل   ،تابعین لمیلیـش

  .االمن القومي

    افاد ســكان محلیون عن قیام قوات من الشــرطة باعتقال شــاب یدعى "م.س  :2019ســبتمبر    27تعز "
بمدیریة خدیر جنوب غرب تعز بتھمة انھ كان یســرق المصــاحف من مســاجد إحدى قرى مدیریة خدیر 

  بمحافظة تعز 

   ـقر إیھاب" بالمدینة القدیمة بعدن   :2019سـبتمبر    27عدن اقدمت قوات أمنیة على اعتقال الناشـط "ص
ویعد وصـقر إیھاب ناـشط   ،ةوقالت أـسرة إیھاب إن قوة أمنیة اقتحمت المنزل ونقلتھ إلى جھة غیر معلوم

  .مجتمعي في عدن

   ـال  :2019أكتوبر  1عـدن ـالي الجنوبي على اعتق ـابع للمجلس االنتق أقـدمـت قوات الحزام أالمني الت
أثناء تواجده في ســوق القات  جندي یدعى "محمد الضــعیف" وھو أحد جنود اللواء األول حمایة رئاســیة

  .بكریتر

    یا الحوثي بمحافظتي ذمار والبیضـاء اعتقلت أقارب افاد مصـدر م  :2019أكتوبر   1ذمار حلي إن ملیـش
ــرموت إثر  المواطن "حمود عبده ناجي الجالل" أحد أبناء مدیریة الظھار والذي توفي في محافظة حضـ

حیث خطفت الملیشیا أقاربھ   ،حادث مروري ووصل خبر وفاتھ ألسرتھ عبر مواقع التواصل اإلجتماعي
وخطفت   ،ھ من مدینة مأرب التي تم نقل جثمانھ إلیھا من محافظة حضرموتالذین ذھبوا إلحضار جثمان

نبان" خارج مدینة ذمار یا أقاربھ في نقطة "ـس وظل أقارب "الجالل" لسـاعات في ـسجون الحوثي  ،الملیـش
وأكد   ،لتتدخل وسـاطات محلیة أفضـت لإلفراج عنھم بعد ضـمانات عدة من قبل من قادوا تلك الوسـاطات

ملیشــــیا الحوثي إختطاف أقارب المواطن الجالل بعد ســــاعات من خطفھم واإلفراج   المصــــدر معاودة
ـاء  ،عنھم ــم" بمنطقة رداع بمحافظة البیضــ ــھد یؤكد ھمجیة   ،عاودت خطفھم في نقطة "أبو ھاشـ في مشـ

ــوء معامالتھا تجاه المواطنین وتقیید حركة تنقالتھم الیومیة ــیا وس ــیتھم   ،الملیش وأبدى أقارب الجالل خش
  ور اإلنتھاكات واختطاف أقاربھم أثناء عودتھم من مأرب رفقة جثمان قریبھم.من تط
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    بإن ملیشــیا الحوثي اعتقلت یوم امس الثالثاء   ،افاد ســكان محلیون بمحافظة إب  :2019أكتوبر   2إب
ً من متحصـلي صـندوق النظافة والتحسـین في المحافظة، بینھم ھیثم األكوع، واقتادتھم إلى سـجونھا  عددا
الخاصـــة وذكرت المصـــادر أن عملیات اختطاف األكوع ومتحصـــلي الصـــندوق جاءت بتوجیھات من 

عین من قبل مل ً للمحافظة، ورفض المتحـصلون إعطاء القیادي الحوثي علي النوعھ المُ یـشیا الحوثي وكیال
القیادي الحوثي   النوعة مبالغ مالیة كبیرة یرید نھبھا من إیرادات صـــندوق النظافة والتحســـین كما عیّن

ــین في مدینة القاعدة جنوب  ــندوق النظافة والتحســ ً لصــ علي النوعة ابن عمھ عبد المولى النوعة مدیرا
ً، فضـالً عن نھب مبالغ  400صـندوق النظافة بمدینة إب  محافظة إب ویصـرف لھ من  ألف لایر شـھریا

ـادر إلى أن القیادي الحوثي عبد المولى النوعة یجبر  ـارت المصـ إیرادات الصــندوق بمدینة القاعدة وأشـ
صــندوق النظافة بمدینة إب بشــكل متكرر على إصــالح ســیارات عناصــر حوثیة على حســاب إیرادات 

 ین بالمدینة.صندوق النظافة والتحس

   ـاقتحـام منزل رـجل االعمـال ســـــمیر احـمد حســـــن القطیبي  :2019أكتوبر   2ـعدن ة ب قـاـمت قوة امنـی
ــرة القطیبي ان قوة امنیة اقتحمت المنزل واعتقلت القطیبي ونھبت محتویات المنزل  واعتقلتھ وقالت اســ

  الشركات التجاریة.  ویعمل القطیبي مخلصا جمركیا لعدد من ،واقتید القطیبي الى جھة غیر معلومة

    وأفـاد  ،اعتقـلت قوات من الجیش واالمن ـعددا من المتظـاھرین بـمدیـنة عزان :2019أكتوبر   3شـــــبوه
ــط مدینة عزان حینما تعرضــوا لالعتقال ونورد  ــھود عیان بان المتظاھرین كانوا في طریقھم الى وس ش

لم  -1(  :اـسمائھم على النحو اآلتي لطان ابراھیم عل  -2عبدربھ علي با مـس یاـسر عیدروس جلیدة  -3ي ـس
عبدهللا ھادي با قادر  -7عبدالرحمن العشملي    -6صالح عوض بشعث  -5عبدالعزیز ثابت با كركر   -4
رامي  -11بشـار احمد المسـكین با قادر  -10سـالم علي صـالح التومة    -9محمد صـالح سـالم التومة   -8

ــالح مبارك لعصــــل با عوضــــھ  -12محمد عیدروس   -14د الواحد ســــعید بن لعجم  عب  -13خالد صــ
 -17حســین محمد ســعید رویس الســلیماني   -16صــالح حســین مســاوى  -15عبدالكریم ســعید الكربي  

 -20عبدهللا ناـصر احمد با فقیر  -19سـالم عمر با ـشیبة با فقیر   -18ناـصر عبدالخالق لحمر با عوـضھ 
  عبدهللا محمد محسن المدحجي)

    ابعة للمجلس االنتقالي یوم الخمیس قائدا عسكریا في الویة الحمایة اعتقلت قوة ت  :2019أكتوبر   3عدن
یة وقالت اـسرة العقید محمد مراد عبدالـشكور ان والدھا تعرض لالعتقال من قبل قوة من الحزام   ،الرئاـس

ـارت االســرة ان والدھا نقل الى جھة غیر معلومة  االمني اثناء مروره بالقرب من جولة عدن مول واشـ
  مشیرة الى ان اتصالھا بھ انقطع

   حي دار سـعد بمدینة عدن وداھمت عدد   قال شـھود عیان ان قوة امنیة اقتحمت :2019أكتوبر    4عدن
ـابط في وزارة الداخلیة ویدعى "علي جمال"  ــین احدھما ضــ ــخصـ من المنازل واعتقلت القوة االمنیة شـ

 .واخر یدعى "منصوف بن حمادة" وغادرت القوة االمنیة برفقة الشخصین

   ـاھد عیان بإن ملیشــیا الحوثي اعتقلت مواطن یدعى “  :2019أكتوبر    7مأرب محمد الصــبان” افاد شـ
ً لحضــور  ـافرا ـاء، بینما كان “الصــبان” مسـ من إحدى نقاط التفتیش التابعة لھم في طریق صــنعاء البیضـ
ــادر، إن الملیشــــیات نقلت المختطف “الصــــبان” عقب  ــافت المصــ عرس أحد أقربائھ في مأرب. وأضــ

ــجن مدینة رداع بمحافظة البیضـــاء ــجن ال  ،اختطافھ الى سـ ــمة قبل أن تقوم بنقلھ الى السـ حربي بالعاصـ
ــرات حوادث  ـأر الى أن واقعة اختطاف المواطن “محمد الصــبان” واحدة من عش المختطفة صــنعاء. یشـ
االختطافات التي تنفذھا ملیشـــیات الحوثي اإلرھابیة بالتزامن مع ترویجھا، األحد المنصـــرم، أنباء عن 

وقت سـابق من مواصـلة إفراجھا عن مختطفین وأسـرى. وكانت رابطة أمھات المختطفین قد حذرت في  
االختطافات في وقت یروج إعالم الحوثیین عن االفراج عن مئات االســرى والمختطفین، مؤكدة إن من 



 حالة حقوق اإلنسان في الیمن  
 

  
  

 (NFHR)صادر عن امللتقى الوطين حلقوق االنسان 
 

  325من  131صفحة رقم 

 

ـازلھم بینمـا  جرى االفراج عنھم ال یتجـاوزوا العشـــــرات وھم مختطفین مـدنیین جرى اختطـافھم من من
  .صلةالزال اآلالف یقبعون خلف قضبان الملیشیات والزالت االختطافات متوا

    قال الناشـط الحقوقي انیس الشـریك ان قوة من الجیش اعتقلت عدد من أبناء   :2019أكتوبر   10شـبوه
وقال الشریك ان المعتقلین كانوا مارین في حافالت   ،منطقة الضالع بمنطقة شقرة الساحلیة بمحافظة ابین

ـقرة قادمین من محافظة حضـرموت حیث یعمل بعضـھم ضـمن قوا  ت الجیش ھناكنقل ركاب بمنطقة ش
ـار الشـــریك إلى ان المعتقلین یحتمل نقلھم إلى مدینة عتق   ،وأخر مدني حینما تعرضـــوا لإلعتقال واشــ

محسـن احمد الشـعیبي /القزعھ -2علي محمد الشـعیبي /لودیھ  -1(  :ونورد عدد من اسـماء المعتقلین وھم
  احمد المزیق الشعیبي /القزعھ)-4نجیب الحوسوي الشعیبي/ القزعھ -3

  ــب ــنیتر" حیث تم  :2019أكتوبر   10وه  شـ ــحفي "جمال شـ ــبوة الصـ اعتقلت قوة من األمن بمحافظة شـ
  .اعتقالھ بمنطقة رضوم حیث یقیم ھناك

    ــبوه ــرار یافع محافظة أبین  :2019أكتوبر   10شــ عند نحو   ،اعتقلت قوات الحزام األمني بمدیریة ســ
ـاعة التاسـعة من صـباح یوم امس الخمیس  ،مري" مدیر مكتب اإلعالم بالمدیریة الصـحفي "منیر الع  ،الس

وأفاد "العمري" أن عملیة اعتقالھ جاءت بتوجیھات من مدیر عام المدیریة   ،على خلفیة قضـــــایا نشـــــر
ً قبل یومین في عدد من وسـائل اإلعالم ومواقع التواصـل االجتماعي   ،صـالح قدار على خلفیة نـشره خبرا

تمـاعي بـالوظـائف التعـاـقدـیة المؤقـتة في قطـاع التعلیم عن تالـعب اللجـنة المكلـفة من قـبل الصــــــندوق االج
بالمدیریة وعدم التزامھا بالمعاییر والشـروط المعمول بھا من قبل الصـندوق االجتماعي للتنمیة لحصـول 

  .أي متقدم على وظیفة تعاقدیة

    ـادس   :2019أكتوبر   10الحدیدة بحسـب سـكان محلیین وشـھود عیان أكدوا أن مسـلحین من اللواء الس
اغتصاب امرأة نازحة في تجمع النازحین  ،2019أكتوبر    10لقوات طارق صالح، حاولوا یوم الخمیس

ً) حین حاول الدفاع عن شرف ابنة أخیھ 60وقتلوا المواطن عبدهللا علي بره رامي (  ،بالمدینة فیما   ،عاما
  .ن السكانكما اختطف المسلحون ثالثة م ،ومدنیین اثنین ،أصیبت زوجة القتیل مریم عیسى محب

  افادت اســــرة المواطن "ابراھیم القدمي" بانھ ذھب الى مأرب الســــتخراج   :2019أكتوبر   12مأرب
من جھتھا   ،جواز ســـــفر فتم اعتقالھ ھناك واخفائھ قســـــرا خارج اطار القانون من قبل االجھزة االمنیة

  .حملت اسرتھ سلطة مأرب مسؤولیة سالمتة واالفراج عنھ

    ـالة عزاء، في محافظة ذمار وسـط الیمن،   :2019أكتوبر   15ذمار داھمت جماعة الحوثي اإلثنین، ص
شـخص، من ضـمنھم أھالي الفقید، وقامت بنقلھم إلى قسـم الوحدة شـرق المدینة وأفاد  90واعتقلت قرابة  

ــــــــ المنتمیة شـــھود عیان أن عناصـــر تابعة لجماعة الحوثي داھمت اإلثنین عزاء أقامتھ قبیلة الھروج  
ــط المدینة، وقاموا بإعتقال قرابة  ـالھ الجملي وسـ ــ في صــ ــخص من   90لمنطقة میفعة في عنس ــــــ شـ

ـالة العزاء. وكانت قبیلة الھروج قد  المعُزییّن، إلى جانب جمیع أھالي الفقید الذین كانوا متواجدین في صـ
ي، الذي توفي قبل أیام في أقامت مراسیم عزاء في صالة وسط مدینة ذمار، لفقیدھا محمد علوي الھروج

أحد مـستشـفیات مدینة مأرب، بعد إصـابتھ بمرض عضـال وكان الفقید الھروجي قد اعتقل قبل عامین من 
قبل جماعة الحوثي في مدینة ذمار، وجرى اإلفراج عنھ في صفقة تبادل أسرى بین الحكومة والحوثیین، 

ي ســجون جماعة الحوثي، األمر الذي . وتعرض الفقید الھروجي للتعذیب الشــدید ف2018قي منتصــف  
  تسبب في تدھور حالتھ الصحیة، وإصابتھ بالعدید من األمراض الذي قضى بسببھا.

    أفاد شــھود عیان وســكان محلیون عن قیام میلیشــیا الحوثي مســاء الســبت   :2019أكتوبر   20صــنعاء
حت مســمى ”المســاھمة في بســبب رفضــھم دفع مبالغ مالیة ت  ،تجار في مدینة صــنعاء الیمنیة 5باعتقال  
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ــلحین یرتدون مالبس مدنیة من   ،المولد النبوي“ ــكان المحلیون الذین أفادوا بإن مسـ ــھود والسـ ووفقا للشـ
عناصـر میلیشـیا الحوثي، داھموا محال تجاریة في شـارع الزبیري في صـنعاء مسـاء السـبت، واختطفوا 

  تاوات“.من أصحاب المحاالت قبل االعتداء علیھم، بعد رفضھم دفع ”إ 3

    افادت اســرة المواطن "عبدالرحمن" بأن أطقم عســكریة تتبع میلیشــیا الحوثي   :2019أكتوبر   20اب
مع مأمون القریة وتم نقلھم إلى ســجن أمن مدیریة ذي ســفال بمحافظة إب دون إبداء أي   ،قامت باعتقالھ

  .واشارت االسرة الى انھا ال تعلم مصیرھم ،أسباب

    ـصیدلیًا من  66احتجزت وزارة الـصحة الخاـضعة لـسیطرة ملیـشیا الحوثي   :2019أكتوبر    25ـصنعاء
ـافة إلى إغالق عدد كبیر من الصـیدلیات في صـنعاء،  دون مبرر قانوني ومن دون علم النیابة العامة إض

  ومطالبتھا بمبالغ مالیة تحت مسمى مخالفات كشرط إلعادة افتتاحھا من جدید.

    ــھود    :2019أكتوبر   26ذمار ــیات وأفاد شـ ــرطة النجدة بذمارالمعین من قبل الملیشـ عیان بأن قائد شـ
ـاعة  ــلحین، عند السـ ــكري بمجموعة مس ً، على اختطاف   9:45الحوثیة، أقدم على متن طقم عس ــباحا ص

القیادي المؤتمري والناـشط الحقوقي محمد محمد صـالح الیفاعي، وأودعتھ في ـسجن المنطقة الغربیة، ثم 
  ساعات. 4حتجازه ألكثر من أفرجت عنھ عصر الیوم، بعد ا

    ــي للحوثیین في  :2019أكتوبر    27تعز ــیاسـ ــو المجلس السـ اعتقلت األجھزة األمنیة الیوم األحد عضـ
القیرعي) بینما كان یتواجد (اعتقلت “محمد علي عثمان   محافظة تعز وقال مصدر محلي أن قوات األمن

أن (القیرعي) كان قد وصـل من   لمصـدرفي منزل ابنھ في مدیریة الشـمایتین جنوب المحافظة وأضـاف ا
ً وبشـكل سـري بعد أن تم القبض علیھ من قبل ما یسـمى بقوات الحزام األمني  عدن قبل عشـرة أیام تقریبا

ً إلى أن المدعو كان بحالة سـكر عندما تم احتجازه في مدینة التواھي بالعاصـمة المؤقتة قبل   بعدن مشـیرا
  .خ العزي النعمان” حسب توضیحھأن یتم اطالقھ بعد تدخل المدعو ” الشی

    ألـقت قوات الحزام األمني القبض على مواطن یدعى “أع م أ” ادعت بانھ قدم  :2019اكتوبر   28أبین
ـائیة وبحوزتھ عدة عبائات أخرى واثناء التحقیق معھ أفاد ،إلى المدینة من محافظة شـبوة متنكر بعبائة نس

  أوصلھ إلى لودر لتنفیذ بعض المھامبأن شخصا من أبناء مودیة یدعى “ي ص ب”ھو من 

   ـاـئب ـمدیر مكـتب مـأمور الـمدیرـیة  :2019نوفمبر   2ـعدن ة بـعدن ن ة البریـق ة بـمدیرـی اعتقـلت نقـطة أمنـی
"أسـامة بامطرف" مسـاء الخمیس واقتادتھ إلى جھة مجھولة وأفادت أـسرة بامطرف إن أسـامة كان برفقة 

منیة في حي كود النمر السـكني بالبریقة، وطلبت منھم أصـدقائھ على متن سـیارتھ حین أوقفتھم النقطة األ
ـامة معلومات عن مكان تواجد سـیارة لكزز  ـافت األسـرة أن أحد الجنود طلب من أس إبراز ھویاتھم وأض
تـابـعة لمـأمور البریـقة، ھـاني الیزـیدي، وعـندمـا أجـابھم بـعدم علـمھ، أنزـلھ من الســـــیـارة واقتـاده إلى جـھة 

ــرة بامطرف ــرة النقطة األمنیة كامل   مجھولة وأعربت أســ ــیر ابنھا، وحملت األســ عن قلقھا على مصــ
المســــؤولیة عن ســــالمة ابنھم، مطالبین باإلفراج الفوري عنھ وناشــــدت المنظمات الحقوقیة والمجتمع 
ـامة بامطرف یذكر أن  ـاب الناشــط أسـ ـفي للشـ المدني باتخاذ موقف واضــح، وإدانة ھذا االعتقال التعسـ

أبناء مدیریة البریقة ومعروف بأنشطتھ ومبادراتھ المجتمعیة، وشغل منصب  الناشط أسامة بامطرف من
ة  ة في ـمدیـن ة، ھـاني الیزـیدي وتعرض منزل ـمدیر المـدیرـی ة البریـق ب ـمدیر عـام ـمدیرـی ـاـئب ـمدیر مكـت ن
البریقة لالقتحام قبل نحو شھر من قبل قوات أمنیة موالیة للمجلس االنتقالي الجنوبي، كما سیطرت قوات 

  لى مبنى المدیریة والمجمع الحكوميأخرى ع

   تحتجز السـلطات اآلمنیھ في مأرب عم الصـحفي اكرم القدمي دون تھمھ واذا   :2019نوفمبر    2مأرب
كان علیھ أي تھمھ علیھم احالتھ الي الجھات القضــــائیة منذ أكثر من شــــھر بدون مصــــوغ قانوني یعد 



 حالة حقوق اإلنسان في الیمن  
 

  
  

 (NFHR)صادر عن امللتقى الوطين حلقوق االنسان 
 

  325من  133صفحة رقم 

 

یمة للقانون وحقوق اإلنسـان تخدامھا وھو بالحجز  جاع كلوعلیھم أیضـا إر مخالفة جـس  .مقتنیاتھ وعدم اـس
  مأرب دولھ وھذا یتنافي مع تصرف الدولھ

    اختطف مـسلحون میلیـشیا الحوثي العقید نبیل علي أحمد الكمیم، أثناء توجھھ  :2019نوفمبر   6ـصنعاء
ألحد األسـواق بالعاصـمة صـنعاء وقال مصـدر مقرب من العقید "الكمیم"، إنھ تعرض لالختطاف، وھو 
في طریقھ إلى أحد أســــواق القات، مضــــیفا أن أســــرتھ ال تعرف من اختطفھ ولماذا وكیف تم اختطافھ 

ــدر ف ــب المصـ ــباط األحرار الذین آثروا البقاء في الداخل، إال أنھ وبحسـ إن العقید نبیل الكمیم، من الضـ
ل المصدر المقرب من أسرة "الكمیم"،  ّ تعرض لالختطاف في وضح النھار من أحد شوارع صنعاء وحم
ســـلطة الحوثیین المســـؤولة عن األمن في صـــنعاء، مســـؤولیة اختطافھ، علما بأن الكمیم ینتمي ألســـرة 

یة معروفة بتاریخھا النضالي ضد االستبداد واإلمامة، حیث قدمت ھذه األسرة العدید من الشھداء جمھور
  في مسیرة الثورة الیمنیة.

    ـالع ــیخ   :2019نوفمبر   8الضــ ــیا الحوثي ظھر الیوم الجمعة اعتقلت باعتقال كال من الشـ قامت میلیشـ
ـسي" وعدد من المواطنین بمنطقة ضـوران "فؤاد عبده فارع االدریـسي" والرائد "محمد علي عبید االدری

ـاء ــیا الحوثي نفذت حملة مداھمات لمنازل   ،مدیریة الحشــ ــلحي میلیشـ ــكان محلیون بان مسـ فیما افاد سـ
  .المواطنین بمنطقھ ضوران أثارت الرعب والفزع لألطفال والنساء

  من منتســـبي ج  26اعتقلت میلیشـــیا الحوثي قبل أیام    :2019نوفمبر   12  صـــنعاء ً ھاز األمن ضـــابطا
السیاسي "جھاز االستخبارات الداخلي الیمني" بالعاصمة صنعاء وأكدت مصادر أمنیة مسؤولة لمصادر 

ـاحذي، وأودعتھم جمیعا في ســجون   :اعالمیة أن من بین المعتقلین رئیس دائرة التوجیھ العمید علي الشـ
  ً كیدیة للضباط المعتقلین لرفضھم "جھاز األمن السیاسي" وأضافت المصادر أن قیادة المیلیشیا لفقت تھما

ــتى أنواع  ــیئة وش ـادر فإن المعتقلین یتعرضــون لمعاملة س ــب المصـ ــتھا القمعیة وبحس ــیاس االنصــیاع لس
  االنتھاكات النفسیة والجسدیة في سجون المیلیشیا المعروفة بـ "جھاز األمن السیاسي".

  ة الرئیس ھادي صــباح الیوم في قوات األمن الخاصــة التابعة لحكوماعتقلت    :2019نوفمبر 17  شــبوه
منطقة حبان على فیصـــــل بابكري ونایف ابوعلیان بحجة انھما مطلوبین امنیا وفق قوائم اللجنة األمنیة 

  شبوهبمحافظة 

  2معاذ وائل   -1أفاد سـكان محلیون أن قوات أمنیة اعتقلت اربعة شـبان ھم (  :2019نوفمبر  17 عدن- 
لو) حیث تم اعتقالھم من داخل منازلھم في ســـاعات متأخرة من حماده ع -4أحمد فؤاد   -3عماد رشـــاد 

لحة حیث   ،مسـاء أمس وبحـسب الـسكان: فقد ذھبت قوات أمنیة بأطقم وعلیھا أفراد مقنعین مدججین باألـس
قاموا بمداھمة منازل المواطنین في حي دار ســـــعد وبالتحدید جانب ثانویة زینب للبنات المقابلة لحدیقة 

ان القوات األمنیة اخذوا األربعة الشباب من أبناء دار سعد اقتادتھم إلى جھة   :كانالكمسري وأضاف الس
  .غیر معروفة

    اعتقلت األجھزة األمنیة في محافظة شبوة مواطنان یدعیان (ف.ب) و (ن.أ)   :2019نوفمبر 18شبوه، 
ء التي أقرتھا وبررت االجھزة االمنیة اعتقال المواطنان بحجة انھما المدرجین ضــــمن القائمة الســــودا

  .اللجنة األمنیة بالمحافظة في وقت سابق

    افاد موظف في البحث الجنائي الیوم اإلثنین أن ملیشـــــیا الحوثي اعتقلوا   :2019نوفمبر 18صـــــنعاء
ــجون بعد تلفیق عدد من  ــنحاني مدیر الس ــباط البحث بینھم العقید الركن علي مقبل الس ــرات من ض العش
التھم لھؤالء الضـباط وأضـاف الموظف والذي فضـل عدم ذكر اـسمھ لدواعي أمنیة أن اإلعتقال یأتي من 

ـاء الضـباط الغیر محسـوبین علیھم في إطار سـیاسـیة الملیشـیا الحوثیة من السـیطرة الملیشـیا بھد ف إقص
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ــیا قامت بإخفاء ملفات تتعلق بجرائم  ــل الدولة وتعیین مقربین منھم مؤكدا بأن الملیشــ على جمیع مفاصــ
  .كبیرة

   دعى "متظر كریم" :2019نوفمبر  19عـدن ل شـــــاب ـی ذي تعرض   اعتـق ة اـل ة الحرـی ـاء منطـق من أبن
  .لالعتقال على ید قوة من االستخبارات بتھمة حرق إطارات و إغالق ساحة عدن

   طالبت أســرة شــاب بحضــرموت الخمیس، بإطالق ســراح ابنھا الذي   :2019نوفمبر    22حضــرموت
الشاب رائد بن سعد، السلطة المحلیة بالمحافظة اعتقلتھ القوات األمنیة بساحل حضرموت وناشدت أسرة  

وأفادت   ،بالتحري حول احتجاز أحد أبنائھا الذي قبض علیھ في أحد الحواجز األمنیة بسـاحل حـضرموت
أـسرة الشـاب رائد أن ابنھا تم اعتقالھ بنقطة الـضبة أثناء قدومھ من دوار المسـافر في نقطة العیون بمدخل 

ـادر أبلغتھا بنقل المكال األســبوع الماضــي مع آ ـارت األســرة أن مصـ ـائق تاكســي وأشـ خرین بینھم سـ
 50المعتقلین إلى معســكر منطقة الضــبة، بعد العثور على كمیة من األســلحة بحوزة الســائق تقدر بنحو  

.ً   مسدسا

    ـالع أقدمت میلیشــــیات الحوثي المتمركزه خلف ســــوق الفاخرعلي اعتقال   :2019نوفمبر   23الضـــ
ــف الدكتور انور محمد ع ـامعي من منزلھ الواقع في حمام النبیجھ غرب مدیریة قعطبھ في منتص لي السـ

اللیل حیث أكدت مصـــــادر میدانیھ ان الملیشـــــیات الحوثیھ ھجمت على منزل الدكتور الســـــامعي بعد 
نوفمبر قبل عشـرین یوم واخذوة من جوار أسـرتھ وأطفالھ بالقوة وھو االن یقبع في   3منتصـف ألیل في 

  وبحجج وتھم واھیة ذلكیة في سجون الملیشیات في محافظة اب بدون معرفة أسباب زنزانة انفراد

    اعتقلت قوات الحزام األمني بمدیریة ســرار یافع بمحافظة أبین صــباح الیوم  :2019نوفمبر   25أبین
ـالح البخیتي  ــراروأفاد االعالمي صـ ــط عاصــمة المدیریة س ـالم محمد راجح وس االثنین المواطن فھیم سـ

بســـــرار بإن قوات الحزام األمني اعتقلت المواطن فھیم ســـــالم اثناء قیامھ برفع علم الجمھوریة بمدینة  
ـالم تم تحویلھ  ـادر ذاتھا انھ بعد اعتقال المواطن فھیم س ـافت المص الیمنیة وسـط مدیریة سـرار یافع واض

 فورا من قیادة الحزام األمني بسرار إلى قیادة قطاع القارة في مدیریة رصد.

  أقدمت ملیشـــــیات الحوثي على اعتقال ثالثة مواطنین من أبناء مدیریة   :2019نوفمبر   27  الضـــــالع
مســعد عبدهللا الحاج   -1الحشــا في محافظة الضــالع وذكر شــھود عیان بأن الملیشــیات اعتقلت كال من (

ــن الحذیف   -2الحذیفي   ــن الحذیفي) بینما كانوا في طریقھم إلى   -3عبده لطف حسـ ـالح محسـ محمد صــ
ـالعمدین وأوضــح الشــھود أن المختطفین من أبناء قریة المســداره منطقة جبل االحذوف التابعة   ،ة الضـ

موضـحین بأن عناصـر ملیشـیا الحوثي اختطفت المواطنین الثالثة من نقطة منطقة حبیل   ،لمدیریة الحشـا
عبد  ووفقا للشـــــھود فإن االختطافات كانت بتوجیھات من  ،الذریة القریب من مدخل محافظة الضـــــالع

ـار على  ـالع الذي وجھ بفرض حصـ اللطیف الشــغدري المعین من الملیشــیات مدیرا ألمن محافظة الضـ
  مدیریة الحشا ومنع المواطنین من الذھاب إلى محافظة الضالع.

    افاد سكان محلیون بان عدد من األطقم التابعة للقوات الخاصة التابعة لحكومة   :2019دیسمبر   3شبوه
ـان الرئیس ھادي داھمت   ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ منزل مدیر الدائرة اإلعالمیة للمجلس االنتقالي الجنوبي في مدیریة بیح

ـام بحملـة توزیع ورفع أعالم  ـال حـدیر بعـد أن ق ـأتي عملیـة اعتق ـالـھ وت ـاعتق ـامـت ب األخ طـھ حـدیر وق
  .بمدیریة بیحان الجنــــــــوب فوق المنازل والسیارات

   السـقلدي الضـالعي" محافظة سـقطرى مواطن یدعى "اعتقلت قوات األمن ب :2019دیـسمبر    5سـقطرى
ســـــقطرى رمزي محروس یـاصـــــدار أمر في حین قـام محـافظ  ،بتھـمة القیـام بـاالعـتداء على مـاـلك فرن

  .بترحیلھ من محافظة سقطرى
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    ناشد المواطن "معتز محمد بن محمد ناصر كرد" من ابناء حوطة لحج مناشدا  :2019دیسمبر   7لحج
ــتئناف المحافظة لالفراج عن والده بعد  ــید ورئیس نیابة اس من مدیر امن محافظة لحج العمید صــالح الس

وقال المواطن معتز ان نزاع نشـــــب   ،اعتقالھ من قبل أمن مدیریة الحوطة على خلفیة نزاع على أرض
ــمھ رفض المثول بین والده   ــیة اال ان خص وجھة أخرى على قطعة أرض حیث تنظر المحكمة في القض

ــل في  ــتحداث اي عمل حتى الفصـ ــور، كما تم توقیفھ عن اسـ ــعاره مرتین بالحضـ امام المحكمة بعد اشـ
القضــیة وتم تحویل توجیھات المحكمة والنیابة وتوجیھات مدیر مدیریة الحوطة ومدیر االشــغال العامة 

تحداثات في الموقع حتى الفصـل في القضـیة المنظورة في الحوطة و ادارة الزراعة بوقف اي عمل او اـس
ـات  محكمـة الحوطـة االبتـدائیـة اال ان مـدیر امن الحوطـة عواد الشـــــلن امتنع عن تنفیـذ اي من التعلیم

ذكرة من وأضـاف أنھ وبعد المماطلة لجأ والده (محمد الـشیبة) الى امن المحافظة وتم تحریر م  ،المذكورة
ــبطھم ــخاص   ،ادارة امن المحافظة وتحریك طقم وتم التوقیف وضــ وأردف انھم تفأجئوا بقیام اربعة اشــ

مســلحین یتبعون مدیر امن الحوطة بایقاف والده في تمام الســاعة الخامســة والنصــف فجرا بعد خروجھ 
ام المســلحون امام ســوق القات في الحوطة حیث ق  5/11/2019من صــالة الفجر یوم الخمیس الموافق  

وأشــــار المواطن   ،باجباره على الذھاب معھم الى ســــجن الحوطة والیزال محتجزا ھناك منذ ثالثة أیام
عاما ویعاني من امراض مزمنة مؤكدا ان ماحدث یعبر عن   70معتز إلى أن والده یبلغ من العمر قرابة  

د صـالح الـسید اإلفراج عن والده قانون الغاب والیمت للقانون بـصلة مناـشدا مدیر أمن محافظة لحج العمی
  وانصافھ من الظلم الذي وقع علیھ

    ــمبر    9تعز ــیة الذي  :2019دیس ــكریة من اللواء الخامس حمایة رئاس ً عس ــھود عیان بأن أطقما أفاد ش
یقوده الشــیخ عدنان رزیق الموالي لحزب اإلصــالح والمتھم بإدخال عناصــر إرھابیة إلى تعز، اقتحمت 

ــابق منزل م واطن من أبناء منطقة "الجبزیة" بمدیریة المعافر"، واعتقلتھ مع ابنتھ وزوجتھ، في وقت ســ
   .بتھمھ "التحوث

    حولت میلیشــیا الحوثي مجمع اإلصــدار اآللي الموحد لخدمات الشــرطة   :2019دیســمبر   10صــنعاء
رة بالعاصــــمة صــــنعاء إلى نقطة توقیف واعتقال المعارضــــین للجماعة والمواطنین الراغبین في الھج

) مواطناً 11والســفر إلى الدول المجاورة وقال مصــدر میداني إن جماعة الحوثي اعتقلت أمس االثنین (
ـفر إلى  كانوا ضـمن المتقدمین لطلب اسـتخراج وثائق صـحیفة الحالة الجنائیة (فیش وتشـبیھ) بغرض الس

قالھم سـیعملون في المملكة العربیة السـعودیة لحصـولھم على "فیز عمل" ومعظم األشـخاص الذین تم اعت
أعمال صــغیرة مثل "عامل، عامل منزلي، ســائق خاص" ولفت المصــدر إلى أن االعتقاالت والتوقیفات 
ـافرین، دعت األھالي إلى إطالق تحذیرات وتنبیھات إلى تجنب قطع  ــكل تھدید حقیقي على حیاة المسـ تش

ً من التوقیفات واالعتقاالت وثائق السفر من صنعاء واللجوء إلى استخالصھا من المناطق المحررة خو فا
وعلق الحوثیون أســـماء أشـــخاص على نوافذ قطع الوثائق بكونھم   ،التي تنفذھا الجماعة بحق المواطنین

ـفر، تم تعمیم أسـمائھم على النقاط األمنیة ـارت   ،مطلوبین بعد توقف معامالتھم وجرى منعھم من الس وأش
ــو ــدار اآللي فرض رسـ ـادر محلیة إلى أن مجمع اإلصـ ــتخراج الوثائق مصــ ـاعفة في عملیة اسـ م مضــ

ــیة للمجمع بھدف  ـافة إلى عملیات ابتزاز مالي یتكبدھا المواطنون منذ دخولھم من البوابة الرئیسـ باإلضــ
ــول على وثائق ســــفر من جانبھ یقول محمد عبدهللا قائد، عامل: لم أتمكن من الدخول من بوابة   ،الحصــ

ـارع خوالن إال بعد أن ق ام بتقدیم مبلغ مالي لحراســة الحوثیین المســیطرین على االصــدار اآللي في شـ
وأضـــاف لم نكن نتوقع أن یتم توقیف "عدد من المســـافرین   ،بوابة المجمع والمزدحمة بشـــكل كبیر جداً 

ــدار  ــبح مجمع االص ـفر لغرض الذھاب للعمل وإحالتھم إلى البحث الجنائي وان یص الطالبین لوثائق السـ
ودعا "قائد" المواطنین الذین یســتطیعون قطع   ،المســافرین ھنا بصــنعاء  اآللي نقطة لالعتقاالت وتوقیف

ــة وتجھیز جمیع أوراق  ـا بـأن ال یفوتوا الفرصـــ ـائقھم من المحـافظـات المحررة أو یمرون من خاللھ وث
ً لالعتقال والتوقیف الذي یتعرض لھ المواطنین في  السـفر ھناك وعدم تأجیلھا او قطعھا من ـصنعاء تجنبا
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"قائد" إن عملیة اســتخراج وثیقة واحدة تتطلب أیام من مجمع االصــدار اآللي في صــنعاء صــنعاء وقال  
  .بینما یتم انجازھا في أقل من نصف ساعة في محافظة مأرب وعدن والمھرة (مناطق محررة)

    ـادر قبلیة بإن ملیشـیات الحوثي، اعتقلت (األحد) األسـتاذ عبد   :2019دیسـمبر   10صـنعاء افادت مص
ـار أمین العاصــمة من أمام منزلھ بعد االعتداء علیھ واقتادتھ إلى جھة غیر الجلیل عبد هللا الكمیم مســتشـ

  .معروفة

    ــمبر   14الحدیدة ــھرین على   :2019دیسـ ــتركة التي یقودھا طارق صـــالح قبل شـ اقدمت القوات المشـ
د غالب ســعی -3عماد ســالم محمد محالبي    -2علي ســالم محمد محالبي   -1"  :اعتقال اربعة صــیادین ھم

اثناء عودتھم من الصــــید واودعتھم ســــجن خاص في   ذلكاحمد محمد احمد دمیني" و -4عبده مطیري  
 .وفقا الفادة احد اقاربھم ،معسكر ابي موسى بمدینة الخوخة

  :على النحو االتي قوائم بالسجون واماكن االحتجاز واقسام الشرطة بكافة المحافظات الیمنیةونوضح 

  محافظة عدن
 السجن المركزي في عدن -1
 قسم شرطة البساتین -2
 قسم التحقیقات الجنائیة في عدن -3
 مركز رعایة األحداث في عدن -4
 قسم شرطة خور مكسر -5
 قسم شرطة القلوعة -6
 قسم شرطة الصولبان -7
 قسم شرطة التواھي -8
  زنزانات الحجز في محكمة استئناف محافظة عدن -9

  

  محافظة إب

 السجن المركزي في إب -1
 التحقیقات الجنائیة في إبقسم  -2
 سجن الحبس االحتیاطي -3
 مركز رعایة األحداث -4
  قسم شرطة المنطقة الغربیة -5

  

  محافظة صنعاء

 السجن المركزي في صنعاء -1
 مركز رعایة األحداث للبنین -2
 سجن الھبرة للحبس االحتیاطي -3
 سجن المعلم للحبس االحتیاطي -4
 سجن الثورة للحبس االحتیاطي -5
 زنزانات الحجز في محكمة غرب صنعاء  -6
  سجن علیا للحبس االحتیاطي -7
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  محافظة حضر موت

 السجن المركزي في المكال -1
 قسم شرطة فوه -2
 المقر الرئیسي لقسم شرطة المكال -3
 شرطة المرور -4
 قسم التحقیقات الجنائیة في حضرموت -5
 سجن سیئون المركزي -6
 المقر الرئیسي لقسم شرطة سیئون -7
  قسم شرطة مدیریة تریم -8

  

  محافظة سقطرى

  مركز شرطة سقطرى -1
  

  محافظة الحدیدة

 السجن المركزي في الحدیدة -1
 مركز شرطة السابع من یولیو -2
 مركز شرطة الدائري -3
 سجن الحدیدة للحبس االحتیاطي -4
 دائرة المحكمة الشملیة والجنوبیة ومكتب النائب العام -5

  

  محافظة تعز

 السجن المركزي في تعز -1
 الجنائیة في تعزقسم التحقیقات  -2
 زنزانات الحجز في محكمة صبر الموادمب  -3
 زنزانات الحجز في المجمع القضائي  -4
 المقر الرئیسي لقسم شرطة تعز -5

  

  السجون المركزیة بكافة المحافظات الیمنیة  

 سجن عدن المركزي  :محافظة عدن -1
 محافظة المحویت: سجن المحویت المركزي -2
 المركزيمحافظة الضالع: سجن الضالع  -3
 محافظة الجوف: سجن الجوف المركزي -4
 محافظة أبین: سجن أبین المركزي -5
 محافظة المھرة: سجن المھرة المركزي -6
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 سجن عمران المركزي :محافظة عمران -7
 سجن رداع المركزي - سجن البیضاء المركزي :محافظة البیضاء -8
 سجن ذمار المركزي :محافظة ذمار -9

 سجن حجة المركزي :محافظة حجة -10
 سجن الحدیدة المركزي :محافظة الحدیدة -11
 سجن المكال المركزي -سجن سیئون المركزي  - :محافظة حضرموت -12
 سجن إب المركزي :محافظة إب -13
 سجن مأرب المركزي :محافظة مأرب -14
 محافظة لحج: سجن لحج المركزي -15
 محافظة ریمة: سجن ریمة المركزي -16
 محافظة صنعاء: سجن صنعاء المركزي -17
 حافظة شبوة: سجن شبوة المركزيم -18
 سجن صعدة المركزي :محافظة صعدة -19
 سجن تعز المركزي :محافظة تعز -20

  

  السجون االحتیاطیة في عدد من المحافظات الیمنیة

 سجن عدن االحتیاطي -سجون الحبس االحتیاطي  :محافظة عدن -1
 سجن الحدیدة االحتیاطي  :محافظة الحدیدة -2
 سجن إب االحتیاطي  :محافظة إب -3
 -سـجن المعلم االحتیاطي    -سـجن الثورة االحتیاطي    -سـجن العلیا االحتیاطي    :محافظة صـنعاء -4

  سجن الھبرة االحتیاطي 
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   االختطاف -2
 )186(عــدد  2019خالل العــام  )NFHR(وثق الملتقى الوطني   
بلغ ـعدد الـمدنیین اـلذین  ،محـافـظة )20(تم رصـــــدھـا في  (اختطـاف)واقـعة 

ــوا ألعمال االختطاف   ــحیة )188(تعرضــ  )38(و  ،طفل) 18(بینھم    ،ضــ
ــیحي رقم   ،امرأة توزعوا بین المحافظات على النحو المبین بالجدول التوضــ

  :أدناه )13(

ــجلت    ــنعاء)  س ــمة ومحافظة ص ــبة ب (أمانة العاص أعلى نس
ومحافظة  ،وقائع انتھاك) 25(ب (تعز)  تلتھا محافظة   ،وقائع انتھاك )28(

 ،وقائع انتھاك ) 19(ب (عدن) ومحافظة   ،وقائع انتھاك) 23(ب (الحدیدة)  
وقائع ) 16(ب  (شــــبوه)  ومحافظة   ،وقائع انتھاك) 18(ب (إب)  ومحافظة 

ــعده)  ومحافظة   ،انتھاك وتوزعت بقیة الوقائع   ،وقائع انتھاك) 11(ب (صــ
   :ادناه   )7(على بقیة المحافظات على النحو المبین بجدول الرسم البیاني رقم 

  

) یوضح توزع عدد وقائع انتھاك الحقّ في السالمة  7جدول الرسم البیاني رقم (
  2019بالمحافظات خالل العام  الجسدیة (االختطاف)

 

  
  

  

  

  

  

أمانة العاصمة 
ومحافظة صنعاء

28

تعز
25

الحدیدة
عدن23

19
إب
18

شبوه
16

صعده
11

الضالع
9

البیضاء
9

ذمار
6

مأرب
4

أبین
4

لحج
4

حجھ
3

عمران
2

المھرة
2

حضرموت
2

المحویت
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الحدیدة
عدن
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المھرة
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المحویت
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المدنیین الذین ) یوضح توزع عدد 13جدول رقم (
تعرضوا ألعمال االختطاف بالمحافظات خالل العام 

2019  

 االجمالي  النساء  االطفال  الذكور  المحافظة  م
 28 19 7 2 أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء  1
 19 6 2 11 عدن 2
 25 5 3 17 تعز 3
 23 1 4 18 الحدیدة  4
 0 0 0 0 حضرموت  5
 3 0 0 3 حجھ  6
 7 0 0 7 أبین  7
 11 0 0 11 صعده  8
 4 1 0 3 لحج  9

 1 1 0 0 المحویت  10
 4 0 0 4 مأرب 11
 16 0 0 16 شبوه  12
 0 0 0 0 الجوف  13
 2 0 0 2 ریمھ 14
 9 0 0 9 الضالع  15
 1 0 0 1 عمران 16
 9 0 0 9 البیضاء  17
 6 0 0 6 ذمار 18
 2 0 0 2 المھرة  19
 18 5 2 11  إب  20
 0 0 0 0 سقطرى  21

 188 38 18 132 االجمالي 

  

ــیات تصــدرت   ،جھات قائمة باالنتھاك)  7(فیما بلغ عدد الجھات القائمة باالنتھاك     (میلیش
) 47(بارتكابھا  (المسـلحین المجھولین)  تالھا    ،واقعة انتھاك)  89(قائمة تلك الجھات بارتكابھا  الحوثي)  

واقعة انتھاك )  22(بارتكابھم  (المیلیشیات المسلحة الموالیة لحكومة الرئیس ھادي) یلیھما    ،واقعة انتھاك
واقعة ) 12(بارتكـابھـا  (التشـــــكیالت العســـــكریة والقوات األمنـیة التـابـعة للمجلس االنتقـالي الجنوبي)  و  

ــلحة المو    ،واقعة انتھاك) 11(بارتكابھم  (المواطنین)  و    ،انتھاك ــیات المسـ ــویة (المجامیع والمیلیشـ نضـ
ـاحل الغربي")   (تنظیم القاعدة) و    ،انتھاك  وقائع) 4(بارتكابھا  تحت مســمى "القوات المشــتركة في السـ

  .واقعة انتھاك) 1(بارتكابھ 

  

  2019) یوضح توزع الجھات القائمة باالختطاف خالل اشھر العام 8جدول الرسم البیاني رقم (

  

89

47

22
1211

41

ة المیلیشیات المسلحالمسلحین المجھولینمیلیشیات الحوثي 
الموالیة لحكومة 

الرئیس ھادي

یة التشكیالت العسكر
والقوات األمنیة 
التابعة للمجلس 
االنتقالي الجنوبي

ات المجامیع والمیلیشیالمواطنیین
المسلحة المنضویة 

القوات "تحت مسمى 
ل المشتركة في الساح

"الغربي

تنظیم القاعدة
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  االختطاف التي تعرض لھا المواطنین تفاصــیل عدد من وقائعیوضــح   )7(المرفق رقم    
  :على النحو الوارد أدناه 2019خالل العام 

   َد یوسف األھدل" في قریة  :2019ینایر   3بتاریخ َد عمر عب اختطفت میلیشیا الحوثي مواطن یُدعى "عب
ن وبحســب افادة احد افراد أســرتھ فا  ،الدریعیھ بعزلة العباســي بمدیریة بیت الفقیھ جنوب مدینة الحدیدة

  .میلیشیا الحوثي اخذوه الى احدى جبھات القتال للقتال في صفوفھم

    ر 13"غدیر محمد علي غانم العصــري" (  اختفت الطفلة  :2019مارس   6بتاریخ ِ عام) من حي عصــ
عثرت أســرة الطفلة أثناء بحثھم علیھا على حقیبتھا المدرســیة   ،عقب خروجھا من مدرســتھا  ،بصــنعاء

وبعد   ،فوق الزي المدرسي ملقیات على الطریق الرابط بین البیت والمدرسةومعطفھا الذي كانت ترتدیھ  
ـابة بتعاون إحدى  ــف على اختفائھا تمكنت الطفلة "غدیر" من الھروب من العصــ ــھر ونصـ أكثر من شـ
ـالیـة خـارج   ـاني الواقعـة بمنطقـة خ ـات المب دروم ذي یقع في إحـدى ـب ـاز واـل ـان االحتج ـات على مك ـائم الق

  .مصادر محلیة بحسب ما ذكرت ،صنعاء

  أثنـاء   (الصـــــورة على الیمین)  محـمد علي المقري  تم اختطـاف الصـــــحفي :2019مـارس  16بتـاریخ
ــكن فیھا وذلك في محافظة مأرب التي لجأ إلیھا بعد مالحقة الحوثیین لھ.  خروجھ من الدار التي كان یسـ
لقد أكدت التقاریر انھ معتقل لدى دائرة األمن الســیاســي بمأرب ولم یتم الســماح ألســرتھ بزیارتھ. وذكر 

ــجن ــحیة متدھورة. وقد توفت زوجتھ بعض الســ اء الذین افرج عنھم وكانوا معھ انھ یعاني من حالة صــ
ً.  2019یونیو/حزیران   16بتاریخ   ـفیا ٍ كبیر بعد اعتقال زوجھا واحتجازه تعســ حیث كان تحت ضـــغط

 2010ولم تعرف لحد اآلن طبیعة التھم الموجھة ضـده. لقد بدأ محمد علي المقري عملھ الصـحفي سـنة 
 وعة من المواقع اإللكترونیة وبعد ذلك كتب لعدة صحف محلیة.مع مجم

    أعوام) داخل كیس مرمیة  8عثر مواطنون على جثة الطفل محمد الرحامي (  :2019مایو    23صنعاء
بجوار مـسجد الـسماوي حارة الوحدة في منطقة حزیز جنوب العاصـمة صـنعاء، أثناء ما كانا یبحثان عن 

وقتل الطفل بعد یومین من اختطافھ حیث ظھرت عالمات حبل   ،میعھا وبیعھاقواریر المیاه المعدنیة لتج
ــنوات عقب خروجھ بعد  ــرة المجني علیھ قد قدمت بالغا باختفاء طفلھا ذو الثمان س في عنقھ، وكانت أس

  .صالة العشاء من المسجد خالل شھر رمضان الماضي

  ـابطا برتبة رائد بقوات اختُطف مســـلحین قبلیین من أبناء محافظ :2019یونیو   15مأرب ة مأرب ضــ
الجیش الموالي لحكومة الرئیس ھادي یُدعى "عبید كرامة بزھیر" أثناء ممارســتھ مھامھ في نقل رســائل 

ً من  ،من المنطقة العسكریة الثانیة إلى قیادة وزارة الدفاع في مأرب حیث اعترض مسلحون فبلیون طقما
خل محافظة مأرب، وتم اقتیاده ورفاقھ إلى وسـط ودیان النخبة الحضـرمیة كان یسـتقلھ بالكرامة على مد

ــلطات الحكومیة مقابل اإلفراج عن  ــترط الخاطفون تلبیة عدد من المطالب من قبل الســ المحافظة، واشــ
 .المختطفین

    تم توثیق حالة اختفاء طفل ومحاولة اختطاف طفلة في العاصـــمة صـــنعاء   :2019یولیو    13بتاریخ، 
ــر العزي (ووفقا لمصــــادر محلیة افا ً) اختفى في ظروف  12دت بان الطفل "عزالدین حمید ناصــ عاما

غامضـة بالعاصـمة صـنعاء"، وفي حادثة أخرى، تعرضـت طفلة، لمحاولة اختطاف من أمام منزلھا في 
 حي المشھد بالعاصمة صنعاء.
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    اقدم مســلحون على اختطاف تاجر یُدعى "عیســى عبدالولي" مالك محطة   :2019أغســطس   18تعز
  .ولم تتمكن اسرتھ من معرفة ھویة الجناة ودوافعھم ،یرین للمحروقات ووتم اخفاءهالب

   اختطف مســلحین مجھولین طفل یُدعى (أحمد مھیوب أحمد دبوان) یبلغ   :2019 أغســطس 18بتاریخ
صباحا من أمام إحدى المحطات بمنطقة الھیجھ بمدیریة   7:30تم اختطافھ الساعة   ،سنوات  6من العمر  
  .بمحافظة تعزالمخالف 

    ـاب یُدعى (مشــتاق جالل محســن محمد)    :2019أغســطس   28بتاریخ ـاء یوم  19اختفى شـ عام مسـ
أغســطس في العریش بمدیریة خور مكســر عندما كان یســیر على متن دراجتھ  28األربعاء الماضــي  

ً من الممدارة طة تفتیش أمنیة حیث حدثت اشتباكات مفاجأة باألسلحة الناریة، بالقرب من نق  ،الناریة قادما
بـعد محـطة (العصـــــیمي) للوقود في طریق العریش، ممـا اضـــــطره لترك دراجـتھ النـارـیة على قـارـعة  

وـقد وـجد أفراد   ،الطریق نتیـجة للھلع والفزع، وھرب یجري إلى جـھة مجھوـلة، ولم یُعثر علـیھ إلى الیوم
ھم، ولم یعثروا على الشـاب من معـسكر الـصولبان في العریش على دراجتھ وھاتفھ النقال واحتجزوھا لدی

   .المفقود

  -    ــیا الحوثي :2019 أغســطس  28الحدیدة ــرات المنازل في   ،خالل األیام الماضــیة  ،داھمت ملیش عش
د فروا من بطش الحوثیین دین من ـعدن كـانوا ـق دة وبـاـجل الختطـاف مواطنین عـاـئ وأفـاد   ،ـمدینتي الحـدـی

ً من منازل العائدین في سـاعات   سـكان محلیون أن األمن السـیاسـي بالحدیدة الخاضـع للحوثیین داھم عددا
ــخص ــكن في مدینة  متأخرة من اللیل في الحدیدة وباجل واختطفتھم، وكان آخرھم شــ یُدعى النخلي یســ

مشــیرین إلى أن مســلحین حوثیین اختطفوا النخلي، األســبوع   ،الحدیدة بالقرب من مبنى الســینما القدیم
موضــحین إلى أن النخلي وغیره   ،الفائت، بعد عودتھ من مدینة عدن واقتادوه إلى مبنى األمن الســیاســي

ـا ا ة ملیشـــــی ذین فروا من مالحـق دة اـل ـاء الحـدـی ـادات حوثـیة من أبن ـات من قی ً وتطمین لحوثي، تلقوا وعودا
  للرجوع إلى أسرھم، تحت مسمى "العفو العام" و"العودة إلى أحضان الوطن"، قبل أن یتم اختطافھم

    وقال المواطن   ،ابلغ مواطن بمدینة عدن عن فقدان والده منذ عـصر أمس  :2019 أغـسطس  30بتاریخ
ــر أمس ــيء  ،الجمعة  فارس ھرھرة ان والده مفقود منذ عص ودعا فارس من یتعرف   ،وال یعرف عنھ ش

  .علیھ التواصل معھ على األرقام (نتحفظ على ارقامھم)

    ـابان یدعیان (  :2019 أغسـطس  31بتاریخ ـالح -1اختفى ش ـالح أحمد النعمي)  -2  .زكي ناصـر ص ص
ـابین عن اختفاءھما في ظروف غامضـة منذ   ،في ظروف غامضـة بالعاصـمة عدن مغرب وأفاد ذوو الش

ـابین أنھما خرجا من منزل والد زكي ناصـــر في مدیریة المعال بوقت   ،یوم أمس الجمعة وقال ذوو الشــ
 .المغرب من مساء أمس الجمعة ولم یعودا حتى اآلن

    ـان الســوائي"    :2019ســبتمبر    3بتاریخ عام تدرس  11اختطفت طفلة تدعى "آیة عمر محمد شــمسـ
المواطن عبدهللا مھدي القاضــــي زوج والدة الطفلة فادة  وا  ،بالصــــف الخامس اســــاســــي بقریة المعافر

ـاآلتي دھـا  :ب ذ ثالث ســـــنوات، وســـــفر واـل ـا مـن دتھ ذ تزوجي بواـل ة زوجتي وھي تعیش معي مـن ة إبـن آـی
بوعین والدتھا وضـعت وتعرضـت لمضـاعفات بـسبب الوالدة، ما جعلنا نأخذ "آیة" إلى  للـسعودیة، قبل أـس

ـألنا  ،لالعتناء بھامنزل جدتھا في قریة "بني سـرور"  ھل  :تفاجأنا ظھر الیوم بأتصـال من خالة الطفلة تس
آیة عندكم روحت أمس؟ أبلغناھا بأنھا غیر موجودة ولم تـصل، فقالت لنا بأنھم أرـسلوھا عـصر یوم أمس 

ممرضـة"  "م مع واحدة من جیرانھم "تعمل صـحیة في المركز الصـحي للمعافر2019سـبتمبر   1األحد  
دتھا قالت أنھا تركت الطفلة عصـر أمس في "المثلث" وقالت لھا روحي للبیت "تُقدر بدورھا وبحسـب إفا

ـافة بین المثلث ومنزل الطفلة قرابة  ً على األقدام  5-7المســـ ــیرا توجھت بعدھا لمنازل األھل   "دقائق ســ
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ً إلى مدیر البـحث في المعـافر وقدمت بالغ رســـــمي لھ  ،للتـأكد ھل آیة عـندھم، فلم أجدھا م فتوجـھت فورا
ولم یتخذوا أي اجراء أو   ،قدم بالغ وروحت ولو في شــي بنتواصــل معك  :فقالوا لي  ،عن إختفاء الطفلة

تر  ،خرجوا للتحقیق ــلحین اثنین فوق مُ ـافوھا مع مسـ ــخاص أنھم شــ ــلنا خبر من بعض االشـ ومن   ،وصـ
 ،"لقة المغرب أحاول التواـصل مع ھؤالء األـشخاص للتأكد من ـصحة ذلك ولم اـصل لھم كون أرقامھم مغ

ــبتمبر اعلن اللواء   6وفي بتاریخ   ــیتم   35ســ مدرع عثورھم على الطفلة بمنزل خالھا اخو امھا وانھ ســ
ــیة إلى النیابة ــرة  7وبتاریخ    ،احالة القضـ ــبتمبر عثر على الفتاه التي اختفت منذ یومین من قریة صـ سـ

ـایخ في مدیریة مودیة ــدر أمني في إدارة البحث بمدیریة مودیة ا  ،المشـــ نھ بعد عملیات بحث وقال مصــ
عام) عثر علیھا في منزل والدتھا (المنفصــــلة عن ابیھا)  14موســــعة عن الفتاة (أروى ســــالم عوض  

ــبوه ــرة المشـــایخ   ،بمدینة خورة بمحافظة شـ ــیل الواقعة أن البنت غادرت منزل ابیھا في صـ وفي تفاصـ
أن البنت تعاني من حالة  حیث  ،بمودیة دون إـشعارھم لتذھب إلى منزل والدتھا في خورة بمحافظة ـشبوه

ـایخ بمودیة عقب   ،نفســیة ـارھا إلى منزل ابیھا بصــرة المشـ وأكد المصــدر األمني أن الفتاة قد تم إحضـ
  زیارتھا ألمھا في منطقة خورة بمحافظة شبوة.

   حیث تم  ،ســنھ ١٢اختطف طفل یُدعى إبراھیم احمد حســین النجاشــي عمره   :2019ســبتمبر   3بتاریخ
 .أیام ٧ھولین بمدینة الحدیدة منذ اختطافھ من قبل مج

    وجاء في بالغ االختفاء: االـسم   ،ابلغت اسـرة من لحج عن اختفاء احد ابنائھا :2019سـبتمبر    7بتاریخ
وطالبوا من لدیھ معلومات   ،ولم یعد الى یومنا ھذا28/8علي فضــل علي الجدع /خرج من منزلھ تاریخ/

  .االتصال على عملیات امن الحوطة

    اختفى طفل یُدعى (محمد عبدهللا علي عجالن) من منطقة الكدن التابعة  :2019ســـــبتمبر   11الحدیدة
  .ث كان اختفؤه بصورة غامضةحی ،لمدیریة الضحي

   أكتوبر  14اختفت ظھر األحد الماضـي "براءة" ابنة الصـحفي في مؤسـسـة  :2019سـبتمبر    17عدن
ــمود  ،عام  17فھد سیف والتي تبلغ من العمر   بعد ان خرجت من منزلھم في منطقة الرزمیت بحي الصـ

ھ أختـفت ظھر أمس االول بـعد خ ل "فـھد"، بـان ابنـت ھ بكریتر واـكد الزمـی روجھـا من المنزل بكریتر ذاھـب
د ذھـبت ألـخذ  دھـا في العـمل وامھـا كـاـنت ـق ة القلوـعة في الوـقت اـلذي كـان واـل الى منزل ـجدھـا في منطـق
ابنھا االصــــغر من المدرســــة برفقة ابنھا األكبر، لكن لیتفاجئوا بعد ذلك انھا لم تصــــل الى منزل جدھا  

طریق المؤادـیھ الى مبنى الجوازات.. ان البـنت لم وتبین من خالل كـامیرات مراقـبة موجودة على نفس ال
ـام  ـا وق ـا من الحي للـذھـاب الى منزل جـدھ ـان من المفترض خروجھ ذي ك ـام واـل تخرج الى الطریق الع
ــرطة كریتر وادارة أمن عدن عن اختفاءھا لكن دون أي تحرك او جدوى وبدورنا  ــم ش والدھا بإبالغ قس

ــی ــد كل من مأمور مدیریة كریتر خالد س دو ومدیر أمن عدن بالتحرك العاجل بالبحث والتحري عن نناش
 الشابة "براءة"

   ـاب عدنان السـید بسـبب رفعھ لصـورة ھادي یوم أمس في الوقفة  :2019سـبتمبر    17عدن اختفاء الش
ً بجرائم المداھمات للمنازل و بعد   ً بعد أن 24اإلحتجاجیة بعدن تندیدا ـاب مخفیا ـاعة فقط أصـبح ھذا الش س

 .اإلمارات منزلھ بخور مكسرات داھمت ملیشی

    اقدم مسلحون مجھولون على اقتحام منزل االستاذ "علي راوح العبسي" مدیر   :2019سبتمبر    28تعز
  .عام الموارد المالیة في المحافظة وتم اختطافھ في المعھد التقني بمنطقة الحصب
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    اقدم قیادي حوثي اختطاف فتاة بصــنعاء أثناء عودتھا من مقر عملھا، وفق  :2019أكتوبر    2صــنعاء
وقال الســكان إن فتاة في العاصــمة  2019أكتوبر/تشــرین األول    2ألربعاء  ما أفاد بھ ســكان محلیون، ا

صنعاء، نجت من محاولة اختطاف من قبل القیادي في ملیشیات الحوثي أحمد الفران، بمدیریة الصافیة، 
بینما كانت عائدة من عملھا وذكر السـكان، بأن المدعو أحمد الفران حاول سـحب الفتاة إلى السـیارة أثناء 

ھـا من عملھـا، ومنع المـارة من الـتدـخل ـبدعوى أن المســـــأـلة عـائلـیة بینمـا ال تربـطھ في الحقیـقة أي عودت
ً، إال أنھا تمكنت من مقاومتھ والذت  ً مبرحا ــربا ــرب الفتاة ضـ ــلة قرابة بالفتاة وأقدم الفران على ضـ صـ

  بالفرار.

    ــالم انعم" یبلغ    :2019أكتوبر    4تعز ــنة حیث   14من العمر  اختفى شـــاب یُدعى "أبراھیم عبد السـ سـ
ــي   ــباح یوم الثالثاء الماض ــرتھ بأنھ منذ ان خرج ص أكتوبر من منزلھم بقریة القحیم بمنطقة   1أفادت اس

 .شرعب الرونة تعز ولم یعثر علیھ حتى اللحظة

   افاد ـسكان محلیون بالعاـصمة ـصنعاء بانھ و في یوم الجمعة الخامس من دیـسمبر   :2019\12\5بتاریخ
ً یوم الجمعة اختفت طفلة تدع ى "ســمیة عبد المحســن األســلمي" اختفت في الســاعة الســادســة من مســاء

"ـسمیة عبد المحـسن األـسلمي" اختفت في   ،الماـضیة من أمام منزلھا بشـارع عـشرین في العاـصمة ـصنعاء
ـارع عشـرین في العاصـمة صـنعاء  ً یوم الجمعة الماضـیة من أمام منزلھا بش ـاء ـادسـة من مس ـاعة الس الس

ـ  كان بأن أھالي الطفلة أبلغوا الجھات المعنیة وســلطة األمر الواقع الحوثیین بصــنعاء عن واوضــح الـس
  .اختفاء طفلتھم ولكن دون جدوى وما یزال مصیرھا مجھول وال یعرف عنھا شیئا

    دالرب  :2019أكتوبر   11صـــــنعـاء اختطف مســـــلحون مجھولون الخمیس، البرفیســـــور توفیق عـب
لطب النســاء والتولید، من میدان الســبعین (وســط صــنعاء) حیث وأفاد   البصــیلي، رئیس الجمعیة الیمنیة

ــور  ح أنھا تابعة لجماعة الحوثي، قامت باختطاف البروفیسـ ــلحة یرجّ ــر مسـ ــكان محلیون بأن عناصـ سـ
وطـاـلب االتحـاد العـام لنقـابـات المھن الطبیة،   ،البصـــــیلي بـعد ظھر الخمیس، واقتـادـتھ إلى جـھة مجھوـلة

ً إلى ـسلطات األمر الواقع ف ي صـنعاء، بتحمل المـسؤولیة الكاملة عن ـسالمة البروفیـسور البصـیلي، داعیا
ً أن عملیة االختطاف لیسـت سـیاسـیة كما حذر من االسـتمرار في   ،سـرعة اإلفراج عنھ أینما كان، مؤكدا

ً إلى أن حادثة االختطاف تمت دون أي مســوغ قانوني ویرأس   ،اختطاف البروفیســور البصــیلي، مشــیرا
سور البصیلي قسم أمراض النساء والتولید بكلیة الطب جامعة صنعاء، إلى جانب كونھ أحد أبرز البروفی

  المتخصصین في مجالھ على المستوى العربي.

    عـصر طفلة تدعى / ـشیماء ھاـشم   3اكتوبر السـاعة  26اختفت یوم الـسبت   :2019اكتوبر    26ـصنعاء
فروة وكانت البـسھ فنیلة   -أمام منزلھم في ـشعوب من    ،ـسنوات 8  الحـسوـسة تبلغ من العمر/  عبدهللا علي

 .وبنطلون

   عـامـا 48اختـفت امرأة ـتدعى (محـمده علي یحي الودـیدي) تبلغ من العمر ( :2019أكتوبر   24ـعدن (
نازحة من مدینة الحدیدة تقیم بمخیم زھراء خلیل بمدیریة دار ســعد بمدینة عدن وافادا ولدیھا بانھما قاما 

ـف ـفى خاص یوم الخمیس  بإسـعافھا إلى مسـتش أكتوبر وأفاد اخوھا بأن ولدیھا  24ى درة الدار وھو مسـتش
ذھباء لمتابعة إجراء الفحوصات وشراء األدویة لھا وعندما عادا إلى قسم اإلسعاف بالمستشفى تبین لھما 
بان والدتھما لیســت موجودة فســألوا األطباء والممرضــین فأفادوا بأنھما غادرت وبعد بحث مضــني من 

ل األسرة قاموا بابالغ الشرطة وطالبوا المستشفى لعرض تصویر كامیرات المراقبة فما كان من إدارة قب
أكتوبر أفادت إدارة المسـتشـفى بان توثیق كامیرات   29إال أن تھربت إلى ظھر الیوم الثالثاء    المسـتشـفى

 المراقبة لیوم الخمیس قد مسح بسبب عطل في الكامیرات
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  ـاعات من اختطافھ من امام   :2019نوفمبر    12 عدن ــلحون مجھولون طالب جامعي بعد ســ اطلق مسـ
كلیة اآلداب بمدیریة خور مكســربعدن وقام مســلحون مجھلون یســتقلون طقم, باختطاف طالب من امام 
كلیة اآلداب بعد تھدیده بالـسالح, حـسب ـشھود عیان, قبل ان یھربوا إلى جھة غیر معروفة وقال مصـدر 

ي ان المســلحین قاموا بإطالق ســراح الطالب بعد ســاعات من اختطافھ وعاد إلى منزلھ ولم یكشــف محل
  المصدر لصحیفة "عدن الغد" عن تفاصیل أخرى.

  افاد شـاھد عیان بان عدد من الجنود المنتمین الى مایسـمى القوات المشـركة   :2019نوفمبر 17  الحدیدة
  .د بلعوص یوم أمس المغرب من قریة النخیلة بالدریھميباختطاف العاقل احم قاموا بالساحل الغربي

    یر أحمد حمود الورد" اختفى بقریة   أفاد ـسكان محلیون :2019نوفمبر   22إب من إن طفال یُدعى "مـش
 "ضبرین" العبس بمدیریة الشعر في ظروف غامضة.

    یاـسري وزمیلھ أكدت مصـادر میدانیة انھ تم اختطاف موزعا ـصحیفة زكریا ال  :2019نوفمبر    25تعز
ـامي حمود من قبل نقطة الشـرطة العسـكریة بمنطقة الضـباب، التي تبعد ( ) كم عن المدخل الجنوبي 3س

الغربي لمحافظة تعز، حیث تم نقلھم إلى سـجن االسـتخبارات العسـكریة ومصـادرة جمیع نسـخ الصـحیفة 
  المخصصة لمدینة تعز. لقد تم أطالق سراحھم بوقتٍ الحق في الیوم التالي.

  ســــــنة في ـمدیـنة ذمـار الواقـعة تـحت 14اختـفت أمس طفـلة تبلغ من العمر(  :2019دیســـــمبر   4ذمـار (
أن أســرة الطفلة أكدت أن ابنتھم   ،ســیطرة جماعة الحوثي وأوضــح ناشــط حقوقي فضــل عدم ذكر اســمھ

خرجت من المدرســة ولم تعد إلى منزلھا وأضــاف أن أســرة الطفلة أبلغت عن اختفائھا لكن لم تجد حتى 
ً في حاالت اختفاء الفتیات  اآلن أي تفاصــــیل عن حادثة اختفائھا وأشــــار المصــــدر إلى أن ھناك تزایدا
ً أن خمس فتیـات في ـمدیـنة ذمـار أعلن أھـالیھم عن اختفـائھم خالل العـام  واألطفـال في ـمدیـنة ذمـار، مؤـكدا

كـشف عن أي تفاـصیل الجاري، وـسبعة أطفال تتراوح أعمارھم بین ـسبع إلى اثني عـشرة ـسنة، ولم یتم ال
  عن اختفائھم من قبل السلطات األمنیة.

   ــمبر   10عدن ــن عبید علي وھو أحد نازحي محافظة   :2019دیسـ ــكندر حسـ اختفى مواطن یدعى اسـ
وقالت األســـرة " أن اســـكندر البالغ من   ،الحدیدة خرج من منزلھ الواقع بمحافظة عدن ولم یُعد إلى اآلن

الواقع بمدرسـة النازحین في مدیریة دار سـعد محافظة عدن ولم یعد   خرج من منزلھم ) عاماً 75العمر (
فیما خرج من منزلھم ولم یعرف عنھ أیة معلومات ،حتى اللحظة وأكدت األسـرة " بأنھ یعاني من اكتئاب

  .إلى أین ذھب

    ـاء الیوم  :2019دیسـمبر   7صـنعاء اختفت طفلھ تدعى "سـمیة عبدالمحسـن األسـلمي" قبل صـالة العش
ــرین و  ،الجمعة ــرة الكائن في تقاطع شـــارعي عشـ ــرة   ،16قرب منزل األسـ وافاد احد المقربین من اسـ

ـفیات ـام الشـرطة  ،الضـحیة بأن األسـرة بحثت عن طفلتھا في المسـتش ـار   ،بعد إبالغ اقس دون جدوى وأش
 .إلى أن بعض األسر تحاول التكتم على مثل ھذه القضیة خشیة السمعة وثقافة العار

    للغات   2019دیسـمبر   9صـنعاء االثنین ً داھمت عناصـر مسـلحة تابعة لمیلیشـیا الحوثي بصـنعاء معھدا
ھمة وكـاـنت تـلك الـمدا  ،في منطـقة ـحدة وســـــط العـاصــــــمة وقـاـمت بـاختطـاف نســـــاء یعملن في المعـھد

ــمة  واالختطاف بتوجیھ من قیادي في جماعة الحوثي یعتقد أنھ مدیر للبحث الجنائي التابع لھا في العاصـ
لتبریر عملیة االختطاف   ،حیث تم تلفیق تھم مخلة بالشــرف واألخالق، من بینھا تھمة الدعارة  ،صــنعاء

  .واإلخفاء القسري
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    طفل "ابراھیم شوقي شمسان   عصرا  4ة العند الساع  اختفى الیوم الجمعة :2019دیسمبر    13صنعاء
وافاد "ودیع حامد" عم الطفل   ،في صنعاء اثناء عودتھ من المذاكرة من بیت الجیران عاما) 12(  طاھر"

مشیرا ان الطفل یعرف المكان جیدا ولیس وألول مرة یختفى   ،في ظروف غامضة  بان ابن شقیقھ اختفى
ة العم ومـازال البـحث جـارى عـنھ حتى ـھذه اللحـظة وواـصــــ  ة اختطـاف ابـن ــل عملـی ـالقول بـعد فشـــ ل ب

  عبداللطیف شمسان طاھر یوم امس في ریف تعز اختفى ابن اخیھ الیوم في صنعاء بظروف غامضة.

   قال أھالي الشاب "حمزة محمد الشعراني" إن مصیر الشاب مجھوال بعد  :2019دیسمبر   13سقطرى
رى وأضاف أھالي الشاب لـــــموقع "الموقع یوما من عزمھ السفر إلى أرخبیل سقط 24مضى أكثر من  

عاما، وصـل إلى مدینة المكال قادما من محافظة إب وابلغ أسـرتھ  20بوسـت" أن حمزة البالغ من العمر  
أنھ متجھا إلى ســـقطرى للبحث عن عمل إلعالة أســـرتھ المتردیة دخلھا وبحســـب أھالي حمزة وھو من 

ـقطرى للعمل في أھالي وادي الدور مدیریة العدین فإن ابنھم ان   ـفر إلى سـ نوفمبر   20قد عزم على السـ
الماضـي لكنھ لم یعد أو یتواصـل مع أفراد أسـرتھ، حتى لحظة كتابة الخبر وفقا لألھالي فإن حمزة سـافر 
مع رفاقھ إلى ســقطرى عبر البحر وھي رحلة تســتغرق یومین فقط لكنھ لم یصــل إلى ســقطرى ولم یعد 

ســـواحل الیمنیة غادر حمزة من میناء الشـــحر یوم األربعاء إلى أســـرتھ وحســـب بالغ مصـــلحة خفر ال
ً إلى جزیرة سقطرى على متن سفینة مع أربعة أفراد بحارة من أبناء سقطرى   20الموافق   نوفمبر متجھا

وـشخص من حضـرموت باإلضـافة إلى ـشخصـان مرافقان من محافظة إب وـشخص آخر مجھول الھویة 
ال توجد أي أخبـار أو معلومات عن   -لحـظة كتـابة الخبر-إلى  إلى جانب اطنـان من البضـــــائع المختلـفة و

  العبري المفقود "الحمید

   ین محمد البعـسي" وھو أحد أبناء مدینة الـسالم   مواطن  :2019دیـسمبر   16عدن یُدعى "مصـطفى حـس
ً خرج من منزلھ الواقع28بعدن خرج من منزلھ ولم یُعد وقالت األســرة" إن أبنھا البالغ من العمر(  )عاما

في مدینة السـالم بالعاصـمة عدن ولم یُعد حتى اللحظة وأكدت األسـرة" بأنھ یُعاني من حالة نفسـیة، فیما 
ً إلى شارع الحب بالشیخ عثمان، وبعدھا لم یُعد إلى المنزل   .خرج من منزلھ متجھا

   ـالم محمد وھو أحد أبناء منطقة بئر أحمد في   :2019دیســـمبر   17عدن مواطن یُدعى مازن أحمد ســ
ً خرج من منزلھ 35عدن خرج من منزلھ ولم یعد وقال شـــــقیق مازن" إن أخاه البالغ من العمر ( ) عاما

ُ ما یقارب نصـف شـھر ولم یُعد حتى اآلن  الكائن في منطقة بئر أحمد بمدیریة البریقة العاصـمة عدن منذ
 .وأكد " بأن شقیقھ یُعاني من حالة نفسیة
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وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو   التعذیب -3
  المھینة أو  الالإنسانیة

مع أن الدســــتور یحظر صــــراحة التعذیب بكل أشــــكالھ وتحت كل   
ـانیة أو المھینة  ،الظروف ــیة أو غیر اإلنســ وكما   ،بما في ذلك المعاملة القاسـ

ـابقـة ـال في األعوام الســــ ـائ  ،ھو الح ّق الملتقى الوطني عـدد من وق ع فقـد وث
ــیات الحوثي وقوات األمن الحكومیة بما   :االنتھاكات قام خاللھا كال من ملیش

ــیات الموالیة للحكومة ــلحي المیلیش ــلحة التي   ،في ذلك مس ــكیالت المس والتش
ة األفراد وـعذبتھم خالل   ،تـندرج تـحت قوات الحزام االمني أســـــاءت معـامـل

ل المحـاكمـة ـال واالحتجـاز قـب ـات االعتق ة  ،عملی ـاء   ،وبعـد اإلداـن ـاد ســـــجن وأف
ـابقون ـالیب التعذیب وســـوء  ،ومعتقلون ســ بوجود نطاقات واســـعة من أســ

 .المعاملة وحاالت إساءة المعاملة أثناء االستجواب في ظروف معینة

كمـا ظـلت الظروف في بعض الســـــجون ومرافق االحتجـاز   
ـاءات البدنیة وعدم إمكانیة  قاســـیة ومھددة للحیاة بســـبب االكتظاظ، واإلســ

ــول على  ــحي والرعایة الطبیة الوصـ ــرف الصـ  ،نحو كافٍ إلى مرافق الصـ
وأفـادت وزارة الـعدل بـعدم توافر المســـــاكن الكـافـیة إلیواء النزالء من ذوي 

 .االحتیاجات الخاصة

ــواء التي تدیرھا    ــجون واالحتجاز س ولم تتوفر للنزالء في مرافق الس
ة وال  ـافـی ـاه الحكومـة أو التي تقع خـارج ســـــلطـات الحكومـة األطعمـة الك می

كما كانت إمكانیة الوصـــول إلى الرعایة الطبیة   ،الشـــرب في بعض األحیان
ولم تتوفر في بعض مرافق االحتجاز صـیدلیة أو مسـتشـفى في   ،غیر منتظمة

وأفادت السلطات بأن الصیدلیات حتى لو كانت موجودة لم یكن لدیھا   ،الموقع
   .ما یكفي من المستلزمات

النسـائیة إلى مرافق مناسـبة لرعایة غالبا ما افتقرت السـجون    
الذین یسـمح القانون ببقائھم مع أمھاتھم حتى سـن الرابعة.   ،أطفال السـجینات

األمر اـلذي زاد من ســـــوء   ،وكـاـنت مرافق البنـیة التحتـیة مـحدودة ومـتداعـیة
الظروف الصــحیة والحد من القدرة على الحصــول على میاه الشــرب ونجم 

  دیئة من الطعام في الكثیر من مرافق السجن.عن ھذا الوضع إعداد نوعیة ر

أعلـنت الحكوـمة أنھـا اتـخذت خطوات موثـقة لعالج ادعـاءات   :اإلدارة  
ســوء المعاملة في المرافق الحكومیة التابعة لھا إال أن مدى تلك الخطوات لم 

ـفة كلیة ً بصــ ــلطات الحكومیة مرارا بأنھ ھنالك   ،یكن معروفا وقد أعلنت السـ
  .امھا األمنیةمن ینازعھا في مھ

عــدد  2019خالل العــام  )NFHR(وثق الملتقى الوطني   
تعرض لھـا عدد من المعتقلین / ات   ،تـعذیب وســـــوء معـامـلةواقـعة   )180(

(أمانة سجلت  ،محافظة  )14(في   ،والسجناء / ات والموقوفین بشكل تعسفي
ــنعاء)  ــمة ومحافظة صــ ــبة ب العاصــ تلتھا   ،واقعة انتھاك  )42(أعلى نســ

ـافظـة  ـاك) 39(ب (الحـدیـدة) مح ـافظـة   ،واقعـة انتھ ) 27(ب (عـدن) ومح
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(شـــــبوه) ومحافظة    ،واقعة انتھاك)  14(ب (تعز)  ومحافظة   ،واقعة انتھاك
ومحـافـظة   ،واقـعة انتھـاك) 13(ب (إب) ومحـافـظة   ،واقـعة انتھـاك) 14(ب 

 ،انتھاك وقائع  ) 8(ب (الضــــالع)  ومحافظة    ،واقعة انتھاك) 9(ب (مارب) 
ب (المحوـیت) ومحـافـظة    ،وقـائع انتھـاك) 3(ب (حضـــــرموت)  ومحـافـظة 

(ذمار) ومحافظة   ،وقائع انتھاك) 3(ب  (أبین)  ومحافظة    ،وقائع انتھاك)  3(
ـاك) 2(ب  ـاك) 2(ب (لحج) ومحـافظـة   ،واقعـة انتھ ومحـافظـة   ،واقعـة انتھ

  .واقعة انتھاك) 1(ب (البیضاء) 

قائمة أشھر   (أكتوبر)تصدر شھر  ،تلك الوقائع من شھر آلخر  تفاوت  
 ،واقـعة انتھـاك  )35(من حـیث ـعدد وقـائع االنتھـاكـات المرصـــــودة ب   العـام

ة أشـــــھر العـام على النحو المبین بـجدول  ة الوقـائع على بقـی فیمـا توزـعت بقـی
  :أدناه )9(الرسم البیاني رقم 

  

وقائع التعذیب وسوء ) یوضح توزع 9جدول الرسم البیاني رقم (
  2019المعاملة في المحافظات خالل العام 

  
    

بلغ عدد المعتقلین / ات والـسجناء / ات والموقوفین / ات بـشكل       
منھم   ،ضـحیة )1177(تعسـفي الذین تعرضـوا ألعمال تعذیب وـسوء معاملة  

توزعوا بین المحافظات على النحو المبین بالجدول التوضیحي   ،امرأه) 60(
  :أدناه )14(رقم 
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والسجناء / ات  ) یوضح توزع عدد المعتقلین / ات 14جدول رقم (
والموقوفین / ات بشكل تعسفي الذین تعرضوا ألعمال تعذیب وسوء 

  2019معاملة بالمحافظات خالل العام 

 االجمالي  عدد النساء منھم  المعتقلین / السجناء / الموقوفین  المحافظة  م
 159 43 116 أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء  1
 128 0 128 عدن 2
 105 0 105 تعز 3
 180 17 163 الحدیدة  4
 27 0 27 حضرموت  5
 44 0 44 حجھ  6
 45 0 45 أبین  7
 39 0 39 صعده  8
 37 0 37 لحج  9

 25 0 25 المحویت  10
 35 0 35 مأرب 11
 77 0 77 شبوه  12
 12 0 12 الجوف  13
 24 0 24 ریمھ 14
 58 0 58 الضالع  15
 20 0 20 عمران 16
 35 0 35 البیضاء  17
 47 0 47 ذمار 18
 6 0 6 المھرة  19
 70 0 70 إب  20
 4 0 4 سقطرى  21

 1177 60 1117 االجمالي 

  

ب وغیره من ضـــــروب        ـال التعـذـی ـأعم ـائمـة ب ـات الق بلغـت الجھ
قائمة تلك (میلیشــیات الحوثي)  تصــدرت   ،جھات) 5(المعاملة الغیر انســانیة  

بـارتكـابھا (الســـــلطـات األمنـیة)  تلتھـا    ،واقـعة انتھـاك) 92(الجھـات بـارتكـابھـا  
ـاك) 59( ـا    ،واقعـة انتھ (قوات الجیش الموالي لحكومـة الرئیس ھـادي) یلیھم

(المجامیع والمیلیشـیات المسـلحة المنضـویة و   ،واقعة انتھاك)  19(بارتكابھم  
ـاحل الغربي")   ــتركة في السـ ــمى "القوات المش وقائع )  7(بارتكابھا  تحت مس

ــلو    ،انتھاك ــیات المسـ بارتكابھا حة الموالیة لحكومة الرئیس ھادي) (المیلیشـ
  .وقائع انتھاك) 3(
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للتعذیب وغیرة من تفاصـــیل عدد من الحاالت التي تعرضـــت   )8(یوضـــح المرفق رقم    
على النحو   2019خالل العام  تعرض لھا (الـسجناء والمعتقلین والموقوفین)ـضروب المعاملة القاـسیة 

    :الوارد أدناه

    یدعى (علي قتل احد المعتقلین لدى میلیشـیا الحوثي بالعاصـمة صـنعاء و  :2019 أغسـطس  14بتاریخ
ة) اـلذي یبلغ من العمر   ده كزاـب ـأثرا من عملیـات التـعذـیب الوحشـــــي اـلذي  ،عـامـا 20عـب حـیث توفى مت

ــیا الحوثي التي تتھمھ مع آخرین في   في معتقل األمن القومي بصــنعاءتعرض لھ   ــلحي میلیش على ید مس
الشاب   وینتمي  ،ویخضعون للمحاكمة في جلسات غیر علنیة  ،قضیة مقتل القیادي الحوثي صالح الصماد

ـافة إلى   ،(علي) إلى قریة دیر كزابة بمدیریة القناوص محافظة الحدیدة وھو تیم وفقیر معدم  المقتول إضـ
في الوقت الذي یواجھ تھمة إرســـــال إحداثیات للتحالف   ،م الھاتف وال یمتلكھأنھ أمي ال یجید اســـــتخدا

  .العربي

    ــادر محلیة بان میلیشــــیا محلیة تتبع محافظ محافظة  :2019یولیو    3بتاریخ ة افادت مصــ َ ر ْ ھ َ م ْ راجح   ٱل
ـفى   باكریت قامت بمنع الصــحفي یحیى الســواري من تصــویر مواطنین جرحى كانوا یرقدون بمســتشـ

ونقلھ  اعتقالھمصادرة جواز سفره وكل وثائقھ ووقامت ب  ،الغیضة بعد أن أصیبوا برصاصھا بوقتٍ سابق
وقد افاد السـواري بانھ   ،2019 أغسـطس 27لیتم االفراج عتھ في تاریخ    ،بین عدة سـجون غیر رسـمیة

حوزتھم، "ال أســـــتطیع الذھاب لمحافظات أخرى وال الســـــفر خارج الیمن ألن ب :تعرض للتعذیب قائال
وذكر كذلك في منـشوره، "طوال فترة االعتقال   ،باإلضـافة إلى أن أخي ما یزال مخفي قـسریا لدیھم أیضـا

ــوب العینین ویداي مقیدة إلى ظھري ٍ معصـ ــجن في التحقیق   .لم أكن أدري أین أنا، تم نقلي ألكثر من سـ
 ،أخي الصـغیر بدر   تعرضـت لتعذیب شـدید نفسـي وجسـدي وصـل لحد الصـعق بالكھرباء والتھدید بقتل

مضـــیفا بقولھ "أضـــربت عن الطعام لمدة أســـبوع كامل مطالبا بتســـلیمي للنیابة العامة لكنھم في النھایة 
قبل خمسة  2019أغسطس /آب    22" واضاف قائالً، "نقلوني آخر مرة في .أجبروني على األكل بالقوة

معســكر للشــرطة العســكریة حدیث أیام من كتابة ھذا المنشــور إلى زنزانة أشــبھ بمكب نفایات بداخل  
 .االنشاء، وجدت في زنزانتي الجدیدة فرصة للھروب من السجن ومن ھاجس اإلنتحار المزمن"

   توفى األســتاذ التربوي "علي عبدهللا حســن العمار" الیوم الخمیس في ســجن    :2019ســبتمبر   5بتاریخ
یا الحوثي یاـسي بالعاصـمة صـنعاء نتیجة تعرضـھ للتعذیب الـشدید على أیدي میلیـش اضـافة الى   ،األمن الـس

ـاـلھ ـا اـلذي تعرض ـلھ طوال فترة اعتق وتعرض المعلم والتربوي علي العمـار، اـلذي  ،اإلھمـال الصـــــحی
ــناف من التعذیب والتنكیل حتى وفاتھ داخل المعتقل، اختطفتھ میلی ــیات الحوثي قبل ثالثة أعوام، ألصـ شـ

وكان یشــغل وظیفة رئیس   ،وینتمي العمار، بحســب المصــادر إلى مدیریة حیس جنوب محافظة الحدیدة
  .قسم األنشطة المدرسیة في إدارة التربیة بمدیریة حیس

   دریھمي جنوب ـمدیـنة  أفـاد ـعدد من أبنـاء :2019ســـــبتمبر   6بتـاریخ ة اـل ـا بـمدیرـی ة العلی ة الجریـب قرـی
د الحبھي قـاموا بـاعتقـال  ة اـلذي یقوده الســـــلفي (الیـافعي) راـئ دة بـان أفراد من اللواء األول عمـالـق الـحدـی
مواطنین بریئین كانا یعمالن في أحد الحقول الزراعیة المجاور ألحد مواقع اللواء الذي تعرض لقصــفٍ 

بعد وقتٍ وجیز تم اعتقال المواطنَین (الضـحیتین) بحجة االشـتباه، بتھمة العمالة و  ،سـبتمبر 6حوثي یوم  
مع الحوثیین وأنھما یقدمان إحداثیات ضــد الســریة المرابطة ھناك وتم االعتداء علیھما بعنفٍ ووحشــیة، 

ً واسـمھ (حمدان علي شـماخ)، بینما یعاني اآلخر من إصـابات خ ً وعدوانا طیرة ما أدى لوفاة أحدھما ظلما
من جانبھم أوـصل األھالي القـضیة لرائد الیافعي وقال   ،من بینھا فقء عینیھ وال یزال في العنایة المركزة

 .أنھ سیحقق في الموضوع وأن الجناة تم احتجازھم
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    ـقر" و"أبو فاطمة" و"أبو حرب" ھم  :2019سـبتمبر   16صـنعاء ـادر إن المدعوین "أبو ص قالت المص
مسـؤولة في سـجن البحث الجنائي بالعاصـمة صـنعاء عن اختطاف واعتقال أبرز الشـخصـیات الحوثیة ال

ً وانتھاك أعراضـھن بالقوة وذكرت  ً وجسـدیا ً وتعذیبھن لفظیا المئات من الفتیات الیمنیات وإخفائھن قسـریا
ـادر أن المدعو "أبو حرب" یقوم بانتقاء الفتیات، خاصـة الصـغیرات، ویقوم بنقلھن لمدة یومین من  المص

ـارع الخمسـین، واالعتداء علیھن برفقة مشـرفین وقیادات سـجن الب حث الجنائي إلى "فیال" خاصـة في ش
حوثیة آخرین، بحـسب ما نقلتھ وكالة "خبر" الیمنیة عن مصـادرھا وأشـارت المصـادر إلى أن الكثیر من 
 المعتقالت انتھكت كرامتھن وأعراضـھن وانتحر بعضـھن إثر تعرضـھن للتعذیب واالعتداء الجنسـي في

  سجون الحوثیین، وسط تجاھل المنظمات المعنیة بحقوق اإلنسان لقضیتھن.

    أفادت مصادر أمنیة في صنعاء أن میلیشیات الحوثیة االنقالبیة قامت بنقل  :2019سبتمبر   21صنعاء
العشـرات من المختطفات المتواجدات في سـجون صـنعاء صـوب معتقالت سـریة تم تجھیزھا في أحیاء 

مة وأضافت المصادر أن قیادات حوثیة تسیطر على أجھزة البحث الجنائي والسجون سكنیة داخل العاص
ــجن  ــجن البحث الجنائي والس ــنعاء قامت بنقل عدد كبیر من الفتیات والمختطفات في س المركزیة في ص
ــتحداثھا في فلل  ــریة جدیدة تم اسـ ــجون سـ ــمیة وإرســـالھن إلى سـ المركزي والمعتقالت النســـائیة الرسـ

ة في أحیاء متفرقة، مشــــیرا إلى أن معظم المختطفات ھن من المناھضــــات لالنقالب وعمارات ســــكنی
الحوثي ولســیاســتھم اإلرھابیة واإلجرامیة وأوضــحت المصــادر إلى أن قیادات حوثیة بارزة تدیر عملیة 
ً وانتھـاك  ـا ــدی ً وجســـ ـا ً وتعـذیبھن لفظی ـائھن قســـــرا ـات وإخف ـات الیمنی ـات من الفتی ـال المئ اختطـاف واعتق

  ھن بالقوة وسط تجاھل المنظمات المعنیة بحقوق اإلنسان لقضیتھنأعراض

    توفي المعتقل "ســــلطان صــــالح الجدي" أحد أبناء محافظة المحویت   :2019ســــبتمبر    22صــــنعاء
ــنعاء تحت التعذیب ـاكنین بص ــنعاء  ،السـ ــیا الحوثي بص ــجون میلیش ووفقا إلفادة اقارب بإن توفي   ،في س

ــیطرة األربعاء الماضــي متأثرا بالتعذ ــجون الخاضــعة لس ــدي الذي تعرض لھ في الس ــي والجس یب النفس
وأشــار اقاربھ إلى أن المواطن "الجدي" تعرض لصــنوف من التعذیب الوحشــي خالل   ،میلیشــیا الحوثي

ً في أحد ســــجون الحوثین قبل أن یفارق الحیاة تحت التعذیب یذكر بان "الجدي"   ،فترة احتجازه قســــرا
ین أثناء اقتحام العاصمة صنعاء، وتم تعیینھ مستشارا في وزارة الخارجیة شارك في دعم ومساندة الحوث

ـالح مع الحوثین  10قبل أن یتم اختطافھ لمدة طویلة ولم یفرج عنھ اال بعد دفع   ،أثناء تحالف الرئیس صـ
ً اثنین من أبنائھ  ـادر أن الملیشــیات اختطفت مؤخرا ـافت المصـ ـاوي للملیشــیات وأضـ ملیون لایر، كرشـ

ـقت لھ تھمة أخرى وھي اشـتراكھ في مقتل إبراھیم للضـغط ع لى تسـلیم والدھم سـلطان الجدي الذي ألص
ــیة حتى فارق الحیاة   ،الحوثي حد قولھم ــي لیتم تعذیبھ بوحش ــیاس ــجن األمن الس ً في س ــجنھ مجددا وتم س

بت انھ األربعاء الماضـي طلبت الملیشـیا من أبناءه الحضـور السـتالم جثة والدھم والتوقیع علي أوراق تث
توفي وفاة طبیعیة، وتم االطالع علي جثتھ التي وجدوا فیھا كل أنواع الحروق والبقع الداكنة والصــــعق 

  .والثقوب المتفاوتة جراء التعذیب حتى الموت

   ـالح الشــاطر ( :2019أكتوبر    1عدن ــكیلي محمد قاید صـ ) عاما من أبناء مدیریة 34توفي الفنان التش
ــجون قوات الحزام أالمني التابع للمجلس االنتقالي الحدا بمحافظة ذمار بعد اإل ـاعات من س فراج عنھ بسـ

ــي  ــجن منذ اعتقالھ في یونیو الماضـ ــي الذي تعرض لھ داخل السـ  ،الجنوبي وذلك جراء التعذیب الوحشـ
وأفاد نوح الشــاطر شــقیق محمد الشــاطر أن شــقیقھ اعتقل قبل نحو ثالثة أشــھر من إحدى النقاط األمنیة 

ــري داخل مدینة عدن على مدخل مد ــجن س ــلحین المجلس االنتقالي وتم نقلھ إلى س ینة عدن، من قبل مس
ً في ـسجون مـسلحین المجلس االنتقالي لمدة  وأكد نوح في تـصریحات ـصحفیة, إن شـقیقھ ظل مخفي قـسرا
ـافر  ــي، وتلقى طلقات ناریة في بطنة وخلعت جمیع أضـــ ــھر تعرض خاللھا للتعذیب الوحشــ ثالثة أشــ

ــل كلوي حاد نتیجة أطرافھ، باإل ــرتھ حتى انفجرت، كما تعرض لفشـ ضـــافة إلى تعذیبھ بالكھرباء في سـ
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التعذیب المبرح الذي تعرض لھ واشار نوح الشاطر أن شقیقھ توفي في مستشفى ذمار العام أمس األحد، 
عقب وصـولھ الى مدینة ذمار بسـاعات، نتیجة توقف عمل الكلى بـسبب ما تعرض لھ من تعذیب وحـشي 

  سجون مسلحین المجلس االنتقاليداخل 

    ــط الحقوقي خالد العرافي في أحد   :2019أكتوبر   7البیضـــاء ــیا الحوثي احتجاز الناشـ ــل ملیشـ تواصـ
ــط أنباء تتحدث عن  ـادس على التوالي وس ــھر السـ ـاء للش ــریة بمدینة رداع بمحافظة البیضـ ــجونھا الس س

ة المحامي والحقوقي خالد تعرضــھ لتعذیب جســدي ونفســي في محبســھ فقد أوضــحت مصــادر من أســر
العرافي أنھا حصــــلت على معلومات من معتقلین ســــابقین كانوا محتجزین مع نجلھم في أحد ســــجون 
الملیشــیات في مدینة رداع قبل أن تفرج عنھم الملیشــیات قبل أیام تفید بتعرضــھ لصــنوف من التعذیب 

ـادس على التو الي منذ منتصــف شــھر مارس الجســدي والنفســي في معتقلھ الذي یقبع فیھ للشــھر السـ
الماضـي وأكدت أن الحالة الصـحیة البنھا خالد في تدھور مسـتمر بسـبب ما یتعرض لھ في محبسـھ من 
ـاس لھا من  ـالیب وحشـیة إلجباره على االعتراف باتھامات باطلة ال أس تعذیب جسـدي ونفسـي شـدید بأس

ــیات في تقا ـالح منظمات دولیة أدانت الملیش ــحة أبرزھا العمل لصـ ــحة تلك الص ــنویة نافیة ص ریرھا الس
ـفھا محملة قیادة الملیشـیات الحوثیة في مدینة رداع المسـؤولیة الكاملة عن  االتھامات الكیدیة بحسـب وص
ســـالمة نجلھم وعن حیاتھ وعن كل ما یتعرض لھ طیلة فترة اعتقالھ وناشـــدت أســـرة المحامي العرافي 

ـاة نجلھم المبعوث االممي الى الیمن مـارتین غریفـیث وـكل المن دـخل إلنقـاذ حی ة للـت ة واـلدولـی ظمـات المحلـی
والضـغط على الملیشـیات الحوثیة لإلفراج عنھ بصـورة فوریة ودون شـروط معتبرة اسـتمرار احتجازه 
ً في  توریا تھ لنشـاطھ الحقوقي المكفول دـس غیر قانوني واخفائھ القـسري عن أوالده وأـسرتھ بـسبب ممارـس

الشــــعب   من جرائم الحرب الذي ترتكبھا الملیشــــیات الحوثیة بحق أبناءالقوانین المحلیة والدولیة بأنھا  
  الیمني عامة وبحق المدافعین عن حقوق اإلنسان بصفة خاصة

    قالت المنظمة الوطنیة لإلعالمیین "صــدى"، مســاء الثالثاء، إن الصــحفیین   :2019أكتوبر   9صــنعاء
المختطفین في ـسجون الحوثیین للعام الخامس على التوالي یعانون من أمراض فتاكة أقعدت بعـضھم عن 
ــحفي المختطف لدى جماعة الحوثي  الحركة وأفادت المنظمة أنھا تلقت بالغات ومعلومات تؤكد أن الص

ذ  ــداع  أعوام/ 5مـن ة العینین) وبـات یعـاني من صـــ د تعرض لـتدھور مریع في نظره (رؤـی حـارث حمـی
مسـتمر أصـبح یحتاج إلجراء عملیات جراحیة للعیون وكشـفت عن إصـابة الصـحفي عبد الخالق عمران 
ــحفي "عصــــام أبو الغیث"، مصــــاب بالروماتیزم بدأ تأثیره على القلب  بانزالق العمود الفقري، والصــ

ل كبیر أیضــا وأضــاف: أما الصــحفي ھشــام طرموم أصــبح یعاني من مرض الكبد وتدھور نظره بشــك
ـاب بحالة نفسـیة، وصـالح  ـفي مص ـام الیوس ـاب بمرض السـكر وقرحة المعدة، وھش وأكرم الولیدي مص
القاعدي مصــاب بضــعف حاد وســوء تغذیة، وتوفیق المنصــوري مصــاب بمرض الكبد وتدھور النظر 

ــتنكرت المنظمة اإل ـا واس ــتمرار اختطاف الصــحفیین من قبل جماعة الحوثي منذ  لدیھ ایضـ  ٥عالمیة اس
أعوام وتعرضـــھم للتعذیب الذي تســـبب في إصـــابتھم بأمراض خطیرة وفتاكھ واســـتھجنت التعامل الال 
ــحیة  ــول على الرعایة الص ـاني الذي تتعامل بھ الجماعة مع المختطفین وتمنعھم من حقھم في الحص إنسـ

نھا تمنع عنھم المالبس التي تقدم إلیھم من اھالیھم وطالبت باإلفراج الفوري والدواء والغذاء ناھیك عن ا
عن الزمالء الصــــحفیین وااللتزام بمعالجتھم وتعویضــــھم ما خســــروه جراء ســــنوات االختطاف التي 
ــلیب  ــط حقوقھم وطالبت األمم المتحدة ومنظمة الصـ ــجونھا تم خاللھا حرمانھم من أبسـ ــوھا في سـ عاشـ

ــتخدامھم االحمر الدولي بت ــحفیین ومنع اسـ ــؤولیتھا اإلنســـانیة واالخالقیة في اإلفراج عن الصـ حمل مسـ
ـفقات تبادل  كورقة تفاوضـیة او محاولة اسـتخدامھم كورقة رابحة لإلفراج عن أسـرى من قیاداتھا في ص
ــانیة بحتة  مع الحكومة الشــــرعیة ولفتت المنظمة في بیانھا إلى أن الصــــحفیین المختطفین قضــــیة انســ

  لتعامل مع قضیتھم على أنھا سیاسیة او ورقة من أوراق الحرب.وترفض ا
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    بدأ ثالثة مختطفون في سـجن الثورة بصـنعاء إضـرابا مفتوحا عن الطعام،   :2019أكتوبر   13صـنعاء
احتجاجا على تردي وضــعھم الصــحي وقالت رابطة أمھات المختطفین إن المختطفین نایف المروســي، 

ــرابا عن الطعام للمطالبة باإلفراج عنھم ویطالب المختطفین   ومازن المحمدي، وبدر الملیكي، بدأوا إضــ
ــجن لالطالع على االنتھاكات التي  ـانیة بزیارة الس ــجناء الصــلیب األحمر الدولي والمنظمات اإلنسـ والس
یتعرضون لھا من قبل ملیشیا الحوثي، التي تواصل التضییق علیھم وتعذیبھم ھذا ویقبع آالف المختطفین 

  ین بینھم أكثر من عشرة صحفیین، في سجون الحوثي منذ أكثر من أربع سنوات.والمعتقل

   شــخصــا من المعتقلین في ســجن بئر أحمد الواقع غربي العاصــمة  15أعلن   :2019أكتوبر    22عدن
فیما طالبت رابطة   ،إضــرابھم عن الطعام احتجاجا على اســتمرار اعتقالھم دون أي ســبب ،المؤقتة عدن

ً، وزیرا الـعدل واـلداخلـیة والنـاـئب العـام بـاإلفراج عن "  امھـات المختطفین " معتقل 15والمخفیین قســـــرا
ً لدیھم أوامر باإلفراج منذ أكثر من   ـفیا ــھ ر، والنظر لوضــعھم واإلنصــاف لھم من الظلم الذي  6تعسـ أش

 .وقع علیھم

    ات الحزام األمني افـاد اـحد مواطني ـمدیرـیة جعـار بـأن قوة أمنـیة تتبع تـابع لقو :2019نوفمبر   10أبین
ـقیق لھ حتى الموت بمركز احتجاز تابع لھا ــب المواطن "انیس المرفدي" فقد قامت قوة   ،عذبت شـ وبحس

ـقیقھ یاسـر المرفدي بمركز احتجاز وعذبتھ حتى الموت ولم تتوفر معلومات عن اسـباب  أمنیة باعتقال ش
ـقیقھ   ـاعدتھ واقعة القتل حتى الموت ھذه وناشـد المرفدي الذي نشـر صـورا لش عقب مقتلھ الرأي العام مس

  .في تحقیق العدالة

    توفى المعتقل "خالد الحیث" تحت التعذیب في ســجون ملیشــیات الحوثي   :2019نوفمبر    19صــنعاء
 وكانت  ،م إلى الیوم حیث تفاجئ اســــرتھ بخبر وفاتھ تحت التعذیب2016فبرایر   26بعد أن اعتقل منذ  

ــتاذ/ خالد الحیث ــرة اإلس ــتغاثة قبل أیام إلنقاذه من خطر محدق بعد تدھور صــحتھ قد أطلقت ن  اس داء إس
جراء التعذیب الذي تعرض لھ في سـجون ملیشـیات الحوثي الھاشـمیة النازیة و لم یبالي احد باسـتغاثات 

  اسرتھ المسكینة المغلوبة لتكون المفاجئة الیوم بخبر موتھ تحت التعذیب.

    عبدالمجید مصـلح صـبرة تفاصـیل مؤلمة لما یجري   كـشف المحامي الیمني  :2019نوفمبر    21صـنعاء
خلف قضـــــبـان الحوثي، قائالً إن أي معتـقل یشـــــتكي من مرض ویطـلب العالج یقـال لھ (موت مكـانك) 
وتابع: "لم یكتف القائمون على تلك المعتقالت بذلك فحســـــب بل وصـــــل بھم األمر إلى تھدید من یتابع 

ــى في معتقالتھم من المحامین ومن ــل معي عندما رفعت مذكرات جماعیة   حاالت المرضـ ذلك ما حصـ
لعالج عدد من المرضى في األمن السیاسي، حیث قام جھاز األمن السیاسي بتحریر مذكرة للنیابة یطلب 
فیھا التحقیق معي" وأضـــاف "أنھ لوال تدخل نقابة المحامین في األمر في حینھ وكذلك طلبھم من أقارب 

حب المذكرات المقدمة منھم بعالج المرضـى كما حصـل مع أقارب المعتقلین بالضـغط على المحامین لسـ 
المتوفى خالد محمد محمود الحیث، حیث طالبوا أھلھ بالضـــــغط على المحامي/الزمیل محمد أحمد أبكر 
بســـحب المذكرة المقدمة منھ لعالج خالد" وأكد صـــبرة، أنھ تقدم بمذكرة للنیابة الجزائیة المتخصـــصــة 

مرضى لدى جھاز األمن والمخابرات ویعانون العدید من األمراض وتم توجیھ حالة لمعتقلین   35بعالج  
ً ال یلتزم جھـاز األمن بتـلك التوجیھـات  ً أـنھ غـالبـا جھـاز األمن والمخـابرات من قـبل النیـاـبة بعالجھم، مبینـا

 .بل یكتفي بإعطاء ھؤالء المرضى مھدئات تزید حالتھم الصحیة سوءا

   ــمبر    19عدن ــكاي  دعا مدیر  :2019دیسـ ــرطة القاھرة الرائد طارق الحاج سـ النائب العام لزیارة   شـ
شـرطة القاھرة او ارسـال لجنة من قبلھ لالطالع على السـجناء ونقلھم من الشـرطة الى السـجن المركزي 
بالمنـصورة واردف قائال اوضـاع الـسجناء عندنا یـشیب منھا الوالدان نظرا لعدم وجود اي اھتمام من قبل 

ارجاعھم الى الشـــــرطة بدال عن الســـــجن النیابة العامة والمحكمة ایضـــــا حیث یتم محاكمتھم ومن ثم 
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سـجین غالبیتھم متھمون بالسـرقة.مشـیرا نعاني   33المركزي واشـار عدد السـجناء في السـجن بالشـرطة 
على خلفیة االحداث األخیرة   2019بســـــببھم حیث التغذیة تم ایقافھا من قبل وزارة الداخلیة منذ نوفمبر

التغذیة لھم من المطاعم والبوفیات النھ ھؤالء بدال من واختتم بالقول ل كریتر ـسكاي اضـطرینا الى اخذ 
  نقلھم الى السجن المركزي تركوھم ھنا بقسم الشرطة.

    أفاد الناشـط الحقوقي انیس الشـریك "رئیس منظمة الراصـد لحقوق االنسـان"   :2019دیسـمبر   20لحج
ذیبھ الشــریك مبیننا بان ان قوة أمنیة بمحافظة لحج قامت بتصــفیة مواطن بأحد ســجونھا عقب قیامھا بتع

ـفي من منطقة بئر احمد/مدینة الشـعب /عدن وعمره /   ـالم الیوس سـنھ  35المواطن یدعى / مازن احمد س
ذ  ـالقول ،یوم 14اختفى مـن ـابع ب ل جنود یتبعوا :وت ھ في إـحدى نقـاط التفتیش في م /لحج من قـب ـاـل "تم اعتق

ــ  جن المعســـكر، ومن ثم رمي الجثة في معســـكر اللواء الخامس م/لحج،حیث تم تعذیبھ وتصـــفیتھ في ـس
ــرة واصــدقاء "مازن_ تم ابالغھم أن ھناك  ــتشــفى ابن خلدون م/ لحج وبعد البحث من قبل اس ثالجة مس

ـفى _ابن خلدون" ومنھا جثة ألكثر من  ــتشـ یوم وعند ذھابھم وجدوا جثة   11جثھ /جثث متواجدة في مس
  "مازن" تعرض لشتى انواع التعذیب ابنھم في ثالجة الموتى وقد أكد التقریر الطبي على أن

  
  
  
  
 

  

    



 حالة حقوق اإلنسان في الیمن  
 

  
  

 (NFHR)صادر عن امللتقى الوطين حلقوق االنسان 
 

  325من  155صفحة رقم 

 

 (المحاكمة العادلة) الحقّ في  -4

ـام     ـادـلة  ،2019لم یشـــــھـد الع ـانـات المحـاكمـة الع أي تعزیز لضـــــم
ـافة الى   ،لألشــخاص المحرومین من حریتھم في مرحلة التحقیق األولي إضـ

كما   ،اســــتمرار اإلدارات األمنیة باللجوء إلى مخالفة القوانین ذات الصــــلة
ــالح  ــجون ومراكز اإلص ــغب داخل عدد من الس وقعت خالل العام اعمال ش

اـخل ـھذه الســـــجون والمركز رصـــــدھـا جـاءت نتیـجة تجـاوزات د  ،والتـأھـیل
الملتقى الوطني من جـھة وانـعدام االنضـــــبـاط والنظـام والســـــیطرة من قـبل 
ــوة حینا  ــمت بالقس اإلدارة من جھة ثانیة ؛ لكن اإلجراءات العالجیة التي اتس

وقد  ،واالعـتداء الجســـــدي حد الموت على الســـــجنـاء والموقوفین حینـا اخر
الذین قاموا بأعمال شــغب وفوضــى بما أحدثت ردة فعل عكســیة من النزالء  

  .في ذلك حرق الموجودات السجنیة المصروفة لھم وإیذاء أنفسھم

لكن بعض مواده كانت   ،وینص القانون على استقالل القضاء  
ـائي وعدم التحیز ــتقالل القضـــ  ،كما أن ظروف األمن في البالد   ،تقید اإلســ

ً على تركت الجھاز القضـائي    ،وكذلك تأریخ البالد السـیاسـي ضـعیفا ومعتمدا
   .أجزاء أخرى من الحكومة

ـایا جنائیة    ـاة في قضـ ّرا على بعض القضـ ـاد والتخویف أث كما أن الفسـ
كما   ،على مسـتوى المحاكمة أو لدى االسـتئناف أمام محكمة التمییز (النقض)

عطـلت التـھدـیدات الـعدـیدة وأعمـال القـتل التي قـاـمت بھـا عنـاصـــــر مســـــلـحة 
ــتقالل القضـــاء وكثیرا ما تعرض القضـــاة والمحامون وأفراد   ،ومتطرفة اسـ

   .أسرھم إلى تھدیدات بالقتل

اما على مـستوى إجراءات المحاكمة فان الدـستور ینص على   
واألـشخاص المتھمون ھم   ،حق جمیع المواطنین في محاكمة منصـفة وعلنیة

ً للقــانون ،أبریــاء حتى تثبــت إدانتھم كمــا ینص القــانون على أن یتم  ،وفقــا
المحتجزین على الفور وبالتفصیل عن التھم المنسوبة إلیھم كما یكفل إخطار 

ویحق   ،لھم حق الحـصول على محاكمة منصـفة وفي الوقت المناـسب وعلنیة
دفـاع عنھم   ،للمتھمین التواـجد أثنـاء محـاكمتھم ل محـام خـاص لـل مع حق توكـی

 ،أو الحصـــــول على محـام تعیـنھ المحكـمة على نفـقة اـلدوـلة إذا تطـلب األمر 
ّ في توفر مترجم فوري لھم دون دفع أیة رسوم من جانبھم ومع ذلك   ،والحق

ــرعة أو  ــكل روتیني عن إعالم المتھمین بسـ ــؤولون یمتنعون بشـ كان المسـ
ـاة جمع األدلة والحكم  ،بالتفصـــیل عن التھم الموجھة ضـــدھم یتولى القضــ

ّ في مواجـھة الشـــــھود اـلذ  ،بـاإلداـنة أو البراءة ین وللمتھمین ومحـامیھم الحق
وال یجوز إرغام المتھمین على   ،ســیشــھدون ضــدھم وتقدیم الشــھود واألدلة

ـایا كثیرة كانت اإلعترافات  ــھادة أو االعتراف بالذنب. إال أنھ في قضـــ الشــ
ة ة الرئیســــــی ـائـیة   ،المنتزـعة بـاإلكراه ھي األدـل ة جن دون دعم التثـبت من أدـل

  .وینص القانون على حق االستئناف ،مسانِدة أو شھادة شھود مستقلین
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ـام    ـاییر  2018اال أن إجراءات المحـاكمـة خالل الع ت دون المع ـاـن ك
مع أن قضـاة التحقیق والمحاكمة واإلسـتئنافیة سـعوا عموما إلى إنفاذ   ،الدولیة

ّ في المحـاكـمة المنصــــــفة إال أن ـعدم ـقدرة المتھمین على اإلتصـــــال   ،الحق
ــكل كافٍ كان ع ــیما في اإلجراءات. والتقى العدید بمحامي الدفاع بشـ یبا جسـ

ة  ـاع األولـی ــة اإلســـــتم ـاء جلســـ  ،من المتھمین مع محـامیھم للمرة األولى أثن
وأتیحت لھم قدرة محدودة فقط على اإلتصــال بالمحامین أثناء فترة االحتجاز 

   .قبل المحاكمة

دیھـا ســـــجنـاء أو    كمـا لم تعتبر الحكوـمة أیـا من الســـــجنـاء ـل
ــیین ــیاسـ ــجون تمت   ،محتجزین سـ وقالت إن كل األفراد الموجودین في السـ

ـازھم  ـائي أو تم احتج ـانون الجن إدانتھم، أو تم توجیـھ التھم لھم بموجـب الق
  وینتظرون المحاكمة أثناء التحقیق.

 ،وكان من الصعب تقییم مزاعم عدم وجود أي سجناء أو محتجزین سیاسیین
 ،ي إجراءات اإلعتقال وانتشـــار الفســـاد ف  ،بســـبب انعدام الشـــفافیة الحكومیة

ـایا ال   ،وعدم إمكانیة الوصــول إلى المحتجزین  ،وبطء إجراءات ســیر القضـ
ــتخبارات أو  ــلطات مكافحة اإلرھاب أو اإلس ــیما المحتجزون في مرافق س س

   .الجیش

وأكد معارضــون ســیاســیون أن الحكومة ســجنت أشــخاصــا   
الفســاد  بحجة تھم جنائیة تتراوح من ،بســبب نشــاطات أو معتقدات ســیاســیة

  .إلى اإلرھاب والقتل

اما على صــعید اإلجراءات القضــائیة المدنیة وســبل االنتصــاف فانھ   
ـات مدنیة عن  ــول على تعویضـــ ــعي للحصــ یجوز لألفراد والمنظمات الســ
انتھـاكـات لحقوق االنســـــان أو إلى وقف تـلك اإلنتھـاكـات. وتتوفر وســـــاـئل 

ـا ـاف إداریة أیضـ ً للتركیز الفائق على  ،انتصـ ـائل األمنیة من   لكن نظرا المسـ
ـائي إلى ما یكفي من الموظفین   ،جانب الجھاز التنفیذي وافتقار الجھاز القضــ

ل   ،واعتمـاد ـھذا الجھـاز على الجھـاز التنفـیذي ذ وســـــاـئ لم تقم الحكوـمة بتنفـی
االنتصـــــاف الـمدنـیة أو اإلدارـیة بشــــــكل فعـال فیمـا یتعلق بـانتھـاكـات حقوق 

  .اإلنسان

ّ  وقـائع بلـغت     ة) التي وثقھـا انتھـاك الحق في (المحـاكـمة العـادـل
ـام  ـاك واقعـة )66(عـدد  ،2019الملتقى الوطني خالل الع تمحورت  ،انتھ

ـائي ــبیل  ،حول طول أمد التوقیف القضــ ّم   ،ورفض طلبات إخالء السـ والتظل
   .من بعض اإلجراءات القضائیة

ــدرت محـافظـة    دة) تصـــ ة المحـافظـات ب (الحـدـی ـاك )31(بقـی ـا    ،واقعـة انتھ ة تلتھ ـاـن (أم
ثم محافظة   ،وقائع انتھاك) 5(ب   (ریمھ)ومحافظة   ،واقعة انتھاك) 20(ب  العاصــــمة ومحافظة صــــنعاء)  

واقعة ) 2(ب (شبوه)  ومحافظة   ،واقعة انتھاك)  2(ب (عدن) ومحافظة   ،وقائع انتھاك) 3(ب  (حضرموت) 
   .تھاك لكال منھمواقعة ان) 1(ب (تعز وحجة والجوف) ومحافظات  ،انتھاك
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) یوضح توزع وقائع انتھاك الحقّ في (المحاكمة العادلة) 10الرسم البیاني رقم (
  2019في المحافظات خالل العام 

  
    

ـاك, فقـد بلغـت    ـاالنتھ ـائمـة ب ـات الق ـالجھ ـا یتعلق ب ـا فیم ـائمـة  )6(أم ـات ق جھ
واقعة  )31() قائمة تلك الجھات بارتكابھا  میلیشــیات الحوثيتصــدرت (  ،باالنتھاك

المیلیشــــیات و (  ،واقعة انتھاك  )11() بارتكابھا الســـــلطات األمنیةتلتھا (  ،انتھاك
السـلطات و (  ،وقائع انتھاك  )9() بارتكابھم  المسـلحة الموالیة لحكومة الرئیس ھادي

المجـامیع والمیلیشـــــیـات المســـــلحة و (  ،وقـائع انتھـاك )8(بـارتكـابھم    )القضـــــائـیة
ـاحل الغربي")   ) 4(بارتكابھم  المنضــویة تحت مســمى "القوات المشــتركة في السـ

ـاك ـائع انتھ ـاديو ( ،وق ـابھم قوات الجیش الموالي لحكومـة الرئیس ھ ـارتك  ) 3() ب
  .وقائع

  

  

ــیل عدد من الحاالت التي تعرضــــت النتھاك الحقّ في   )9(المرفق رقم     یوضــــح تفاصــ
  :على النحو الوارد أدناه 2019(المحاكمة العادلة) خالل العام 

    اقدمت ملیشیا الحوثي على عرقلة تنفیذ حكم اإلعدام بحق أحد قادتھم ویدعى  :2019سبتمبر    5بتاریخ
ـضي على إفراغ رصـاـصة من مـسدـسھ في رأس الطفل "عبدهللا الدیلمي" قد أقدم في ـسبتمبر من العام الما

ـادي الحوثي جریمـتھ  ل أن یبرر القی ـال، قـب دم مع أقراـنھ من األطف ھ كرة ـق ـاء لعـب دالرحمن عطران أثن عـب
بإن حكم اإلعدام   وأفاد مصــدر مقرب من أســرة الطفل الضــحیة  ،وأن الطفل ركل الكرة واصــطدمت بھ

االســـــتئنـاف في إب إلى مكـتب رئـاســـــة الجمھورـیة التـابع بحق القیـادي الحوثي اـلدیلمي رفعـتھ محكـمة  
وأضـافت أن   ،للحوثیین في صـنعاء للمصـادقة على تنفیذ الحكم، غیر أن الملف ضـاع في دھالیز الحوثین

قیادات حوثیة أخفت الملف منذ أكثر من خمســة أشــھر في محاولة للضــغط على والد الطفل للقبول بحل 
  قبلي

    بـسجن ـصحافي  ،درت میلیـشیا الحوثيأصـ   :2019ـسبتمبر    10ـصنعاء ً ـسنة كاملة باإلضـافة إلى  ،حكما
غرامة مالیة تقدر بنصـــف ملیون لایر، في إطار ممارســـاتھا القمعیة المســـتمرة في مصـــادرة الحریات 

الحدیدة
31

أمانة العاصمة 
ومحافظة صنعاء

20

ریمھ
5

حضرموت
3

عدن
2
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2

تعز
1

حجھ
1

الجوف
1
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أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء

ریمھ

حضرموت

عدن

شبوه

تعز

حجھ

الجوف



 2019 السنويالتقرير     

   
  

 
 

 325من  158صفحة رقم  (NFHR)صادر عن امللتقى الوطين حلقوق االنسان  
 

ـادر إعالمیة بالعاصـمة   ،الصـحافیة واإلعالمیة والتعتیم على انتھاكاتھا في مناطق سـیطرتھا وافادت مص
أصـدرت  ،الخاضـعة لسـیطرة میلیشـیا الحوثي في صـنعاء  ،الصـحافة والمطبوعاتصـنعاء بأن محكمة  

ً بحبس الصـحافي أحمد األسـدي ـائیا ً قض ـافة   ،سـنة كاملة مع النفاذ وتغریمھ نصـف ملیون لایر  ،حكما إض
ً اصــدره وأكد فیھ أن   ،الى إیقاف محرك بحث "صــحافتك" ً صــحافیا ــدي" في بیانا وافاد الصــحفي "األس

ً إلى أنھ تم إیداعھ األمر قـضى بحب ـسھ لمدة عام مع النفاذ تبدأ من تاریخ النطق باألمر یوم االثنین، مـشیرا
ً لقرار منع الحبس في قضـایا النشـر والرأي، مناشـدا الجمیع الوقوف والتضـامن معھ "لرفع  الحبس خالفا

وأوضــح الصــحافي الظلم الذي وقع بھ والھادف إلى تكمیم األفواه وقمع الحریات العامة"، حســب تأكیده  
األســدي أن ھذا الحكم جائر والذي قضــى بإدانتھ في قضــیة نشــر منســوبة لمحرك صــحافتك رغم كونھ 

كون   ،فإن ھذا أول حكم من نوعھ في تاریخ القضــاء والصــحافة الیمنیة  ،لیس ناشــرا وبحســب إعالمیین
  .ولیس ناشراً  ،األسدي ناقالً لألخبار عبر محركھ اإلخباري

    مكاتب مبنى   ،بالحزام األمني التابع للمجلس االنتقالي الجنوبي داھم جنود  ::2019ســــبتمبر   11لحج
ة تبن في محـافـظة لحج وـھددوا بـإختطـاف القضـــــاة والموظفـات والموظفین  ـاـب ة األموال العـاـمة ونی ـاـب نی

ـشھود عیان وافاد  ,  ما لم یطلقوا ـسراح متھمین بالـسطو على أراـضي وأمالك الدولة بالمحافظة  ،بالنیابتین
بأن مـسلحین اقلھم طقمین عـسكریین تابعین لما یـسمى الحزام األمني بمحافظة لحج، حاـصروا مبنى نیابة 
ـاة والموظفین والموظفات،  األموال العامة ونیابة تبن، ثم قاموا بمداھمة المكاتب وھددوا باختطاف القضـ

ــجن االحتیاطي، من   قبل نیابة االموال العامة جراء قیامھم ما لم یتم االفراج عن متھمین تم ایداعھم الســ
ــالح ــطو على اراضــي وأمالك تابعة للدولة بقوة الس ــھود العیان ،بالس ــلحین طالبوا  وأضــاف ش  أن المس

ــي وأمالك تابعة للدولة ــطو على اراضـ ــیة السـ ــجناء على ذمة قضـ ــیة   ،باإلفراج عن السـ ومنھا االرضـ
ـاء والنیابات بلحج عام  ــبي القضــ ــروفة لمنتسـ وأكدوا أن موظفي وموظفات وادارة نیابة  ,2007المصـ

ـابة المسـلحة فیما ال یزال أفراد   ،وغادروا المبنى  ،االموال العامة تمكنوا من األفالت من بین ایدي العص
ایقاف اعمال   العصـــابة، في محیط المبنى حتى اللحظة، األمر الذي أدى إلى إعالن القضـــاة والموظفین

   .القبض على ھذه العصابة المسلحة وإحالتھا إلى الجھات المعنیةالنیابات في محافظة لحج حتى یتم 

    ــنعاء ــبتمبر   13صـ ــعة لجماعة   :2019سـ ـائیة ونیابیة أن النیابة العامة الخاضـ ـادر قضــ ذكرت مصــ
ـاء  35الحوثیین في صــنعاء، وجھت تھم الخیانة العظمى والتخابر مع دول أجنبیة لـــــــ   ً من أعضـ نائبا

لتھم للمحاكمة، بعد أن رفعت الحصــــانة عنھم وأوضــــحت تلك المصــــادر البرلمان الیمني، وأقرت إحا
ـائیة والنیابیة أن ھؤالء البرلمانیین الـــــــ   ً 35القض ، وجھت إلیھم النیابة العامة الخاضـعة للحوثیین، تھما

بالخیانة العظمى والتخابر مع دول أجنبیة، وذلك في أعقاب جلسة عقدھا مجلس النواب الیمني، في شھر 
ــي  أبریل ا ــبت 2019لماض ــیرة إلى أن النواب الذین نُس ــرموت، مش ــیئون في محافظة حض م، بمدینة س

ً. إلى ذلك أفادت مصــــادر في القضــــاء والنیابة بأن جماعة  إلیھم ھذه التھم ســــوف یتم محاكمتھم غیابیا
الحوثیین تنفذ منذ فترة بداخل صـــنعاء والمدن والمحافظات الخاضـــعة لھا حملة لرصـــد وتتبع تحركات 

لبعض من أعضـاء البرلمان وضـباط بالجیش واألمن، مشـیرة إلى أن تلك الحملة تھدف إلى منع ھروب ا
ھؤالء النواب والضـباط من صـنعاء إلى مناطق الشـرعیة الیمنیة. وأوضـحت المصـادر أن حملة الرصـد 

میة وفي والمتابعة، التي تنفذھا عناصـــر جماعة الحوثیین، تتم في محطة الحافالت ووســـائل النقل العمو
ــرة على الطریق الرئیس جنوب صــنعاء، حیث یقومون خاللھا بإجراء فحص دقیق  النقاط األمنیة المنتش
ألســــماء وھویات المســــافرین أثناء مغادرتھم مدینة صــــنعاء، الفتین إلى أن ھذه التصــــرفات من قِبل 

ـات وإجراءات أخرى یقومون بھا منذ ســـیطرة عناصـــر الجماع ـاف إلى ممارســ ة على الحوثیین تضــ
ـصنعاء، بغرض إرھاب المعارـضین لھم، ومن ذلك نھب أموال ومنازل المعارـضین وإحالة بعـضھم إلى 

  محاكمات غیر قانونیة الھدف منھا إدانتھم.
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    قالت نیابة االسـتئناف بمحافظة لحج في بالغ رفعتھ للمحافظ ومدیر الشـرطة   :2019سـبتمبر   13لحج
لحین مدنیین وعـسكریین تھجموا على تئناف واألموال العامة ومن فیھما من الموظفین  إن مـس نیابتي االـس

ـایا  ـائیین واإلداریین وكذا الحراسـة باسـتخدام السـالح، طالبین اإلفراج عن محبوسـین متھمین بقض القض
جنائیة وأوضـــــح البالغ أن المعتدین توعدوا أنھم ســـــیقومون باإلفراج عن المحبوســـــین وقتل كل من 

ســـتئناف في البالغ تدخال ســـریعا من قبل محافظ المحافظة ومدیر األمن، یعترضـــھم وطالبت نیابة اال
ـار البالغ إلى أن مثل ھذه االعتداءات تؤدي إلى  ـائیة ھیبتھا وأش لحسـم األمور حتى ال تفقد السـلطة القض
ــب، وحفاظا على  ـائیین من أداء وظائفھم العملیة، وذلك لعدم وجود الرادع المناس امتناع الموظفین القضـ

  حھم، لكون االعتداءات تكررت ألكثر من مرة.أروا

    ــبتمبر   13صــنعاء ــیطرة  :2019س اصــدرت المحكمة الجزائیة اإلبتدائیة المتخصــصــة الخاضــغة لس
ــیات الحوثي، ـا من ضــمنھم الرئیس ھادي ورئیس  70قرارا بالحجز التحفظي على أموال    ملیش شــخصـ

ــرعیة ورئیس مجلس النوا ــت الوزراء والمحافظین الموالین للشــ ــرعیة وقضــ ب والنواب الموالین للشــ
المحكمة في جلسـتھا المنعقدة الیوم برئاسـة القاضـي عبده إسـماعیل راجح وبحضـور وكیل النیابة عبدهللا 

ــا، العقاریة والمنقولة الموجودة داخل الجمھوریة  70الكمیم إیقاع الحجز التحفظي على أموال   شــــخصــ
ـفر ا ،الیمنیة وخارجھا ـالح مس ـائیا علیھا وتكلیفھ بموافاة المحكمة وعینت المحكمة ص ـا قض ـاعر حارس لش

بكشــف مفصــل بما تم الحجز علیھ وإدارة األموال المحجوزة إدارة حســنة وعدم التصــرف فیھا إال بأمر 
ــحیحا وفقا للقانون وفقا لوكالة   ،من المحكمة وألزمت المحكمة النیابة العامة بإعالن المتھمین إعالن صــ

  یشیات.سبأ الخاضعة لسیطرة المل

    قضـت المحكمة الجزائیة االبتدائیة المتخصـصـة بأمانة العاصـمة صـنعاء  :2019سـبتمبر   24صـنعاء
ـابة مسـلحة   ،الواقعة تحت سـیطرة ملیشـیا الحوثي الیوم الثالثاء بإعدام أربعة أشـخاص اشـتركوا في عص

ــى الحكم   ،للتقطع والنھب نتج عنھا مقتل مواطن وإصـــابة أخر في الطریق العام بمحافظة الجوف وقضـ
ــتة  ـام الماوري بإدانة س ــة القاضــي محمد مفلح وحضــور عضــو النیابة عصـ ــة المنعقدة برئاس في الجلس

ة للقیام بأعمال نھب األموال الخاصــة والتعرض أشــخاص بتھمة االشــتراك في عصــابة مســلحة ومنظم
ــرفي وإصـــابة والده عبد   للناس بالقوة في الطریق العام، نتج عنھا مقتل المجني علیھ علي عبد اإللھ الشـ

ً والـصلب لمدة   ،اإللھ الـشرفي ً وتعزیرا ً وقصـاصـا وأقرت المحكمة معاقبة أربعة من المدانین باإلعدام حدا
تحت رقابة الشـــــرطة لمدة ثالث   واالكتفاء بمدة الحبس الثنین مع وضـــــعھما ثالثة أیام في مكان عام،

كما   ،سـنوات وإلزامھما بتقدم تعھد وضـمان بعدم اإلخالل باألمن والنظام العام وبحسـن السـیرة والسـلوك
لایر   مالیین  قضى الحكم بمصادرة المضبوطات وإلزام المحكوم علیھم من األول حتى الرابع بتسلیم ستة

ــي  مقابل ـافة إلى دفع اثنین ملیون لایر نفقات التقاض ــتندت المحكمة في   ،تعویض المجني علیھم إضـ واس
حكمھا على اعترافات المتھمین وشــھادة الشــھود الثابتة في محاضــر التحقیقات األولیة في ملف القضــیة 

ـات المحاكمة بة اإلعدام والصـلب ویأتي إقرار المحكمة لعقو  ،واألدلة المقدمة من النیابة العامة أثناء جلس
ـائیة بصــنعاء، في خرق صــریح التفاقیات  ـائي تتخذه الســلطات القضـ في مكان عام، كأول إجراء قضـ

  ومبادئ حقوق اإلنسان التي صادقت و وقعت علیھا الیمن.

    أحالت نیابة البحث الجنائي الخاضــع لســیطرة جماعة الحوثي بالعاصــمة   :2019ســبتمبر    27صــنعاء
صــنعاء (شــمال الیمن) ملف قضــیة الصــحفي " محمد عبده العبســي" إلى نیابة غرب األمانة إلســتكمال 

 2016دیسـمبر   20إجراءات التحقیق والتصـرف بشـأنھا وكان الصـحافي العبسـي قد توفي بصـنعاء في  
ـاد متورطة فیھا قیادات من مســموما، بعد انجازه عدد  ـایا فسـ ـفت قضـ من التحقیقات الصــحفیة التي كشـ

  الملیشیات الحوثیة
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    اصـدر یوم أمس في محكمة بني مطر بالعاصـمة صـنعاء، القاضـي/ عبدهللا   :2019أكتوبر    16صـنعاء
ً الطفلة/ أصـیلة النھمي وكان ت حجة السـفیاني، قرار اإلفراج بالضـمان بحق األب المتھم بقتل إبنتھ ضـربا

القاضـي في اإلفراج عدم وجود دلیل یثبت قتل األب للطفلة وقولھ لنا أن ضـرب األب للطفلة لم یكن نیتھ 
القتل وأنھ ربما “فلتت” من المـسعفین نتیجة سـقوطھا علیھم وبحـسب مصـادر محلیة: ان قرار اإلتھام لدى 

ـاء النیابة جنائي غیر جسـیم وتقریر الطیبب الشـرعي یقول تھشـم بالعظام و تمزق الطحال وتمزق األحش
الداخلیة ونزیف داخلي الضرب كان بأداة خشبیة ھي أداة المحراث وأضافت المصادر:العدالة والقضاء 

  في صنعاء بل تشجیع وتحریض صریح بقتل األبناء من قبل األباء..

    ة عشــر عقدت المحكمة الجزائیة المتخصــصــة جلســتھا الســابع 2019أكتوبر    29انھ وفي یوم الثالثاء
وھو ما اعتبره األخیر إن دلیالً على عدم نزاھة   ،في ھذه القضیة بدون حضور ھیئة الدفاع عن المتھمین

یة یاـس تخدامھ كأداة إعالمیة وـس نفى المـشخري في جلسـات المحاكمة التي  ،المحاكمة وعدالة القضـاء واـس
ت التي تضـمنتھا أقوالھ في عقدت على مدى األشـھر الماضـیة التھم المنسـوبة لھ وأنكر صـحة االعترافا

ـفحة    ،محضـر االسـتدالل "أن ما تضـمنتھ أقوالھ  :قول المشـخري 153ودون في محضـر الجلسـة بالص
ـأن إقراراه المنســوب إلیھ إنما ھي أقوال غیر صــحیحة أفاد بھا للخالص من  بمحاضــر االســتدالل بشـ

تـعددة بلـغت أقصـــــاھا ثمـانـیة أیام الموت والـعذاب الذي تعرض لھ المتمثـلة في الحرمان من النوم ألیام م
دین ورفع أـحد الرجلین  ھ وـكذـلك تعلیق الـی ھ لســـــمـاع أقواـل داولوـن ھ المحققون ویـت حـیث كـان یتعـاـقب علـی
ـألوه ھل قتلت رســول هللا العترف وعلق حبل في رقبتھ وأنھ قد تلقى  وضــرب في األقدام بكیبل ولو سـ

ــل ــداش بالماء البارد وربطھ في س ــلم وھو مربوط فیھ لســاعات  أنواع العذاب منھا دش م ومن ثم ركز الس
ــعــذاب"  ــن ال ــرفــھ م ــع ـا ال ی ــمـ ــرض ل ــع ــر وانــھ قــد ت ــھ ــظ ــى ال ــت ــر ح ــج ـف ــن الـ ــة م ــل ــوی   . ط

لكن المحكمة الجزائیة المتخصــــصــــة مصــــرة وفق محامي الدفاع على اعتبار محاضــــر االســــتدالل 
الحكم المســـتعجل   كأدلة إدانة قطعیة تســـتوجب  ،واالعترافات التي انتزعت من المعتقلین تحت التعذیب

ــــــــتــــــــھــــــــمـــــــیـــــــن بــــــــقــــــــتــــــــل الصــــــــــــمــــــــاد.    عــــــــلــــــــى الــــــــم
تقول ھیـئة اـلدفـاع عن المتھمین التســــــعة، إن نظر القـاضـــــي الحـالي "أمین علي زبـارة رئیس المحكمة 
الجزائیة المتخصصة بالحدیدة، غیر قانوني، مشددین على تنحیھ وفق مذكرة رفعوھا للمحكمة في الثالث 

ع الطلب بقیام القاضـي بتغییر قرار االتھام المرفوع من النیابة، برر الدفا،  والعـشرین من الـشھر الجاري
ـافة إلى القیام بأعمال مأمور  ـاء، إض ً للقانون الذي یخولھا القیام بوالیة القض والقیام بوالیة االدعاء، خالفا

ـائي ووظیفة النیابة العامة ــبط القضـ ــي   ،الض ـار محامو الدفاع في طلبھم التنحي، إلى أن قیام القاض وأشـ
ً بمن فیھم الرئیس  ـا ة للمتھمین جمیع ـام، لعلمـھ بعـدم جـدوى التھمـة المنســـــوـب ـارة، بتغییر قرار االتھ زب
األمریكي والقیـادات العســـــكریة والـمدنـیة العربـیة والغربـیة والخلیجـیة والیمنـیة، واســـــتحـالة تطبیق حكم 

ً، ما دفعھ إلى تغییرھا لعلمھ بإمكانیة الحكم باإلعدام على المتھمین التسعة األخیرین اإلعدام بحقھم ج میعا
ــحابھم من المرافعة عن   ،متھم 62في قائمة مكونھ من   ــیة انسـ ــة الماضـ وأعلن محامو الدفاع في الجلسـ

قت عدم تطبیق اإلجراءات القضــــائیة التي تلزم المحكمة تخصــــیص و -المتھمین ألســــباب عدة منھا (
اســتعجال المحكمة لحجز القضــیة للنطق بالحكم، وھو  -  متســاوي لالدعاء وللدفاع في جلســات المحكمة

ووفق المذكرات ،  اســـــتعجال مفاجئ وغیر ممبر یؤكد أن المحكمة ال تســـــعى للوصـــــول إلى الحقیقة)
تســــعى الجماعة إلى الحكم على   ،المرفوعة من ھیئة الدفاع ومحاضــــر الجلســــات وعریضــــة االتھام

ـالح الصــماد، لتحقیق مكاســب ســیاســیة، بعد ملل الناس من  مختطفین مدنیین، بجریمة قتل القیادي صـ
الدعایة واإلعالنات المتكررة الصــادرة باســم المحكمة، وطلبات الحضــور المســتعجل للرئیس األمریكي 

ـافة إلى الرئی ــعودي وقیادات في دول التحالف العربي والدول الداعمة لھا، إضـــ س الیمني والعاھل الســ
 9المشـخري واحد من ضـمن  ،  ونائبھ ووزیر الدفاع وقیادات أخرى، تتھمھم الملیشـیات في ذات القضـیة

معتقلین من أبناء محافظة الحدیدة، اختطفتھ الملیشـــیات وھو عائد من عملھ كمعلم بمدرســـة في مدیریة 
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ً منذ   متھماً  62ضـــمن    قبل أن یظھر في جلســـة محاكمة 2018أكتوبر   14القناوص، وأخفوه قســـریا
ـالح الصــماد والذي قتل في ضــربة جویة لطیران  باغتیال رئیس المجلس الســیاســي التابع للحوثین صـ

ـافة إلى   ،وفق ما أعلن الحوثین في ذلك الحین 2018أبریل   19التحالف یوم   تضــم قائمة المتھمین إضـ
ء دفاع وقیادات عـسكریة ورؤسـاء حكومات ووزرا  ،أبناء تھامة التـسعة، رؤسـاء دول في مقدمتھم ترامب

 .وأمنیة غربیة وخلیجیة وعربیة ویمنیة، یحاكمھم الحوثین غیابیا

    أحالت المحكمة الجزائیة المتخصصة، الخاضعة لسیطرة میلیشیات الحوثي   :2019نوفمبر 13صنعاء
 ً ٍ متعصـب للجماعة بشـدة، وفقا في صـنعاء، ملف محاكمة الصـحافیین المختطفین في سـجونھا، إلى قاض

دالبـاســـــط غـازي، في ل دفـاع عن المعتقلین، المحـامي عـب ة اـل دفـاع عن المعتقلین وقـال رئیس لجـن ھیـئة اـل
ــبوك"، إن الھیئة تفاجأت، الثالثاء، بإحالة ملف  ــل االجتماعي "فیس ـفحتھ بموقع التواص ــور على صـ منش

ــبق أن ــبھ المطلق والمعلن للحوثیین وسـ ــي، محمد مفلح، المعروف بتعصـ ــحافیین إلى القاضـ نظر  الصـ
ـات، ویقول الحقوقیون إن إعادتھ للنظر في  القاضـي الحوثي مفلح في قضـیة الصـحافیین في أولى الجلس
ً من الجماعة إلـصدار أحكام جائرة بحق مختطفین مدنیین وـصحافیین یفترض أن  القـضیة قد یكون توجھا

اع عن المعتقلین أن لھم حمایة خاصــة وفق الدســتور الذي یكفل الحریة اإلعالمیة وأكد رئیس لجنة الدف
 ً ة تطـاـلب بـاإلفراج الفوري عن الصـــــحـافیین، نظرا ة اللجـن دفـاع "على ـھذا اإلجراء ومطـالـب اعتراض اـل
 ً لظروفھم الصــحیة الســیئة والمعرضــة حیاتھم للخطر" وطالب بإحالة ملفھم إلى محكمة الصــحافة، نظرا

ــلطات النعدام االختصــاص النوعي للمحكمة الجزائیة وانعقاد االختصــاص لم حكمة الصــحافة وكانت س
ــحافیین، بعد   ــنوات   4الحوثیین غیر (المعترف بھا)، بدأت مطلع العام الجاري إجراءات محاكمة للص س

من االختطاف واإلخفاء القســري والتعذیب في ســجون ســریة وعقدت المحكمة الجزائیة المتخصــصــة، 
یات الحوثیة في صـنعاء، عدة جلسـات جلـسة للنظر ف ي االتھامات الموجھة للصـحافیین، الخاضـعة للمیلیـش

وھي تھم كـیدـیة ومفبرـكة، وفق محـامي اـلدفـاع وأفـادت تقـاریر حقوقـیة الشـــــھر المـاضـــــي أن وضــــع 
الصــحافیین المختطفین في ســجون الحوثي یتدھور بشــكل كبیر جراء إصــابتھم بأمراض مزمنة ویعیش 

ً مأســاویة في ســجن األمن الســیاســي بصــنعاء،   حیث تمنع المیلیشــیات عنھم الصــحافیون العشــر ظروفا
  الزیارة والدواء ویتعرضون للتعذیب المستمر وفق تقاریر حقوقیة ودولیة.

    دة ة بتلفیق التھم   :2019نوفمبر 13الـحدـی دفـاع عن "القوزي" تنســــــحب وتتھم المحكـمة الحوثـی ة اـل ھیـئ
ــ  ً لشـــــرعـنة المحـاكـمة" أعلـنت ھیـئة اـلدفـاع عن الـشــ یخ علي القوزي واألحكـام الجـاھزة "أرادونـا دیكورا

وثمانیة ممن تتھمھم ملیشــیا الحوثي بمصــرع الصــماد، انســحابھا من الترافع في قضــیة موكلیھم أمام 
المحكمة الجزائیة المتخصـصـة بالحدیدة التي تسـیطر علیھا الملیشـیا وقالت ھیئة الدفاع في مذكرة حصـل 

عن تقدیم أي دفاع نافع أو مفید  "المرســى "على نســخة منھا، إنھا انســحابھا جاء اســتشــعارا بعدم قدرتھا
لموكلیھـا نظرا للعراقـیل التي تم وضـــــعھـا أمـام ھیـئة اـلدفـاع والمخـالـفة للقـانون، والتي وـجدت معھـا ھیئة 
ــرعنة اإلجراءات والقرارات  ــتمراریتھا بالمثول أمام المحكمة لیس إال من قبیل شــ الدفاع أن مجرد اســ

أكتوبر  8قانوني وجاء في المذكرة المؤرخة في  والمواقف المتصـــلبھ بدون مبرر شـــرعي أو مســـوغ  
، أن ھیئة الدفاع ادركت من خالل الموقف المتصــلب والمتشــدد ومن خالل الكالم الذي یصــدر 2019

ً رغم  ـا ھ یعتبرھـا دلیالً مثبت ـاـمة، وأـن ـاـعة ت ة للمتھمین قن ھ مقتنع بـاألقوال المنســـــوـب عن رئیس المحكـمة أـن
حالة األخذ بھا كدلیل، إضــافة إلى التضــییق الزمني المخالف للقانون تكاذبھا مع نفســھا ومع الواقع واســت

ً أكثر من ھیئة الدفاع وبحســــب المذكرة فقد تأكد لھیئة الدفاع أنھ یراد  ً وحقوقا وإعطاء ھیئة االدعاء وقتا
ـادرة  ـاھا االفتراء على المتھمین ومص ـاھد على الكیفیة التي سـیتم بمقتض منھا أن تكون مجرد دیكور وش

م في اـلدفـاع إلیقـاع حكم بـالغ القســـــوة بحقھم، مؤـكدةً أن مســـــأـلة إداـنة المتھمین مســـــأـلة وـقت فقط حقھ
ً من المخالفات القانونیة الواضـــحة للمحكمة، من بینھا عدم اثبات شـــھادة    4ورصـــدت ھیئة الدفاع عددا

ــیخ القوزي ألنھا تثبت تعرض القوزي للتعذیب وغیره للتعذیب أثناء جمع ا ــھود على الش ــتدالالت ش الس
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مما یجعل األقوال المنســـــوبة إلیھ باطلة كما أكدت ھیئة الدفاع أن الفیدیو الذي قدمھ اإلدعاء كدلیل على 
قیام القوزي بوضـع ـشریحة تتبع في جیب مرافق الصـماد، ال یوجد فیھ ما یثبت صـحة االتھامات، األمر 

وال المنســوبة للمتھمین ویواجھ كالً من الذي لم تثبتھ المحكمة في المحضــر وذلك لقناعتھا المســبقة األق
علي علي القوزي وعـبد المـلك أحـمد حمـید ومحـمد خـاـلد ھیج ومحـمد إبراھیم القوزي ومحـمد یحیى نوح 
 ً وإبراھیم محمد عاقل ومحمد محمد المشــخري وعبد العزیز األســود ومعاذ عبد الرحمن عباس، أحكاما

ل رئیس ما یســـمى بالمجلس الســـیاســـي ویتصـــدر قائمة باإلعدام بعد أن اتھمتھم ملیشـــیا الحوثي باغتیا
المتھمین األمین العام للمجلس المحلي بمحافظة الحدیدة الشــیخ علي بن علي القوزي شــیخ مشــایخ قبائل 
صــلیل في شــمال الحدیدة، والمعتقل منذ أكثر من عام في ســجون الملیشــیا الحوثیة كان القوزي أول من 

ق ألنشـطتھا داخل المحافظة في وقتٍ مبكر منذ عام آمن بالمسـیرة الحوثیة في الحدید ّ ، لكن 2006ة ونسـ
ـادر ضـده  ـفع لھ عند الملیشـیا التي تتھمھ الیوم باغتیال الصـماد وتنتظر تنفیذ حكم اإلعدام الص ذلك لم یش
وتفید مصادر مطلعة لـ"المرسى" بأن القوزي كان رھن اإلقامة الجبریة في منزلھ بمدیریة القناوص قبل 

ــھ القیام بأعمال محافظ اعتقا ــیا الحوثي بعد رفضــ ــبت بینھ وبین قیادات ملیشــ لھ، إثر خالفات حادة نشــ
، وذلك عقب إیقاف الحوثیین للمحافظ وقتھا اللواء حســـــن الھیج الذي 2018الحدیدة، منتصـــــف العام  

ـادر ذكرت أن ملیشـیا الحوثي أقدمت على اختطاف أحد أقارب الشـ  یخ تربطھ بالقوزي صـلة قرابة المص
القوزي، في وـقت الحق، مـاجـعل ـحدة الخالفـات تتطور بین الطرفین وـحدـثت اشـــــتبـاكـات بین أقـارب  
القوزي ومشــرف الحوثیین بمدیریة القناوص وبحســب معلومات مؤكدة، فإن القوزي حینھا ھدد بســحب 

اء قبیلتھ المقاتلین الموالین لھ الذین یقاتلون في صـــــفوف الحوثیین، ورفض تجنید مقاتلین آخرین من أبن
إذا لم یفرج الحوثیین عن المختطف، األمر الذي جعل الملیشـــــیا تضـــــعھ رھن اإلقامة الجبریة وتتھمھ 

ً   -بالتواصـل مع الحكومة الشـرعیة قبل أن تلفق لھ تھمة اغتیال الصـماد ویأتي قرار تصـفیة القوزي  وفقا
والوجاھات القبلیة والقیادات   ضـــمن حملة الترھیب الحوثیة باإلعدامات والتصـــفیة للمشـــایخ -لمراقبین  

الســیاســیة والمحلیة الموالیة للملیشــیا والتخلص منھم، بالتوازي مع إجراءات التضــییق وتشــدید المراقبة 
ـایخ  ــیات قبلیة ومشــ ــخصـ ــیر المراقبون إلى أن شـ وتقیید حركة البعض ومنع آخرین من المغادرة ویشـ

ون الخروج ویالزمون منازلھم فیما یشــبھ وأعضــاء في مجالس محلیة وعســكریین ســابقین باتوا یتحاـشـ 
ل مشـــــرفین وقیـادات  ـاـنة وغیرھـا من قـب ـالخی ـالتزامن مع اعتقـاالت وتلفیق اتھـامـات ب ة ب ـاـمة الجبرـی اإلق
ـاط الموالین  ً ومقربین وتزایدت حالة التوتر والترھیب بین أوس ـارا الملیشـیا الحوثیة طالت مرافقین وأنص

ــفیة ــفیات وتخلص الحوثیین من   للملیشــــیا في الحدیدة بعد قرار تصــ القوزي وبالتزامن مع موجة التصــ
حلفائھم في المحافظات الشمالیة من صعدة وعمران وحجة من جھة أخرى قالت مصادر قبلیة وسیاسیة، 
إن تصـــــفیة القوزي ھدف حوثي بحد ذاتھ، دفعت إلیھ قیادات حوثیة على عالقة بصـــــراع المصـــــالح 

ــیة قیا ــخصـ دیة ووجاھة قبلیة نافذة غیر مرغوب فیھا، وفرض مزید من والنفوذ، بھدف التخلص من شـ
  الس

  عقدت المحكمة العسـكریة المركزیة في صـنعاء الخاضـغة لسـیطرة ملیشـیا   :2019نوفمبر  17  صـنعاء
الحوثي، الیوم األحد، أولى جلسـاتھا العلنیة لمحاكمة الرئیس ھادي ونائبھ ووزیر دفاعھ إضـافة غلى عدد 

ــباط أبرزھم طارق ـابق  من الض ـقیق الرئیس السـ ـالح نجل شـ ــیطرة  صـ ــعة لس ــبأ الخاض وقالت وكالة س
ــنعاء مكنت، الیوم األحد، محامي  ــكریة المركزیة في صـ ــیات، إن المحكمة العسـ متھما على   11الملیشـ

ــة المقبلة ــیة وتقدیم ما لدیھم من دفاع إلى الجلســ ــھم الرئیس ھادي من االطالع على ملف القضــ  رأســ
النیابة القضـائیة الخاضـعة لسـیطرة الملیشـیات سـبق وأن تلت قرار االتھام وقامت المحكمة وأشـارت إلى  

ھم، الرئیس   11والمتھمین الــــــ  بتنصـیب عدد من المحامین لتمثیل المتھمین والدفاع عنھم أمام المحكمة
ـالم علي النخعي، ھیثم ــي، عبد هللا سـ ــن األحمر، محمد علي أحمد المقدش ــم  ھادي و نائبھ علي محس قاس
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ین عبد هللا صـالح، أمین عبد  طاھر، أحمد حـسین صـالح العقیلي، فضـل حـسن محمد العمري، یحیى حـس
 .هللا حامد الوائلي، طارق محمد عبد هللا األحمر، ھاشم عبد هللا حسین األحمر

    نظم العشـرات من المواطنین بمدینة إب الیوم السـبت، وقفة احتجاجیة للمطالبة  :2019دیسـمبر   7إب
حاســـبة وضـــبط قتلة الشـــاب ضـــیاء الجبري. ورفع المحتجون الذین تجمعوا أمام مبنى النیابة العامة بم

بمدینة إب، رفعوا الفتات ورددوا ـشعارات عدة تطالب بـسرعة محاكمة الجناة وتندد باإلفراج عن بعض 
ـامـة أفرجـت عن بعض ة الع ـاـب ـال عـدد من المحتجین أن النی ـالجریمـة حـد قولھم. وق المتھمین  المتھمین ب

بجریمة مقتل الشـاب ضـیاء الجبري ویجري حالیا مسـاعي عدة لإلفراج عن بقیة المتھمین. ومنعت أطقم 
ــة للمبنى ومنع  ة الرئیســـ دمـت على إغالق البواـب ـامـة وأـق ة الع ـاـب ـام النی ة المحتجین من التجمھر أم حوثـی

ـالتھم لرئیس النیابة العامة بالمحافظة. وبعد م ــغط من المتظاھرین من إیصــــال رســـ حاوالت عدة وضــ
ــیا الحوثیة بدخول والد القتیل ومحامیھ واثنین من المحتجین إلى النیابة العامة  ــمحت الملیشـ المحتجین سـ
لمقـابـلة رئیس النیـاـبة واـلذي رفض مقـابلتھم وتم مقـابلتھم من قـبل وكـیل النیـاـبة العـاـمة حـیث عرض الوفد 

ل مجھولین بـإـحدى  مطـاـلب المحتجین. وفي موضـــــوع آخر تعرض منزل أـحد المو اطنین للـھدم من قـب
  البلدات بمحافظة إب وسط فوضى أمنیة تشھدھا المحافظة. 

    عقدت محكمة تابعة لمیلیشـــیا الحوثي في صـــنعاء، الیوم أولى جلســـاتھا   :2019دیســـمبر   9صـــنعاء
نوات من اختطافھم من مقار عملھم  10لمحاكمة    ،صـحفیین مختطفین في ـسجونھا، بعد أكثر من أربع ـس

ـات محاكمة  وأفاد المحامي "عبدالمجید صــبرة" محامي الصــحفیین:"تفاجأنا یومنا ھذا بإعداد أولى جلسـ
الصــحفیین العشــرة رغم متابعتنا الیومیة للقضــیة" وأضــاف "صــبرة" في منشــور بالفیســبوك، أنھ "لوال 

ناء إصـرار الصـحفیین على حضـوره كانت سـوف تعقد الجلسـة بدون حضـور محامي معھم". وتابع "أث
ــرعت بمواجھتھم بقائمة األدلة  دخولي قاعة الجلســــات كانت المحكمة قد وواجھتھم بقرار االتھام ثم شــ
ً للمیلیـشیا وكان  وبعد قراءتھا أحالوا اإلجابة على محامیھم". وأشـار المحامي إلى أن القاـضي كان منحازا

داء ألبناء الشـــعب لكنھ رفض "لدیھ قناعھ مســـبقا تجاه الصـــحفیین حیث كان یردد كالم النیابة أنھم أع
ــبره" نقابات  ــیة. ودعا "صــ ــوره من ملف القضــ ــطر لطلب صــ ً إلى أنھ اضــ إثبات ذلك الكالم". الفتا

ــحفیین ــحفیین المحلیة والدولیة وجمیع المھتمین للوقوف مع إخوانھم الص ــحفیین   ،الص ـاف أن الص وأضـ
ــیا محاكمتھم ھم "عبد الخالق عمران، أكرم الو لیدي، الحارث صــــالح حمید، توفیق الذین بدأت المیلیشــ

ــالح  ــن عناب وص ـام بلغیث، وحس ـفي، عصـ ـام الیوسـ ــھاب، ھشـ ـام طرموم، ھیثم الش ــوري، ھشـ المنص
وقال "صـبرة" إن الصـحفیین تحدثوا خالل الجلـسة "أنھم تعرضـوا قبل ـشھر للضـرب من قبل   ،القاعدي"

اكمة بعد یومین من إعالن یحیى سـریع أحد ضـباط األمن السـیاسـي ومسـؤول السـجن". وتأتي ھذه المح
ــرى منھم  ــرة أس ــرعیة عش ــرة مقابل إطالق الش ــراح الصــحفیین العش ــیا موافقتھا على إطالق س المیلیش

  إعالمیین یتبعون قناة المسیرة، حسب مصادر حقوقیة.

  وصل العشرات من النشطاء من أبناء عدن احتجاجاتھم للتندید بقرار محكمة   :2019دیسمبر    14 عدن
ـفل قلعة صـیرةبعدن قضـى بت  سـلیم متنفس عام لتاجر ونفذ النشـطاء وقفة احتجاجیة بمتنفس ابو دسـت اس

ورفع المشــاركون الفتات تندد بعملیة تســلیم المتنفس لتاجر وتتواصــل االحتجاجات منذ أشــھر ضــد ھذا 
  القرار

    أصـدرت المحكمة الجزائیة المتخصـصـة الخاضـعة للحوثیین في صـنعاء،   :2019دیسـمبر   15صـنعاء
ً بـإـعدام   من المختطفین في ســـــجون الملیشـــــیـا وقـال المحـامي عـبدالمجـید صـــــبرة  4الیوم األـحد، حكمـا

ً ابتدائیا  المتخصـص بمتابعة قضـایا المختطفین لدى الملیشـیا إن المحكمة، بشـعبتھا اإلسـتئنافیة أیدت حكما
ً" بحق أربعة من المختطفین لدى الجماعة، بتھمة " ً قضى باإلعدام "تعزیرا التخابر وإعانة العدوان" سابقا
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ــیف هللا  ــیني وأحمد ضـ وأضـــاف أن األربعة المحكومین ھم: محمد ھادي ظافر وعلي محمد علي الحسـ
  .الحمزي وعبد المجید عبد الحمید محمد علوس

    ــمبر   16صــنعاء ــرة الصــحفیین المعتقلین منذ خمس  رفع عبدالمجید صــبره  :2019دیس محامي العش
قع في صــنعاء شــكوى ضــد القاضــي محمد مفلح على خلفیة عداء واضـح أعوام لدى ســلطات األمر الوا

ــلمنا یومنا ھذا لرئیس  ــرة س ــحفیین العش ــیة الص ــبره قض ــحفیین وھو مخالفا للقانون وقال ص ــد الص ض
المحكمة الجزائیة المتخصـصـة بصـنعاء طلب رد وإمتناع القاضـي محمد مفلح عن نظر قضـیتھم مكون 

اضـي محمد مفلح المطلوب رده للرد علیھ ومن ثم الفصـل فیھ من سـت صـفحات وسـوف یسـلم الطلب للق
وواصــل قائال قد أســســنا الطلب على ســبب قانوني وھو إبداء القاضــي المطلوب رده لرأیھ في القضــیة 
وقناعتھ المسبقة بصحة اإلتھام الموجھ لموكلینا الصحفیین العشرة وذلك بقولھ لھم أنتم أعداء الشعب وقد 

ــیةجعل القانون الیمني   ــي عن نظر القضـ ــببا كافیا ووجودھا إلمتناع القاضـ ــت المادة   ذلك سـ حیث قضـ
دعوى 128/7( ة ممنوعـا من نظر اـل ـاـب ـاضـــــي أو عضـــــو النی ھ(یكون الق ـاـن ـات ب ـانون المرافع ) من ق

یجب علیھ التنحي عن نظرھا من تلقاء نفسـھ ولو لم یطلب الخصـوم ذلك في   "الخصـومة" واختتم بالقول
 .كان قد أفتى في الدعوى) وطلبنا إحالة ملف قضیتھم لقاضي آخرإذا  :األحوال اآلتیھ
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  االعتداء الجسدي  -5
ّ في السـالمة الجسـدیةسـجلت وقائع    ّ   انتھاك الحق واألمان الشـخصـي

ــدي) داء الجســـ تم واقـعة انتھـاك   )1891(ـعدد  ،2019خالل العـام  (االعـت
 ،ضحیة  )1891(بلغ عدد الضحایا من المدنیین    ،محافظة )22(رصدھا في  

كمـا بلغ ـعدد الجھـات القـائـمة بـاالنتھـاك   ،امرأة )326(و ،طـفل) 170(  منھم
  .جھة) 13(

 ،واقعة انتھاك  )418(أعلى نسبة ب (عدن) سجلت محافظة   
ـافظـة  ـا مح ـاك) 199(ب (الحـدیـدة) تلتھ ـافظـة  ،واقعـة انتھ ب (إب) ومح

ومحافظة    ،واقعة انتھاك) 126(ب (تعز)  ومحافظة   ،واقعة انتھاك) 130(
واقـعة ) 111(ب (الضـــــالع)  ومحـافـظة   ،واقـعة انتھـاك) 120(ب (حـجة) 
ب (صــعده)  ومحافظة   ،واقعة انتھاك) 102(ب  (شــبوه)  ومحافظة   ،انتھاك

واقعة ) 98(ب (أمانة العاصــمة ومحافظة صــنعاء)  و    ،واقعة انتھاك) 98(
ـاء)  ومحافظة   ،انتھاك ب (مأرب) ومحافظة   ،واقعة انتھاك) 92(ب (البیض

ومحافظة  ،واقعة انتھاك) 77(ب (الجوف)  ومحافظة   ،واقعة انتھاك) 83(
 ،واقـعة انتھـاك ) 47(ب (ذمـار) ومحـافـظة   ،واقـعة انتھـاك) 60(ب (لحج) 

) 44(ب (أبین)  ومحافظة    ،واقعة انتھاك) 44(ب (حضــرموت)  ومحافظة 
ومحــافظــة   ،واقعــة انتھــاك) 21(ب (عمران) ومحــافظــة   ،واقعــة انتھــاك
واقعـة ) 6(ب (المھرة) ومحــافظــة   ،واقعــة انتھــاك) 12(ب (المحویــت) 

ــة  ،انتھــاك ـافظ ــھ) ومحـ ــة انتھــاك) 6(ب (ریم ــة جزیرة  ،واقع ـافظ ومحـ
   .واقعة انتھاك) 2(ب (سقطرى) 

حیث تصـــدر   ،من شـــھر آلخر  وقائع االنتھاكات المرصـــودة تفاوت  
ــھر  ــھر    (یونیو)ش من حیث عدد وقائع االنتھاكات المرصــودة   العامقائمة أش

ـاك )263(ب  ـاك  )224(ب  (مـارس)تاله شـــــھر   ،واقعـة انتھ  ،واقعـة انتھ
واقعة  )194(ب   (مایو)وشھر    ،واقعة انتھاك )213(ب   (أغسطس)وشھر 
ـاك ـاك )193(ب   (یولیو)وشـــــھر   ،انتھ ـائع   ،واقعـة انتھ وتوزعـت بقیـة وق

ــدي خال ــھر العام على النحو المبین بالجدول التوضــیحي االعتداء الجس ل اش
  :أدناه )15(رقم 
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واألمان  ) یبین توزع وقائع االنتھاكات التي طالت الحقّ في السالمة الجسدیة15لتوضیحي رقم (الجدول ا
ّ (االعتداء الجسدي)   2019بالمحافظات خالل اشھر العام  الشخصي

 االجمالي  دیسمبر  نوفمبر  اكتوبر  سبتمبر  اغسطس  یولیو  یونیو  مایو  ابریل  مارس فبرایر  ینایر المحافظة  م
 95 7 5 2 6 9 12 10 13 7 7 7 10 أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء  1
 418 5 3 9 4 79 61 46 45 43 46 52 25 عدن 2
 126 7 7 7 45 4 8 7 3 18 10 5 5 تعز 3
 199 5 3 13 8 8 15 31 48 20 20 19 9 الحدیدة  4
 44 3 1 2 7 4 6 9 2 1 8 1 0 حضرموت  5
 120 4 3 5 10 5 10 17 10 10 26 14 6 حجھ  6
 44 4 2 4 7 1 1 8 8 3 3 1 2 أبین  7
 98 2 2 5 1 3 1 25 8 8 28 6 9 صعده  8
 60 2 2 0 7 7 7 3 1 13 7 4 7 لحج  9

 12 0 0 1 0 2 1 1 4 0 1 1 1 المحویت  10
 83 0 0 0 12 12 7 16 2 10 12 5 7 مأرب 11
 102 3 6 4 6 11 3 20 3 14 14 8 10 شبوه  12
 77 1 1 0 11 3 4 17 9 11 9 2 9 الجوف  13
 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1  0 ریمھ 14
 111 3 1 3 14 23 10 9 13 6 8 11 10 الضالع  15
 21 0 0 0 0 1 5 2 3 6 3 0 1 عمران 16
 92 3 2 2 8 7 12 14 5 14 13 5 7 البیضاء  17
 47 2 2 2 6 9 4 7 6 2 1 5 1 ذمار 18
 6 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0  0 المھرة  19
 130 4 4 3 9 25 26 20 10 5 7 6 11 إب  20
 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 سقطرى  21

 1891 60 45 65 161 213 193 263 194 191 224 152 130 االجمالي 
 

    

و   ،ضحیة ) 170(بلغ عدد األطفال    ،ضحیة )1891(كما بلغ عدد الضحایا من المدنیین    
  :ادناه )16(توزعوا بین المحافظات على النحو المبین بالجدول التوضیحي رقم  ،ضحیة )326(عدد النساء 

  

) یبین توزع ضحایا  16الجدول التوضیحي رقم (
 2019االعتداء الجسدي في المحافظات خالل العام 

 االجمالي  النساء  االطفال  ذكور  المحافظة م
أمانة العاصــــمة ومحافظة  1

 صنعاء
59 9 27 95 

 418 48 21 349 عدن 2
 126 32 13 81 تعز 3
 199 49 31 119 الحدیدة 4
 44 9 7 28 حضرموت 5
 120 26 19 75 حجھ 6
 44 7 0 37 أبین 7
 98 23 14 61 صعده 8
 60 3 2 55 لحج  9

 12 2 0 10 المحویت 10
 83 20 11 52 مأرب 11
 102 0 0 102 شبوه 12
 77 10 6 61 الجوف 13
 4 0 0 4 ریمھ 14
 111 19 12 80 الضالع 15
 21 3 1 17 عمران 16
 92 21 10 61 البیضاء 17
 47 13 5 29 ذمار 18
 6 0 0 6 المھرة 19
 130 14 9 107 إب 20
 2 0 0 2 سقطرى 21

 1891 326 170 1395 االجمالي
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ّ في   ـانتھـاك الحق ـائـمة ب د  وفیمـا یتعلق بـالجھـات الق ل", فـق ـاة "القـت الحی
ــیات الحوثي)  جھة قائمة باالنتھاك تصــدرت )  13(بلغت   قائمة تلك الجھات (میلیش

(المیلیشـــــیـات المســـــلـحة الموالـیة لحكومة تلتھـا    ،واقـعة انتھـاك) 508(بـارتكـابھـا 
(التشـــــكیالت العســـــكریة یلیھمـا    ،واقـعة انتھـاك) 296(بـارتكـابھـا  الرئیس ھـادي) 

ــة التــابعــة للمجلس االنتقــالي الجنوبي)  واقعــة ) 262(بــارتكــابھم والقوات األمنی
ـاك ـاك) 213(ب (المســـــلحین المجھولین)  و   ،انتھ ب   (المواطنین)و   ،واقعـة انتھ

 )140(ب  (قوات الجیش الموالي لحكومة الرئیس ھادي)و    ،عة انتھاكواق  )200(
(قوات دول التحالف و    ،واقعة انتھاك)  93(ب (السلطات األمنیة)  و    ،واقعة انتھاك

ـاك )91(ب  العربي) واقعـة  )38(ب  (قوات الجیش الســـــعودي)و  ،واقعـة انتھ
ــ و    ،انتھاك مى "القوات (المجامیع والمیلیشــــیات المســــلحة المنضــــویة تحت مـسـ

ب  (تنظیم القاعدة)و    ،واقعة انتھاك)  35(ب المشـــــتركة في الســـــاحل الغربي")  
واقعة انتھاك,  )3(ب    (سالح الجو التابع للجیش االمریكي)و   ،واقعة انتھاك) 10(

  .واقعة انتھاك )2(ب  (تنظیم الدولة االسالمیة "داعش")و 
  

الجھات القائمة بانتھاك الحقّ في السالمة ) یوضح توزع  11جدول الرسم البیاني رقم (
  2019الجسدیة "االعتداء الجسدي" خالل اشھر العام 

  
  

انتھاك الحقّ في الســالمة الجســدیة   تفاصــیل عدد من وقائع )10(یوضــح المرفق رقم    
ّ (االعتداء الجســــدي) على النحو   2019 خالل العام التي تعرض لھا المواطنین واألمان الشــــخصــــي

    :الوارد أدناه

   ـاص الحي" اطلقھ احد مســلحي میلیشــیا الحوثي  :2019ینایر   9بتاریخ أصــیب طفالن بقنص "الرصـ
حـیث   ،اثنـاء مـا كـانـا یمران بجـاـنب منزلھمـا بـاـحد االحیـاء الســـــكنـیة بـمدیـنة التحیتـا جنوب ـمدیـنة الـحدـیدة

 .أصیب الطفل "یحیى احمد مشعشع" في ساقھ والطفل "علي طالب حسن" في فخذه

میلیشیات الحوثي
508

المیلیشیات المسلحة الموالیة 
لحكومة الرئیس ھادي

التشكیالت العسكریة والقوات 296
األمنیة التابعة للمجلس 

االنتقالي الجنوبي
262

المسلحین المجھولین
213

المواطنین
200

قوات الجیش الموالي 
لحكومة الرئیس ھادي

140

السلطات األمنیة
93

قوات دول 
التحالف 
العربي

91

قوات 
الجیش 
السعودي

38

المجامیع والمیلیشیات المسلحة 
القوات "المنضویة تحت مسمى 

"المشتركة في الساحل الغربي
35

تنظیم القاعدة
10

سالح الجو التابع 
للجیش االمریكي

3

تنظیم الدولة 
"داعش"االسالمیة 
2

میلیشیات الحوثي

المیلیشیات المسلحة الموالیة لحكومة الرئیس ھادي

لس التشكیالت العسكریة والقوات األمنیة التابعة للمج
االنتقالي الجنوبي

المسلحین المجھولین

المواطنین

قوات الجیش الموالي لحكومة الرئیس ھادي

السلطات األمنیة

قوات دول التحالف العربي

قوات الجیش السعودي

مى المجامیع والمیلیشیات المسلحة المنضویة تحت مس
"القوات المشتركة في الساحل الغربي"

تنظیم القاعدة

سالح الجو التابع للجیش االمریكي

"داعش"تنظیم الدولة االسالمیة 
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    ــیا الحوثي  أصــیب طفالن  :2019ینایر    9بتاریخ ــلحي میلیش بقنص "الرصــاص الحي" اطلقھ احد مس
حـیث   ،اثنـاء مـا كـانـا یمران بجـاـنب منزلھمـا بـاـحد االحیـاء الســـــكنـیة بـمدیـنة التحیتـا جنوب ـمدیـنة الـحدـیدة

  أصیب الطفل "یحیى احمد مشعشع" في ساقھ والطفل "علي طالب حسن" في فخذه

   ــكان محلیون في مد  :2019ینایر   15بتاریخ ــل بیش" افاد س ـابة الطفل "محمد باس ینة الخوخة عن أصـ
عاما) إضـافة الى اصـابة ثالثة أطفال وامرأتان بجروح وحروق مختلفة جراء قصـف شـنتھ ملیشـیا  12(

  الحوثي بقذائف الھاون استھدف مخیم ال جابر للنازحین شرق مدینة الخوخة جنوبي الحدیدة 

 -   د من مســلحي میلیشــیا الحوثي قاموا بمداھمة منزل افاد شــھود عیان بان عد  :2019ینایر    15بتاریخ
ــرب المبرح على  ــین عبده بوخمي" في منطقة الزریبة بمدیریة زبید بعد وأعتدوا بالضــ المواطن "حســ

  .ومن ثما قاموا بإحراق منزلھ المبني من القش ألسرة ،المواطن "بوخمي" أمام أفراد أسرتھ

   عـامـا) اصـــــیبت  19تـاة ـتدعى " نبیـلة احـمد قبـاب" (افـاد شـــــھود عیـان بـان ف  :2019ینـایر   20بتـاریخ
  .برصاص احد قناص میلیشیا الحوثي حیث تم استھدافھا امام منزلھم بمدینة حیس جنوب مدینة الحدیدة

   ــكان محلیون بأن طفلة تدعى "دانھ دنح عمر عبدهللا دنح" (  :2019ینایر   25بتاریخ عاما)  11افاد ســ
ـقیقھا اللذان قتال اصـیبت نتیجة إنفجار لغم أرضـي زرعت ھ ملیشـیات الحوثي بھا اثناء مرافقتھا والدھا وش

  .شرق مدینة الحدیدة 16ایضا في منطقة كیلو

   ــلمان حســــاني" (  :2019ینایر   26بتاریخ ــھود عیان بأن طفل یدعى "عبدالرحمن وحید ســ  8افاد شــ
علي ناجي وشــاب یدعى " حزام   ،ســنوات)  6ســنوات) وطفل یدعى " ســلمان وحید ســلمان حســاني" (

ــتھدفت عدد من   ،عاما) 28حزام " ( ـفا بقذائف ھاون اس ــن قصـ ــیا الحوثي بش ــیبوا نتیجة قیام میلیش اص
  .منازل مواطنین اثناء صالة المغرب في قریة السبعة بمدیریة حیس جنوب مدینة الحدیدة

   ـالم  :2019مارس  9بتاریخ ـالم سـعید وطفلیھا محمد حسـن س سـن وعبده ح  ،أصـیبت المواطنة فاطمة س
ـالم ــیات الحوثي بعدد من القذائف لمنازل المواطنین في الجبلیة التابعة لمدیریة  ،سـ ــتھداف ملیش جراء اس

التحیتا جنوب الحدیدة وأفادت مصادر طبیة في مستشفى الخوخة المیداني أن المواطنة فاطمة سالم سعید 
ـفى الخوخة المیداني لتلقى اإلسـعافات األو ـادر أن وطفلیھا تم إسـعافھم إلى مسـتش ـارت ھذه المص لیة وأش

الطفلین تعرضــوا لإلصــابات بشــظایا في االیدي واألرجل فیما تعرضــت األم لشــظیة إصــابتھا في یدھا 
 .الیسرى

   أصــیب طفالن في مدیریة حیس جراء ســقوط قذائف ھاون اطلقتھا ملیشــیات   :2019مارس  9الســبت
ــكان ــیة الت  ،الحوثي على منازل الســ ـاف ھذه الجرائم الوحشــ ــیا الحوثیة بحق وتضـــ ي ترتكبھا الملیشــ

 .المواطنین األبریاء بشكل یومي إلى سلسلھ جرائمھا الیومیة ضد أبناء تھامة

   أطلقت قناصة الحوثي الیوم النار على المواطنین في مدیریة حیس مما تسبب   :2019مارس  10األحد
ـفى ـابة رجل وامرأة بجروح خطیرة تم إسـعافھم على إثرھا إلى المسـتش ـادر طبیة ح  ،بإص یث أفادت مص

في مسـتشـفى الخوخة المیداني انھ تم إسـعاف امرأة تدعى (سـعیدة سـعید جري) من منطقة البرحھ شـمال 
شرق حیس ورجل یدعى (علي احمد مصلح) في أوقات متفرقة إلى المستشفى لتلقي العالج إثر إصابتھم 

ـاص قناص حوثي ـادر إن حالتھما بدأت باالســتقر  ،برصـ ـافت تلك المصـ ار بعد تقدیم اإلســعافات وأضـ
 .األولیة لھما لیتم نقلھم إلى مدینة عدن لتلقي العالج المناسب

   أصــیب مدنیین أثنین بشــظایا قذائف ھاون أطلقتھا میلشــیا الحوثي على مدینة   :2019یونیو   10بتاریخ
ــتشــفى حیس حیث أصــیبا أثناء تواجدھما لتلقي   ،ووصــفت أصــبتھما بالخطیرة ،حیس وســقطت في مس



 حالة حقوق اإلنسان في الیمن  
 

  
  

 (NFHR)صادر عن امللتقى الوطين حلقوق االنسان 
 

  325من  169صفحة رقم 

 

ـفى  ،العالج والمعدات الطبیة   ،كما أدى القصـــف المدفعي إلى إلحاق أضـــرار بالغة في مبنى المســـتشــ
  .بداخلھ

    ــیب مواطنان ھما (  :2019یونیو    10بتاریخ ــین باجل  -أصـ أحمد علي   -عبد العزیز محمد علي حسـ
نتھائھم من أثناء عودتھم الضـــــحایا إلى منازلھم بعد ا  ،أحمد محمد طمح) بانفجار لغم ارضـــــي  -باجل 

  العمل في مزرعتھم بمدیریة التحیتا.

    ـادق   :2019یونیو    13بتاریخ ــرف عبده صـ ــیب طفل یدعى (أش ــنتھ  12أص ــف مدفعي ش عام) بقص
  .على منطقة الحیمة في مدیریة التحیتا جنوب مدینة الحدیدة ،میلشیا الحوثي

    ــكانی  :2019یونیو    17بتاریخ ــیا الحوثي بالمدفعیة تجمعات س ـفت میلش ة في مدیریة حیس جنوب قصـ
ده یحیى غـاـلب أحـمد) أثنـاء تجمع ـعددا من المواطنین بجوار   ،المحـافـظة حـیث طـال منزل المواطن (عـب

ــروع المیاه  ــعافي كانوا ینقلون منھ الماء إلى منازلھم بعد أن فجر الحوثیین خزانات مشــ خزان میاه إســ
منزل وتدعى (عائشة عبده فارع) جراء وقد أدى القصف إلى مقتل زوجة صاحب ال  ،الرئیسیة بالمدیریة

ــیا الحوثي على المنزل ــظایا القذائف التي أطلقتھا ملیش ـابتھا بش عبده یحیى  -فیما أصــیب كالً من (  ،إصـ
 4الطفلة إیمان حافظ غالب أحمد   - عام 28عیســى ســعید شــیھل    -عام "رب األســرة"   65غالب أحمد  

  .عام "معاق") 25مأرب عبده یحیى  -سنوات 

  عام) أمام منزلھ الكائن في  30أصـیب مواطن یدعى (محمد علي قاـسم دلب   :2019یونیو    22ریخ  بتا
حیث أصــیب   ،برصــاص أطلقتھ عدد من مســلحي میلشــیا الحوثي  ،منطقة القضــبة في مدیریة الدریھمي

  بجروح بلیغة.

    ــیا الحوثي  :2019یونیو    24بتاریخ ّرت ملیش شــاحنة تجاریة تابعة ألحد التجار تُقل أدوات منزلیة   ،دم
ــتھداف عن تدمیر الشـــاحنة  ،على الطریق الترابي في منطقة الفازة وإصـــابة ســـائقھا   ،وقد أســـفر االسـ

 .المواطن (محمد أحمد علوي) بجروح خطیرة

    ـاء الجمعة ـائق ب  :2019یونیو    29بتاریخ مسـ  ،اص تعرض مواطن یدعى (مراد عبدهللا زید) یعمل سـ
لإلعتداء والـضرب من قبل ـشخصـان أوقفاه في شـارع الـستین أمام بیت الـشباب بمدینة الحدیدة وطلبا منھ 
ــھداء وفي مكان مظلم أوقفوه وقاموا باالعتداء علیھ  ــولھم للش ــھداء وعند وص ـارع الش ـالھما إلى شـ إیصـ

ة قادم للمكان من ولكن فشــلت محاولتھما حینما شــاھدا ضــوء ســیار  ،ومحاولة ســرقة الباص الذي یملكھ
 <وقد تم نقلھ إلى صنعاء لتلقي العالج  ،بعید ففرا ھاربین

   أفاد ســكان محلیون بأن المواطن "إبراھیم داود ســلیمان" تعرض إلصــابة  2019 أغســطس 18بتاریخ
جراء اسـتھداف میلیشـیا الحوثي بالقصـف المدفعي المكثف على قرى المواطنین في منطقة المتینة   ،بلیغة

  .حیث اصیب في مناطق متفرقة من جسده بعدد من الشظایا ،بمدیریة التحیتا جنوب مدینة الحدیدة

    قعر" افاد ـشھود عیان بان مـسلحون مجھولون قتلوا شـابا یدعى "عبدهللا ال  :2019 أغـسطس  18بتاریخ
ــھود بان الشـــاب "القعر" كان یقود دراجة ناریة حینما تعقبھ   ،یعمل جندي في میناء عدن ــح الشـ واوضـ

مسلحون على متن باص نوع نھا وأطلقوا النار علیھ بالقرب من محطة اكسبریس بالقرب من مقر األمن 
اصـابة ـشخص أخر ما اسـفر عن مقتل القعر و ،بمدیریة المنـصورة بمدینة عدن  35الـسیاـسي سـابقا بلوك  

  .كان معھ تم اسعافھ إلى مستشفى البریھي
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    ـقطت على  :2019 أغســطس  18بتاریخ أفاد شــھود عیان بأن قذیفة ھاون أطلقتھا ملیشــیا الحوثي سـ
ما أسـفر عن إصـابة شـقیقین   ،یولیو ـشرقي مدینة الحدیدة 7ـسطح "بقالھ النادر" في شـارع النـصر بمنطقة  

  .": أسامة حمزة الساري والشاب أمجد حمزة الساريبجروح ھما ولدا مالك "ألبقالھ

    أـصیب عدد من المواطنین الذین حاولوا دخول منطقة الرئاـسة (معاـشیق)   :2019 أغـسطس  21بتاریخ
ـاباتھم بالمتنوعة بینھا طلق ناریة نتیجة لتفریق القوات المتواجدة ھناك لعملیة النھب  بعدن ووصــفت إصـ

  .الواسعة التي شھدھا القصر

  ــطس  23ریخ  بتا ـالح عبده حمنھ (  :2019 أغسـ ــیبت امرأة تدعى نعمة صــ ً) برصـــاص  50إصـ عاما
وأوضـح احد سـكان المدینة بأن المسـنة   ،قناصـة ملیشـیات الحوثي في مدینة حیس جنوبي مدینة الحدیدة

ــتشـــفى حیس المیداني لتلقي العالج  ــت إلصـــابة بالغة في الرأس ونقلت فور إصـــابتھا إلى مسـ  ،تعرضـ
  .ھا بالحرجةووصفت حالت

    أفاد شھود عیان بان مسلحي ملیشیا الحوثي قاموا بإحراق المواطن محمد   :2019 أغسطس 23بتاریخ
ـاف الشــھود بأن بعض األھالي   ،جنوبي مدینة الحدیدة  عمر جناني وســط الســوق بمدیریة التحتیا وأضـ

  .قاموا بالتدخل وإسعاف المواطن جناني مؤكدین أن إصابتھ بالغة

    أفاد ســكان محلیون في مدینة حیس بأن ملیشــیا الحوثي أطلقت عشــرات  :2019 أغســطس  24بتاریخ
على األحیـاء الســـــكنـیة شـــــرق الـمدیـنة حـیث  82وعیـار  120الـقذائف من ـمدفعـیة الھـاون الثقـیل عیـار 

ـابة طفل ید ـقطت قذیفة ھاون على أحد المباني األثریة الكائنة في وســط المدینة مما أدى إلى إصـ عى سـ
ً بجوار المبنى الذي تعرض  7زكریا الطیب علي بعكر ویبلغ من العمر   ســنوات بجروح حینما كان مارا

 .للقصف

    أدت االشـتباكات بین قوات الجیش الموالي للحكومة وبین مسـلحي قوات   :2019 أغسـطس  24بتاریخ
ــبوه إلى ــلحي  4إصـــابة    الحزام األمني التابع للمجلس االنتقالي الجنوبي بمدینة عتق محافظة شـ من مسـ

ـابات خطیرة ونورد أسـمائھم على النحو اآلتي ( ـالم یسـلم لشـدق من أبناء   -1قوات الحزام األمني بإص س
 -3شــبوه   حمزة خالد نصــر صــبیح من أبناء مدیریة عزان بمحافظة  -2شــبوه    مدیریة عزان بمحافظة

د من أبنـاء محـافـظة) وـقد تم علي عـبدهللا محـمد محمـ  -4أبین    محـمد احـمد علي قـاســـــم من أبنـاء محـافـظة
 .نقلھم إلى مستشفى عتق العام

    ـفة في تقاطع منطقة الممدارة   4:40في تمام الســاعة   :2019 أغســطس  25بتاریخ انفجرت عبوة ناسـ
ــیخ عثمان محافظة عدن ـاء وأطفال  ،مدیریة الش ــرة مكونة من نسـ ـابة وجرح أس وادى االنفجار الى اصـ

مایو وخط العریش وحالتھم حرجة  22ع الرئیـسي المؤدي ملعب  ورجال كانو على متن باص في الشـار
ـاقین إمرأة ـفة زرعت داخل ســیارة كانت   ،وبتر سـ وافاد شــھود عیان أن االنفجار عبارة عن عبوة ناسـ

مصفوفة بالقرب من طقمین یتبعون الحزام األمني حسب أقوال الشھود الذین كانو یتواجدون بالقرب من 
 .اإلنفجار

    أـقدـمت طـائرات حربـیة تـابـعة ـلدوـلة إمـاراتـیة على قصـــــف قوات الجیش  2019 أغســـــطس  29ـعدن :
الموالي للحكومة في منطقتي نقطة العلم بالعاصـمة المؤقتة عدن وضـواحیھا ومنطقة دوفس ومدینة زنجبار 

ـابة    84بمحافظة أبین ما أســفر عن مقتل   ـا من أفراد الجیش وعدد من المواطنین واصـ آخرین   70شــخصـ
  السماء على النحو االتي :نورد بعض ا
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  عقیدركن  الخضر علوي امطلي  .1

  احمد محمد معنج    .2

  فضل محمد معرج   .3

  علي احمد حوریھ   .4

  خطاب احمد البجیري   .5

  سند عبدربھ محمد البجیري   .6

  محمد احمد مصعبي بجیري   .7

  صقر ناصر البجیري   .8

  عبدربھ محسن قصعتھا   .9

  خالد محمد شیخ   .9

  عاطف علي محمد سعید   .11

   سالم احمد ناصر حسین  .12

 ناصر محمد عبدهللا القفیش  .13

    اندلعت اشـتباكات مسـلحة في جولة السـفینة بشـارع التسـعین بمدینة عدن   :2019 أغسـطس  31بتاریخ
ري أســفرت عن إصــابة عوض بن عوض الصــالحي أمین عام المجلس المحلي بمحافظة لحج، بطلق نا

 .في الفندق الذي یقیم فیھ بمنطقة وقوع االشتباك

    میلشـیا الحوثي شـنت قصـفا بمختلف أنواع األسـلحة أفاد شـھود عیان بإن   :2019 أغسـطس  30بتاریخ
مفیدین بأن القصف أسفر عن إصابة مواطن   ،على منازل المواطنین بمدیریة حیس جنوبي مدینة الحدیدة

  .یدعى (بجاش علي مطیور) في قدمھ

    شــن طیران دول التحالف ســبع غارات على مبنى كلیة المجتمع في مدینة  :2019ســبتمبر    1بتاریخ
ــیا الحوثي معتقال, والتي حولتھا إلى معتقل  120حیث أدت الغارات إلى مقتل    ،ذمار الذي تتخذه میلیشــ

یوسـف الحاضـري الناطق باسـم وزارة الصـحة الخاضـعة ووفقا ألفاد   ،جریحا من المعتقلین  65قتیالً و 
ھ تم انتشـــــال   ـأـن  ،جریحـا 65قتیالً و  120معتقال من تـحت األنقـاض بینھم   185لســـــیطرة الحوثین ب

إن كما أفاد شـھود عیان   ،معتقال 180موضـحا بأن عدد المعتقلین الذین كانوا بداخل مبنى كلیة المجتمع  
عدد الغارات التي اســتھدفت المبنى الذي حولھ الحوثین إلى ســجن للمعتقلین المناھضــین لھم وصــل إلى 

ــھود أن ثالثة مباني بداخل الكلیة كانت مكتظة بالمعتقلین  ،غارة جویة 12 ــكل كبیر   ،وأكد الش دمرت بش
ــرة على األرض ــیا الحوثي على ل  ،وال تزال الجثامین منتشــ ـان رئیس لجنة من جانبھا أفادت ملیشــ ســـ

تھدافھ معروف لدى العدوان حد وصـفھ  األـسرى التابعة لھم عبد القادر المرتضـى بأن الـسجن الذي تم اـس
من جھتھا أعربت اللجنة الدولیة للصـــــلیب   ،ولدى لجنة الصـــــلیب األحمر إذ قامت بزیارتھ عدة مرات

مؤكدة إنھا أرـسلت فرقا  ،ذماراألحمر عن قلقھا العمیق من التقاریر حول اـستھداف "مركز احتجاز" في  
وقال مدیر اللجنة الدولیة للصــــلیب األحمر لمنطقة الشــــرق   ،طبیة ومئات من أكیاس الجثث إلى الموقع
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ـضیفا م  ،األوـسط فابریتـسیو "إن المعلومات الواردة عن حدوث انفجار في ـسجن بمحافظة ذمار تثیر قلقنا
أما قیادة   ،الیمن بشــــكل منتظم" نا نقوم بزیارتھ فيبأن مبنى كلیة المجتمع بذمار كان "مركز احتجاز ك

مشــیرة إلى   ،دول التحالف العربي فقد أعلنت الیوم أن اســتھداف "موقع عســكري لملیشــیا الحوثي بذمار
مضـــیفا بان دول التحالف اتخذت كافة   ،أنھ مخزن للطائرات بدون طیار وصـــواریخ دفاع جوي معادي
في حین أفاد احد المعتقلین الناجین من  ،اإلجراءات الوقائیة لحمایة المدنیین في عملیة االســتھداف بذمار

ــیا الحوثي معتقال قد غادرت المبنى  القصــف بان حراســات مبنى كلیة المجتمع بذمار الذي اتخذتھ میلیش
 :المصابین على النحو اآلتي ونورد اسماء ،دقیقھ 15قبل القصف ب 

  االسم  م  االسم  م
  معاذ نصر عبدهللا سالم   40  فھد علي عبد هللا القادري    1
  معمر خالد عبد القادر مقبل انعم   41  فیصل احمد محمد اسماعیل الحداد   2
  مفید سیف محمد عبده السامعي  42  قاسم عبد هللا محمد قاسم المظفري  3
   ملھي محمد احمد عبدهللا السیالني  43  صالح ادیب الوصابيقاید سعید حمید   4
  منصر صالح بن احمد البریھي  44  قحطان ابراھیم محمد سیف السبلي  5
  منیر عثمان علي یسر الھاشمي    45  ماجد عبد هللا بریك محرق البركاني   6
  نادر عبدهللا محمد    46  ماجد علي سلطان عبد هللا الجھالني  7
  ناظم عبده ثابت صالح القباطي  47  ماھر محسن محمد طاھر  8
  نجیب سلطان احمد الجعل   48  محمد احمد قاید السیغي  9

  نجیب مھیوب عبدالرحمن الراشدي   49  محمد حسن علي محمد الضحیاني  10
  ندیم محمد عبد الخالق الوافي  50  محمد حسین صالح االنسي  11
  نوح ابراھیم یحیى سعید الكرامي  51  محمد حسین عبده العزري  12
  نوفل محمد مقبل دروش  52  محمد حمود محمد شعیب   13
  راشد محمد حسن عقیبھ ھارون  53  محمد حمود محمد عباد    14
  ھاني محمد سعید العنبر   54  محمد سعد صالح علي ناجي الحسني  15
  ھزاع محمد ابراھیم حسن الشعیبي  55  السروريمحمد سعید محمد عبد هللا   16
  ھشام قاید محمد ناجي اسكندر    56  محمد عبدالرحمن عبد القوي الزھري  17
  ھیثم عبدهللا صالح حسین الصومعي  57  محمد عبدهللا عیاش فرادي  18
  ولید احمد محمد احمد الغفوري  58  محمد عبده غالب سعد   19
  ولید صالح حسین البابلي  59  محمد علي احمد الجماعي    20
  ولید عقالن عبده العلیمي   60  محمد علي احمد ثابت العاطفي  21
  یاسر احمد قاید قاسم سالم الجعشاني  61  محمد علي عبده احمد   22
  یاسر حسن محمد مالك القباطي   62  محمد معروف قاسم قاید الدواب   23
  یاسر عبدهللا محمد سنان الشریعھ  63  محمد منصور محمد خالد ھزاع الشرعبي  24
  یاسین عبدالجلیل قاسم عبده عبادي العزاني  64  محمد منصور ناجي ثابت الراجحي  25
  یوسف احمد محمد السماوي   65  مختار احمد ھزاع مراعي الجماعي  26
      علي الشرعبي مختار عبده احمد  27
      مختار محمد طھ المعزبي  28
      مختار محمد محمد عقالن العدیني  29
      مراد عبدالجلیل سعید عبدهللا الغفاري   30
      مرزوق عبدالكریم احمد عبد الولي السروري  31
      مسلم عبدهللا غالب سیف الحمري  32
      مصطفى قاید غالب عثمان الھاشمي    33
      مصلح صالح حسین احمد الزیادي  34
      معاذ قاسم صالح القاسمي   35
      معاذ محمد حسین الملحاني  36
      نجیب مھیوب عبدالرحمن الراشدي   37
      ندیم محمد عبد الخالق الوافي  38
      نوح ابراھیم یحیى سعید الكرامي  39
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    افاد احد المواطنون ان المواطن "علي الحربي" قتل بالقرب من مـسجد ھائل   :2019ـسبتمبر    1بتاریخ
ـاص جاره اثر نزاع اندلع بینھم على طقم عســكري اخذه علي  ـارع المعال الخلفي بمدینة عدن برصـ بشـ

 ،تســـــبب اطالق النار بمقتل علي الحربي   :واضـــــاف  ،الحربي اثناء الحرب وجاء جاره یرید اخذه منھ
 .باإلضافة الى اصابة مواطن اخر یدعى "سعید"

    تعرض الصـحفي عدنان الجعفري إلى حادث مروري مؤسـف بطریق المخا   :2019سـبتمبر  3بتاریخ
حیث   ،وتم نقلھم إلى مـستشـفى الریادة بعدن  ،أدى إلى إصـابة الـصحفي عدنان الجعفري والـشیح المكمحي

ـابات خطیرة في النخاع الشـوكي ونزیف بالرئة وكسـر بیدهأصـیب الصـ  بینما   ،حفي عدنان الجعفري إص
أصیب الشیخ عبد الخالق المكمحي إصابات متوسطھ ونجي بأعجوبة الشیخ عبد الرحمن یاسین الحمیدي 

  ومشور عبد الخالق المكمحي

    ــبتمبر    5بتاریخ ــن" وتبلغ من  :2019س ـالح محس ــیبت طفلة تدعى "علیاء صـ ــنوات  10العمر   أص س
ـاصــة قناص حوثي ـابتھا   ،في مدینة حیس جنوبي مدینة الحدیدة  ،برصـ حیث وصــف احد الســكان إصـ

ـفى حیس المیداني لتلقي اإلسـعافات األولیة وتم  بالخطیرة مبیننا انھ قد تم إسـعاف الطفلة علیاء إلى مسـتش
 .العالجتحویلھا إلى مستشفى أطباء بال حدود في مدینة المخاء إلستكمال تلقي 

    قال شھود أن ملیشیا الحوثي شنت قصف مُكثف بعدد من صواریخ الكاتیوشا  :2019سبتمبر   6بتاریخ
وأضـــــافوا إن أحد   ،اســـــتھدفت منازل المواطنین بقریة ھبتة التابعة لمدیریة ناطع بمحافظة البیضـــــاء

ـاب منزل المواطن عبدهللا قحیرات المنصـوري تسـبب في مقتل زوجتھ وإ لحاق أضـرار الصـواریخ أص
  .كبیرة بالمنزل والعدید من المنازل المجاورة لھ

    اسـتھدفت قناصـة ملیشـیا الحوثي مسـاء الجمعة منازل المواطنین في األحیاء   :2019سـبتمبر    6بتاریخ
وبحســب إفادة احد الســكان بان رصــاص القناصــة أدى إلى   ،الســكنیة بمدینة حیس جنوب مدینة الحدیدة

وتم إســـــعاف  ،عاماً  40منزلھ ویدعى "محمد عبدهللا طھ" ویبلغ من العمر   إصـــــابة احد المواطنین في
من   ،المصــاب إلى مســتشــفى حیس المیداني بصــعوبة نتیجة الكثافة الناریة التي یتعرض لھا المواطنون

ناحیة ثانیة وروى مواطنون في مدینة حیس أنھم یتعرضـون إلسـتھداف مكثف من قبل قناصـة ملیشـیات 
  .ت إلى سفك الدماء وترویع السكان اآلمنین في منازلھم السیما النساء واألطفالالحوثي التي عمد

    ــبتمبر    6بتاریخ ــلحة عنیفة اندلعت بین قوات الجیش  :2019سـ ــدر محلي أن مواجھات مسـ أفاد مصـ
والملیشـــیات المســـلحة الموالیة للحكومة وملیشـــیا الحوثي في أطراف تبة الخزان بعزلة الیمن بمحافظة 

تم رت ألكثر من سـاعتین، وذكر ـسكان محلیون أن المواجھات أدت إلى إصـابة امرأتین إحداھما عدن اـس
  .إصابتھا خطیرة

    ـاحلي بمدیریة  :2019ســـبتمبر    7بتاریخ اودى حادث مروري مروع لســـیارة كامري في الخط الســ
یارة نوع كامري تعرضـت   ،احور الى وفاة فتاة واصـابة اربعة اخرین، ظھر الیوم وقال مواطنون بان ـس

وأشاروا الى ان الحادث   ،الكثبان الرملیة الممتدة على طول الخط الساحلي باحور لحادث مروري بسبب
ـسوـسن علي سـالم  -"  :واصـابة اربعة اخرین ھم ،عام)  18( دعى "احالم علي بامـسلم"تـسبب بوفاة فتاة ت

ـابین الى   ،رغد محمد" -رانیا فؤاد    -رھف محمد علي  - ـار المواطنین الى انھ تم اســـعاف المصــ واشــ
  .مستشفى احور ثم تم نقلھم الى العاصمة عدن

    قالت اســرة القیادي في المقاومة الجنوبیة محمد البوكري ان منزلھ تعرض  :2019ســبتمبر    7بتاریخ
كما أفاد نزیھ العزیبي وھو قائد حراســـــة محمد   ،لھجوم مســـــلح من قبل قوة أمنیة تابعة للحزام األمني
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ــار العزیبي إلى ان   ،البوكري ان منزلھم بدار ســــعد تعرض لھجوم من قبل قوة أمنیة تابعة للحزام واشــ
كما أضاف نزیھ العزیبي   ،فراد حراستھ اصیبوا في الھجوم باإلضافة إلى عدد من افراد اسرتھعدد من ا

كما افادة اســــرة القیادي في   ،بقولھ "انھ جرى الحقا نقل البوكري واســــرتھ إلى جھة بعیدة عن المنزل"
  .المقاومة الجنوبیة البوكري عن إصابة شقیقھ علي البوكري نتیجة الھجوم

   افادة مصـدر طبي بان طفلة في العاشـرة من عمرھا تدعى " ھبة حمادة عمر   :2019بر  سـبتم 7بتاریخ
عام بطلقة 45عام" أصــیبت برصــاصــة في الصــدر كما أصــیب والدھا "حمادة عمر محمد"   13محمد  

ذراع ة في الظھر واخرى في اـل ـاوـمة  ذـلكو  ،نـارـی ـادي في المق ھ منزل القی نتیجـة الھجوم اـلذي تعرض ـل
  .كري بمدیریة دار سعد بمدینة عدنبعدن محمد البو

    ـاعقة رعدیة ضـربت تجمع شـبابي عصـر الیوم   :2019سـبتمبر    7بتاریخ أفاد عدد من السـكان بأن ص
جعفر فرج النقیب -وتـسببت في وفاة كال من (  ،األحد في وادي حطیب قریة المدینة مدیریة حطیب ـشبوة

ـاـیة المركزة وأفـادوا بـأن أكثر من عشـــــرة اشـــــخـاص   ،عـبدهللا امخوري) - جرحوا وـعدد منھم في العن
  .بمستشفى عتق العام وبعضھم اصاباتھم خفیفة

    مواطنا اخرین كلھم مدنیین جراء انفجار  20مواطنین وأصــــیب   7قتلَ    :2019ســــبتمبر   9الحدیدة
ــط مدینة الحدیدة ــیا الحوثي وس ــلحة تابع لملیش ـادر محلیة أن انفجارات   ،مخزن ذخائر وأس وأفادت مصـ

زت مدینة الحدیدة في الساعة التاسعة من صباح الیوم االثنین ناجمة عن انفجار "ھنجر" لمصنع عنیفة ھ
وتسببت اإلنفجارات بخسائر مادیة كبیرة   ،بالستیك في حي الزعفران یستخدمھ الحوثین لتخزین األسلحة

ــحایا ـاء عدد الضـ ــعب إحصــ ــكان، في حین یصـ والذین   للمنازل والمباني القریبة في الحي المكتظ بالسـ
لحة تابع لجماعة الحوثین  یقدرون بالعـشرات ما بین قتیل وجریح. ارتفع عدد ضـحایا انفجار مخزن لألـس

ً وقال المتحدث باســم القوات المشــتركة   20قتلى و 7االنقالبیة یوم اإلثنین في مدینة الحدیدة إلى   مصــابا
ـاح الدبیش إن سـبعة مدن ـاحل الغربي العقید وض آخرین في  20وأصـیبت    یین قتلواالتي تقود عملیات الس

ً لألســــلحة في حي الزعفران جنوبي مدینة الحدیدة  انفجار مصــــنع للبالســــتیك اتخذه الحوثیون مخزنا
ـاعتین وأدت إلى تھدم بعض المنازل القریبة ونزوح عشـرات  ـاف أن اإلنفجارات اسـتمرت زھاء س وأض

سـباب التفجیرات غیر أنھ شـدد على أنھ “ال األسـر من الحي إلى أماكن مختلفة في المدینة ولم یشـر إلى أ
ــاحل الغربي بھا” وكانت قناة المســــیرة التابعة للحوثین قد قالت الیوم  عالقة للقوات المشــــتركة في الســ
ً بصـواریخ  اإلثنین إن عشـرة أشـخاص على األقل أصـیبوا في قصـف لقوات الحكومة المعترف بھا دولیا

ـا على حي الزعفران فیما أكدت م ــواریخ والمدفعیة الكاتیوشــ ــتباكات عنیفة بالصـ ـادر محلیة إن اشـ صــ
اندلعت بین القوات الحكومیة واالنقالبیین تســـببت في انفجار مخزن أســـلحة في حي الزعفران بشـــارع 
ذائف وإلحـاق أضـــــرار كبیرة بمنـازل  ـا الـق ذخـائر وشـــــظـای دة مـا أدى إلى تطـایر اـل ة الـحدـی جیزان بـمدیـن

ـافت المصـ   المواطنین وممتلكاتھم ـاعدت بشـكل كبیر مع سـماع االنفجارات وأض ادر أن ألسـنة اللھب تص
  العنیفة بسبب انفجار مخزن األسلحة.

    قتل طفالن وأصـیب ثالث ظھر یوم االثنین اثر انفجار قنبلة یدویة بحي العمال   :2019سـبتمبر   9لحج
 ،ـمل نظـاـفة وقـال مســـــعفون ان قنبـلة انفجرت بـعدد من األطفـال بینھم أطفـال عـا  ،وســـــط ـمدیـنة الحوـطة

ـفة ولیسـت قنبلة وقد  ـادر أنھا عبوة ناس ـاربت الروایات بخصـوص االنفجار حیث قالت بعض المص وتض
مشـتبھین في األحداث األخیرة   6تمكنت األجھزة األمنیة في الحوطة محافظة لحج من القاء القبض على 

طفلین وجرح اخرین من   والتي كانت تفجیر عبوة ناسفة صباح الیوم في حارة العدني والتي اودت بحیاة
اـسرة واحده االمر الذي اثار ـسخط واـستنكار ـشدید من أبناء لحج اتجاة ما اـسموة بعمل االرھابي المـشین 
وقـال مصـــــدر امني في امن الحوـطة تـمت عملـیة القـاء القبض على المشـــــتـبھ بھم بنـاء على معلومـات 
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بعد ســماع االنفجار ســارعت األجھزة  اســتخباراتیة تتبع االجھزة االمنیة واضــاف المصــدر االمني بانھ
ـاة طفلین یتراوح  ة والتي اودت بـازھـاق حی ة العبوة النـاســــــف ة في النزول الى حـارة الـعدني لمعـایـن االمنـی
تشـفى الجمھوریة في  نة وكما جرح طفلین آخرین تم نقلھم الى مـس نتین واربع عـشرة ـس اعمارھم مابین ـس

تبھین واالن یتم التحقیق  6انھ تم القاء القبض على  العاصـمة عدن واختتم المصـدر االمني تصـریحھ ب مـش
معھم حتى ـھذه اللحـظة، كمـا نقـلت االجھزة االمنـیة في الحوـطة تعـازیھـا الحـارة الســـــرة الطفلین وتمنت 

  الشفاء العاجل للجریحین متوعدین اسرتھم بكشف ھویة الجاني

    ــبتمبر    10بتاریخ ــطون الیوم الثالثاء، فیدیو   :2019س ــخاص وھو یتعرض تداول ناش یظھر أحد األش
ــطون أن المعتدى علیھ مواطن جنوبي من  ــنعاء وقال الناش ــمة ص ـفیات العاص ــتشـ ــرب في أحد مس للض
ــنعاء حیث تم االعتداء علیھ حتى الموت  ــتشـــفیات بصـ محافظة أبین ذھب للعالج مع وزوجتھ ألحد مسـ

ً بالجنبیة أمام زوجتھ وھو ما اتضـح انھ كاذب والحقیقة ھي الفی دیو یعود لمواطن من صـنعاء یدعى طعنا
ة  ـایتي الطبي في حي الســـــنیـن ھ بمركز عن ھ یوم أمس في مقر عمـل داء علـی د الرحمن مجلي تم االعـت عـب

  بالعاصمة صنعاء بحسب ما جاء في صفحتھ على موقع التواصل االجتماعي “فیسبوك”.

    ات أســریة نشــبت أقدمت امرأة في محافظة إب على حرق زوجھا بعد خالف  :2019ســبتمبر   10إب
حیث أفادت مصـادر محلیة بإن المواطن "ھزاع عبدهللا فرحان" من أھالي منطقة السـارة بمدیریة   ،بینھما

العدین غرب محافظة إب تعرض لحریق في أجزاء مختلفة من جـسده بعد ان أغلقت زوجتھ علیھ "حمام 
ـادر أن المنزل" وأضــرمت النار في جســده على اثر خالفات أســریة لم تعرف ماھي  ـافت المصـ وأضـ

زوـجة "ھزاع" قـاـمت بـاالحتیـال على زوجھـا وأخبرـتھ بوجود "ثعبـان" في غرـفة "الحمـام" وعـندمـا دـخل 
الزوج لیقـتل الثعبـان أغلـقت الزوـجة بـاب الحمـام من الخـارج" وأدخـلت أنبوب الغـاز من فتـحة صـــــغیرة 

ـفل باب الحمام وأضــرمت النار وبعد اشــتعال النار في جســد "ھزاع"، ت ً من كســر الباب أسـ مكن الحقا
  .والخروج ونقل على اثرھا إلى قسم الحروق في مستشفى جبلة وفق المصادر

   مواطنین اـصیبوا نتیجة تجددت االـشتباكات بین مـسلحین  3  قال مواطنون أن  :2019ـسبتمبر    11عدن
اندلعت بین   من منطقتي السـیلة والمحاریق في مدیریة الشـیخ عثمان بالعاصـمة عدن ان اشـتباكات عنیفة

لحة خفیفة ومتوـسطة وتضـررت عدد من المنازل  تباكات التي اـستخدمت فیھا أـس لحین في تجدد االـش المـس
  وجرح عدد كبیر من االشخاص.

    الیوم االربعاء مبنى نیابة االموال العامة في محافظة لحج   حاصــر مســلحون  :2019ســبتمبر   11لحج
وقال شھود عیان لصحیفة عدن الغد ان مسلحین على جاؤوا على متن طقم   ،وھددوا باختطاف الموظفین

ــجناء لدیھم من قبل نیابة   مدني ــروا المبنى وھددوا باختطاف الموظفین ان لم یتم االفراج عن ســ حاصــ
ــلحین طالبوا  ،االموال العامة ــھود بان المس ــجنوا لدى النیابة   وأكد الش ــنجاء تابعین لھم س باالفراج عن س

ان موظفي وادارة   وأشار الشھود الى  ،تداء على اراضي جمعیة سكنیة تابعة العضاء نیابة لحجبعد االع
ــلحین في محیطھ حتى اللحظة موضــحین   ،النیابة االموال العامة تمكنوا من مغادرة المبنى والیزال المس

  .بان االجھزة االمنیة لم تحرك ساكنا حیال ما حصل

   ــبتمبر    12مأرب ـادر  :2019ســ ــین اثنین في فریق نزع األلغام التابع  أفادت مصـــ محلیة أن مھندســ
للبرنامج السـعودي "مسـام" قتلوا وأصـیب ثالثة آخرون نتیجة انفجار لغم أرضـي زرعتھ ملیشـیا الحوثي 

ــرواح ــیات   ،في مدیریة ص ـام" من جنس ــروع "مسـ ــة من خبراء نزع األلغام العاملین في مش وكان خمس
ــوفو وكرواتیا وا ــروع، في ینایر الماضــي أثناء جنوب أفریقیا وكوس ــنة، بینھم نائب مدیر عام المش لبوس

  .نقلھم مجموعة من األلغام في مدینة مأرب تحضیرا إلتالفھا
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   اقدمت عناصــر مســلحة صــباح الیوم الخمیس باســتھداف قوة من  :2019ســبتمبر    12حضــرموت
اریخیة وذلك بتفجیر دراجة ناریة المنطقة العسـكریة االولى تقوم بمھمة التعزیز االمني بمدیریة شـبام الت

ـابة جندي بحروق متوســـطة  مفخخة داخل المدینة التاریخیة مما ادى إلى احراق ثالث ســـیارات واصــ
ـار امني لوحدات عســــكریة واغالق منافذ المدینة للبحث   ،وجرح مواطن آخر وقد اعقب التفجیر انتشـــ

العـسكریة األولى أن ھذه األعمال الجبانة لن قیادة المنطقة    من ناحیتھا اكدت  ،وتعقب العناصـر االرھابیة
تثني منتسـبي الوحدات العسـكریة واالمنیة بوادي وصـحراء حضـرموت عن اداء مھامھا الوطنیة وسـیتم 

  .مالحقة العناصر االرھابیة والتخریبة إلى عقر دارھا

   ــبتمبر    12عدن ـاھد عیان أن جنود بالحزام األمني التابع للمجلس االن  :2019سـ تقالي الجنوبي أفاد شــ
داھموا فندق الفرسـان في مدینة المنصـورة والذي كان یـسكن فیھ القیادي في الحراك الجنوبي حـسن بنان 

بوة،وأعتقلتھ واقتادتھ إلى جھة غیر معروفة ذكرت مصـادر محلیة إلى أن القیادي   ،وأحد أبناء محافظة ـش
خالل   ،قبل جنود الحزام األمنيتعرض للضــرب واإلھانة من   ،الذي ینتمي لمحافظة شــبوة حســن بنان

   .في صفوف نزالء وعمال الفندق عملیة اعتقالھ وسط حالة من الرعب والھلع

    ــبتمبر   12إب ــیات الحوثي في   :2019س ــكان محلیون بمدیریة ریف إب بان عناصــر من ملیش أفاد س
أقدمت على   ،بادبقیادة القیادي الحوثي نجم عبدالجلیل ع  ،نقطة المشــــراق بمنطقة میتم شــــرق مدینة إب

إطالق الرصـاص الحي على أحد بائعي القات والذي رفض إعطائھم جبایات مالیة لیرد األخیر ویصـیب 
فیما أصــیب مواطن ثالث من المارة یدعى "شــعیب مطیع" أصــیب برصــاص   ،أحد عناصــر الملیشــیات

  .مسلحي الحوثي

    ــبتمبر    13تعز ــف  قتل  :2019س ـاء الجمعة في قص ــیب ثالث مسـ ــیا الحوثي  طفالن وأص ــنتھ میلیش ش
بتمبر نت"،  كنیا بمدینة (تعز) وقالت مصـادر محلیة وفق ما نـشره موقع وزارة الدفاع "ـس تھدف حیا ـس اـس
إن طفلین شــقیقین دون الثامنة من العمر قتال جراء ســقوط قذیفة مدفعیة في حي (صــالة) شــرقي (تعز) 

یات الحوثي االنقالبیة من مواقعھا في (تلة سـ  وفتیل) المجاورة وأضـافت المصـادر أن طفال أطلقتھا میلیـش
  ثالثا أسعف إلى مستشفى الثورة العام في (تعز) بعد إصابتھ بجروح خطیرة جراء القصف.

    اـصیب قیادي بالمجلس االنتقالي وصـفت حالتھ بالحرجة بكمین مـسلح بمنطقة   :2019ـسبتمبر   13أبین
تھدف بمنطقة الجدبة بوادي الحمراء في الجدبة بوادي الحمراء بالمحفد وقال مصـدر بان كمین مسـ  لح اـس

ـفت حالتھ بالخطیرة ونقل الى  المحفد القیادي باالنتقالي ناصـر علي عوض الكازمي الملقب بالھازلة وص
   .مستشفى بعدن لتلقي العالج

    أصــیب االســتاذ حســین الفضــلي مدیر مكتب الھیئة العامة للموارد المائیة   :2019ســبتمبر   13أبین
ــة (راجع) من  ـاص ــیمیر التابعة لمدیریة خنفر برصـ ـاء یوم أمس الخمیس بمنطقة المس بمحافظة أبین مسـ
حفل في احد االعراس بعد نجاتھ من الموت إثر الرصـاصـة الراجعة التي اخترقت جبھة رأسـھ مما ادت 

ـ  ـفى الرازي بأبین ونظرآ لســوء حالتھ تم تحویلة الى الى نزیف حاد اـس عف على اثرھا الى ھیئة مســتشـ
  .مستشفى الریادة بعدن لتلقي العالج

    أفاد ســكان محلیون بأن ملیشــیا الحوثي شــنت قصــف على منطقة الجبلیة   :2019ســبتمبر   13الحدیدة
ـفر عن مقتل    ،بمدیریة التحیتا جنوب مدینة الحدیدة ـامي   -1( :أسـرة ھم مدنیین من 9ما أس محمد علي ش

أحمد  -6 حمیدة محمد عمر -5  شــوعیة محمد عمر  -4أســماء یحیى فرج   -3خمیســة كلیب حمادي  -2
 -2داؤود إبراھیم ناجي    -1آخرین بجروح خطیرة ھما ( 2ســالم مطري وثالثة من أطفالھ) كما أصــیب  

ـادر طبیة ــیماء إبراھیم ناجي) في حصــیلة أولیة لضــحایا وأفادت مصـ جرحى جراء القصــف   4بنقل    ش
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الحوثي على الجبلیة إلى المســتشــفى المیداني والذي أحالھم بدوره إلى مســتشــفى أطباء بال حدود بالمخا 
   .لخطورة حالتھم

    أفاد شـھود عیان بان ملیشـیا الحوثي شـنت قصـف مدفعي اسـتھدف منطقة  :2019سـبتمبر   13الحدیدة
لقذائف على منزل المواطن حســن عبدهللا شــحاح وأدت الســبعة جنوب مدیریة حیس ســقطت إحدى تلك ا

محمد حـسن عبدهللا ـشحاح  -2ـسنوات)   6راكان حـسن عبدهللا ـشحاح (  -1إلى مقتل اثنین من أطفالھ ھما 
أبوبكر حســـن  -2یونس حســـن عبدهللا شـــحاح "طفل"    -1( :من اطفالھ ھم 4كما أصـــیب    ،عاما) 12(

ازھار حسـن عبدهللا شـحاح "امرأة") في -4شـحاح "طفلة"   منال حسـن عبدهللا -3عبدهللا شـحاح "طفل"  
 .حصیلة غیر نھائیة

    ـاء   :2019ســـبتمبر   13شـــبوه اقدمت قوات امنیة في مدینة عتق على مداھمة منازل المواطنین مســ
مواطنین واعتدت علیھم بالـضرب باعقاب البنادق قبل نقلھم إلى  10الجمعة وقامت باعتقال ما یزید عن 

ناصر   -  3محمد احمد باحبار   -  2حسین مصطفى عولة  -  1نورد اسماء المعتقلین ھم: (جھة مجھولة و
 -  7احمد مبخوت الجوع   -  6ناصــر محمد ابوشــمس    - 5عوض محمد لجعش    - 4محمد الصــیعري  

 -  11احمد حیدرة الحداد   -  10طارق فرج حیدرة   - 9ناصـر المرقع الصـبان    - 8اصـیل محمد مكرت  
 .یفاء)طارق احمد صالح حن

    انفجار لغم ارضي في صباح ایوم شمال مدینة المخاء جنوب قریة یختل بدینا   :2019سبتمبر    13تعز
  قالب ما تسبب في بتر ارجل السائق 

   اـستھدف مجھولون بعبوة ناسـفھ طقم تابع للحزام االمني في مدینة المنصورة   :2019ـسبتمبر    13عدن
وة ناســـفة اثناء مرور طقم تابع للحزام االمني في مدینة بالعاصـــمة عدن ظھر الیوم وفجر مجھولون عب

  التقنیة وتسبب انفجار العبوة بضرر كبیر في الطقم دون وقوع ضحایا من الجنود.

    أقدمت میلـشیا الحوثي باالعتداء على خطیب مـسجد مؤـسـسة الیتیم التنمویة  :2019ـسبتمبر   13ـصنعاء
ــالة الجمعة ــة أثناء ص ـاھد  ،في حي النھض ــیا الحوثي وأفاد شـ ــر میلش قاموا بإنزال   ،عیان من إن عناص

ـابتھ بحالة  ــربھ بأعقاب البنادق إلى حد إصـ ــبیبي من على المنبر بالقوة وض ــجد عبدهللا الض خطیب المس
 .إغماء

   ــبتمبر    14عدن ـفة في مدیریة المنصــورة بمحافظة  :2019س جرح مدنیان إثنان إثر انفجار عبوة ناسـ
إن االنفجار وقع اثناء مرور دوریة أمنیة تابعة للحزام األمني في تقاطع عدن وافاد ســــكان محلیون إلى  

ـابة مواطنین كانوا بالقرب من موقع االنفجار جرى  ـارع الخمسـین قرب مدینة التقنیة مما أدى إلى إص ش
  نقلھم إلى مستوصف السالم.

    باالعتداء على  تسلل لص إلى منزل في منطقة حده بالعاصمة صنعاء وقام  :2019سبتمبر    14صنعاء
طعنة متفرقة على جسـدھا وتسـبب في بتر إحدى أصـابعھا وإجھاض  16مالكة المنزل وطعنھا أكثر من  

وقال مواطن من أبناء المنطقة نفســھا أن الســارق تســلل الســاعة الثالثة والنصــف فجرا و ســكان   ،جنینھا
ـاف أن   .طعن والذ بالفرارالمنزل نیام وبعد شــعوره بصــوت مالكة المنزل قام باالعتداء علیھا بال وأضـ

طعنة متفرقة على جســـدھا ما تســـبب في إجھاض جنینھا وبتر  16مالكة المنزل تعرضـــت ألكثر من  
   .إحدى أصابعھا

    أحد جنود القوات الخاصــة بمدینة عتق عاصــمة محافظة شــبوة وجرح   قتل  :2019ســبتمبر   15شــبوه
آخر،امس األحد إثر انفجار ناتج عن عبوة ناسـفة اسـتھدفت أحد اطقم القوات الخاصـة بمدخل مدینة عتق 
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ــالم  ــاء األحد وذكر المصــــدر أن الجندي /ســ الغربي أثناء عودتھ من مدیریة بیحان إلى مدینة عتق مســ
ً الحتراق الطقم نتیجة   ،فور فیما تم نقل الجندي عبدالرحمن قطنان للعالجالحارثي/ توفي على ال مشــــیرا

  االنفجار.

    ــبتمبر   16االثنین قالت مصـــادر محلیة في عدن إن قتلى وجرحى من جنود الحزام أالمني  :2019سـ
ـادر إن جندیا  التابع للمجلس االنتقالي الجنوبي في ھجوم مسـلح اسـتھدف حاجز تفتیش حیث افادت المص

آخرون فجر االثنین في ھجوم شنھ مسلحون مجھولون على حاجز تفتیش بالقرب من   3قتل فیما أصیب 
مصـادر أن مـسلحین على متن دراجة ناریة أطلقوا النار على عناـصر االنتقالي وأوـضحت ال ،مطار عدن

المتواجدة في الحاجز األمني في حي العریش، ثم الذوا بالفرار. وتعیش عدن وبعض المناطق المجاورة 
  الخاضعة لسیطرة االنتقالي منذ مطلع أغسطس الماضي، تشھد فوضى أمنیة وانتشار كبیر للمسلحین

    أفاد سـكان محلیون بمدیریة ة جبلة بأن مسـلحي ملیشـیا الحوثي اقتحموا متجر   :2019مبر  سـبت 16إب
لاللعـاب وقـاموا بتكســـــیر محتویـاـتھ بنفس الحـجة وھي رفض مـاـلك المتجر دفع المجھود الحربي وقـاموا 

  على أحد موظفي المتجر بشكل عنیف وتم اسعافھ الى احد المشافي المتواجدة في المنطقة. باالعتداء

    ـادر طبیة أن طفلین اثنین أصـــیبا بجروح في مدیریة حیس   :2019ســـبتمبر   17الحدیدة أفادت مصــ
ــیا  ــلحي المیلیش ــدر أن مس ــیا الحوثي وقال المص ــر میلیش جنوبي الحدیدة، إثر إطالق نار من قِبل عناص

ـابة الطفلی عینة ما أدى إلى إصـ ُ ــ ــیر في الطریق إلى قریة الش ــرة كانت تس ن، إدریس أطلقوا النار على أس
ــة ( 4احمد ثابت محمد قحطان ( ـقیقتھ عائش ــھر)، وشـ ـابین إلى  4أش ــعاف الطفلین المصـ أعوام) وتم إس

ــعافات األولیة، قبل أن یتم نقلھما إلى مدینة المخا لتلقي  ــتشـــفى المیداني في مدینة حیس لتلقي اإلسـ المسـ
 العالج.

    ى "عیســى عبد هللا عبد القادر" أفادت مصــادر أمنیة عن إصــابة مواطن یدع :2019ســبتمبر    18تعز
ـفى ومالحقة الفاعل من قبل  ـاص أحد أفراد الجیش في تعز وقد تم إســعاف المذكور إلى المســتشـ برصـ

  .حتى اللحظة تمكنھا من إلقاء القبض علیھ وضبطھ األجھزة األمنیة التي لم یتأكد

    ُتل أربعة مســافرین یمنیین وأصــیب    :2019ســبتمبر   19حضــرموت لخمیس، بانفجار آخرون، ا  21ق
ً بحافلة   ،عبوة ناسفة في حافلة نقل جماعي في الخط الدولي بحضرموت وقالت مصادر محلیة إن انفجارا

ــركة البراق تقل ( ــف اللیل، أودى بحیاة أربعة  46نقل جماعي تابعة لشــ ً) عند الواحدة بعد منتصــ راكبا
ى مســتشــفى ســیئون وذكرت أن آخرین، بینھم ســتة بحالة خطیرة، تم إســعافھم إل 21أشــخاص وإصــابة  

ــین" قرب منفذ الودیعة مع  االنفجار الناتج عن عبوة ناســـفة وقع في الخط الدولي في منطقة "كیلو خمسـ
السـعودیة وكانت مصـادر محلیة تحدثت لوكالة خبر عن كمین مسـلح تعرضـت لھ الحافلة التابعة لشـركة 

  البراق على خط العبر الودیعة.

    أفاد مصـدر عسـكري بإن إثنین من الجنود الیمنیین وثالثة سـعودیین   :2019سـبتمبر   19حضـرموت
ـفة بشــبام حضــرموت إلى جانب  بینھم قائد التحالف العربي یدعى أبو نواف قتلوا أثناء تفكیك عبوة ناسـ
أربعة مصـابین ورجح المصـدر العسـكري مقتل الجنود بواسـطة العبوة أثناء عملیة تفكیكھا وقال مصـدر 

ــفیات لتلقي العالج ویعتبر  طبي إن الجرحى تم ھذا الحادث األول من نوعھ في   توزیعھم على المســــتشــ
ــعودیة، في ظل ارتفاع وتیرة حوادث اإلغتیاالت التي طالت  ــرموت حیث تتواجد قوات ســ وادي حضــ

  مدنیین وعسكریین من قبل مجھولین.
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    المحفد بمحافظة أبین   انفجرت ـصباح الیوم قذیفة ار بي جي بالخطأ في مدینة  :2019ـسبتمبر   21أبین
وسقط على إثرھا قتلى وجرحى وأفاد مصدر محلي بان قذیفة ار بي جي كانت في محل بنشر للسیارات 
وســط المدینة وانفجرت بالخطأ لتخلف قتیل وثالثة جرحى وأكد المصــدر ان االنفجار أودى بحیاة شــاب 

  .یدعى نبیل الحنشي وإصابة ثالثة آخرین وجمیعھم من عمال البنشر

   قتل مواطن وأصـیب ثالثة آخرون، في انفجار لغمین زرعتھما میلیشـیات   :2019سـبتمبر   22البیضـاء
وافادت مصادر   ،الحوثي في منطقة حوران في الطریق العام الرابط بین ردمان وقانیة بمحافظة البیضاء

بصــیري" فیما أصــیب المواطن "علي عتیق ال  ،محلیة إن المواطن "ضــیف هللا صــالح المنصــوري" قتل
ــرر ناقالتھم من  ـاء إلى جانب تضـ ــریة بمحافظة البیضــ ً من أبناء مدیریة الشـ ونجلھ "أحمد" وھم جمیعا

 ."نوع دینا" بأضرار جسیمة

    أقدم مجھولون على اقتحام منزال في حارة المقبرة العلیا في یریم في وضــح   :2019ســـبتمبر   23إب
ـسرقة المنزل والذوا بالفرار في وـسط حالة ذعر جراء وقاموا باالعتداء على إمرأة وـشد وثاقھا و   النھار

  .وقد تم نقل المرأة للمستشفى وھي في حالة نفسیة سیئة وانھیار عصبي مریع ،انتشار الخبر

    بتمبر   24الضـالع تھدف   ::2019ـس نتھ طیران دول التحالف العربي اـس قال ـسكان محلیون أن قصـفا ـش
شــخص وجرح أحد المســعفین   16وھو ما أســفر عن مقتل  منزل المواطن عباس الحالمي بمدینة قعطبة  

  .عبدالكریم عبدهللا مقبل المرح) -2 ولید عبدهللا مقبل المرح -1( :ومواطن أخر ھما

    أفاد مواطنین بان مســلحین مجھولین أطلقوا النار على مواطن یدعى   :2019ســبتمبر   24حضــرموت
"طارق بن الزوع" بمنطقھ حـصن آل الزوع بمدیریة القطن واصـابوه بطلقات ناریة ووصـفوا أصـابتھ بن 
ـفى القطن العام موضــحین بان ابن الزوع  الزوع بالخطرة وان مواطنین قاموا بنقلھ الى طوارئ مســتشـ

  .دي في حزب االصالح "صالح باتیس"ھو احد اقرباء القیا

    ـابق   :2019سـبتمبر    28صـنعاء أقدم مسـلحین یتبعون میلیشـیا الحوثي بمداھمة منزل وزیر الدولة الس
األســتاذ شــایف عزي صــغیر بصــنعاء واعتدوا على إبنتھ الحامل مما افقدھا الحمل وكانت قبل شــھر قد 

ـایف واحد حراســة الوزیر  قامت میلیشــیا الحوثي باقتحام المنزل واعتقال عاصــم زوج ابنة األســتاذ شـ
ـایف قد غادر صــنعاء إلى القاھرة في شــھر ابریل من العام   ،ویدعى نجیب ھدیش یذكر بان األســتاذ شـ

   .الحالي

    قبل قلیل اقدم صـــاحب بوفیة ریماس الكائنة بجولة ســـبأ فون باالعتداء   :2019ســـبتمبر    30صـــنعاء
ــرب على أحد االورومیین الالجئی ــغط العالي بكل عنجھیة بالضــ ــوط من كھرباء الضــ ن في بالدنا بســ

  نتمنى من السلطات األمنیة في مارب محاسبة ھذا السيء ،ووقاحة وال إنسانیة

    ُتل ظھر الیوم الثالثاء مواطن  :2019أكتوبر    1تعز ـاص  ق ُصـــیب آخر برصــ مســـلحین في مفرق   وأ
حین من أبناء المدیریة قاموا بإطالق النار مدیریة جبل حبشي بمحافظة تعز وأفاد سكان محلیون بأن مسل

 على المدعو إیھاب حســن ســیف والمدعو داؤد أحمد حســن وھو ما أدى إلى مقتل األول وإصــابة اآلخر
لحین والضـحایا قبل وقوع الحادثة وھو األمر  بجروح بلیغة وأضـاف الـسكان أن خالفات نـشبت بین المـس

ار على الطرف اآلخر مما أدى إلى مقتل وإصـــــابة الذي دفعھم لتكوین عصـــــابة مســـــلحة وإطالق الن
كما أكدوا بأن األجھزة األمنیة قد تحركت إلى موقع الجریمة وألقت القبض على مجموعة   شخصین منھم

ــي بالجریمة فیما ال یزال بعض أفراد العصـــابة فارین وتقوم   من أفراد العصـــابة بما فیھم المتھم الرئیسـ
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ة بمالحقت ـا األجھزة األمنـی دورھ ة التخـاذ اإلجراءات ـب ـاء القبض علیھم وتســـــلیمھم للجھـة المعنـی ھم إللق
  الالزمة

    عبدهللا احمد عوض  -2حسن بو ھاشم الجیالني    -1أفاد شھود بان المواطنان (  :2019أكتوبر   3شبوه
بن ذیـیب) أصـــــیبـا بجروح متفـاوـتھ نتیـجة قیـام قوات من الجیش واالمن التـابـعة للحكوـمة بقمع ـعددا من 

وأضـاف الـشھود بانھما اضـافة الى جراحھما فقد تم اھانتھم وضـربھم باعقاب   ،ھرین بمدینة عزانالمتظا
  البنادق وایداعھم السجن

   تعرض شــاب بعدن لعملیة طعن بســكاكین من قبل مســلحین بســوق القات بدار  :2019أكتوبر    4عدن
ــین ــلحین انھالوا طعنا على الشــاب "الیاس یاس ــھود عیان ان مس ــعد وأفاد ش قاید" ظھر الجمعة وســط   س

ونقل الشـــاب الى   ،ســـوق قات الكراع بدار ســـعد وفر المســـلحون تاركین الشـــاب ینزف وبحالة خطرة
 مستشفى اطباء بال حدود حیث قال االطباء ان حالتھ خطرة للغایة.

    أقدم مســلح حوثي مســاء الیوم الســبت على اطالق النار في وجھ شــاب من ابناء   :2019أكتوبر   5إب
ظة اب بعد ان رفض تغییر مقعده في باص ینقل الركاب من فرزة الحصـبة بالعاصـمة صـنعاء الى محاف

ـاب جلس في مقعد كانت تجلس فیھ   ،حي المطار ــھود عیان ممن كانوا معھم في الباص ان الشــ وقال شـ
ـاب بانھ "قلیل شـرف" و  ـا ضـمن الركاب بالوقوف واتھم الش فتاة عندما طلب منھ مسـلح حوثي كان ایض

ـاب   ،ھ لھ عدد من الشــتائموج واكد الشــھود ان الحوثي طلب من الباص التوقف واطلق النار باتجاه الشـ
واضـاف الـشھود بان المقعد یتـسع لثالثة ركاب وان الشـاب كان یجلس في   ،لكن الرصـاصـة مرت بـسالم

لمرات في طرف المقعد بعیدا عن الفتاة التي لم تبدي اي تذمر وان ھذا المشـــــھد مالوف ویتكرر االف ا
ــط رعب وھلع  ــلح الحوثي طلب من الشــاب الوقوف وعندما رفض اطلق علیھ النار وس الیوم، لكن المس

  المواطنین.

    یة لمحطة كھرباء   :2019أكتوبر   6أبین أفاد ـسكان محلیون بان قنبلة یدویة انفجرت في البوابة الرئیـس
ـابة احمد محمد مسـعود القفعي ب ـابات متوسـطة نقل على أثرھا إلى مدینة لودر وتسـبب االنفجار بإص إص

  مستشفى لودر لتلقي العالج

    ــبري ومحمد احمد فارع وھما من أعیان   :2019أكتوبر    7تعز ــوان الحصــ ــیخان رضــ تعرض الشــ
ة الشـــــمـایتین بمحـافـظة تعز (جنوب غرب  ة ذبحـان بـمدیرـی ة إغتیـال أمس األـحد بعزـل ة، لمحـاوـل الحجرـی

ـاص جنود قائد  )الیمن ـاه جبلي التابع للعقید االصــالحي عبده ، برصـ الكتیبة األولى في اللواء الرابع مشـ
وأوضـح الشـیخان في بالغھما الموجھ لقائد القوات الخاصـة ومدیر شـرطة المدیریة أنھ   ،نعمان الزریقي

ــیارة احدھما التي یعرفھا الجمیع ــر أمس األحد بمثلث الزنقل بذبحان بســ ــمعا   ،أثناء مرورھما عصــ ســ
وأضــافا وفقا للبالغ انھ بعد إطالق الرصــاص توقفا   ،صــاص یمر من جوانب الســیارة وفوقھابإطالق ر

لیقوم جنود القائد الزریقي المطلقین للرصاص بتطویق السیارة شاھرین أسلحتھم على رأسیمھا وبصوت 
  .مرتفع یطلبون منھما النزول من سیارتھما

    صـالح أحمد بن أحمد علي أـصیبا   قبل الوجیھي وم  أفاد ـشھود عیان بان الطفلین  :2019أكتوبر   8لحج
وأضاف الشھود بان الطفلین   ،اثر قصف شنتھ میلیشیا الحوثي استھدف منطقة حبیل حنش بمحافظة لحج

ــیات  ــیبا اثر قذیفة اطلقتھا ملیشــ ــیمیر بمحافظة لحج اصــ من النازحین في منطقة حبیل حنش في المســ
  في المنطقة ونقال الى احد المستشفیات في المحافظة واستھدفت منازل یسكن فیھا النازحین الحوثي
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    ــوق   ،افاد شـــاھد عیان إن الطفل "محمد علي"  :2019أكتوبر   9إب ــیب برصـــاص راجع في سـ أصـ
الحطب بمنطقة جرافة وسـط مدینة إب نتیجة الفوضـى األمنیة وإطالق النار في الھواء من قبل مسـلحین 

اھد بأن الطفل نقل إلى أحد المسـتشـفیات الخاصـة لتلقي ینتشـرون بحارات وشـوارع المدینة وأضـاف الشـ 
ــبھم   ،العالج وأجریت لھ عملیة جراحیة الســـتخراج الرصـــاص مبیننا بان األھالي بمدینة إب أبدو غضـ

جراء تصــاعد ضــحایا الرصــاص الراجع الناجم عن إطالق النار في األعراس بكثافة والمناســبات وفي 
  مستغربین استمرار سقوط الضحایا بالرصاص الراجع. أثناء تشیع ملیشیا الحوثي لقتالھا،

    ـادس   :2019أكتوبر   10الحدیدة بحسـب سـكان محلیین وشـھود عیان أكدوا أن مسـلحین من اللواء الس
اغتصاب امرأة نازحة في تجمع النازحین  ،2019أكتوبر    10لقوات طارق صالح، حاولوا یوم الخمیس

ً) حین حاول الدفاع عن شرف ابنة أخیھ 60بره رامي (وقتلوا المواطن عبدهللا علي   ،بالمدینة فیما   ،عاما
  .كما اختطف المسلحون ثالثة من السكان ،ومدنیین اثنین ،أصیبت زوجة القتیل مریم عیسى محب

    ــاء معاذ ســــلطان  :2019أكتوبر    13تعز افاد مواطنین في مدیریة الشــــمایتین بان طفلة تدعى "میســ
قریة الشــعب القریبة من عزلة شــرجب لتلعب بجوار المنزل لتجد قنبلة الحناني" خرجت من منزلھم في 

ــبب غیاب  ــالح بس ـاكلھ بقوى الس لم تنفجر خلفتھا جماعات متصــارعة على ارضــیة اصــبحت تحل مشـ
ـاء القنبلة ضـن منھا انھا لعبة وادخلتھا الى المنزل لتنفجر داخل  االمن وضـعف الدولة اخذت الطفلة میس

   .الطفلة میساء واصابة اختھا بجروح بلیغة المنزل مادى الى مقتل

   تثمر علي عبدهللا الوالي من قیام نجل شـقیق قائد عـسكري بارز في  ـشكى  :2019أكتوبر  14عدن المـس
مدینة إنماء بمحافظة عدن بإطالق الرصــاص على عاملین یعملون معھ وإصــابة أحدھم وقال المســتثمر 

ـادســة و ـاعة السـ ـقیق القائد علي الوالي إنھم تفاجئوا السـ النصــف من صــباح الیوم االثنین بقیام نجل شـ
ـاب جراء إطالق  ـقوط مصـ ـاص على العاملین في أحمد المباني بالمنطقة، وسـ ــكري بإطالق الرصـ العس
ــباب، بل أنھ  ـار الوالي إلى أن االعتداء الذي تعرض لھ عاملوه لیس لھ أي أسـ الرصـــاص الكثیف وأشــ

ــباب التي دع ــتغرب عن الدوافع أو األس ـابة أحد العاملین وھو من تھامة اس ـاص وإصـ ت إلطالق الرصـ
وبین الوالي أن العامل المصـاب ظل ینزف قرابة النصـف سـاعة دون أن یـستطیع أحد اـسعافھ، حتى عاد 
تشـفى أطباء بال حدود  نجل شـقیق القائد العـسكري مرة أخرى فوجد المصـاب مرمي مكانھ وأخذه إلى مـس

ـقیق القائد العسـكري، حیث أن ورماه ھناك وذھب وناشـد الوالي ال جھات المختصـة بالقبض على نجل ش
  ھذا االعتداء یمثل شروع بالقتل وجب وقف مرتكبھا ومحاسبتھ ومثولھ للقضاء ومحاكمتھ 

    افاد مواطنین بالمنطقة بأن قنبلة یدویة انفجرت في سـیارة "صـالون" كانت تقل   :2019أكتوبر  14تعز
إصـابة مواطن یدعى "ـسعید عبد هللا ـسیف" وأشـار المواطنین  ا أسـفرعدد من الركاب في منطقة مقبنة م

  .إلى أن القنبلة انفجرت في ظروف غامضة ولم تستطع الجھات األمنیة كشف الجاني ومعرفة األسباب

    ـارع ورش إصــالح  6أصــیب    :2019أكتوبر  14المھرة أشــخاص في حادث إطالق نار وقع في شـ
وتم إســعاف المصــابین إلى مســتشــفى الغیضـة   ،ھرة مســاء الیومالســیارات بمدینة الغیضــة عاصــمة الم

المركزي لتلقي العالج فیما الذ الجاني بالفرار وأفاد شـھود عیان من عمال الورش إن مسـلح أطلق النار 
ـاف العمال بأن  على عمال إحدى الورش إثر خالف نشـب بین الطرفین على موقف لسـیارة الجاني وأض

تبكوا مع الجاني ) من المصـابین 2مصـدر طبي أفاد أن حالة ( ،باألیدي لیترك ـسالحھ ھارباً   مجموعة اـش
ـفى الغیضـة6ال( ـارتي إسـعاف تابعة لمسـتش وكان الجاني بعد   ،) حرجة وخطیرة تم نقلھم إلى المكال بس

تشـفى الغیضـة لتلقي اإلـسعافات األولیة بعد تعرضـھ إلصـابة خفیفة في الرأس ولكنھ  فراره سـارع إلى مـس
ً كان یحملھ في قسـم   ،غادر المسـتشـفى قبل اسـتكمال العالج وكشـف جریمتھ ووصـول المصـابین ـا مسـدس

ـارة إلى أ ـفى تجدر اإلشـ ـفى تمكنت من االمانات وتم التحفظ علیھ من قبل أمن المســتشـ ن إدارة المســتشـ
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ــوره وھو یتلقى العالج من قبل  ــف ھویة الجاني من خالل كامیرات المراقبة العاملة بعد عرض صـ كشـ
وتبیّن أن الجاني من إحدى المحافظات، خطوة وضع كامیرات مراقبة تحسب لمدیر عام   احد المصابین،

ـفى محسـن بلحاف الذي أحدث نقلھ نوعیة كبیرة في مسـتوى الخدمات الطبیة والعالجیة وأعمال   المسـتش
التحدیث والتطویر في األجھزة والمعدات من جھتھا باشـــــرت األجھزة األمنیة مھامھا في عملیة البحث 

  .والتحري لتعقب الجاني والقبض علیھ واتخاذ اإلجراءات القانونیة الالزمة

   ة بـالضـــــرب على نـجل القیـادي المعروف احـمد عمر  :2019أكتوبر   17ـعدن اعـتدى افراد قوة امنـی
ــي ــي ان نجلھا ناصــر تعرض للضــرب على ید قوة امنیة تحمي   ،العبادي المرقش ــرة المرقش وافادت اس

ــت لھ القوة وقام  ــرة الى ان نجلھا كان یمر بالقرب من المطار حینما تعرضـ مطار عدن واشـــارت االسـ
  .افرادھا بضربھ

    دھسـت عربة عسـكریة تابعة للحوثیین بائع متجول صـغیر في السـن عمدا   :2019أكتوبر   17صـنعاء
ــیا  ــكریة التابعة لملیش ــلم جنوب العاصــمة صــنعاء وقال مصــدر محلي أن العربة العس في منطقة دار س
ـاف المصـدر أن بائع المثلجات "  الحوثي قامت أمس، بدھس بائع متجول عمدا في منطقة دار سـلم وأض

ریم " أصــیب بكســور في إحدى رجلیھ لكنھا لم تشــفع لھ أمام ظلم الملیشــیا الغاشــم، التي انھالت اآلیســك
علیھ بعد ذلك بالضـــرب والشـــتائم واأللفاظ النابیة بأنھ " برغلي " و " خونة " و " الریمي " في احتقار 

قبل المارة من الملیشــــیا ألبناء محافظة ریمة وأكد المصــــدر أن تصــــرف الحوثیین قوبل بالرفض من  
ــعاف الطفل البائع  ــكریة الحوثیة فرت من مكان الحادث ولم تقم بإس وجعلھم یتجمھرون لكن العربة العس

" انقتلھ مثل الكلب " ووضــح المصــدر   :بل أنھا ردت على أحد األشــخاص الذي طلبھم بعالج المصــاب
ـفیات القریبة وا لدماء تســیل من رجلھ التي أن فاعلي خیر قاموا بإســعاف الطفل البائع إلى احد المســتشـ

یا الحوثي الجدیر ذكره أن  دھـست، وعینیھ تنھاالن بالدموع وقلبھ ملیئ بالغبن والقھر نتیجة لھمجیة ملیـش
أي لوحات معدنیة وھو ماجعل مشــرفي الملیشــیا تســعى في   العربة العســكریة لملیشــیا الحوثي ال تحمل

  .األرض فساد دون حسیب أو رقیب

   افـادت اســـــرة المواطن "محـمد احـمد محـمد كردة" عن "قیـام قوة من الحزام   :2019أكتوبر   20ـعدن
 االمني بقطاع محافظة لحج باقتحام منزلھ الواقع في منطقة كابوتا في مدیریة المنصـورة بالعاصـمة عدن

 1994وأشارت اسرة المواطن كردة ان االرضیة تابعة لھم منذ العام    ،واخراج اسرتھ منھ وھدم المنزل
وأ ببنائھا اثناء الحرب وسـكنت اسـرتھ فیھا منذ ما بعد الحرب ویعلم جمیع جیرانھ بأنھ ملكھ ولدیھ وقد بد

اوراق من الكھرباء وعاقل الحارة مبینا ان شخص من محافظة لحج اشترى ارضیة تقع امام منزلھ وقام 
ــرة المواطن كردة ان جاره الجدید ادعى ملكیتھ    ،2017ببنائھ مطلع العام   لالرض التي یقع وأكدت اســ

ـار قوات االمن وطرده من المنزل وقالت اسـرة المواطن كردة ان جاره   ،فیھا منزلھ وھدد اسـرتھ باحض
ـاقتحـام ـعدد من  ھ ب د تفـاجئ المواطن واســـــرـت ھو قرـیب لقیـادي في الحزام االمني في محـافـظة لحج وـق

المنزل بـالكـاـمل بـاســـــتـخدام وطرد اســـــرـتھ وقـاموا بـھدم  االطقم التـابـعة للحزام االمني في محـافـظة لحج
ـارت اسـرة المواطن كردة كردة الى انھ تعرض واسـرتھ للضـرب المبرح من قبل القوة   ،الشـیوالت وأش

للضـرب مما ادى الى سـیالن الدماء  عاما 60االمنیة بحیث تعرضـت زوجتھ البالغة من العمر اكثر من  
وة وأثارت الحادثة الھلع والخوف كما تعرض ھو للضــرب باعقاب البنادق من قبل جنود الق من رأســھا

 ،الســـكان في المنطقة  في صـــفوف اســـرتھ واطفالھ جراء الحملة التي اســـتھدفتھ واســـرتھ من بین كافة
ـایع واالجھزة االمنیة ــالل علي شـ ــرة المواطن كردة مدیر أمن عدن اللواء ش ــدت اس في العاصــمة   وناش

القتحام منزلھ ومحاســبة من قاموا بھذا  التدخل ووضــع حل عدن وقوات الحزام االمني في محافظة لحج
  .جراء ما لحق بھ واسرتھم من ترویع وتدمیر كامل لمنزلھم العمل الغیر قانوني وتعویضھ
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    ــیات الحوثي بطریق الفازة   :2019أكتوبر   20الحدیدة ـفة زرعتھا ملیشــ افاد مواطنین بأن عبوة ناســـ
بســـــیارات نوع "دینا" تابعة لمواطن یدعى "عمر انفجرت   ،التابعة لمدیریة التحیتا جنوب مدینة الحدیدة

وأضـاف المواطنین من انھ   ،حمود غالب" ادت الى إصـابة مواطن یدعى "إسـماعیل علي" بجروح بالغة
  .تم نقل المواطن المصاب لحظة إصابتھ إلى مستشفى الخوخة المیداني لتلقي العالج واإلسعافات األولیة

   ـ  :2019أكتوبر    23عدن ـاكیا اعتداء طالھ من قبلأفاد الشــیخ غـس قیادي عســكري   ان محمد احمد شـ
ـان ان احمد محمود قائد كتیبة حزم عدن كتیبة قام باالعتداء علیھ وتكسـیر سـیارتھ   بعدن وقال الشـیخ غس

ــالل  واخذھا معھ وفي داخلھا مبلغ مالي كبیر, واوراق مھمة, بحجة ان لدیھ اوامر من مدیر امن عدن ش
واضـاف:" انھ تفاجئ بعدة اطقم ومدرعات تحاصـر منزلھ الواقع بحي "إنماء السـكني" غرب علي شـائع 

ـفوف افراد  عدن, حیث قامت بإطالق النار بشــكل عشــوائي على منزلھ ما ســبب حالة من ذعر في صـ
ـفى والزالت تتواجد فیھا حتى لحظة كتابة الخبر كما قال  اســــرتھ, نقل على أثرھا ابنتھ إلى المســــتشـــ

ـان  المواطن ــیخ غســ ــحیفة برفقة الشـ ــر إلى مقر الصـ ان احمد  "عبد الاله عبد الخالق عمر" الذي حضـ
ــیر   محمود ــل وقام بتكســ قائد كتیبة حزم عدن الكتیبة االولى اعتدى على أرض یملكھا بمنطقة بئر فضــ

ـاف عبد الاله ـانات, التي تقدر قیمتھا بأكثر من ملیون لایر واضــ تحام قام باق  ان قائد كتیبة حزم  الخرســ
ــكني" ــیر االبواب والنوافذ وماطور, كما قام  منزلھ الواقع بحي"انماء الســ بتھدید اوالده اثناء  وقام بتكســ

ـار ان ـائلة االراضــي لیســت من  ذاھبھم إلى لمدرســة واشـ  االرضــیة التي اعتدى علیھا رســمیة ومسـ
ــال وحذر المواطنان قائد كتیبة حزم, من معاودة ا العتداء علیھم, اختصــــاص قائد كتیبة حزم عدن اصــ

  مشیران انھما قد یلجأن إلى الشرع القبلي, في حال استمراره.

    اقدم مھاجر من اصــــول افریقة صــــباح الیوم على االعتداء على حارس في   :2019أكتوبر   24لحج
ــالح الذي كان  ــتیالء على الســ ــط راس العارة غرب محافظة لحج واالســ محطة بنزین في مدیریة الشــ

قیـام االفریقي بقـتل الحـارس قـام بـالتقطع والحراـبة لســـــیـارات المـارة للـمدنیین وقتل بحوزـتھ وقتـلة وبـعد 
مـدني وجرح آخر من المـارة واثنـاء قیـام دورة امنـیة ومرورھـا بجـاـنب الحـادـثة نزلوا إلى موقع االفریقي 

ـاص علیھم مباشـ  رة بغرض التفاھم معھ وتسـلیم نفسـة ولكن االفریقي باشـر الدورة االمنیة باطالق الرص
مما اـضطرھم للرد علیھ وقتلة وقامت االجھزة االمنیة بالتواـصل مع المفوـضیة السـامیة لـشؤون الالجئین 

  االفارقة لتسلیمھم الجثة واستكمال االجراءات بھذا الخصوص ودفنة.

    اصــــیب مواطن یدعى "احمد ثابت محمد الحدئي" برصــــاص مســــلح یُدعى   :2019أكتوبر   25إب
  .یة بینھما بمدیریة المشنة(ز.م.ع) في خالفات شخص

    ــبت، أثناء قیامھ بحراثة   :2019أكتوبر   26الحدیدة ــي حوثي، السـ ــیب مزارع بانفجار لغم أرضـ أصـ
دة ـا جنوب الحـدـی ة التحیت ة الحیمـة بمـدیرـی ھ في منطـق ـاش علي دـلب، أن اللغم   ،مزرعـت وأفـاد المواطن عی

ـفر عن الذي زرعتھ ملیشـــیا الحوثي انفجر بابنھ محمد وھو یقود حراث تة الزراعیة في مزرعتھ، ما أســ
  إصابتھ بجروح وإعطاب حراثتة الزراعیة.

    أصـیبت أسـرة اثر كمین نصـبھ مسـلحون مجھولون بین مدیریة مودیة ومدیریة  :2019نوفمبر   1أبین
ـاص   ،المحفد بمحافظة أبین ــلحین مجھولین أطلقوا وابل من الرصـ ـاھد عیان بان مس ووفقا لما افاد بھ شـ

ــتھدف با ـابات اس ـالم العاقل" وزوجتھ بإصـ ـابة المواطن "محمد سـ ـافرون أدى الى إصـ ص على متنھ مسـ
تشـفى مودیة لتلقى العالج في   ،خطیرة باإلضـافة إلى إصـابة امرأة أخرى بإصـابة طفیفة وتم نقلھا إلى مـس

ـابتھم من ناحیة اخرى أوضـح مصـدر أمني بان   ،حین تم إسـعاف "العاقل" وزوجتھ إلى عدن لخطوة إص
  .ثة االعتداء تعود أسبابھا لثار قبليحاد
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    ــكان محلیون بأن طفالن یدعیان " ھمام ربیع" ( :2019نوفمبر   9صــنعاء ــنوات) والطفلة   7افاد س س
سنوات) وأصیبا بإصابات بالغة إثر انفجار بانفجار لغم من مخلفات میلیشیا الحوثي  6"صنع هللا ربیع" (

ــمة ا ــرق العاصـ ــنعاءفي منطقة یام بمدیریة نھم شـ  ،وذلك أثناء رعیھم األغنام في منطقة یام  ،لیمنیة صـ
  .واضاف السكان بأن الطفلین اللذین أصیبا تم نقلھما إلى المستشفى العام بمدینة مأرب لتلقي العالج

    ــیة، بمدینة  :2019نوفمبر   9عمران ــطرابات نفس ـاب یعاني من اض ــلحون حوثیون یدي شـ ــر مس كس
األخیر على تمزیق إعالن موضـوع في إحدى المؤسـسـات وقال شـھود عمران شـمال الیمن، بعد أن أقدم 

لحین حوثیین اعتدوا على الشـاب المختل عقلیًا بالضـرب بأعقاب البنادق والعصـي ما تـسبب  عیان إن مـس
ة تمزیـقھ إعالنـات ورقـیة وضــــــعت على ـجدار إـحدى  ة غیبوـبة، على خلفـی ھ بحـاـل دـیھ ودخوـل بكســـــر ـی

ـات الحكومیة تدعو المواط ـاركة في االحتفاالت التي تنظمھا الجماعة بمناســبة المولد المؤســسـ نین للمشـ
ـاھدتھم  ـار الشـھود إلى أن المسـلحین الحوثیین كانوا یمرون على متن طقم عسـكري لدى مش النبوي وأش
ا وبعد  الشــاب وھو یمزق اإلعالنات، مســاء الجمعة، وســرعان ما ھاجموه وبدأوا بضــربھ ضــربًا مبرحً

ھالي إلسـعاف الشـاب ونقلھ إلى المسـتشـفى لتلقي العالج بعد إصـابتھ بكسـور في الحادثة سـارع بعض األ
  یدیھ، وجراح عمیقة في رأسھ

    أصـــیب صـــباح الیوم الثالثاء طفل بطلق ناري من قبل أفراد ملیشـــیا الحوثي   :2019نوفمبر 12لحج
حیث افاد ـشھود عیان بان طفل یدعى "محمد عبدهللا   ،المتمركزة بجبل جالس وـسط مدیریة القبیطة بلحج

ــة األجیال عیریم بالقبیطة أصــیب برصــاص قناص في  14علي"   عام طالب بالصــف الثامن في مدرس
 .كان ذاھبا للمدرسة فخذه األیمن عندما

  أقدم عدد من مسلحي الحوثي بقیادة المشرف أبو سام باقتحام منزل  2019نوفمبر   15ألجمعھ    :الحدیدة
مواطن ـیدعى (عـبده على هللا صـــــغیر غبق) بقرـیة الجرـبھ العلیـا جنوب ـمدیـنة الـحدـیدة وقـاموا بـاالعـتداء 

ـاء واألطفال أثناء غیاب زوجھا   والضــرب على زوجتھ واالعتداء على المنزل واألســرة وترویع  ،النسـ
ــربھ وعاقل القریة وإخوانھ ویقتادونھم إلى جھة مجھولة وذلك بعد   وبعد عودة زوجھا للمنزل قاموا بضــ

الخروج من المنزل بقوه السـالح كون منزلھم یقع في على أطراف القریة الغربیة باتجاه منطقة  رفضـھم
  .الالویھ

  ـاء الیو  :2019نوفمبر  17 عدن ــھود عیان ان مواطن یدعى (احمد محمد احمد ثابت مسـ م األحد افاد ش
الحكال) اصـیب اثر اندالع اشـتباكات مسـلحة بین قوتین مسـلحتین تبادال كثیفا الطالق النار بحي السـیلة 

  .بمدیریة الشیخ عثمان

    یدعى "سعد صالح المغربي" أقدم    :2019نوفمبر 17ذمار ً ً حوثیا على قتل افاد شھود عیان بأن مسلحا
ـابة عمھ "حســـن المغربي" في إحدى القرى التابعة لمدیریة مغرب عنس بذمار بســـبب  ابن عمھ وإصــ

ما لم فسـیتم اإلبالغ عنھ وأخذ مبالغ مالیة منھم لعدم   ،رفض األخیر إعطاء المسـلح كمیة من القات طلبھا
تم والسـب بین المسـلح وتابع الشـھود أنھ أعقب ذلك تبادل للشـ   ،دعمھم ما یسـمى بــــــ"المجھود الحربي"

لح الحوثي بقتل ابن عمھ  ،الحوثي وابن عمھ إال   ،وحاول والد القتیل األخذ بثأر ابنھ ،تطور إلى قیام المـس
وأشـــار الشـــھود إلى أن   ،لیتمكن حینھا من الفرار  ،أن المســـلح باغت عمھ بطلق ناري في رجلھ الیمنى

  .الحوثي لالحتماء بھاالمسلح الحوثي الذ بالفرار إلى أحد مقرات میلیشیات 

    قتلت امرأة وأصیب زوجھا الیوم االثنین جراء انفجار لغم ارضي بمدیریة  :2019نوفمبر   18الحدیدة
 ،وأفادت مصـادر طبیة في مسـتشـفى المخا الذي اسـعف إلیھ الضـحایا   ،ذو باب في السـاحل الغربي للیمن

ً) أصـیب بجروح وكسـر مفتوح في سـاقھ الیمنى 60أن المواطن "صـالح سـالم أحمد المیطي" ( في   ،عاما
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ــتشــفى وقد فارقت الحیاة ـادر محلیة أن اللغم انفجر بینما   ،حین وصــلت زوجتھ الى المس كما أفادت مصـ
ھما لغم كان الزوج یســـــیر مع زوجتھ في طریق فرعي یؤدي إلى منزلھما بمنطقة المعقر حیث انفجر ب

 فردي عند منتصف الطریق

    أفاد شــھود عیان في مدیریة حیس بأن میلیشــیا الحوثي اســتھدافت منازل  :2019نوفمبر   19الحدیدة
الطفل "عماد المعمري،   :المواطنین باألســــلحة المتوســــطة أدى إلى إصــــابة طفلین بجروح عمیقة ھما

ومن ثم   ،ني في حیس لتلقي اإلـسعافات األولیةوالطفل "عمرو مرـشد" وقد تم نقلھما إلى المـستشـفى المیدا
  .تحویلھما إلى الخوخة الستكمال تلقي العالج

    أصــــیبت امرأة نازحة الیوم األربعاء برصــــاص قناص حوثي في منطقة  :2019نوفمبر   20الحدیدة
النار   المتینة بمدیریة التحیتا جنوب الحدیدة وأفاد عدد من الســـكان بأن قناصـــة الملیشـــیا الحوثیة أطلقت

ـابت حمیدة یحیى ھبل ( ــر، وأصــ ــكل مباشـ ـابة بلیغة في القدم 45على منازل المواطنین بشـ ً) إصــ عاما
تشـفى المیداني  الیـسرى وأضـافت المصـادر أن مواطنین من أبناء المنطقة ھرعوا لنقل المصـابة إلى المـس

  .في مدیریة الخوخة لتلقي اإلسعافات األولیة والعالج

    عاما)  20أفاد شـــھود عیان بان مواطنة تدعى "بیان علي ســـالم ســـقیم" ( :2019نوفمبر   22الحدیدة
على منازل المواطنین   ،14.5اصــیبت اثر قیام میلیشــیا الحوثي أطلقت نیران أســلحتھا الرشــاشــة عیار 

وأشـار الـشھود إلى أن مجامیع من   ،ـشرقي حیس ما أدى إلى إصـابة الشـابة بیان بطلق ناري أسـفل الظھر
ت إلى المنزل المســتھدف وأســعفت الفتاة المصــابة إلى المســتشــفى المیداني في الخوخة المواطنین ھرع

ومن ثم تحویلھا إلى مســـتشـــفى أطباء بال حدود في المخا إلســـتكمال تلقي العالج حیث وصـــفت حالتھا 
   ،بـ"الخطرة"

    ـاص قناصــة ملیشــیا   12أصــیب الطفل ظطیوســف عبدهللا"  :2019نوفمبر   22الحدیدة عاما برصـ
  .الدریھمي محافظة الحدیدة لحوثي في منطقة الجریبة، بمدیریةا

    اصـیب مواطن خالل اندالع اشـتباكات قبلیة بین عدد من مسـلحي قبیلة یسـلم  :2019نوفمبر   25أبین
لحین من قبیلة ال ناصـر بن عوض بمدینة احور في محافظة أبین وقالت عملیات الحزام  ال حجیره ومـس

مواطن كامل علي عوض بن سـبولھ اصـیب برصـاصـھ طائشـة في الرقبة اثناء االمني بقطاع أحور أن ال
تشـفیات العاصـمة عدن واضـافت عملیات  یرة الى اـسعاف المواطن إلى مـس تباكات مـش مروره لحظة االـش
تباكات تعود إلى ثأر قبلي سـابق بین القبیلتین مؤكدا أن قوات  باب االـش الحزام األمني بقطاع احور أن اـس

  انتشرت في المدینة وقامت بفض االشتباك وتتبع المسلحین. الحزام األمني

    أصــــــیب مواطن ـیدعى "توفیق محـمد عـبدهللا جالـجل" جراء انفجـار لغم   :2019دیســـــمبر   1الـحدـیدة
تشـفى  نا ـشرق مدینة الحدیدة وأفادت مصـادر طبیة في مـس یا الحوثي بمنزلھ في منطقة المـس زرعتھ میلیـش

ــیب بجرو ــھود عیان بأن   ،ح وتمزق في قدمیھ جراء انفجار اللغمالدریھمي أن المواطن أص فیما اورد ش
ـفى الدریھمي لتلقي  اللغم انفجر بالمواطن "توفیق" أثناء عودتھ إلى منزلھ وأسـعف على أثرھا إلى مسـتش

  .العالج

   اقدم مـسلحین مجھولین باالعتداء على الشـاب "ماجد البرھمي بن عفیف" بینما  :2019دیـسمبر    1عدن
ــ  ــاب "ماجد" جاء من قبلافاد ـسـ جنود امن بشــــرطة   كان محلیون عن ان االعتداء الذي تعرض لھ الشــ

  .القاھرة بمدیریة الشیخ عثمان عبر قیامھم بإطالق النار على قدمیھ
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    ارتكبت عصابة مكونة جلھا من النسوة جریمة بشعة بمدینة عدن مساء االثنین   :2019دیسمبر   3عدن
نسوة یقدن عصابة مسلحة عقب محاولتھن سرقة  3ن لمحاولة قتل من وتعرض سائق حافلة صغیرة بعد

ـاء االثنین لھجوم مسـلح من  ـائق حافلة ویدعى عبد الرحمن اسـكندر مس ـائق وتعرض س الحافلة وقتل الس
نسـاء ورجل حاولوا سـرقة الحافلة التي كان یقودھا وقالت أسـرة اسـكندر انھ أصـیب بجراح بالغة  3قبل  

لسـكن نقل على إثرھا إلى المسـتشـفى لتلقي العالج وأشـارت إلى انھ تعرض لعشـر بعد تعرضـھ للطعن با
طعنات بإنحاء متفرقة من جسده موضحة إلى إن العصابة أخذتھ في مشوار من المعال إلى الحسوه حیث 

ــتشــفى   ،تمت عملیة االعتداء ھناك في الخط الترابي ــوء بمس ــكندر في وضــع صــحي بالغ الس ویرقد اس
  البریھي.

  ـاء  الب عین لدى ســـلطتھا  :2019دیســـمبر   7یضــ اعتدى قیادي حوثي یدعى عبدهللا أحمد الجمالي، المُ
ـاء ـاءوطردھن من مكتبھن   ،وكیالً لمحافظة البیضــ على معلمات في إحدى مدارس البنات بمدینة البیضــ

لبیضـاء، وأفاد ناـشطون بان القیادي لدى ملیـشیا الحوثي قام بـشتم معلمات في مدرـسة "اللـسواس" بمدینة ا
ـأة التھـدیـد، بـذریعـة أنھن من مؤیـدات الرئیس الیمني الراحـل علي  ـادرة تحـت وط واجبرھن على المغ

ـالح ـادر تربویة بان المعلمات تقدمن بشـكوى خطیة إلى محافظ المحافظة   ،عبدهللا ص في حین أفادت مص
عھ وفق القانون، إال المعین ھو اآلخر من قبل ملیشـــیا الحوثي، ضـــد المدعو الجمالي، طالبن بالتحقیق م

ألف لایر   18الذي یتم دفعھ عبر األھالي بمعدل  -أن المحافظ وجھ بحرمانھن من راتب الشـــھر الجاري 
  لكل معلمة.

   ــمبر   9عدن ــت،   :2019دیســ ـادر طبیة إن طبیبة تعمل بمجمع حكومي في عدن تعرضــ قالت مصـــ
الخمیس الماضــي، للطعن من قبل مرافق مریضــة ووفق المصــادر فقد وقعت الحادثة بالمجمع الصــحي 
الحكومي بحي المیدان بكریتر وذكرت المصــادر أن الطبیبة تعرضــت لالعتداء من قبل مرافق مریضـة 

أن االطباء في المجمع أعلنوا إضــرابا شــامال عن العمل على خلفیة بالســالح االبیض وأكدت المصــادر  
  االعتداء ھذه.

    قصفت ملیشیا الحوثي من الیوم األربعاء منازل المواطنین غربي محافظة   :2019دیسمبر   11الجوف
تـسبب في إصـابة   ،وأفاد احد المواطنین بأن مقذوفا حوثیا سـقط على أحد المنازل في قریة الغیل  ،الجوف

في حین أفاد مصــدر طبي أن إصــابة الطفل محمد خطیرة وأن   ،أعوام)  8الطفل "محمد حمید إبراھیم" (
  .حالتھ غیر مستقرة

    دیرـیة خور مكســــر تعرض ظھر الیوم الخمیس ـمدیر مكـتب ـمدیر عـام مـ  :2019دیســـــمبر   12ـعدن
یارتھ واالعتداء علیھ  بالعاصـمة عدن "نھج عبد الماجد" للتقطع في الطریق العام بالمدیریة وإنزالھ من ـس

وتم على اثر ذلك إسـعاف مدیر مكتب مدیر عام المدیریة نھج عبد   ،بالضـرب والشـتم من قبل (ص، ط)
ـفى الجمھوریة بالمدیریة لتقي العالج ــتشـ ـادر مطلعة ان الجاني یدعى (ص، وقالت م  ،الماجد إلى مس صـ

ــم العوائق بمكتب  ــبق وأن اعتدى على مدیر مكتب المأمور في مكتبھ بالمدیریة، وھدد مدیر قســ ط) ســ
 .على خلیفة عقار ،األشغال بمدیریة خور مكسر بالتصفیة الجسدیة

    م قال مصـدر محلي بمدیریة شـبام ان مجھولون اطلقو نیران اسـلحتھ  :2019دیسـمبر    14حضـرموت
ــب المصــدر فان ــبا وبحس ــخصــیات القبلیة بمنطقة قارة ال عبدالعزیز بمدیریة ش ــلحین  على احد الش مس

 شـــــیخ قبلي من قبیـلة ال عـبدالعزیز واحد اقربائھ عـقب شـــــوھودو وھم یطلقون نیران اســـــلحتھم على
لمصابین خروجھما من المسجد عقب تادیتھما صالة العشاء في قارة ال عبدالعزیز واكدو انھ تم اسعاف ا

  الى المستشفى لتلقي العالج فیما لم تعرف حالتھم الصحیة اثر االصابة
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   اصـابتھ بالصـدر, بـسبب خالف أـسري  ،تعرض مواطن الصـابة بطلق ناري :2019دیـسمبر    16عدن
عاما)  29حیث ذكر شــــھود العیان بأن المواطن "علي احمد ســــعید" (  ،في منطقة كود العثماني بعدن

ـاف شـھود العیان   ،الصـدر اصـیب بطلق ناري في ـفى أطباء بال حدود لتلقي العالج واض وقد نقل لمسـتش
بأن المصـاب نقل لتلقي العالج في اطباء بال حدود إثر إصـابتھ بطلقة في الـصدر ادخل على إثرھا لغرفة 

  العملیات فور وصولھ المستشفى

    ــمبر   18الجوف ــة مدنیین، الیوم األربعاء    :2019دیس ــیب خمس ُص ــمب 18أ جراء   ،ر بینھم أطفالدیس
ً   ،انفجار لغم أرضـــي حوثي في مدیریة المتون غرب محافظة الجوف وأفادت مصـــادر محلیة" بأن لغما

ً، زرعتھ میلیشــیا الحوثي أثناء مرورھا   ،انفجر بســیارة ھایلوكس وعلى متنھا عدد من المدنیین  ،أرضــیا
والطفالت  ،مدنیین بینھم أربع طفالتبإحدى الطرق الفرعیة بمدیریة المتون، ما أدى إلى إصـابة خمـسة 

نوات) 10الطفلة "نجوى علي الحاـسر" (  :الالتي تعرضـن لإلصـابة ھن  9والطفلة "أقمار الحاـسر" (  ،ـس
وحالتھن   ،ســـنوات)  6ووالطفلة "عھد محمد ھایلة" (  ،ســـنوات)  7والطفلة "قمر الحاســـر" (  ،ســـنوات)

یشــار إلى أن ھذه الحادثة تأتي عقب یومین من انفجار مماثل للغم أرضــي حوثي بســیارة   ،حرجة للغایة
ً في منطقة القیســین أثناء مرورھا على طریق الیتمة الحزم شــرق مدیریة خب والشــعف  16تقل   راكبا

    بالجوف.
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 التھدید  - 6

ــجلت وقائع     ــدیة (التھدید)ســ ــالمة الجســ ّ في الســ عدد   انتھاك الحق
تصـــــدرت محافظة  ،محافظة )17(انتھاك تم رصـــــدھا في واقعة   )145(

ب   (الـحدـیدة)تلتھـا محـافـظة   ،واقـعة انتھـاك )27(بقـیة المحـافظـات ب (ـعدن) 
ـاك) 21( ـافظـة   ،واقعـة انتھ ـاك) 17(ب (تعز) ومح ـافظـة   ،واقعـة انتھ ومح

 ،واقـعة انتھـاك ) 11(ب (إب) ومحـافـظة   ،واقـعة انتھـاك) 12(ب (شـــــبوه)  
ـالع)  ومحافظة   ،واقعة انتھاك) 11(ب (أبین)  ومحافظة  واقعة ) 9(ب (الضـ

ومحافظة   ،واقعة انتھاك) 8(ب  (أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء)  و  ،انتھاك
ـأرب)  ـاك) 6(ب (م ـافظـة  ،واقعـة انتھ واقعـة ) 6(ب (حضـــــرموت) ومح

) 4(ب (عمران)  ومحافظة   ،واقعة انتھاك)  6(ب (حجة) ومحافظة   ،انتھاك
ـاء) ومحافظة   ،واقعة انتھاك) 2(ب  (لحج) ومحافظة   ،انتھاكواقعة   (البیضــ

ـاك) 2(ب  ـار) ومحـافظـة   ،واقعـة انتھ ـاك) 2(ب (ذم ومحـافـظة   ،واقعـة انتھ
  .واقعة انتھاك) 1(ب (المحویت) 

ــھر آلخر خالل تفاوتت     ــودة من شــ وقائع االنتھاكات المرصــ
قائمة األشـھر الثالثة من حیث عدد )  اكتوبر(حیث تصـدر شـھر   ،أشـھر العام

وتوزـعت بقـیة وقـائع   ،واقـعة انتھـاك )26(وقـائع االنتھـاكـات المرصـــــودة ب 
ــیحي رقم  ــھر العام على النحو المبین بالجدول التوضـ محاولة القتل خالل اشـ

  :أدناه )17(

  

الجسدیة ) یبین توزع وقائع االنتھاكات التي طالت الحقّ في السالمة 17الجدول التوضیحي رقم (
  2019(التھدید) بالمحافظات خالل أشھر العام 

 االجمالي  دیسمبر  نوفمبر  اكتوبر  سبتمبر  اغسطس  یولیو  یونیو  مایو  ابریل  مارس فبرایر  ینایر المحافظة  م

أمانة العاصمة   1
 8 1 2 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 ومحافظة صنعاء 

 27 1 1 7 0 9 0 1 0 0 6 1 1  عدن 2
 17 3 3 3 5 0 0 0 0 0 2 1 0 تعز 3
 21 0 0 3 3 3 0 4 4 1 1 1 1 الحدیدة  4
 6 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 حضرموت  5
 6 0 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 حجھ  6
 11 3 1 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 أبین  7
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صعده  8
 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لحج  9

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 المحویت  10
 6 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 مأرب 11
 12 0 3 5 0 2 0 1 0 0 0 1 0 شبوه  12
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الجوف  13
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ریمھ 14
 9 0 0 1 3 3 0 1 1 0 0 0 0 الضالع  15
 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 عمران 16
 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 البیضاء  17
 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 ذمار 18
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المھرة  19
 11 0 0 0 2 2 0 4 0 1 1 1 0 إب  20
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سقطرى  21

 145 9 11 26 21 24 0 20 6 3 18 5 2 االجمالي 
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في (للتھدید)  وبلغ عدد الضــحایا من المدنیین الذین تعرضــوا    
ضـحایا  )7(بینھم    ،ضـحیة )145( عدد 2019الیمن خالل العام  

ـاء ــحایا بین المحافظات على النحو المبین   ،من النســ وتوزع الضـ
  :أدناه )18(التوضیحي رقم  بالجدول

  

السالمة ) یبین توزع ضحایا انتھاك الحقّ في 18جدول توضیحي رقم (
 2019الجسدیة (التھدید) خالل العام 

 االجمالي  النساء  االطفال  ذكور  المحافظة  م
 8 0 0 8 أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء  1
 27 2 0 25 عدن 2
 17 3 0 14 تعز 3
 21 1 0 20 الحدیدة  4
 6 0 0 6 حضرموت  5
 6 0 0 6 حجھ  6
 11 0 0 11 أبین  7
 0 0 0 0 صعده  8
 2 0 0 2 لحج  9

 1 0 0 1 المحویت  10
 6 0 0 6 مأرب 11
 12 0 0 12 شبوه  12
 0 0 0 0 الجوف  13
 0 0 0 0 ریمھ 14
 9 0 0 9 الضالع  15
 4 0 0 4 عمران 16
 2 0 0 2 البیضاء  17
 2 0 0 2 ذمار 18
 0 0 0 0 المھرة  19
 11 1 0 10 إب  20
 0 0 0 0 سقطرى  21

 145 7 0 138 االجمالي 

      

ّ في الســـــالمـة      ـاك الحق ـانتھ ـائمـة ب ـات الق ـالجھ ـا یتعلق ب وفیم
ــدیة (التھدید) ــدرت   ،جھة قائمة باالنتھاك) 10(فقد بلغت    ،الجســ تصــ

 ،واقعة انتھاك )  51(قائمة تلك الجھات بارتكابھا  (میلیشــــیات الحوثي)  
بارتكابھم (المیلیشــیات المســلحة الموالیة لحكومة الرئیس ھادي) تالھا 

(التشــكیالت العســكریة والقوات األمنیة التابعة و    ،واقعة انتھاك) 23(
(المسلحین و    ،واقعة انتھاك)  22(بارتكابھا  للمجلس االنتقالي الجنوبي)  

ـابھم المجھولین)   ـارتك ـاك) 16(ب  )14(ب   (المواطنین)و  ،واقعـة انتھ
(المجامیع و    ،وقائع انتھاك) 8(ب (السـلطات األمنیة)  و    ،ة انتھاكواقع

والمیلیشــیات المســلحة المنضــویة تحت مســمى "القوات المشــتركة في 
ـاحل الغربي") ب   (الســـلطات الحكومیة)و    ،وقائع انتھاك  )5(ب   الســ

(تنظیم و   ،وقـائع انتھـاك) 2(ب (تنظیم القـاـعدة)  و   ،وقـائع انتھـاك )3(
  .انتھاك واقعة) 1(ب میة "داعش") الدولة اإلسال
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) یوضح توزع الجھات القائمة بانتھاك الحقّ في السالمة 12جدول الرسم البیاني رقم (
  2019الجسدیة " التھدید" خالل أشھر العام 

  
  

   

میلیشیات الحوثي
51

المیلیشیات المسلحة 
الموالیة لحكومة الرئیس 

ھادي
23

التشكیالت العسكریة 
والقوات األمنیة التابعة 

للمجلس االنتقالي 
الجنوبي

22

المسلحین المجھولین
16

المواطنیین
14

السلطات 
األمنیة

8

المجامیع والمیلیشیات 
المسلحة المنضویة تحت 

القوات المشتركة "مسمى 
"في الساحل الغربي

5

السلطات الحكومیة
3

تنظیم القاعدة
2

تنظیم الدولة 
"داعش"االسالمیة 
1
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    االعتداء الجنسي - 7
ویفرض   ،یجرم القانون االغتصـــاب (ولكن لیس االغتصـــاب من قبل الزوج)  

ـاھا السـجن مدى الحیاة إذا توفیت الضـحیة ویسـمح القانون للسـلطات   ،عقوبة أقص
ولم تتوفر تقدیرات موثوقة   ،بإسـقاط قضـیة االغتصـاب إذا تزوج الجاني بالضـحیة

  .أو معلومات عن مدى فعالیة إنفاذ الحكومة للقانون

ــیات و   ــتمرار أعمال العنف التي ترتكبھا ملیشـ ً السـ فقد   ،الحوثينظرا
ــع المرأة من انتكاســـات حادة خالل العام ــیات الحوثي   ،عانى وضـ حیث قامت ملیشـ

  .بخطف النساء والفتیات خصوصا في العاصمة صنعاء

ـارة كما ظلت جرائم الشـرف تمثل    ـات تقلیدیة أخرى ض ـافة الى ممارس باإلض
ــكلة خطیرة في جمیع أنحاء البالد ً    وقامت بعض العائالت بترتیب القتل  .مشـ دفاعا

دافع  ل ـب عن الشـــــرف لتظھر على أنھـا انتحـار , ھنـاك عشـــــرات من جرائم القـت
  .الشرف وقعت في مناطق مختلفة من البالد خالل العام

ـاء برفضـــھن مغادرة الســـجون بعد انتھاء فترات  كما أفادت العدید من النســ
ً للخوف من األذى المحتمـل من عـائالتھن ـاحتجـازھن  ،الحكم نظرا ـام ب أو القی

  .دى الحیاة داخل المنزل بسبب تصرفاتھن التي "جلبت العار" على األسرةم

ــدین المیدانیین التابعین للملتقى الوطني بتنفیذ زیارات لعدد من    وقد قام الراصـ
ً وأفادوا بأن النازحین / آت كانوا  ــردین داخلیا ــة للمشـ ــصـ مخیمات النزوح المخصـ

  .المعاملةمعرضین بدرجة كبیرة لالستغالل الجنسي وسوء 

  .كما تعرضت الكثیر الفتیات والنساء ألعمال خطف من قبل مجھولین في مدینة عدن

ّ في السالمة الجسدیة (االعتداء الجنسي)سجلت وقائع     )65(عدد   انتھاك الحق
أعلى نســبة (تعز)  ســجلت محافظة  ،محافظات )10(انتھاك تم رصــدھا في    واقعة

) 13(ب (إب)  محافظة   واقعة انتھاك, تلتھا  )15(في وقائع االعتداء الجنســـــي ب 
ـاك دة)  ومحـافظـة   ،واقعـة انتھ ـاك) 11(ب (الحـدـی ة العـاصـــــمة و  ،واقعـة انتھ ـاـن (أم

 ،وقائع انتھاك ) 6(ب  (عدن) ومحافظة    ،واقعة انتھاك) 10(ب   ومحافظة صــنعاء)
واقـعة ) 2(ب (حضـــــرموت) ومحـافـظة   ،انتھـاكوقـائع ) 6(ب (ذمـار) ومحـافـظة 

واقعة ) 1(ب (ریـمھ)  ومحـافـظة   ،واقـعة انتھـاك) 1(ب (مـأرب) ومحـافـظة   ،انتھـاك
   .بینما لم یتم رصد أي وقائع في بقیة المحافظات ،انتھاك

  

  

  

  



 2019 السنويالتقرير     

   
  

 
 

 325من  192صفحة رقم  (NFHR)صادر عن امللتقى الوطين حلقوق االنسان  
 

(االعتداء ) یوضح توزع وقائع انتھاك الحقّ في السالمة الجسدیة 13جدول الرسم البیاني رقم (
  2019الجنسي) بالمحافظات خالل أشھر العام 

  

  

االعتداء الجنسـي التي تعرضـت عدد  تفاصـیل عدد من وقائع  )11(یوضـح المرفق رقم   
  :على النحو الوارد أدناه 2019خالل العام  من النساء بینھن اطفال

   انھ في   37قالت خدیجة على عجیل البالغة من العمر    :2019أغـسطس  16الحدیدة مسـاء الثالثاء ً عاما
فوجئت بشـخص ملثم یرتدي مالبس مدنیة اسـتطعت  2019أغسـطس   16السـاعة الثامنة مسـاء الثالثاء  

فوجـئت ـبھ في بـاـحة منزلنـا، كـان  :قـاـلت ـخدیـجة عجیلي ،" 8تمییز لھجـتھ من مفردات كلمـاـتھ اـنھ جنوبي
ً، كنت اخشى على  عمي في العشة، عمي في التسعینات من عمره، كان الشخص الذي اقتحم منزلنا ملثما

قلت لھ اخرج واال سـأصـیح واجمع علیك الناس، كان یقول لي اصـمتي حاول ان یقترب   نفـسي الفضـیحة
قفز جدار المنزل، كانت نیة ھذا الـشخص مني توجھت لعمي ألحتمي بھ منھ، حدثت عمي ھناك ـشخص 
  .اغتصابي، احسست بذلك، عمي اضاء المصباح ووجھتھ نحوه

   الطفل یاسر سمیر سلمان اعتدوا علیھ ثالثھ في تعز یشتو یغتصبوه وقاوم رجعو   :2019أكتوبر   5تعز
ئھ بیت تخیلوا حاصــروا غرما  ضــربوه وكســرو لقفھ ولمن بلغ البحث الطراطیر واالكحلي مدیر االمن

اھلھ واربع ایام محد قدر یخرج لدرجھ انھم كانوا یشـربوا ماء من خزان المالح وعندكم امھ روحو بكره 
ـالوھااقسـسـم بربي   ایام محاصـرین لبیت اھلھ ال دخلھ وال خرجھ واداره البحث الجنائي فقط عملت   4اس

 .یھ ویشتو یطحسوھاتحقیق وسوت مذكره امر باحضارھم ولالن ماقدرت لھم وجالسین یمیعون القض

    كما ورد في (اغتصاب   -اختطاف   :الواقعة -سنة   12  :العمر  -ع   .م  .م  :الطفل  :2019أكتوبر    8تعز
وصــلتنا القضــیة عبر بالغ من والد الضــحیة في شــھر مارس   :تفاصــیل الواقعة  -  )قرار اتھام النیابة

طالب بأحدى حلقات التحفیظ   وبعد التواصــل ومتابعة القضــیة اتضــح أن المجني علیھ (الطفل) 2019
 2019-فبرایر-7الذي كان الجاني اســــتاذھا ویدیرھا والذي قام بحســــب محاضــــر التحقیق في تاریخ  

باســـتدراج الطفل بالحیلة واختطافھ إلى أحد المنازل الخالیة والتابعة لنازح كان قد تركھا للجاني للحفاظ 
ریمتھ وصـلت لنا القضـیة وكان ھناك رفض إلحالة وبعد ادخال الطفل للمنزل قام بربطھ ونفذ ج  -علیھا  

 
 ضمن قوات اللواء الرابع عمالقة المتواجدة في قریة رأس الحسي" 8

تعز
15

إب
13

الحدیدة
11

أمانة العاصمة 
ومحافظة صنعاء

10

عدن
6

ذمار
6

حضرموت
2 مأرب

1
ریمھ
1

تعز إب الحدیدة أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء عدن ذمار حضرموت مأرب ریمھ
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القضیة، واستمروا وقتھا في تھدید والد الطفل وتم ایقافھ في إدارة األمن، وتم التدخل حینھا باالفراج عن 
والد الطفل والـضغط بتحویل القـضیة للنیابة وبعد تحویلھا حاولوا اخراج الجاني بالـضمانھ، وتم التواصل 

 .ئب العام والذي بدوره تواصل مع النیابة في تعز ومنعھم من االفراج عن الجاني في عدن مع مكتب النا
عضـــو االســـتئناف في النیابة قدم دراســـتھ للقضـــیة وكانت منحازه لصـــف الجاني ومع ذلك اســـتمرینا 
بالضــغط لتحویلھا للمحكمة، ومنذ شــھر ابریل حتى شــھر نھایة ســبتمبر عقدت الجلســة ولكن كالعادة 

ة بـاالث ھ على تعجیز اھـالي الضـــــحـایـا مطـالـب ـا مـا تكون البـاب اـلذي یعملون من خالـل ـاتـات واـلذي غـالب ب
تمر المؤـسسـات العدلیة في  ـشھادات الـشھود وتقاریر الطب الـشرعي كلھا أكدت إدانة المتھم ومع ذلك تـس

بھ في التباطؤ والتؤاطي مع الجناة، وجلد األھالي وتعجیزھم كأحد أســـالیب قتل القضـــایا الذي یتعاملون  
ـاب الموجھة ضـد االطفال القصـة حزینة ومؤلمھ للغایة ووالد  ـایا الخاصـة بالتحرش واالغتص جمیع قض

ــتمر وكان آخر تھدید قد تعرض لھ في   ــكل مسـ ــبتمبر-8الطفل یطالھ التھدید بشـ ومن خالل   ،2019-سـ
ً متابعتنا للقضــیة لوال الضــغط المســتمر وكذلك تدخل بعض الوســاطات لكان مغتصــب الطفل حراً   طلیقا
ً تمییع القضیة بالمحكمة لدفنھا بأي طریقھ   كونھ مسنود من نافذین في تعز، ومع ذلك یجري حالیا

    أقدم مواطن یدعى "ماجد یحیى" من مدینة رداع بمحافظة البیضــاء على   :2019أكتوبر   23البیضــاء
 ،أـسرتھا بالبیضـاء وتقطن مع    ،محافظة إب  من أبناء  ،) اعوم5إغتصـاب طفلة تدعى "حیاة علي ـسعید" (

وبحـسب التقریر الطبي فإن الشـاب "العاقل" قام بإغتصـاب الطفلة مما اـستدعى نقلھا إلى المـستشـفى وھي 
ـاء في حالة صـحیة حرجة وقد تم القبض على ھذا المجرم بعد ان   ،وإیداعھ سـجن البحث الجنائي بالبیض

ـائخ ووجھاء وعقال   مســــؤولیناعترف بجریمتھ الشــــنعاء التي ال یقبلھا أي عاقل كان أملنا من   ومشـــ
الوقوف الجاد مع ھذه القضـیة التي یعتبر التخاذل فیھا عار في جبین الجمیع كما نأمل   ،محافظة البیضـاء

ـا تفعیل ھذه القضــیة إعالمیا وجعلھا قضــیة رأي عام   ،إعالمیین وناشــطین إب من الجمیع وخصــوصـ
ة  ،مجتمعي وإنزال أشـــــد العقـاب بحق ـھذا المجرم المتجرد من القیم  ،وصـــــوال إلقـاـمة محـاكـمة عـاجـل
  اإلنسانیة

   ـاب ببلوك   :2019أكتوبر    26عدن ـاب من قبل ش بحي المنصـورة بعدن   5تعرضـت فتاة لعملیة اغتص
الطفلة ر، ع، س فقد تعرضـت الطفلة لعملیة اغتصـاب من قبل  وبحـسب اـسرة  ،بحـسب ما افادت اـسرتھا

شـــاب بعد قیامھ بتخدیرھا عبر اعطائھا میاه مخدرة وقالت اســـرة الطفلة أنھا تعرفت على الحادثة عقب 
ــتدراجھا من  ـاف انھ تم اس ــھا لنوبة نوم طویلة لیومین حیث تم اكتشـ ابالغ الطفلة امھا بما حدث وتعرض

ـاب وقیامھ باغ ـابھا عقب تخدیره لھا وقامت االســرة بعرض الطفلة على الطبیب الشــرعي قبل الشـ تصـ
ـاب من الخلف  ــت لإلغتصـ ــن عطروش الذي اكد في تقریره الطبي ان الطفلة تعرض بعدن د. یزید محس
ـارت االسـرة إلى أنھا تقدمت ببالغ إلى قسـم شـرطة المنصـورة الذي قام باعتقال الجاني وبدأ عملیة  واش

  یعمل الجاني مجندا في االمن.التحقیق معھ حیث 

    ــبتمبر   15الحدیدة ــنھ تم اغتصـــابھا من قبل افراد یتبعون قوات   :2019سـ ــكن في قریة المسـ بنت تسـ
طارق تم االغتصاب في مزرعة شخص یدعى محمد علوان وعندما قام شقیقھا بتھدیدھم بإبالغ الصلیب 

م طبعا قتل في بدایة سبتمبر ونشرنا علیھ االحمر قاموا بتصفیتھ اخوھا اسمھ بوني محمد بوني یحیى سال
ـفیتھ  ـفیتھ لكن بعد البحث والتحري تبین لنا ان تصـ ـائق متر اختلف مع احد افراد طارق وقام بتصـ انھ سـ

  .جاءت بسبب اغتصاب اختھ وبعد تھدیده لھم

    دة دم جنود یتبعون قوات طـارق صـــــالح بـمداھـمة منزل المواطن عـبدهللا  :2019اكتوبر   10الـحدـی اـق
بمدیریة التحیتا وـسحبوا فتاة من جوار والدتھا في محاولة الغتصـابھا، قبل أن   امي برة في قریة المتینةر
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تیقظ عمھا ویدعى" عبدهللا رامي لحین أطلقوا علیھ النار وأردوه 60تصـرخ لیـس " للدفاع عنھا إال أن المـس
  .قتیالً 

   الشــیخ عثمان بإغتصــاب طفلة من اقدم إثنان من عســاكر شــرطة القاھرة بمدیریة    :2019عدن أكتوبر
ــرج والفرج ــورة ببلوك    ،الشـ ـاكنھ في مدیریة المنصـ ــنعاء وســ الطفلة  ،5الطفلة نازحھ من محافظة صـ

ــن  ــیــــ ـابــــ ــي مـــــ ــوالــــ ـا حــــ ــرھـــــ ــمــــ ــى  9عــــ ــوات.  10إلــــ   ســــــــــنــــ
ـاكر المغتصـــــبین وتم تســـــلیمـھ إلى شـــــرطـة المنصـــــورة.  - ـاء القبض على احـد العســــ ـإلق ـاموا ب   ق
ــب االول الـذي تم القبض عل - ـابس. المغتصـــ ـادل مك ـا یـدعونـھ ع ـادل ســـــكع وایضــــ   یـھ اســـــمـھ ع
بعد إن تم القبض علیھ قام قائدة طارق الحاج قائد شـــــرطة القاھرة بإجراء إتصـــــاالت إلى شـــــرطة  -

المنـصورة وقائد ـشرطة المنـصورة وعبر وسـاطات نجح بنقلھ الى ـشرطة القاھرة ألجل ان یخفي القضیة 
 ویقفل ملفھا.

ـار من سـماسـرة اإلمارات وللمعلومة االكثر ازید اقولكم طارق الحاج قائد شـرطة القا - ھرة یعمل سـمس
ة المنصـــــورة وـمدیرـیة  ل واـلدخول فوق اعراض النـاس في ـمدیرـی بـأن اكثر ـمداھمـات البیوت اخر اللـی
ــھـــا.  ــیـ ــلـ ــؤول عـ ــو مســـــ ــره وھـ ــبـ ــم عـ ــتـ ــمـــان تـ ــثـ ــخ عـ ــیـ ــة الشـــــ ــدیـــریـ ــرة ومـ   الـــقـــاھـ

ــوا االم - ــمة المؤقتة عدن ســ فقط واالب لیس متواجد في عدن وعلى   الطفلة لیس لدیھا احد في العاصــ
 .حسب معلومات الملف الذي عندي انھ في محافظة صنعاء
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  األسريالعنف  - 8
ـا وانھ ال یتوفر قانون   ،ظل العنف األسـري مشـكلة متفشـیة   خصـوص

ــكلت   ،والتي تعتبر اعتداءات تجرمھا القوانین  ،یحظر العنف األســري وقد ش
المضایقات التي تعرض لھا الراصدین والناشطین الذین سعوا لمتابعة قضایا 

عقبة متابعة ورصد دقیق لوقائع االنتھاكات التي یتعرض لھا  العنف األسري
  .الكثیر من األطفال والفتیات

ـاء كثیرات في الیمن یتعرضــن لالعتداء والعنف وقلة فقط یفصــحن عن   ،نسـ
ل المرأة وتجعلھـا غیر قـادرة على   ،تـلك الحوادث ة تكـب د الیمنـی ـالـی العـادات والتق

  .الحدیث عن ھذه الممارسات

وتتعرض النســـــاء في الیمن ألشـــــكـال مختلـفة من العنف من جراء   
التمییز بین الجنســـین بســـبب العادات والتقالید المنتشـــرة في غالبیة المناطق 

   .الیمنیة

یما   ،أن الحرب زادت العنف ضـد النسـاء بـشكل الفت  كما   ال ـس
إذ یتعرضن للعنف الجسدي   ،بین النازحات اللواتي یعشن في مخیمات النزوح

وتشــیر البیانات المیدانیة إلى أن   ،والنفســي والتحرش والمضــایقات المســتمرة
ـاء والفتیات منذ بدء الحرب قبل أكثر من أربع  نســبة جرائم العنف ضــد النسـ

  .2019في المائة" في نھایة العام  70ات "ارتفعت لتصل إلى نحو سنو

ـام     ـاك ل )27(وثق الملتقى الوطني   2019خالل الع لعنف وقـائع انتھ
(أمانة العاصـمة ومحافظة سـجلت  ،محافظات )9(تم رصـدھا في    ،األسـري

ـاء)  ـاك )7(ب صـــــنع ـائع انتھ ـافظـة   ،وق ـاك ) 7(ب  )إب(ومح ـائع انتھ  ،وق
ـافظـة  ـاك) 5(ب (ریمـھ) ومح ـائع انتھ ـافظـة  ،وق ـائع ) 3(ب (تعز) ومح وق

) 1(ب (حجة) ومحافظة   ،واقعة انتھاك) 2(ب (الجوف)  ومحافظة   ،انتھاك
(ذمـار) ومحـافـظة   ،واقـعة انتھـاك) 1(ب (عمران) ومحـافـظة    ،واقـعة انتھـاك

  .بینما لم یتم رصد أي وقائع في بقیة المحافظات ،واقعة انتھاك) 1(ب 

  

ــح المرفق رقم    ــیل   )12(یوضـ ــريتفاصـ ــت للعنف االسـ  عدد من الحاالت التي تعرضـ
  :على النحو الوارد أدناه 2019خالل العام  خصوصا النساء االطفال

 ) من قبل زوجھا الذي    16سـمیرة الریمي ً ً) من صـنعاء تعرضـت لالعتداء مرارا  20یكبرھا بنحو  عاما
"أجبرني والدي على الزواج   :تقول  ،مع ذلك امتنعت ألـشھر عن البوح باألمر حتى ألفراد أـسرتھا ،عاماً 

ً في مقابل مال اسـتدانھ منھ كان یضـربني بشـكل مسـتمر ألسـباب ال تسـتدعي   ،من رجل بمثل سـنھ تقریبا
ــیر إل  ،وكان البكاء المتنفس الوحید لي حینھا"  ،حتى التوبیخ ــطرت إلخبار والدھا بھذه وتشــ ى أنھا اضــ

ـــــتــــــــــداءات "بــــــــــعــــــــــد صــــــــــــــبــــــــــر طــــــــــویــــــــــل"    . االعـــــ
"ورفض والدي أن أعود إلیھ بعدما رأى   ،وتوضــح ســمیرة أنھا غادرت منزل زوجھا إلى منزل العائلة

وتقول إن والدھا طالب زوجھا بأن   ،نتیجة ما القیتھ من قھر وذل على یدیھ"  ،حالتي النفســـــیة الســـــیئة
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وتوـعد بـأـخذھـا بـالقوة عن طریق   ،ســـــافر إلى المملـكة العربـیة الســـــعودـیة للعـمل"لكـنھ رفض و  ،یطلقھـا
 المحكمة فور عودتھ".

 ) ـاء اللواتي یتعرضــن للتعنیف من األزواج 23وضــع إلھام ً) ال یختلف عن غیرھا من النسـ تقول   ،عاما
ً من قبل ــبح أكثر عدوانیة  ،إن زوجھا لم یكن عنیفا ً لیصـ ــربھا   ،"وقد تغیر مؤخرا ــبح یعنفھا ویضـ وأصـ
ً ألتفھ األسـباب". وتوضـح ً عسـى أن یعود إلى رشـده لكن من دون فائدة"  :كثیرا مشـیرة   ،"صـبرت كثیرا

تشیر إلى   ،إلى أن آخر مرة "ضربني بقسوة بواسطة سلك كھربائي حتى تورمت یداي ونزفت من أنفي"
ـائیة ضـده وخلعتھ بعدما  أنھا غادرت منزل زوجھا إلى منزل أھلھا، وانتھى األمر بأن رفعت دعوى قض

ـا ـاح لھم ،  رفض تطلیقھ د أت داء على المرأة حق وـق ـأن االعـت دون ب ـام أن الكثیر من الرجـال یعتـق تؤكـد إلھ
دین ذـلك ھ" ،اـل ـاء والعمـل على مواجھـت ة من العلم ـاج إلى مراجعـة حقیقـی وال   ،"وـھذا مفھوم خـاطئ ویحت
وتتعرض كثیرات لالعتداء   ،مارسـة العنف على األزواج فقط، فلآلباء واألخوة نصـیب في ذلكتقتصـر م

ً) التي تؤكد أنھا تتعرض للعنف من قبل والدھا 19من بین ھذه النساء إیمان (  ،من اآلباء واألخوة  .عاما
 ــبح أ ــلوكھ، وقد أصـ كثر حدة تتفھم إیمان دوافع والدھا إذ أن الحرب واألوضـــاع االقتصـــادیة غیرت سـ

ً. تقول "كان والدي یغضب منا ویضربنا. نحن أوالده ویحق لھ ذلك. لكنني وأخواتي كبرنا، وال   :وانفعاال
تمر".  ً من الضـرب المـس یئا باب تافھة. لن نتعلم ـش ً إذا كانت األـس نا خصـوصـا یحق لھ أن یضـربنا أو یحبـس

 سیة سیّئة".وتلفت إلى أنھ حرمھا من التعلیم الجامعي و"صرت أعاني من حالة نف
 ) ّد أمیرة ً) أنھا تعاني كغیرھا من الیمنیات بـسبب "ذكوریة المجتمع الیمني"، إذ ال  27إلى ذلك، تؤك عاما

ً  ،یحق للمرأة أن تعـمل أو تـبدي رأیھـا خـارج مـا یـحدّده األـھل تضـــــیف أن المجتمع الیمني یفرض قیودا
ـا  ،كبیرة على المرأة ـا أن تبقى تحـت رحمـة لكن الح  ،"بحجـة أن تلـك اإلجراءات تحمیھ دھ ھ یرـی قیقـة أـن

تؤكد أمیرة أن الحرب المتواصـلة منذ أكثر من أربع سـنوات في البالد دفعت بعض النسـاء إلى   ،الرجل"
ــیة  ،العمل في مھن عدة ــة لالنتھاكات   ،من أجل توفیر متطلبات الحیاة األســــاســ ما جعلھن أكثر عرضــ

ة في البالد   ،والعنف ة المجتمع بحقوق المرأةوـتدعو أمیرة الســـــلطـات المعنـی بمـا یتوافق مع   ،إلى توعـی
 .الدین اإلسالمي

 تم توثیق حاالت  2019ففي ینایر    ،وال یقتصــــر التعنیف ضــــد المرأة على األزواج واألھل في الیمن
ــنعاء ــمة صـ ـاء في العاصـ ــیا  ،اختطاف وإخفاء لعدد من النســ وبعد التعقب والتحري تأكد لنا بان میلیشـ

ـاء ) امرأة120الحوثي تحتجز ( ـارع تعز في صـــــنع د من   ،في فیال في شــــ ـارس العـدـی وتعـذبھن وتم
 .منھن في مقابل فدیة مالیة 40وقد أفرجت عن نحو  ،االنتھاكات بحقھن

    ـابة ابنھ وصــھره وابنت  :2019أكتوبر   9صــنعاء ھ في حادثة ذات أقدم مواطن على قتل زوجتھ وإصـ
وقال ـسكان محلیون إن المدعو عبده یوـسف یحیى الجبل" من   ،طابع الخالف األـسري بالعاـصمة ـصنعاء

أبناء محافظة ریمة، ویـسكن صـنعاء، أقدم على قتل زوجتھ وھي حامل في الـشھر السـادس وإصـابة ابنھا 
نشــب بین الزوج وزوجتھ بعد  ســنوات وكذلك اخوھا وابنتھ وأكد الســكان بأن خالفاً  9البالغ من العمر  

ــقیقھا مع ابنھ، وأثناء عودة الزوج  رفضــــھ اســــعافھا للعالج فاضــــطرت لمغادرة المنزل إلى منزل شــ
للمراجـعة عن زوجـتھ رفضـــــت الزوـجة العودة مـعھ حتى یتم عالجھـا، وتطور الخالف إلى قیـام الزوج 

ـابة وأدت الحادثة بحسـب   ،بإطالق النار علیھا وعلى من كان في المنزل السـكان إلى مقتل الزوجة وإص
 ابنھا وشقیقھا وابنتھ بإصابات متفاوتة.

    لقیت فتاة عـشرینیة مصـرعھا بإحدى البلدات بمحافظة إب وـسط الیمن في ظل   :2019أكتوبر   15إب
یا الحوثي وقال ـسكان محلیون إن فتاة قتلت في   فوضـى أمنیة تـشھدھا المحافظة الخاضـعة لـسیطرة الملیـش

وازدادت  ،شمال شرق محافظة إب وشقیق الفتاة أقدم على قتل شقیقتھ نتیجة خالفات أسریة  مدیریة یریم
ــكل الفت بعدد من مدیریات  ــنوات األخیرة بش ــھر والس ــریة والمروعة خالل األش معدالت الجرائم األس
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ــھد  ،محافظة إب ــرقة ثالث دراجات ناریة في مدینة یریم التي تش ـاعات من س  وتأتي ھذه الحادثة بعد سـ
  تدھور وانھیار لألوضاع األمنیة بالمدیریة.

    أقدم مواطن یدعى "عارف علي قاســـم الحكمي" على إحراق شـــقیقتھ المجني  :2019أكتوبر    20تعز
علیھا "ھالة علي الحكمي" بالنار حتى الموت وافاد ســــكان محلیون من ان قوات األمن تمكنت من القاء 

  .القبض علیھ
    ـقیقھا بمدیریة  :2019نوفمبر   22المحویت ــدر خاص ان مواطن اقدم على قتل زوجتھ وشــ ذكر مصـ

بمحافظة المحویت وقال المصـدر ان الزوجة طلبت الطالق فرفض زوجھا ان یطلقھا فاضـطرت  القطاع  
ـقیقھا لطلب الخلع وحســب المصــدر ان الزوج نفذ كمین على مدخل القریة  بالذھاب الى المحكمة مع شـ

 بمدیریة القطاع واطلق النار على زوجتھ وشقیقھا اثناء توجھھم الى المحكمة مما ارداھم قتلى.
  نشــر المحامي و الناشــط الحقوقي طارق عبدهللا الشــرعبي في صــفحة شــبكة   :2019دیســمبر   6  تعز

محامون ـضد الفسـاد بالفیـسبوك الذي یدیرھا بصـفتھ األمین العام ـصورة طفلة تبلغ من العمر تـسعة أعوام 
الیوم و ھي جثة ھامدة بسـبب إطالق ثالثین طلقة ناریة على جسـدھا الطاھر و قال من المؤسـف ان نجد 

ـفحتھا تلك  ـایا البشـعة و من خالل الناشـطة الحقوقیة جمانة دائل التي نشـرت في ص تداول مثل ھذه القض
رحمة هللا علیك یا ھبة   ،الجریمة الشــنعاء معزیة ابن عمھا والد الطفلة المجني علیھا تقول بأي ذنبا قتلت

ــعة من عمرھا یتم قت  محمد دبوان عبده ایتھا البریئة لھا باكثر من ثالثین طلقة عمدا ظلما طفلة في التاســ
وعدوانا لم یبقى من جســدھا موضــع اال وفیھ طلقة رصــاص اي وحشــیة ھذه واي جرم ھذا مھما كانت 
ـقوط  ـانیة ان تسـمح الحد بالوصـول الى ھذا المسـتوى من الس الخالفات بین الكبار ال یمكن عرفا وال انس

ــوم قتلة الطفلة االخالقي واالنســـاني كیف تقتص من طفلة في عمر ال ــیة مع ان خصـ زھور بھذه الوحشـ
  .البریئة في السجن وتجري محاكمتھم

   عاما  15افاد مصـدر امني خاص عن تفاصـیل ھروب طفلة تبلغ من العمر   :2019دیسـمبر    19عدن
نتیجة العنف الذي تتعرض لھا من أسـرتھا وقال المصـدر االمني تلقینا بالغ من قسـم التحریات بشـرطة 
ـفینة.مشـیرا تحركنا  ـات السـیاحیة في جولة الس ـاھدة فتاة صـغیرة نائمة بجوار احد الباص القاھرة عن مش

ــرطة القاھرة وتابع قائالالى ھناك وتم   ــباب النوم في  اخذھا الى شـ تم اجراء تحقیقات مع الطفلة عن اسـ
ذاك المكان فقالت انھا ھربت من منزل والدیھا بـسبب العنف الذي تتعرض لھا حد قولھا وواصـل بالقول 

مضــیفا اثناء التحقیقات طلبت الطفلة ان تتزوج حتى ال تعود الى ابویھا بســبب العنف الذي تعرضــت لھ.
ـقیقتي عندما ھربت ثم  ــوف یقتلني كما قتل شـ ـألوھا ھل ممكن تعود مجددا لبیت والدھا فقالت س عندما سـ
ـاف المصـدر االمني انھ تم تجھیز محضـر مما حدث مع الطفلة وتفاصـیل عنھا وعن  عادت مجددا واض

نساء الیمن فرع عدن اسرتھا التي تنتمي الى منطقة االفیوش بمحافظة لحج ومن ثم تم تسلیمھا الى اتحاد  
ــرطة القاھرة  ــم ش ـاء في قس ــجن خاص بالنسـ من اجل دعمھا مما جرى لھا واختتم نظرا ل عدم توفر س

 اضطرینا نسلمھا ل اتحاد نساء الیمن فرع عدن.
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  زواج القاصرات "الزواج المبكر"  -9
ـاصـــــرات "الزواج المبكر" خالل الثالث    ـاھرة زواج الق حظیـت ظ

لكنھ "الزواج المبكر" بات   ،تمام مجتمعي في البالدســـــنوات الماضـــــیة باھ
َ التركیز علیھا أمام ملفات كبرى  ع َ ـایا الھامشـــیة وتراج ا ضـــمن القضــ ً أخیر

إذ بات   ،تســببت بھا الحرب التي تعصــف بالبلد الفقیر منذ نحو خمســة أعوام
  .الجوع یھدد حیاة ما یقارب نصف عدد السكان

 تغـادر مئـات الفتیـات في الیمن مقـاـعد اـلدراســـــة نتیـجة الزواج  
ـاتھن  ،المبكر ـاق ـاء كبیرة تفوق ط ـاھیـك عن األضـــــرار  ،ویتم تحمیلھن أعب ن

  .إضافة إلى تعرض بعضھن للعنف بصوره المختلفة ،الصحیة التي تصیبھن

احتلت أخبار الحروب الحیز األكبر من تغطیات وسـائل اإلعالم التي   
ــي تل   ،تراجعت اھتماماتھا بالقضـــایا االجتماعیة ك غیر أن ھذا ال یعني تالشـ

ـات النــاس فقــد أخفــت الحرب تلـك  ،بـل على العكس ،الظواھر من اھتمــام
  الظواھر مؤقتا وتسببت في تحاشي الناس الحدیث عنھا.

بأن   :ووفقا إلفادات عدد من الســــكان والمھتمین أشــــاروا الى  
باب عدة أنتجتھا الحرب في   ،ظاھرة الزواج المبكر في ازدیاد إذ تضـافرت أـس

ُســـــر إلى المال كالنزوح وحاجة  ،تعزیزھا إضـــــافة إلى ثقافة رائجة في   ،األ
ـایتھم في ظـل  ـار من أجـل "تعقیلھم" وحم المجتمع الیمني ھي تزویج الصـــــغ

  .ظروف أمنیة واقتصادیة بالغة التعقید

ـان الزواج المبكر في المجتمع الیمني    من جھـة أخرى یرى البعض ب
شـــــر في األریاف وینت  ،یـندرج في الدرجة األولى في خانة العـادات والتقـالـید

ــبة التعلیم ــرات   ،والقرى حیث تقل نسـ كما ان بعض ممن یجیز زواج القاصـ
"الزواج المبكر" یســـتند إلى حدیث ورد في الصـــحیحین بشـــأن زواج النبي 
محمد من عائشـــة وعمرھا تســـع ســـنوات ووفاتھ عنھا وھي في الســـادســـة 

ْ لیس ھناك نص ـشرعي یحدد ـسن زواج الفتاة رآن أو إن في الق  ،عـشرة، لكن
  .السنة

فالحرب التي تدور رحاھا في البالد مـنذ نحو خمس ســـــنوات   
ـبدوافع الخوف على الفتیـات من الضـــــیـاع   ،زادت من ـحدوث مـثل ـھذا األمر

ً اخرى  ،حینا ــیة   ،أو الحاجة إلى المال أحیانا في ظل ظروف اقتصــــادیة قاســ
حیث   ،لنائیةالســـیما تلك القاطنة في المناطق ا  ،تعانیھا غالبیة األســـر الیمنیة

النفســــــیة واالجتمـاعیة   ،یســـــود الجـھل وـعدم الوعي بـأضـــــرار ـھذا الزواج
  .والصحیة

ــرات "الزواج المبكر" في المجتمع الیمني،    تُعد ظاھرة زواج القاصــ
 ً ً في  ،أكثر المجتمعات العربیة محافظة ً واســعا ـایا التي أثارت جدال من القضـ

ــعبیة بین مؤید ومعارض ـاط الش وقد   ،بدوافع دینیة واجتماعیة في آن  ،األوسـ
بلغ الجدل ذروتھ حین وضــع زواج القاصــرات "الزواج المبكر" بندًا للنقاش 

إذ انبرى بعض أعضـــاء مجلس النواب  ،2010تحت قبة البرلمان في العام  
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للتصــدي لفكرة   ،ن یحدد ســن الزواج بثمانیة عشــر عاماً للمطالبة بإقرار قانو
في مقابل   ،الزواج المبكر وما یترتب علیھا من مخاطر صـــــحیة واجتماعیة

 ً ــالمیة" وتعدیا ــریعة اإلسـ ً للشـ رأي آخر یعد القانون في حال إقراره "مخالفة
  على حریات الناس.

ولم یحدد قانون األحوال الشـــخصـــیة المعدل لدولة الوحدة في   
ن الزواج 1999لعام  ا ِ ــ ــیة في   ،سـ ــخصـ على رغم تحدید قانون األحوال الشـ

ســن الزواج بســتة   1990جنوب الیمن قبل وحدة الشــطرین في شــھر مایو  
  .وفي شمال البالد بخمسة عشر عاما ،عشر عاما

ــعت إلى    ــبة للدور الحكومي فأن الحكومات الیمنیة المتعاقبة س وبالنس
ــیة "الزواج المبك ــواء من خالل العمل على التثقیف إیجاد حلول لقضــ ر" ســ
ومن ثم ـسن قوانین بالعقوبات على أي   ،الـشعبي بخطر ھذا النوع من الزواج

ــخص غیر مختص یحرر عقود زواج وھو على معرفة بأن أحد الطرفین  شـ
اضـافة الى أنھ تم التوافق في مخرجات الحوار الوطني   ،"18دون ـسن الــــــ 

  .عاماً  18على تحدید سن الزواج ب 

أن الصــــراع الدائر في الیمن عمق فجوة زواج القاصــــرات   
ـاھرة تنتشـــــر في شـــــكـل كبیر  ،"الزواج المبكر" وإن لم توجـد  ،وجعـل الظ

ــمیة بذلك ـائیات رس ـاع دائرة الفقر  ،احصـ ـادي واتسـ  ،فقد لعب العامل االقتصـ
دور األبرز في انتعـاش ظـاھرة "الزواج المبكر" ة   ،اـل ھ مبرر توفیر الحمـاـی یلـی

إضـــــاـفة إلى تبـادل   ،كمـا ـیدعي البعض  ،زویجھن في ســـــن مبكرةللفتیـات بت
  .مصالح بین األسر أو تعمیق عالقات إنسانیة بین العائالت المختلفة

  

   :واقعة انتھاك نسرد تفاصیلھا على النحو االتي) 2(وثق الملتقى الوطني  2019خالل العام           

 ــنة من العمر فقط  14ح" لم تتجاوز الـــــــ   .م  .فتاة تدعى "ع والتي تتحدر من محافظة "الحدیدة" ھي   ،س
ــھره األولى  ،تنتظر دورھا أمام عیادة نســـائیة  ،األفقر في الیمن ً في أشـ برغم   ،حاملة في أحشـــائھا جنینا

ــحاً  ً واض ً في الدم وھزاال ــحیات في مدین   ،معاناتھا فقرا ــتھا إلحدى العامالت الص ة قالت وھي تحكي قص
ـات  :عمران ھ وزجـھ في جبھ ً من تغریر الحوثیین ـب ـا "اتفق عمي مع أبي على تزویجي أحـد أوالده خوف
 كما یفعلون مع شباب كثر من أبناء منطقتنا" ،القتال
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  الحقّ في السفر واالنتقال  -10
ـانونیـة الوطنیـة حق جمیع    یكفـل الـدســـــتور وغیره من المواثیق الق

التنـقل والســـــفر واإلقـاـمة في شـــــتى أنحـاء البالد، لكن المواطنین في حرـیة 
ـالي الجنوبي  ـابع للمجلس االنتق ـات الحوثي وأفراد الحزام األمني الت ملیشـــــی

  .وبدعم من دولة اإلمارات لم یحترموا ھذه الحقوق على نحو متسق

ـام    ـائع  2019خالل الع ت وق ة ســـــجـل ّ في (حرـی ـاك الحق انتھ
 ،محافظة )20(واقعة انتھاك تم رصـــدھا في  )309(عدد   الســـفر واالنتقال)

دة)ســـــجـلت و ّ في   (الـحدـی ة في وقـائع انتھـاك الحق ة التنـقل أعلى نســــــب (حرـی
 ،واقعة انتھاك من إجمالي وقائع االنتھاكات المرصــــودة   )61(ب   والســــفر)

 )45(ب (الضــــالع)  ومحافظة   ،واقعة انتھاك )58(ب (عدن) تلتھا محافظة 
(أمـاـنة العـاصــــــمة و  ،واقـعة انتھـاك )30(ب عز)  (تومحـافـظة   ،واقـعة انتھـاك

 )16(ب (حضـرموت) ومحافظة   ،واقعة انتھاك  )24(ب ومحافظة صـنعاء)  
ــبوه)  ومحافظة   ،واقعة انتھاك )15(ب (ابین)  ومحافظة   ،واقعة انتھاك ب (ش

ومحافظة  ،واقعة انتھاك  )12(ب (صـــــعده)  ومحافظة   ،واقعة انتھاك )14(
 ،وقائع انتھاك  )6(ب (البیضــــاء)  ومحافظة   ،وقائع انتھاك )7(ب (الجوف)  

ـافظتي وحجـة ـار)  4ومح ـاك )4(ب (ذم ـائع انتھ ـائع  ،وق وتوزعـت بقیـة وق
دول التوضـــــیحي رقم  ـاـل ة المحـافظـات على النحو المبین ب ـاك على بقـی االنتھ

  :أدناه )19(

وقائع االنتھاكات المرصـودة من ـشھر آلخر خالل أـشھر تفاوتت  كما    
تاله   ،واقعة انتھاك )78() قائمة األشھر ب أكتوبرحیث تصدر شھر (  العام,

واقعة  )50(ب (نوفمبر)  وشــھر   ،واقعة انتھاك )54(ب  (دیســمبر)  شــھر 
 )17(ب (مایو)  وشــــھر    ،واقعة انتھاك )36(ب (یونیو)  وشــــھر   ،انتھاك

ب (فبرایر)  وشــھر   ،واقعة انتھاك )15(ب (مارس) وقائع انتھاك, وشــھر  
وشـــھر   ،واقعة انتھاك )13(ب (أغســـطس) وشـــھر   ،واقعة انتھاك )14(

ــھر    ،واقعة انتھاك  )11(ب (ینایر)   ــبتمبر)  وشـ  ،واقعة انتھاك  )10(ب (سـ
  .واقعة انتھاك )3(ب (ابریل) وشھر  ،واقعة انتھاك )8(ب (یولیو) وشھر 
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طالت الحقّ في (حریة السفر  ) یوضح توزع وقائع االنتھاكات التي 19الجدول التفصیلي رقم (
  2019واالنتقال) في المحافظات خالل عام 

 االجمالي  دیسمبر  نوفمبر  اكتوبر  سبتمبر  اغسطس  یولیو  یونیو  مایو  ابریل  مارس فبرایر  ینایر المحافظة  م
 24 6 4 7 0 1 2 2 0 0 0 1 1 أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء  1
 58 8 13 14 1 8 0 5 0 0 3 3 3 عدن 2
 30 4 4 2 5 0 1 2 0 2 3 4 3 تعز 3
 61 7 7 21 1 1 1 9 13 0 0 1 0 الحدیدة  4
 16 3 2 4 0 0 0 4 0 0 1 2 0 حضرموت  5
 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 حجھ  6
 15 6 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 أبین  7
 12 0 0 0 0 0 1 5 2 0 2 1 1 صعده  8
 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 لحج  9

 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 المحویت  10
 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 مأرب 11
 14 2 2 7 0 0 0 1 0 0 0 1 1 شبوه  12
 7 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 الجوف  13
 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 ریمھ 14
 45 15 11 11 0 1 1 1 0 1 1 1 2 الضالع  15
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عمران 16
 6 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البیضاء  17
 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ذمار 18
 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 المھرة  19
 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 إب  20
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سقطرى  21

 309 54 50 78 10 13 8 36 17 3 15 14 11 االجمالي 

  

ــحایا    ـفر واالنتقال)وقائع بلغ ضــ ّ في (حریة الســـ ــھر العام   انتھاك الحق خالل أشــ
 ،ضحیة) 709(منھم  والنساء    ،ضحیة )485(بلغ األطفال منھم    ،ضحیة  )3701( عدد 2019

  الموضح أدناه:  )20(بالجدول التفصیلي رقم وتوزع الضحایا في المحافظات على النحو المبین  

(حریة  ) لتوزع ضحایا انتھاك الحقّ في 20جدول رقم (
  2019بالمحافظات خالل العام  السفر واالنتقال)

 االجمالي  النساء  االطفال  ذكور المحافظة م
افـظة  1 ة ومـح اصــــــم ة الـع اـن أـم

 صنعاء
139 41 57 237 

 1053 203 124 726 عدن 2
 495 82 94 319 تعز 3
 491 108 89 294 الحدیدة 4
 94 32 0 62 حضرموت 5
 52 0 0 52 حجھ 6
 64 15 4 45 أبین 7
 89 0 0 89 صعده 8
 7 1 2 4 لحج  9

 6 3 0 3 المحویت 10
 42 9 9 24 مأرب 11
 253 34 0 219 شبوه 12
 7 0 0 7 الجوف 13
 2 0 0 2 ریمھ 14
 637 121 95 421 الضالع 15
 0 0 0 0 عمران 16
 140 37 22 81 البیضاء 17
 20 4 4 12 ذمار 18
 2 0 0 2 المھرة 19
 10 3 1 6 إب 20
 0 0 0 0 سقطرى 21

 3701 709 485 2507 االجمالي
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ّ في (السـفر واالنتقال)   فقد   ،وفیما یتعلق بالجھات القائمة بانتھاك الحق
ــدرت  ،جھات )8(بلغت الجھات القائمة باالنتھاك   ــیات الحوثي) تصـ  (میلیشـ
ـا  ـابھ ـارتك ـات ب ـائمـة تلـك الجھ ـاك) 138(ق ـا    ،واقعـة انتھ (التشـــــكیالت تلتھ

ـالي الجنوبي) ـابعـة للمجلس االنتق ة الت ة والقوات األمنـی ـابھـا   العســـــكرـی ـارتك ب
ــلحة الموالیة لحكومة الرئیس یلیھما    ،واقعة انتھاك) 60( ــیات المسـ (المیلیشـ

) 25(بارتكابھا    األمنیة)(الســـلطات  و  ،واقعة انتھاك )41(بارتكابھا   ھادي)
و   ،واقـعة انتھـاك) 25(بـارتكـابھـا    (المســـــلحین المجھولین)و   ،واقـعة انتھـاك

(المجامیع والمیلیشـیات المسـلحة المنضـویة تحت مسـمى "القوات المشـتركة 
بارتكابھم   (المواطنین)و    ،واقعة انتھاك) 2(بارتكابھا    في الســاحل الغربي")

  .واقعة انتھاك) 2(

  

انتھاك الحقّ في (حریة الســــفر  تفاصــــیل عدد من وقائع  )13(رفق رقم یوضــــح الم  
  :على النحو الوارد أدناه 2019خالل العام التي تعرض لھا من عدد من المواطنین / ات  واالنتقال)

   انصــدمت مركبھ احد المواطنین بســواتر في الطریق االســفلتي بقریة كود عنبھ  :2019ینایر   3بتاریخ
   .ما اسفر عن اصابة المركبة بأضرار بالغة ،بمدیریة الدریھمي جنوب مدینة الحدیدة

    افاد عدد من المسافرین بان مسلحي میلیشیا الحوثي في النقطة االمنیة بمدخل   :2019ینایر   12بتاریخ
ظة البیضــــاء اعتقلت مجموعة من المســــافرین كانوا على باص نقل جماعي متجھین مدینة رداع بمحاف

للســــعودیة ألداء العمرة واحتجزتھم لیومین ثم اعادتھم إلى مدینة ذمار واعطوھم جوازتھم وطلبت منھم 
  العودة إلى منازلھم 

   ــطس 17بتاریخ ــیا الحوثي :2019  أغسـ ــكان محلیون عن قیام ملیشـ الطرق العامة بتدمیر أحد   أفاد سـ
ــة في محافظة الحدیدة ـفلتي   ،الرئیس ــیا الحوثي فجرت ودمرت الطریق اإلسـ ــكان بإن ملیش ـاف الس وأضـ

ــار الســــكان إلى أن عملیة التدمیر   ،الرابط بین مدیریتي التحیتا ومدیریة زبید جنوب مدینة الحدیدة وأشــ
ـافة كبیرة من الطریق العام الرابط بین المدیریتین ســكان إلى أن ملیشــیا الحوثي واوضــح ال  ،طالت مسـ

  .استخدمت في تدمیر الطریق العام وقلع اإلسفلت األلغام والمتفجرات والجرافات

    ــبتمبر    6بتاریخ ــیا الحوثي على حفر خندق طولي یقدر طولھ بأكثر من كیلو  :2019ســ أقدمت ملیشــ
 .بصة وحده) في حي الر7ونصف في حي الربصة جنوبي مدینة الحدیدة وھذا یعتبر النفق رقم (

    بتمبر    7بتاریخ الطریق الرئیـسي في منطقة القلوعة التابعة لمدیریة   قطع محتجون غاضـبون :2019ـس
ـاء أمس ـادر محلیة، أن عدد من ابناء منطقة القلوعة،   ،التواھي بالعاصــمة المؤقتة عدن مسـ وقالت مصـ

فضـال عن انقطاعات   ،بیعقطعوا الطریق الرئیـسي احتجاجا على عدم وصـول المیاه الى منازلھم منذ اسـا
وأوضـحت المصـادر " إن خدمة امدادات المیاه ال تصـل الى مسـاكن المحتجین منذ   ،الكھرباء المتواصـلة

ــیاق أكد  ــبھم وإحتجاجاھم " وفي السـ ــخھا للمنطقة مما أدى إلى غضـ ــعفھا وتأخر ضـ اســـابیع جراء ضـ
وقالوا أن فرع مؤـسـسة   ،ـشھدتھا عدنمحتجون أن المیاه ال تـصل الى منازلھم منذ األحداث األخیرة التي  

بحسـب  -مضـخات   8ال تقوم بتشـغیل كافة المضـخات الموجودة لدیھا وعددھا   المیاه في منطقة القلوعة
أن فرع المؤسـسـة یشـغل مضـخة أو اثنتین فقط في الیوم المخصـص للمیاه في   مشـیرین إلى  ،-ما ذكروا

 ،م وـصولھا الى الكثیر من المنازل والخزانات منطقة القلوعة وھو ما یتـسبب بـضعف منـسوب المیاه وعد
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لمت  ویـشكو الكثیر من أھالي عدن من قلة منـسوب المیاه وضـعف الخدمة ؛ بالرغم ان مؤـسـسة المیاه تـس
  الكثیر من المضخات واالدوات وااللیات الخاصة بزیادة منسوب وضخ المیاه في عدن.

    ــبتمبر    8بتاریخ ــبون بعض الخط  :2019سـ ــیة في مدینة قطع مواطنون غاضـ ــوارع الرئیسـ وط والشـ
حیث قطع المواطنون   ،المكال عاصــمة محافظة حضــرموت احتجاجا على تردي الكھرباء, صــباح الیوم

ـاحل  ــبھ التام للكھرباء بسـ ً على االنقطاع ش ــیة وفي احیاء مدینة المكال إحتجاجا عدد من الطرقات الرئیس
طة المحلیة لم تفوا بأي من وعودھم المسـبقة وقال المواطنون الغاضـبون ان الحكومة والسـل  ،حضـرموت

  .حول اصالح الكھرباء وتوفیر الوقود الكافي لھا

    تعرض طقم الطلبة التابع لجبھة حیفان الیوم الثالثاء للتقطع من قبل مجھولین   :2019سبتمبر   10لحج
ن أثناء قدومھ من بخط طور الباحة وقال شــھود عیان إن مجھولین تقطعوا لطقم الغذاء التابع لجبھة حیفا

العاصــمة عدن وعلى متنھ وجبة الغداء للمقاتلین وذلك في خط طور الباحة وتحت تھدید الســالح تمكنوا 
ـاربة مما أدى إلى حرمان مقاتلي جبھة حیفان من وجبة الغداء  من الھروب بالطقم باتجاه مدیریة المضـــ

ـانیة والذي یخدم العدو الحوثي لھذا الیوم نتیجة ھذا العمل الغیر أخالقي والبعید من القیم   القبیلیة واإلنســـ
ـاســیة وأكد الشــھود" أن قوة عســكریة كبیرة تابعة للجبھة تحركت لمالحقة المتقطعین إال أن  بدرجة أسـ
ـاربة  مدیر أمن طور الباحة العقید الحرق وقف تلك القوة للتحاور مع الجھات ذات العالقة بمدیریة المض

الجناة والمسـببات من ھذا العمل الجبان الذي یسـيء إلى سـمعة أبناء   ورأس العارة للوصـول إلى معرفة
ــرط یوم واحد فقط  ً وبدوره قائد جبھة حیفان وافق على مقترح مدیر أمن المدیریة بشــ ــبیحة جمیعا الصــ

 وعاد قواتھ إلى حیفان

    نصــبوا : قال شــھود عیان إن مســلحین قبلیین موالیین للحكومة بمنطقة المحفد  2019ســبتمبر   11أبین
  .نقطة تفتیش ظھر الیوم لقطع الطریق الواصل بین محافظتي شبوه وأبین

    بوه بتمبر   11ـش : قالت مصـادر محلیة ان مـسلحون مجھولون اقدمو مسـاء الیوم االربعاء على 2019ـس
بوه واشـارت المصـادر ان المتقطعین قتلوا السـائق ونھبوا ما   ،قتل سـائق قاطرة بطریق العبر بمحافظة ـش

  بحوزتھ وتركوا المقتول مع القاطرة على الطریق الرابط بین شبوة والعبر.

   ـادر محلیة أنھ انقطع الخط الدولي الرابط بین محافظتي عدن  :2019بتمبر  ـســـ   12عدن أفادت مصـــ
وحضـرموت، بسـبب تدفق السـیول من الجبال والودیان الناتج عن ھطول أمطار غزیرة مسـاء األربعاء. 
یول في وادي عثرب امبـسطي أدى إلى انقطاع الخط الدولي الرابط بین  وبحـسب المصـادر, أن تدفق الـس

ـائقي المركبات بتوخي الحیطة والحذر من األودیة في عدن وح ـاد نبھ سـ ضــرموت. وكان مركز األرصـ
ً على سالمتھم  .شرق أحور حفاظا

   قتل مواطن یدعى "اســماعیل" واصــابة حفیده عمره ســنة ونصــف بســبب   :2019ســبتمبر    13مأرب
وـقد   ،اطالق اـحد المـاره النـار على بـاص النـقل الجمـاعي في منطـقة علفـاء بـمدیرـیة رحـبة محـافـظة مـأرب

افاد احد اقرباء الضــحیة باالتي (عند الســاعة التاســعة لیل امس الخمیس، كان عمي اســماعیل عائدا في 
صـــــنعاء برفقة ابنتھ وحفیده (ابن ابنتھ)، وفِي منطقة الجوبة جنوب مدینة مارب،   طریقھ من مارب الى

اطلق علیھم مسـلح النار بشـكل مباشـر، لتخترق الرصـاصـة جمجمة عمي اسـماعیل وتصـیب الطفل ادى 
ـابة الطفل بجرح بلیغ. قبضــــت ســــلطات األمن واألھالي على  الحادث لمقتل عمي على الفور، وإصـــ

فیما أفاد مصـدر   ،علومات األولیة فان المسـلح قاطع طریق كان یرید إیقاف الحافلة)المسـلح، وبحسـب الم
  .امني بأنھ تم القبض عال الجاني وتسلیمھ للجھات المختصة
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   بتمبر   13تعز انفجار لغم ارضـي في صـباح ایوم ـشمال مدینة المخاء جنوب قریة یختل بدینا   :2019ـس
  قالب ما تسبب في بتر ارجل السائق 

  قطع مواطنون الیوم االثنین من ســاكن طیبق بمنطقة الحصــن بمحافظة أبین   :2019ســبتمبر   16  أبین
الطریق العام القریب من منطقتھم للمطالبة ببناء مدرـسة وقال المواطنون أن أبناءھم یدرـسون في العراء 

ــة للمنطقة وعبر المواطنون عن اســـفھم لقطع   ــؤولیتھم في بناء مدرسـ الطریق مع تخلي الجمیع عن مسـ
ــؤولین قاموا  ــطرھم للقیام بذلك وأشــــاروا إلى أن بعض المســ وأكدوا أنھ لوال مماطلة القائمین لما اضــ
بالتواـصل مع إدارة المدرـسة واعطیت لھم وعود جدیدة اھمھا أن مطالبھم ـستجد إـستجابة في اقرب وقت 

ـالم قد اشـترى أرضـیة بالقرب من ا لمكان لبناء المدرسـة إال یذكر ان محافظ أبین اللواء ابوبكر حسـین س
أن جھود المحافظ لم تجد من یستكملھا إلنھاء معاناة الطالب والطالبات الذي ھم عرضة یومیة للحوادث 
ــتلزمات  ــة الحالیة تقع على الطریق العام وبعیدة عن منازلھم وتفتقر ألدنى مســ المروریة كون المدرســ

  المدارس

  ــبتمبر   17  إب ـاحنة نفط بمدی  :2019س ـاعة األولى من فجر الیوم الثالثاء عند انقالب شـ نة إب في السـ
خط المعاین شـمال شـرق مدینة إب وتسـبب الحادث بقطع الطریق العام أمام السـیارات القادمة إلى مدینة 

  إب من اتجاه السحول. 

    ُتل أربعة مســافرین یمنیین وأصــیب    :2019ســبتمبر   19حضــرموت آخرون، الخمیس، بانفجار   21ق
ً بحافلة   ،ي حافلة نقل جماعي في الخط الدولي بحضرموت وقالت مصادر محلیةعبوة ناسفة ف إن انفجارا

ــركة البراق تقل ( ــف اللیل، أودى بحیاة أربعة  46نقل جماعي تابعة لشــ ً) عند الواحدة بعد منتصــ راكبا
آخرین، بینھم ســتة بحالة خطیرة، تم إســعافھم إلى مســتشــفى ســیئون وذكرت أن  21أشــخاص وإصــابة  

ــین" قرب منفذ الودیعة مع اال نفجار الناتج عن عبوة ناســـفة وقع في الخط الدولي في منطقة "كیلو خمسـ
السـعودیة وكانت مصـادر محلیة تحدثت لوكالة خبر عن كمین مسـلح تعرضـت لھ الحافلة التابعة لشـركة 

  البراق على خط العبر الودیعة.

    بتمبر    23البیضـاء یا الحوثي من أفراد نقطة "الجرموزي" قال ـشھود عیان إن مـسلحي ملی :2019ـس ـش
ً من المســـــافرین خالل الیومین  الواقـعة بین ـمدینتي ذمـار ورداع ونقـطة "ابو ھـاشـــــم" اســـــتوقفتـا ـعددا

وأضــافوا إن مســلحي الملیشــیات انزلوا المســافرین وقاموا بالتحقیق معھم وطالبوھم بإبراز   ،الماضــیین
ولفتوا أن مسلحي  ،ة واقتادوھم إلى سجونھا في مدینة ذمارھویاتھم، ومن ثم قاموا باحتجازھم لمدة طویل

  الملیشیا یقومون باحتجاز بطائقھم الشخصیة وكذلك تفتیش جواالتھم بطریقة تعسفیة وغیر قانونیة.

    أفاد مصــدر مالحي بمیناء الحدیدة الیوم االثنین إن ملیشــیا الحوثي منعت  :2019ســبتمبر   23الحدیدة
ـفن المـشـ  وكشــف المصــدر أن   ،تقات النفطیة والتي وصــلت قبل أیام إلى میناء الحدیدةتفریغ عدد من سـ

یات الحوثي منعوا السـفن من إفراغ حمولتھا، بھدف تحمیل دول التحالف والحكومة الیمنیة  مـشرفي ملیـش
ــیات ــیطرة الملیش ــنعاء ومناطق س ــمة ص ــتقات النفطیة التي تمر بھا العاص ــؤولیة أزمة المش ً   ،مس ووفقا

م، فیما ال تزال أزمة 2019/   9/   16ن في میناء الحدیدة؛ فقد تم تفریغ ـشحنات بنزین لیوم  لحركة السـف
المشــتقات تعصــف بالعاصــمة صــنعاء للیوم التاســع على التوالي؛ بما یوضــح أن ملیشــیات الحوثي ھي 

مصـدر   وكان  ،المتسـببة في افتعال أزمة المشـتقات، بالتعاون مع قیادات بشـركة النفط الیمنیة في صـنعاء
مقرب من ملیشــیا الحوثي اعترف في وقت ســابق بأن توجیھات من قیادات الملیشــیات لمالك المحطات 

  .بإغالقھا، لتعزیز السوق السوداء، التي انتعشت خالل األیام األخیرة بشكل الفت وغیر مسبوق
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    ء، على قطع دفاع جوي، صــباح الیوم الثالثا  170أقدم عدد من أفراد اللواء    :2019ســبتمبر    24تعز
ـادر محلیة  طریق الضــباب، الرابط بین التربة والمدینة، بمحافظة تعز، جنوبي غربي الیمن وقالت مصـ

اـقدموا على قطع طریق الضـــــبـاب، الرابط بین الـمدیـنة، والترـبة، وتعطل  170أن جنود یتبعون اللواء  
ــة التي ی ـادر أن، الكتیبة الخامس ـافرین في المنطقة وأوضــحت المصـ قودھا ماجد األعرج في حركة المسـ

  ، لم یستلموا رواتبھم منذ شھر سبعة الماضي.170اللواء 

    مدرع صــباح الیوم الســبت، خط القریشــة التربة  35قطعت قوات تابعة للواء    :2019أكتوبر    5تعز
الطریق البدیل عن طریق ھیجة العبد الرابط بین تعز والعاصمة المؤقتة عدن وبحسب المصادر، قطعت 

ـاحنات  35واء  قوات الل ـاعتین، ولكنھم ســمحوا بعدھا بمرور الشـ مدرع طریق القریشــة التربة لمدة سـ
  التجاریة المحملة بالمواد الغذائیة واالستھالكیة وباصات وسیارات نقل المسافرین من وإلى مدینة تعز.

   ـأرب ـارب، :2019أكتوبر   8م ـافظـة م ـاء، الخط الـدولي في مح  قطع مســـــلحون قبلیون الیوم الثالث
مطالبین بإطالق سراح أحد أقربائھم المحتجزین لدى األمن وبحسب مصادر محلیة وقبلیة فقد قام "ناجي 
الحویك" وآخرون من قبیلة "الدماشــقة" بنصــب قطاع مســلح في منطقة "العرقین" بمارب، ومنع مرور 

حد أقاربھ ســیارات النقل في جمیع االتجاھات وأضــافت المصــادر أن "الحویك" یطالب بإطالق ســراح أ
ــیارات النقل على   ،محتجز لدى األمن بتھمة االعتداء على النقاط األمنیة ــبب القطاع في تكدس ســ وتســ

ــدر في كھرباء مارب من خروج محطات الطاقة عن  ـافر وحذر مص طول الخط الدولي بین مارب وصـ
یین منعوا ان المســـلحین القبل  ،وأضـــاف المصـــدر  ،الخدمة جراء عدم توفر وقود الدیزل بســـبب القطاع

الناقالت المحملة بالوقود من المرور، كما منعوا الناقالت الفارغة من العبور نحو مصافي صافر للتزود 
  بالوقود.

   وصــف احد المواطنین معاناتھ مع نقاط (التفتیش) في رحلة   :2019أكتوبر   10من ســیئون الى عدن
عذاب من ســـیئون الى عدن صـــورتین التقطھما ســـرا لعملیة تفتیش ركاب الباص من قبل جنود تابعین 

ل   ة في أول نقـطة ـلدخول المكال بـعد النزول من ھضــــــبة حضـــــرموت وقـب ة الحضـــــرمـی مجمع (للنخـب
امر بھا ألول مرة في حیاتي  ،ت تجربة قاســـــیةومحطة تولید الكھرباء كان  )حضـــــرموت الصـــــناعي

ــتمرت ألكثر من ســـاعة في نقطة تفتیش واحدة فقط حیث طلب من جمیع الركاب بما فیھم النســـاء  واسـ
ة التي كـاـنت بحوزتھم داـخل البـاص والوقوف في صـــــفین متوازیین وإبراز  دوـی ـائبھم الـی النزول مع حق

ـفرھم مع خلع احذیتھم واحز مة بنطلوناتھم وكأننا في أحد المطارات الخارجیة مع بطائقھم او جوازات س
ــخاص وما في جیوبھم والتأكد من  ـاد األش ــین بالتفتیش الیدوي ألجسـ ــخص الفارق طبعا ثم التقدم لیقوم ش

وإن كان یحمل بطاقة او جواز   ،الجزم بحذائھ العسـكري للتأكد ان ال شـيء بداخلھا )مع (دعس  ،ھویاتھم
 )االجنبیة (شـــــمـالـیة كـان هللا في عوـنھ لتزداد عملـیة الـتدقیق في ھویـتھ  صـــــادر من إـحدى المحـافظـات ال

ـا بالنســبة للســیدات امرأتین  ـاعد في ذلك أیضـ والتفحص في كل ما یحملھ من اغراض شــخصــیة وتسـ
مع برقع اســـود نســـائي وبعد االنتھاء من عملیة الدوس على كرامة ركاب الباص   )النخبة(ترتدیان زي 

واجبروا على   )بلقیس(و   )الیمنـیة(ھم من المســـــافرین اـلذین حملتھمـا طـائرتي  اـلذي كـان أغـلب من فـیھ 
ـبدال عن مطـار ـعدن بـعد أن رفض منح  5/10/2019النزول في مطـار ســـــیئون مســـــاء یوم االـحد 

ل   ذاكر دون اـبداء  )التحـالف(ترخیص لھمـا من قـب بـالنزول في مطـار ـعدن كمـا كـان مقررا عـند حجز الـت
ــباب معلنة حیث تف ــى الذین تلقوا عالجھم في األردن او اي أسـ اجأ ركاب الرحلتین واغلبھم من المرضـ

ــین ھناك وھم في مطار عمان فقط بأن مســـار رحلتھما قد تغیر لتبدأ معاناة جدیدة  ،بعض الطلبة الدارسـ
وذلك بالبحث عن سـبل مواصـالت جدیدة لنقلھم الى محافظاتھم   ،في سـیئون )االجباري(لھم عند الھبوط  

تباحة لكرامتھم من قبل أـشخاص واجراءآت عقابیة   البعیدة بان وإـس مع تكلفة مالیة جدیدة لم تكن في الحـس
ـانیة بصــلة وھنأ أعود الى عملیة معاناة ركاب ھاتین الرحلتین لطیران الیمنیة  ومســتفزة ال تنتمي لإلنسـ
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 ،بعة للنخبة الحضــرمیة في ھذه النقطة العســكریة التا  ،وبلقیس التي لم تنتھ بالتفتیش الیدوي الصــارم فقط
ـفل  حیث طلب من الركاب بعد انتھاء التفتیش الیدوي المھین إخراج حقائبھم الكبیرة من مكان حفظھا أسـ

دقیق ایضـــــا ـاتھـا للتفتیش اـل دـیھ حلویـات   ،البـاص وفتحھـا للتفتیش لتتعرض محتوی حتى اـنھ طـلب ممن ـل
ـامیة فتح العلب للتأكد من محتواھا وھذا كمثال بسـیط لیس إال  رغم أن ھذه الحقائب كانت قد تعرضـت ش

 ،للتفتیش األمني المعمول بھ في كل دول العالم وفي مطارین محترمین ھما مطار عمان ومطار ســیئون 
ومازالت ھذه الحقائب تحتفظ ب (لیبالت) مطار عمان وبعد كل ھذه المعاناة والتي تتم في العراء وعلى 

في ھذا الطریق ووتحت حمایة أكثر من طقم عســـكري   مرأى من العابرین وركاب الســـیارات الســـالكة
ـاعة في   )الباص الســیاحي للنقل الجماعي(كامل الجھوزیة كانت تحیط ب   والتي اســتمرت ألكثر من سـ

فقط و والتي ال اعتقد ان لھا مثیل حتى بالنسـبة للفلسـطینیین في المعابر التي تسـیطر علیھا   )النقطة(تلك  
طلب منھم   ،اب الذین انطلق بھم الباص من ســیئون عند منتصــف اللیلحیث طلب من الرك  ،إســرائیل !!

ـفر جوا ثم برا فیما عالمات البھجة والنصـر بادیة   ،الصـعود الى الباص لیتحرك بركابھ المنھكین من الس
العسكري تجاه ابناء   )واجبھم(بعد ان شعروا كما یعتقدون ربما أنھم قدوا ادوا    )النقطة(على وجوه افراد  

ـافـة ال  جلــدتھم ـاة مجــدد في ك أالخرى حتى نھــایـة الحــدود اإلداریـة لمحــافظـة   )النقــاط(لتبــدأ المعــان
حـیث یصــــــعد الى البـاص جـندي او اثنین لیطلبـا من الركـاب فقط ابراز  ،لكن بـأـقل ـحدة  ،حضـــــرموت

ـائق الباص الذي كان مسـتعدا لھذا اإلجراء  ھویاتھم للتأكد منھا مع أخذ صـورة من أسـماء الركاب من س
ــتمر رحلة معاناة   ،كما یبدوا ــخ مطبوعة وكافیة لجمیع ھذه النقاط ولربما أكثر ولتســ حیث كان لدیھ نســ
لمن ســـیواصـــل رحلتھ الى محافظات   ،عة من ســـیئون الى عدن وھناك معاناة جدیدةســـا 18الركاب ل

ھل   :أخرى وجلھم من ابناء المحافظات الـشمالیة اعتقد انھ بات الیوم لدى غالبیة الیمنیین تسـاؤل مـشروع
ة ام انھ اتى لتعذیبھم وزیاد  ،اتى بالفعل لمســـــاعدتھم في اســـــتعادة دولتھم مجددا  )التحالف العربي(ھذا 

  معاناتھم

    ـالع وبحسـب   :2019أكتوبر   19إب ً على الطریق الرابط بین إب والض فجرت میلیشـیا الحوثي جسـرا
مصـادر محلیة، قام الحوثیون بتفجیر الجـسر الرابط بین منطقة حمام مرخزه وحبیل الـسماعي على الخط 

جة الھزائم المتالحقة التي العام الرابط بین الضــالع إب یذكر أن حالة من الرعب تعیشــھا المیلیشــیات نتی
  منیت بھا خالل األیام الماضیة على أیدي أفراد القوات المشتركة في جمیع جبھات الضالع.

   یـشكو عـشرات المواطنین من عدم تمكنھم من الحصـول على جوازات سـفر   :2019أكتوبر    20مأرب
ـاء في ســاعات من متأخرة من اللیل في طواب ــرات النسـ یر طویلة قرب وأظھرت صــور اصــطفاف عش

ـاء للمبیت  مبنى مصـلحة الھجرة والجوازات بمحافظة مأرب وأكد المواطنین اضـطرارھم األطفال والنس
على األرصـــفة من اجل الحصـــول على جوازات ســـفر وناشـــد المواطنین الســـلطة المحلیة ومصـــلحة 

عض األحیان الجوازات في مأرب بوضــع حد لمعاناتھم على أبواب المصــلحة التي تتجاوز أســابیع في ب
  نتیجة االزدحام وارجعت االسر لجوئھا للبقاء على االرصفة الرتفاع ایجارات الفنادق.

    أفاد ـشھود عیان: وفاة ـشخصـین اثنین وإصـابة اثنین بجروح، جراء سـقوط   :2019أكتوبر   27عمران
ً منطقة المحمى بمحافظة عمران.   شاحنة من خط شھارة تحدیدا

    أسـرة اثر كمین نصـبھ مسـلحون مجھولون بین مدیریة مودیة ومدیریة   أصـیبت :2019نوفمبر   1أبین
ـاص   ،المحفد بمحافظة أبین ــلحین مجھولین أطلقوا وابل من الرصـ ـاھد عیان بان مس ووفقا لما افاد بھ شـ

ـابات  ـالم العاقل" وزوجتھ بإصـ ـابة المواطن "محمد سـ ـافرون أدى الى إصـ ــتھدف باص على متنھ مسـ اس
تشـفى مودیة لتلقى العالجخطیرة باإلضـافة إلى إصـا في   ،بة امرأة أخرى بإصـابة طفیفة وتم نقلھا إلى مـس
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ـابتھم من ناحیة اخرى أوضـح مصـدر أمني بان   ،حین تم إسـعاف "العاقل" وزوجتھ إلى عدن لخطوة إص
  .حادثة االعتداء تعود أسبابھا لثار قبلي

    یقضـي  :2019نوفمبر    2صـنعاء ً بمنع عقال حارات وأسـواق  أصـدرت میلیشـیا الحوثي مؤخرا تعمیما
العاصــمة صــنعاء من الســفر إلى أي مكان إال بعد موافقتھا وأخذ إذن مســبق منھا وبحســب وثیقة حوثیة 

فقد نـصت الوثیقة على منع عقال الحارات من السـفر أو الغیاب عن   ،" على نـسخة منھاNFHRحـصل "
ن قبل قطاع االحیاء التابع للملیشـــــیات الحارة أو المدیریة أو المغادرة إلى أي مكان إال بإذن مســـــبق م

الحوثي كما طالبت منھم اإللتزام في حاراتھم، والتواجد الدائم فیھا، ورفع تقاریر شـــھریة عن المھامات 
  .التي كلفتھا لھم میلیشیا الحوثي اإلنقالبیة

    ا للسیارات على طریق    :2019نوفمبر   4الضالع ً ”دمت فجرت میلیشیا الحوثي مساء أمس األحد جسر
ــعة  ــتركة باتجاه مدینة ”دمت“ الخاضــ مریس“ في محافظة الضــــالع بھدف إعاقة أي تقدم للقوات المشــ

وأفاد احد الـسكان المحلیین إن میلیـشیا الحوثي فجّرت الجـسر األـسمنتي بمنطقة الزیلة   ،لـسیطرة الحوثیین
ا راب ً ــمال منطقة مریس في الطریق الذي یربط بین منطقة مریس ودمت ویمثل خط ــنعاء شــ ا بین صــ ً ط

ا،  30ویعد جســر الزیلة واحدًا من أكبر الجســور في منطقة ”مریس“، ویصــل طولھ إلى   ،وعدن“ ً متر
ویأتي تفجیره بعد تفجیر الجسـور في الطریق الرابط بین مدینة دمت ومریس من جھة المناطق الجنوبیة 

ًا من تقدم مفاجئ للقوات المشتركة.   خوف

   ة حقوقیة بارزة من عدن قصـــــتھا مع نقطة تفتیش تقع بالمدخل حكت ناشـــــط  :2019نوفمبر    4عدن
عفراء حریري وھي ناشطة حقوقیة من عدن قالت أنھا تستغرب   ،الشمالي الشرقي للمدینة القدیمة كریتر

وجود نقاط أمنیة كثیرة وعلى مســـــافات متقاربة دون أي فائدة تذكر واشـــــارت حریري إلى ان النقاط 
ـافت بالقولمتواجدة لكن عملیات التھر " ال أعرف ماھو الغرض من وجود :یب مسـتمرة لكل شـيء واض

ـألت العسـكري الواقف في إحداھا  ،وكریتر فقط -نقطتین تفتیش " التفتش" على مداخل كریتر    ،وحین س
ـال لي ـاوالـده " :ق ـا وكـل  ،" من أجـل أمنكم ی ـات التعجـب على وجھي من أجـل أمنن وأرتســـــمـت عالم

المخالفات والمظاھر التي تغتال األمان موجوده ابتدأ من حمل الســالح األبیض واألســود ومتعدد األلوان 
"ومایقوم بھ من عمل "مرورا بالمخدرات والمكیفات والمنبھات و"أدوارھا "والبســـــطات والعشـــــوائي 

  ."وفي ھذا الشأن أمور كثیرة "والجریمة وإنتھاءا بالمأمور 

    أـشخاص الیوم األربعاء في حادث مروري بین حافلة ركاب وـسیارة  8قتل    :2019نوفمبر    6البیضـاء
إن حادث تصـادم مروع   ،نقل على الخط الدولي بمحافظة "البیضـاء" وسـط الیمن وافادت مصـادر محلیة

قل" وســـیارة نقل أخرى، على الخط الدولي وقع فجر الیوم بین حافلة ركاب تابعة لشـــركة "بن معمر للن
في منطقة "آل منصـور" بمدیریة الشـریة التابعة لمحافظة البیضـاء وأضـافت المصـادر أن الحادث أودى 

ـادر وقالت  8بحیاة   ـابة آخرین، فیما الیزال العدد مرجح للزیادة بحسـب المص ـافرین على األقل وإص مس
ـفى ا ـابین إلى مسـتش ـادر إنھ تم نقل المص وأفاد عدد من المواطنین   ،لنخبة بمدینة رداع لتلقي العالجالمص

بأنھ وبعد إغالق الطریق الرئیســـــي بین صـــــنعاء ومارب جراء الحرب، باتت معظم ســـــیارات النقل 
ـفلتة مسـافات طویلة  وحافالت الركاب تسـلك خط البیضـاء مارب نحو صـنعاء، وھو خط جبلي ولم یتم س

  منھ، ما یسبب عدد كبیر من الحوادث.

    یات الحوثي  :2019نوفمبر 13البیضـاء مسـاء الثالثاء على إطالق   ،أقدم أفراد نقطة تفتیش تابعة لملیـش
النار على مواطن أثناء مروره من نقطة دار النجد في محافظة البیضــاء (وســط الیمن) وافادت مصــادر 

ة ــ ،محلـی ة القریـشــ ـابـعة لـمدیرـی ة في نقـطة دار النـجد الت ة أطلقوا النـار على إن أفراد الملیشـــــیـات الحوثـی ـی
ً بســـیارتھ  المواطن "مقبل علي الحطام" المنتمي لقبیلة "آل الحطام" بمنطقة دار النجد، أثناء ما كان مارا
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ـاب المواطن "الحطام" في فخذه األیمن وخروجھا من  ً أص ً ناریا ـادر، إن طلقا ـافت المص من النقطة وأض
ً، وقد تم إج ـادر فإن المثانة، فیما ال تزال حالتھ حرجة جدا راء ثالث عملیات جراحیة لھ وبحســب المصـ

الملیشـــــیات أطلقت علیھ النار بعد تحركھ قلیالً من النقطة، وحاولت الملیشـــــیات عقب ذلك تبریر إقدام 
لب منھم إلقاء القبض علیھ  ُ ـاب بالغات، وط ــرھا على ارتكاب الجریمة بادعائھا أن على المصـــ عناصــ

لى إحراق ھنجر مكون من مجموعة محالت ومعارض للمالبس یشـار إلى أن مسـلحین حوثیین أقدموا ع
ـفى القدیم بمدینة رداع، في ظل فوضـى أمنیة تشـھدھا المحافظة منذ سـیطرة  واألقمشـة في حارة المسـتش

  الملیشیات الحوثیة على مؤسسات الدولة.

    وأصــیب   20توفي    :2019نوفمبر 15صــنعاء ً إصــابتھم بلیغة، في  153آخرین منھم   209شــخصــا
حوادث مروریة خالل أكتوبر الماضـي في أمانة العاصـمة وكشـف تقریر صـادر عن إدارة مرور  203

صدام سیارات وصدام درجات  116حادث دھس مشاة، و  75أمانة العاصمة أن الحوادث توزعت على  
ـقوط وانقالب آلیات متنوعة  ـام ثابتة وثمانیة حوادث سـ ناریة مع ســیارات، وأربعة حوادث صــدام أجسـ

ً وإصـابة   20تلك الحوادث إلى وفاة  وأدت   آخرین وأشـار التقریر إلى أن إجمالي الخسـائر  209شـخصـا
ألف لایر وأرجع مرور أمـاـنة العـاصــــــمة أســـــبـاب  600ملیون و 90النـاجـمة عن تـلك الحوادث بلـغت 

الحوادث إلى عدم االلتزام بقواعد وأنظمة المرور والســــرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ وعدم صــــیانة 
ـادات المرور ولفت التقریر إلى أنھ تم تســجیل  ال حادثا بســبب  112مركبات إلى جانب عدم التقید بإرشـ

حادثا متنوعا ألســباب أعطال فنیة بالمركبات   63حادثا بســبب التجاوز الخاطئ و 28الســرعة الزائدة و
  والسیارات وأخرى.

    ــلحون، الیوم االثنین، الطریق الرابط    :2019نوفمبر  18تعز بین محافظة تعز (جنوب غرب قطع مسـ
ـادر  ـاه جبلي وافادت مصـ ــمة المؤقتة عدن على خلفیة مقتل جندي یتبع اللواء الرابع مشـ الیمن)، والعاص
ـاه جبلي  محلیة لــــــ"المشـھد الخلیجي" إن اشـتباكات اندلعت یوم أمس بین أفراد یتبعون اللواء الرابع مش

ل الجندي شـاكر علي دوكم الزفیتي، وجرح شـقیق قائد الذي یقوده العمید ابوبكر الجبولي ما أدى إلى مقت
  اللواء، وجندي آخر یدعى نعمان الزفیتي.

   ــكل كامل في الطریق الدولي بمنطقة العرقین في   :2019نوفمبر    27مأرب توقفت حركة المرور بشــ
مع وأفاد مواطنون في اتصال ھاتفي    ،محافظة مأرب (شمال شرق الیمن)بشكل كامل، نتیجة االشتباكات

"المشــــھد الخلیجي" إن حركة الســــیر في "الطریق الدولي" انقطعت جراء االشــــتباكات، ولم یســــتطع 
المسـافرون مغادرة أماكنھم" وأوـضح المواطنون أن عدد من المسـافرین باتوا في ـسیاراتھم منذ لیلة أمس 

  وأن العدید من المركبات توقفت على جوانب الطرق جراء االشتباكات.

   قامت قوة من الحزام األمني بقطع طریق الخط البحري صــباح یوم الخمیس   :2019  نوفمبر  28عدن
ومنـعت حرـكة المرور فـیھ وقـال الجنود للمـارة أنھم یحتجون على قیـام قـاـئد عســـــكري بـالمرور بـالنقطة 

ــوا العتداء غیر مبرر ـار الجنود إلى أنھم تعرض ـفع احد الجنود واالعتداء علیھ واشـ من قبل   وقیامھ بصـ
وأفاد مواطنین بان جنود من الحزام األمني   ،لعســــكري الذي تحتفظ صــــحیفة "عدن الغد" باســــمھھذا ا

  .اوقفوا حركة المرور بشكل كامل

    تعرض مواطن من ابناء العاصمة صنعاء في وقت متأخر من مساء الجمعة   :2019دیسمبر    8صنعاء
للتقطع من قبل عصابة لصوص وقال مصدر محلي ان المواطن مطر خالد االصبحي قد تعرض للتقطع 
والضـرب وصـب االـسیت علیھ واضـاف المصـدر بان العصـابة قامت بـسرقة باص االصـبحي الذي یعیل 

  .جني علیھ تم نقلھ للمستشفى لتلقي العالجاسرتھ بھ واشار المصدر بأن الم
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    حدثت بوادي حضـرموت عملیة اعتداء على سـائق ناقلة نفط وقتلھ قبل   :2019دیسـمبر   9حضـرموت
ب من الضـحیة بإن مسـلحین اثنین، حاوال السـطو على ناقلة نفط أثناء توقفھا   ،أیام َّ حیث أفاد مصـدر مقر

، وغیاب الســائق عنھا ویدعى محمد فیصــل محمد في مجمع بن حترش بوادي حضــرموت، أمس األول
ة من جـھة الیمین، وعلى متنھـا  ـاقـل مصـــــلح القبـاطي وتوقـفت ســـــیـارة نوع كروال لون كحلي جوار الن

ً إیقافھ ً محازال  -ـسخصـان، ترجل سـائقھا، وفور فتحھ باب الناقلة األیمن، توجھ نحوه سـائق الناقلة مـسرعا
وأضاف بان الشجار بین السائقین واشتباكھما باألیدي، بینما   ،جمعوفق ما أظھرتھ كامیرات المراقبة بالم

 ً ــالحا ً، وعلى ما یبدو أنھ كان یحمل س ــرعا ــخص آخر من المقعد األمامي للمركبة الكوروال مس خرج ش
ً بیده، وحاول االشـتباك مع "القباطي" وضـربھ بعقب السـالح "اآللي" إال أن تدخل الحاضـرین فض  ناریا

إفادة احد اقارب الضـحیة فقد بدت عملیة التالسـن والتراشـق بالكلمات واضـحة، ما   وبموجب  ،االشـتباك
أدَّى إلى عودة االشـــتباك باألیدي، بینما قام الشـــخص "الراكب" بإطالق عیار نار على "القباطي" أرداه 

  حسب فیدیو كامیرا المراقبة. -على الفور، والذ الجناة بالفرار

    ــمبر   11صــنعاء ــیا الحوثي في العاصــمة قال مـصـ   :2019دیس در حقوقي إن نقاط تفتیش تابعة لملیش
صـنعاء والمناطق الخاضـعة لھا تمارس ابتزازا وتعسـفات بحق نواب برلمان صـنعاء في عدد من النقاط 
األمنیة التابعة للملیـشیا وأشـار المـصدر إلى أن برلمانیون في ـصنعاء ـشكو لھیئة رئاـسة مجلس النواب ما 

ـای ـاءات مخالفة للدســتور والقانون واللوائح النافذة وكان مجلس النواب یتعرضــون لھ من مضـ قات وإسـ
ـاء األجھزة األمنیة  الخاضــع لســیطرة الملیشــیا في صــنعاء قد اســتدعى في جلســة أمس الثالثاء رؤسـ
لإلیضـاح عن تلك الممارسـات التي وصـفھا بــــــ "إسـاءات مخالفة للدـستور والقانون واللوائح النافذة" من 

ــامي، المعین من جماعة الحوثي  جھتھ، برر نائب رئیس جھاز األمن والمخابرات اللواء عبد القادر الشــ
أن تلك التصـرفات تأتي نتیجة لقلة الوعي والخبرة لدى بعض منتسـبي   ،في جلسـة البرلمان أمس الثالثاء

ـار إلى أن نقاط التفتیش المتو ــرفات لن تتكرر یشـــ اجدة على األمن في النقاط، مؤكدا أن مثل ھذه التصــ
ــیا الحوثي االنقالبیة تمارس ابتزازا غیر مبرر في حق  ــیة ومداخل المدن والتابعة لملیش الطرقات الرئیس

  المسافرین وتمثل انتھاكا صارخا لحقوق المواطن الیمني.

   قام العـشرات ظھر الیوم الخمیس بقطع الطریق الرئیـسي الرابط بین مدیریة   :2019دیـسمبر   12عدن
ـاء والتعمیر القریب من جولة الســـیلة الشـــیخ عثمان و منطقة الممدارة وتحدیدا أمام البنك الیمني لإلنشــ

احتجاجا على قرار األجھزة  ذلكو  ،وأشـعلوا إطارات السـیارات ومنعوا مرور السـیارات في الخط العام
ـ  ـادرة الدراجات الناریة بعدن قام الیوم الخمیس العشــرات من ـس ائقي األمنیة بعدن والمتمثل بحملة مصـ

الدراجات الناریة بقطع أحد الشـوارع الرئیسـیة بالعاصـمة عدن وشـكل قطع الطریق إختناق مروري في 
ة لبعض من الوـقت لیفتح المواطنون بـعدھـا الخط لمرور المركبـات ة في   ،المنطـق وكـاـنت األجھزة األمنـی

تھا بعد زیادة العاصـــمة المؤقتة عدن قد لجأت إلى حملة حظر حركة ســـیر الدراجات الناریة ومصـــادر
 .استخدامھا في عملیات اإلغتیاالت مؤخرا
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 العمل في الحقّ  -1
إقرار أنظـمة أو تشـــــریعـات وقرارات ذات  2019شــــــھد العـام  لم ی  

ّ في العـمل كمـا انھ لم یتم رصـــــد أي زیارات تفتیشــــــیة التي   ،العالقة بالحق
ـافة الى   ،یفترض ان تقوم بھا فرق وزارة الشـــؤون االجتماعیة والعمل إضــ

ل غیـاب أـیة معـالجـات لالنتھـاكـات التي یتعرض لھـا العمـال في ـظل تكرار مث
 ،ھذه االنتھاكات التي تم رصــــدھا الملتقى الوطني من قبل أصــــحاب العمل 

ـاـیة حقوق  ـام ـبدورھـا في حم ة على القی ـالـی ـابـات العم وفي ـظل ـعدم ـقدرة النق
األمر الذي یتطلب إعادة النظر في التـشریعات الرقابیة   ،العمال والدفاع عنھا

والعمل على   ،ملواإلجراءات والمخالفات التي یجب اتخاذھا بحق أرباب الع
تغلیظ العقوبات لتتبلور إلى نتائج تصب في مصلحة العمال والمواطنین على 

وإعـادة النظر في التشـــــریعـات المنظـمة لعـمل النقـابـات بحـیث   ،أرض الواقع
تتیح المجال أمام تأســــیس نقابات جدیدة تأخذ على عاتقھا العمل على الدفاع 

   .عن العمال وحقوقھم

خاصــــة في القطاعات   ،مل األطفالكما اســــتمرت ظاھرة ع  
ــول ـافة إلى التسـ ــكل   ،الحرفیة باإلضــ الذي یعتبر بطبیعتھ أعماالً خطرة وتشـ

ــالمة األطفال وحقھم في التعلیم ــحیة   ،تحدیا لس ــیر أحدث الدراســات المس وتش
ـارھم  ـاملین الـذین تتراوح أعم ـال الع ً یبلغ نحو  17إلى أن عـدد األطف ـا ـام ع

  .) ألف طفل یعملون في أعمال خطرة45منھم نحو ( ،) طفل163840(

د بلغـت    ـائع وـق ّ في (العمـل)وق ـاك الحق ـا الملتقى   انتھ ــدھ التي رصـــ
 )16(توزعت على    ،انتھاك  واقعة  )124(عدد   ،2019العام  الوطني خالل 

ّ في (عدن) ـسجلت محافظة حیث   ،محافظة أعلى نـسبة في وقائع انتھاك الحق
ـاك )35(العمـل ب  ـافظـة  ،واقعـة انتھ ـا مح واقعـة  )30(ب (الحـدیـدة) تلتھ

(أمانة العاصــــمة   ،واقعة انتھاك  )17(ب (حضــــرموت) ومحافظة   ،انتھاك
وقائع   )9(ب (تعز)  ومحافظة   ،وقائع انتھاك )11(ب ومحافظة صـــــنعاء)  

ـاك ـاك )4(ب (إب) ومحـافظـة    ،انتھ (مـأرب وذمـار ومحـافظـات   ،وقـائع انتھ
(لحج والمحویـت ومحــافظــات  ،وقــائع انتھــاك لكال منھم )3(ب والمھرة) 
ـاك لكال منھم )2(ب وحجـة)  ـات   ،واقعـة انتھ ـافظ ـاء ومح (ریمـھ والبیضــــ

  .واقعة انتھاك لكال منھم )1(ب وسقطرى) 
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االنتھاكات التي طالت الحقّ  ) یوضح توزع وقائع 14جدول الرسم البیاني رقم (
  2019في العمل في المحافظات خالل عام 

 
    

ّ في العمل(كما بلغ ضحایا انتھاكات    )1838( عدد  ،2919خالل العام  )  الحق
ــحیة ــح    ،موظف وعامل) 1329(و  ،موظفة وعاملة )509(منھم    ،ضـ  ذلك ونوضـ

ّ في العـمل  )21(الـجدول التفصـــــیلي رقم  اـلذي یبین توزع ضـــــحـایـا انتھـاك الحق
  .بالمحافظات

  

) یوضح توزع ضحایا انتھاك الحقّ في  21الجدول التفصیلي رقم (
 2019العمل بالمحافظات خالل العام 

 االجمالي  الموظفین / العمال  الموظفات / العامالت  المحافظة  م
 296 213 83 أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء  1
 926 817 109 عدن 2
 45 27 18 تعز 3
 353 181 172 الحدیدة  4
 34 0 34 حضرموت  5
 23 0 23 حجھ  6
 0 0 0  أبین  7
 0 0 0 صعده  8
 13 12 1 لحج  9

 21 0 21 المحویت  10
 23 0 23 مأرب 11
 0 0 0 شبوه  12
 0 0 0 الجوف  13
 5 0 5 ریمھ 14
 0 0 0 الضالع  15
 0 0 0 عمران 16
 1 0 1 البیضاء  17
 12 12 0 ذمار 18
 18 18 0 المھرة  19
 46 27 19 إب  20
 22 22 0 سقطرى  21

 1838 1329 509 االجمالي 
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ّ في العـمل    ـاك الحق ـانتھ ـائمـة ب ـات الق ـا بلغـت عـدد الجھ كم
ـات )7( ــدر  ،جھ ـاري)تصـــ ـاع التج ـات  (القط ـائمـة تلـك الجھ ق

بارتكابھا   (میلیـشیات الحوثي)  تاله  ،واقعة انتھاك) 34(بارتكابھ  
(التشـــــكیالت العســـــكریة والقوات یلیھمـا    ،واقـعة انتھـاك) 30(

واقعة   )20(بارتكابھا    األمنیة التابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي)
ـاك ـا    (قوات دول التحـالف العربي)و  ،انتھ ـابھ واقـعة  )18(بـارتك
 الرئیس ھادي)(المیلیشــیات المســلحة الموالیة لحكومة  و  ،انتھاك

ــلطات الحكومیة)و  ،واقعة انتھاك  )14(بارتكابھا   بارتكابھا   (الس
واقـعة  )1(بـارتكـابھـا    (الســـــلطـات األمنـیة)و  ،وقـائع انتھـاك )7(

   انتھاك.

  

العمل التي تعرض الحقّ في  انتھاك  تفاصــیل عدد من وقائع  )14(یوضــح المرفق رقم   
ا من ـعدد من الموظفین / ات ال / ات لـھ ام والـخاص  والعـم اعین الـع ام  في القـط على  2019خالل الـع

  :النحو الوارد أدناه

   بتمبر   5بتاریخ یات الحوثي إحدى القیادات التربویة في محافظة إب وـسط الیمن   :2019ـس أقصـت ملیـش
من منصــبھا نتیجة مواقفھا الرافضــة لمطالب قیادات حوثیة في الوقت الذي تواصــل اســتبعاد تربویین 
ومعلمین في مختلف مدیریات المحافظة من أعمالھم ألســبابٍ غیر قانونیة، وتعمل على إحالل عناصــر 

ً عنھم. وقالت مصـادر تربویة إن ملیشـیات الحوثي أقالت مدیرة مدرسـة روضـة موالیة للملیشـ   22یا بدال
نة، لمواقفھا الرافضـة لمطالب قیادات حوثیة. وبحـسب المصـادر فإن مدیرة روـضة  مایو في مدیریة المـش

مایو كوكب الفضـلي جرى إقالتھا لرفضـھا المسـاس بأي من ممتلكات الروضـة خصـوصـا األرضـیة  22
مایو والتي تـسعى قیادات نافذة للـسیطرة واالـستیالء علیھا ووجدت ممانعة ورفض  22تبع روـضة  التي ت

واســـع تقف خلفھ كوكب الفضـــلي. وقوبل قرار إقالتھا من منصـــبھا برفض تربوي ومجتمعي واســـع 
ــرات من  ـاء العش ــیات الحوثي إقصـ ــل ملیش ــنوات. وتواص ــتیاء محلي نظرا لكفاءتھا وعملھا منذ س واس

ة وـمدراء ـمدارس ورؤســـــاء أقســـــام من أعمـالھم في مختلف ـمدیریـات محـافـظة إب   القیـادات  ،التربوـی
  .واستبدالھم بآخرین موالین للحوثي

    كشـفت مصـادر أمنیة قیام میلیشـیا الحوثي بإحالة مئات الضـباط من منتسـبي   :2019سـبتمبر    9بتاریخ
وإحالل عناصــر من "األمن الوقائي" جھازي المخابرات (األمن الســیاســي واألمن القومي) إلى التقاعد،  

ً عنھم، ما یضــمن للمیلیشــیات والء الجھاز الكامل وقررت ســلطات االنقالب الحوثیة   ،التابع لھا عوضــا
ـاء جھاز أمني قمعي جدید على أنقاض  ً في صـنعاء، أواخر الشـھر الماضـي، إنش غیر المعترف بھا دولیا

ــمى "األمن والمخابرات"  ــي)، تحت مسـ ــیاسـ ــتخبارات الیمنیة (األمن القومي واألمن السـ  ،جھازي االسـ
یات اعتقلت أیضـ  بي الجھازین وأشـارت المصـادر األمنیة إلى أن المیلیـش ً العـشرات من الضـباط من منتـس ا

(األمن القومي واألمن الســیاســي) على خلفیة احتجاجھم على قرار الدمج الصــادر عما یســمى بالمجلس 
وحملت المصـادر میلیشـیا الحوثي وقیادتھا كامل المسـؤولیة عن   ،السـیاسـي األعلى (أعلى سـلطة حوثیة)

وحسـب مواقع یمنیة، فإن قرار المیلیشـیا الحوثیة   ،فراج عنھمحیاة الضـباط المعتقلین، مطالبة بسـرعة اإل
الصـادر أواخر الشـھر الماضـي بدمج جھازي األمن القومي واألمن السـیاسـي كان الغرض منھ التخلص 

ً غیر   ،من كافة القیادات األمنیة التي ال تنتمي لھا وأوضــــحت أن المیلیشــــیات الحوثیة أصــــدرت قرارا
، قضـى بإحالة مئات الضـباط إلى التقاعد، في حین قامت بنقل آخرین للعمل معلن، مطلع الشـھر الجاري
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وقالت المصــادر إن قرار المیلیشــیا دمج الجھازین   ،في دیوان عام وزارة الداخلیة الخاضــعة لســیطرتھا
وإحالة الضــباط للتقاعد، وتعیین عناصــر من األمن الوقائي التابع لھا في جھاز المخابرات الجدید والذي 

ـتھ جھـاز األمن والمخـابرات، یـھدف إلى إحكـام قبضـــــتھـا األمنـیة على كـاـفة المنـاطق الخـاضـــــعة أســـــم
ـات الدولة، وفي   ،لسـیطرتھا یأتي ذلك في ظل اسـتمرار میلیشـیا الحوثي إحداث تغییر جذري في مؤسـس

تخبارات العسـ  ً لالـس كریة مقدمتھا األجھزة األمنیة والعـسكریة حیث ـسبق أن عینت أبو علي الحاكم رئیسـا
ً للداخلیة.   وعبد الكریم الحوثي (شقیق زعیم الحوثیین) وزیرا

    عین   :2029ـسبتمبر   14الحدیدة كـشف مـصدر مطلع أن مدیر فرع ـشركة النفط الیمنیة في الحدیدة، المُ
ــد المتعاقدین  ــر عملیة التفاف ضـ ــن اللكومي، باشـ ــیا الحوثي بدون أي مؤھل، محمد حسـ من قبل ملیشـ

أوضح المصدر أن اللكومي استبدل أسماء المتعاقدین في الفرع، بعناصر من ملیشیا المستحقین للتثبیت و
ـا برنـامج الـتدرـیب في الشـــــرـكة مـنذ  دأن د في الفرع: "ـب ً بتثبیتھم وأفـاد متعـاـق ـا الحوثي، قبـل أن یقوم الحق

ــركة في 2011 ــت على قیادة الشــ نا خبرة كافیة فرضــ ّ ــمیة   2012، وكو التعاقد معنا، وفق عقود رســ
ث ال یتجـاوز موثقـ  ً بحـی دا ـان زھـی ـالتثبـیت  30ة، ورغم أن األجر ك ـا بعـد وعود ب ـا قبلن ألف لایر، إال أنن

تحقاق قانوني لنا" وأضـاف: "منذ   بدأت جماعة الحوثي بجلب عناصـرھا في كل مكامن فرع  2017كاـس
لكننا   شــركة النفط في الحدیدة، وصــدر قرار من صــنعاء برفع كشــف بأســماء المتعاقدین لیتم تثبیتھم،

ــتجدین الحوثین، الذین یفتقرون ألدنى خبرة عملیة، وال  ــماء المسـ ـافة أسـ ــمائنا وإضــ تفاجأنا بتنزیل أسـ
یحملون أي مؤھالت دراـسیة" وأشـار إلى أن المتعاقدین احتجوا حینھا على ھذا اإلجراء التعسـفي، إال أن 

ھو ال یعترف بھـا وذكر أن ـمدیر فرع شـــــرـكة النفط الموالي للحوثین رد علیھم بـأن عقودھم انتـھت، و
ــنوات، وبأمر وتوجیھ من المدیر  ــنوات التدریب التي تعدت خمس س ــركة أعادت التعاقد معھم بعد س الش

ــركة في صــنعاء علي الطایفي، على دفعتین، دفعة في  ـابق للش في   ،2017، ودفعة 2016التنفیذي السـ
ءات التعسفیة بحق المتعاقدین من جانب السیاق أفاد مصدر في فرع شركة النفط بالحدیدة، إلى أن اإلجرا

المدیر الحوثي، جاءت بســبب مطالب بالحوافز والعالوات التي تصــرف للبعض ویتم منعھا عن البعض 
 ً ــبح نائبا ــدر إلى أن الجرموزي، الذي أصــ اآلخر، بعلم المدیر ونائبھ "عدنان الجرموزي" ولفت المصــ

بدون أي مؤھل علمي،  2016من تم التعاقد معھم في لمدیر فرع شــركة النفط الیمنیة في الحدیدة، ھو م
ً للمدیر   وبعد ثمانیة أشھر تم تعیینھ نائبا

   أفاد مصـدر قضـائي بتوقف عمل عدد من المحاكم بعدن عقب مغادرة غالبیة   :2019سـبتمبر    15عدن
ن كما أضــاف با  ،قضــاة المحاكم الى خارجھا بســبب األحداث األخیرة وتعرض المجمع القضــائي للنھب

  غالبیة محاكم المدینة توقفت عن الفصل في القضایا بسبب غیاب القضاة.

    أغلقت ملیشـیا الحوثي عشـرات الصـیدلیات في العاصـمة صـنعاء، بذریعة   :2019سـبتمبر   15صـنعاء
ونفذت ملیشیا الحوثي والموظفین الموالین لھا بوزارة الصحة ومكاتبھا في   ،مخالفتھا للمعاییر والمقاییس

ً وأغلقت العشـرات من الصـیدلیات في عدید مدیریات بالعاصـمة مدیریات   ً میدانیا أمانة العاصـمة، نزوال
یات تتحجج بعدة ذرائع إلغالقھا وابتزاز مالكیھا منھا "وجود  صـنعاء تحت ذرائع واھیة وقالوا إن الملیـش

لملیشـیا أرسـلت وأشـاروا إلى أن ا  ،أدویة مھربة، وترخیص فتح الصـیدلیة ومزاولة العمل"... وغیر ذلك
ــیدلیات  ـفات والمقاییس وھدفھا الحقیقي إجبار مالكي الصـ ــمى تطبیق المواصــ اللجان المیدانیة تحت مسـ
على دفع جبـایـات مـالـیة بـاھـظة وفرض غرامـات المخـالـفة لملیشـــــیـا الحوثي وتـھددھم بـاإلغالق في حـال 

 الرفض تحت مسمى مخالفة المواصفات والمقاییس.

    ــبتمبر    16ریمھ ــري فيو  :2019سـ ــلوبھا العنصـ ــیا الحوثي اسـ ــلت میلشـ حوثنة التعلیم وتمكین   اصـ
على تغییر مدیري مكاتب  حیث أقدمت  ،غیر المؤھلة، في مناصـب اداریة في محافظة ریمة ،عناصـرھا



 حالة حقوق اإلنسان في الیمن  
 

  
  

 (NFHR)صادر عن امللتقى الوطين حلقوق االنسان 
 

  325من  215صفحة رقم 

 

التربیة والتعلیم في جمیع مدیریات محافظة ریمة واســتبدالھم بشــخصــیات من الموالین للجماعة الحوثیة 
ً عنھ وأفادت مصـادر محلیة   أن الملیـشیات أقـصت مدیر تربیة بالد الطعام فیـصل ـسعد الفقیھ، وعینت بدال

ً عن  الحوثي محمد علي الزبیر، فیما عینت حامد الضــبیبي إلدارة التربیة والتعلیم في مدیریة مزھر بدال
ــبیبي علي محمد  ـاء الحوثي مدیر التربیة والتعلیم في مركز بني الض ــمل اإلقصـ غالب مھدي المكش وش
لمت مھام قیادة مركز التربیة  تبدلتھ بالقیادي الحوثي أبوالفضـل محمود أحمد، فیما ـس الضـبیبي، والذي اـس
ـابق عبدهللا علي سـعد الضـباره  ً عن المدیر الس في مدیریة كسـمة للقیادي الحوثي عادل حسـن البرید بدال

ــیات مدیر مكتب التربیة والتعلیم في المد ــت الملیشــ ــلفیة أقصــ یریة عبدالملك الھجري وفي مدیریة الســ
ـاء جمیع الكوادر التربویة  ـادر المحلیة أن إقص وأحلت محلھ السـاللي عبدهللا محمد الحسـني وأكدت المص
داني التربوي على ـمدى عقود من الزمن  ل المـی ة والعریـقة في العـم ـالخبرة الطویـل ة والتي تتمتع ب المؤھـل

ـاط الطالب وأكدت من أجل إتاحة الفرصــة لعناصــر الملیشــیات لنشــر الفكر ال ـال في أوسـ حوثي الضـ
ً من تغییر المناھج وتغییر مدیري  ــعى جاھدة لحوثنة قطاع التعلیم ابتداء ــیات تســ ـادر أن الملیشــ المصـــ
ــیة بما یتواكب مع خطط  ــطة المدرسـ ــم الوالء، وتعدیل األنشـ ــرخة وقسـ المدارس، وفرض تردید الصـ

  الجماعة لنشر الفكر الخمیني وتفخیخ عقول الطالب

    ـات دوائیة في إب،بنزول حمالت میدانیة   :2019سـبتمبر   17اب أفاد تجار ومالكو صـیدلیات ومؤسـس
ــركات الدواء  ــیدلیات وفروع شـ ــتھدفت كافة المحال التجاریة والصـ ــي اسـ ــبوع الماضـ منذ مطلع األسـ
بالمحافظة إلجبارھم على دفع مبالغ مالیة كبیرة للمیلیشـیات الحوثیة وبحسـب تصـریحات التجار ومالكي 
الصـیدلیات والشـركات الدوائیة، فإن المیلیشـیات االنقالبیة فرضـت إتاوات ضـخمة علیھم وأجبرتھم على 
ـادر محلیة في إب القول بان  دفعھا إما بشــكل نقدي وإما في صــورة أدویة وســالل غذائیة وافادت مصـ

ً میدانیة تحت اـسم تطبیق المواصـفات والمقاییس ھدفھا الحق یقي إجبار مالكي جماعة الحوثي أنشـأت لجانا
الصــیدلیات على دفع جبایات مالیة للمیلیشــیات الحوثیة، وتھددھم باإلغالق في حال الرفض تحت اســم 
ـادر إلى أن المیلیشــیات في كل مرة ترید فیھا أن تنھب  ـارت المصـ ـفات والمقاییس وأشـ مخالفة المواصـ

ذرائع وھمیة باطلة وغیر قانونیة التجار والباعة وممثلي القطاع الخاص بالمحافظة تختلق لھم تـسمیات و
الھدف منھا ابتزازھم ونھب أموالھم وبضائعھم وتحدثت مصادر محلیة في المحافظة عن قیام المیلیشیات 
ــمیة لفرض جبایات  ـفیة وغیر الرس ــرات من الحمالت المیدانیة التعسـ منذ مطلع العام الجاري بتنفیذ العش

ـادر المحلیة وإتاوات غیر مبررة على مختلف الفئات والشــرا ً للمصـ ئح المجتمعیة في محافظة إب وطبقا
ــرائب متأخرة  ــالً عن مطالبتھم بض ــرائب باھظة فض ذاتھا، فإن الجماعة الحوثیة طالبت التجار بدفع ض

ً حـیث تصـــــل إلى نحو  16مزعوـمة مـنذ   لایر في الســــوق  600ملیون لایر (اـلدوالر نحو   400عـامـا
ـادر  -في محافظة إب  الســـوداء) ویعاني التجار والســـكان عامة  عن بطش وجور   -كما تحدثت المصــ

ـادرة منذ  ــلب والمصـ ــع أنواع االبتزاز والنھب والس ــیا الحوثي التي تمارس في حقھم أبش وتعســف میلیش
انقالبھا على الشـرعیة واجتیاحھا العاصـمة ومحافظات أخرى بما فیھا عاصـمة الیمن السـیاحیة محافظة 

  إب

    في إدارة أمن العاصــمة اســتغن  :2019ســبتمبر    22صــنعاء ً ت ملیشــیات الحوثي عن تســعین ضــابطا
حیث أكدت مصدر أمني مسؤول أن قیادة وزارة   ،صنعاء واستبدلتھم بعناصرھا وضباط جدد موالین لھا

ً من ضــباط األمن العام العاملین في إدارة أمن  ـابطا ــعین ضـ ــتغناء عن تس ً باالس الداخلیة أصــدرت قرارا
المصدر بإن الملیشیات قامت بإحالل العشرات من عناصرھا وضباط جدد  وأضاف  ،العاصمة ومناطقھا

ـاؤھم ویقبعون بال أعمال في منارلھم ـابقین الذین تم إقص مشـیرا   ،من المجندین الموالین لھا بدیالً عن الس
ً معیـشیة قاـسیة جراء إبعادھم من أعمالھم، وعدم تـسلیم رواتبھم  إلى أن الـضباط المقـصیین یعانون ظروفا

  .مصادرة من قبل الملیشیات الحوثیة للعام الرابع على التواليال
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    أقدمت وزارة التربیة والتعلیم بـصنعاء والخاـضعة لـسیطرة میلیـشیا الحوثي   :2019ـسبتمبر   30ـصنعاء
موظفا بدیوان عام وزارة التربیة بالعاصـمة صـنعاء بحجة االنقطاع عن العمل وأغلب  211على فصـل 

ھا أیام عبدهللا ھؤالء غیر منقطعین، وب عضـھم ابتعث سـابقا للدراـسة في الخارج على حسـاب الوزارة نفـس
ـار میلیشـیا الحوثي  ،الحامدي، ومع ذلك تم فصـلھم یأتي ھذا في   ،وافد احد الموظفین بان البدالء من أنص

ظل وضــع تعیس یعیشــھ المعلمین والتربویین في مناطق ســیطرة الحوثي ویعد اســتكماال لعدة قرارات 
فصــل اصــدرتھا الجماعة في التربیة والتعلیم وقطاعات أخرى، وبنفس حجة االنقطاع، والغرض تمكین 

تذكره عندما یكون أنصــارھا واســتكمال الســیطرة على المؤســســات الحكومیة، مســتخدمة القانون الذي ت
  الوضع لصالحھا، وتستبعده تماما عندما یتعارض مع مصالحھا.

    ــتشــــفى مدینة الرجم بمحافظة    :2019أكتوبر   11المحویت ــكا عدد من األطباء في مســ المحویت شــ
میلیـشیا الحوثي بأنھ تم االـستغناء عنھم وفـصلھم من العمل بعد أن رفـضوا حـضور ما الخاـضعھ لـسیطرة  

  ات الثقافیة التي تنظمھا الملیشیا في المدن التي تسیطر علیھایسمى الدور

    یارة صـالون عـسكریة قدموا   :2019أكتوبر 14الحدیدة لحین على متن طقم وـس قال ـشھود عیان ان مـس
إلى عمارة یتم تشـــــییدھا باطراف مدینة انماء وقاموا بفتح النار على العمال الذین كانوا یشـــــتغلون في 

ق النار عن اصـــابة عامل ویدعى فتیني یوســـف من محافظة الحدیدة بجراح بالغة العمارة واســـفر إطال
  .ونقل العامل المصاب إلى مستشفى اطباء بالحدود لتلقي العالج

   حضــر إلى مقر الملتقى "  :2019نوفمبر    2عدنNFHR المواطن عدنان محمد ثابت أحمد القباطي "
سـران المقطري صـرف مرتب ولده (زیاد) الذي قتل من أبناء منطقة القلوعة بعدن یشـكو رفض العقید ی

في مھمة رســمیة وقال عدنان إن ولده زیاد قتل في مھمة رســمیة بعثھم فیھا العقید یســران المقطري في 
ً أنھ اســتلم مرتب ولده بعد وفاتھ إلى شــھر دیســمبر 2018نوفمبر   10دار ســعد في تاریخ  م، مضــیفا

ـاف والد الجندي زیاد، أن2018 أشـھر، حیث بین أن یسـران   10ھ لم یسـتلم مرتب ولده منذ  م فقط وأض
المقطري قد رفض تســـلیمھ للراتب بســـبب وجود خالفات أســـریة بین والد الجندي زیاد ووالدتھ وبین 
عدنان إلى أنھ لیس من اختصـاص یـسران المقطري الدخول في المشـاكل األـسریة وعلیھ صـرف رواتب 

ً أنھ وبعد متابعات قام أبنھ فقط، فیما رفض تســـلیم باص وســـالح   شـــخصـــي خاص بولده المقتول، مبینا
یسران بتسلیم الباص إلى أبنھ اآلخر (یزید) وناشد المواطن عدنان فخامة الرئیس عبدربھ منصور ھادي 
ووزیر الداخلیة أحمد المیســري التدخل في قضــیة راتب ولده الذي قتل وھو في مھمة رســمیة وإطالق 

  .ر قانونیةراتبھ الذي أوقف بطریقة غی

  ــمة   :2019نوفمبر 17  أبین ــتشـــفى " زنجبار " الریفي بعاصـ نفذ أطباء وعمال وكوادر وموظفي مسـ
ـات الجائرة  ـفى صــباح الیوم األحد على خلفیة الممارسـ ً إحتجاجیة أمام بوابة المســتشـ محافظة أبین وقفة

-حسـب وصـفھم    -افظة  التي تمارسـھا إدارة المسـتشـفى ومكتب الصـحة العامة والسـكان بالمدیریة والمح
وقالوا أنھم خرجوا في ھذا اإلحتجاج بعد أن بلغ الســــیل الزبى من الممارســــات التي تفرض علیھم من 
حاالت اإلقصــــاء والتھمیش والحرمان فھم یعملون كقوى عاملة أســــاســــیة تقوم بأداء واجباتھا الیومیة 

ـفى ویقابل جھدھم وعملھم ویجیَّ ــتشـ ــى ومرتادي المس ـالح عمالھ یُؤتى بھا من بالتعامل مع المرض ر لصـ
خارج القوى العاملھ بالمســتشــفى ناھیك أنھم كقوى عاملة وطاقم یُؤدي العمل بینما ھناك أعداد أخرى ال 
ً إلى تجاوزھم في كثیر من الحقوق كالتأھیل والمشاریع التي  تُؤدي أي عمل وتستلم كل مستحقاتھا إضافة

عـالمـیة وغیرھـا حـیث یـأتون بـآخرین إلى ـھذه المشـــــاریع تنـفذھـا المنظمـات اـلدولـیة كمنظـمة الصــــــحة ال
ـاعدین الصــحیین القداماء في الدورات  ـافوا أن ھناك إھمال متعمد لتأھیل المسـ التأھیلیة والتدریبیة وأضـ
 ً التدریبیة التي تنظم ویتم تأھیل المقربین فقط مـشیرین أن حالة الفسـاد والممارسـات بالمـستشـفى بلغت حدا
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ــتدعي وقف ً تسـ ــلطة المحلیة بالمحافظة والمنظمات الداعمة التي تؤدي كبیرا ــؤولة من قبل قیادة السـ ة مسـ
األعمال اإلنسانیة بالمجال الصحي مناشدین المسؤولین في قیادة السلطة المحلیة بالمحافظة وعلى رأسھم 

ً بالوزیر د/   ناصــر محافظ أبین اللواء ركن/ أبوبكر حســین ســالم ووزارة الصــحة العامة والســكان ممثلة
ــالح  ـات وإص ــع حد لھذه الممارسـ ـفى ووض ــتشـ ــحیة بالمس باعوم إلى حل معاناة العاملین والكوادر الص
ـفى وإدارة الخدمات الصــحیة بالمدیریة والمحافظة وإقالة مســؤولیھا مؤكدین أن عدم  ـاع المســتشـ أوضـ

ة وقـالوا أن وقفتھ  م معـالـجة وضـــــعھم ســـــوف یجعلھم یصــــــعدون من إحتجـاجـاتھم وتحركـاتھم المطلبـی
ــبق أن وجھوا  ــتشــفى لخدمة المواطنین وس اإلحتجاجیة تنفذ من أجل المصــلحة العامة ولتفعیل أداء المس

  ..رسالة للمحافظ بھذا الخصوص

   ــمبر   7مأرب ــكان بمحافظة مأرب العدید من المنشـــاة   :2019دیسـ ــحة العامة والسـ أغلق مكتب الصـ
عامة وبحســب الوثیقة التي حصــلنا على نســخة الصــحیة في مدیریة "مدینة مارب" واحالتھا الى النیابة ال

ھ تم أغالق  ـاـن ل ـبدون  17منھـا، ف ة العـم ة والتي منھـا مزاوـل ـاتھـا القـانونـی ة نتیـجة مخـالف منشـــــأة صـــــحـی
وقال مدیر مكتب الصــحة والســكان بمدیریة مدینة محافظة مأرب الدكتور علي الســعدي، ان   ،تراخیص

واضاف السعدي أن   ،فین تم احالة ملفاتھم الى النیابة العامةبعد استكمال االجراءات القانونیة بحق المخال
ً أن الحملة مســتمرة  ھذه الخطوة تأتي بالتزامن مع كثرة الشــكاوى والبالغات التي تلقاھا المكتب، مؤكدا

من جھـتھ ثمن وكـیل المحـافظة   ،لضـــــبط المنشـــــأة المخـالـفة للوائح القـانونـیة، ولن یكون لھـا وـقت مـحدد
االستاذ عبدهللا الباكري الجھود المبذولة وأنھا خطوة جیدة نحو تصحیح وضع المنشئات   للشئون االداریة

  الصحیة

    2019دیســمبر   8صــنعاء: ،ً تراجعت أعداد البســطات والباعة المتجولین في العاصــمة صــنعاء مؤخرا
ن تحت ضــغط المضــایقات المســتمرة التي تنفذھا ملیشــیات الحوثي بحقھم وأفادت مصــادر مطلعة إلى إ 

اطین وعربیات البیع المتنقلة التي یعمل علیھا الفقراء والمعوزین، تقلصـت إلى حد  ّ أعداد البـسطات والبـس
كبیر في أسـواق العاصـمة صـنعاء الخاضـعة لسـیطرة الملیشـیات الحوثیة، بسـبب الجبایات والضـرائب 

ً ملیشـیات الحوثي ودفعت تلك ال ـایقات بالمئات من الباھظة وحمالت العنف التي نفذتھا بحقھم مؤخرا مض
ــنعاء، بعد تعرض الكثیرین منھم  ــمة صــ اطین الى مغادرة العاصــ ّ ــ العاملین في مھنة البیع المتنقل وبســ
ً التي اسـتھدفتھم وأجبرتھم  ـفي واالعتداءات الجسـدیة اثر حملة الملیشـیات الحوثي مؤخرا لالحتجاز التعس

اطین(نتحفظ عن ذكر اســمھ)  ،على دفع جبایات ّ في تصــریح إنھم فضــلوا المغادرة وترك وقال أحد البســ
العمل في صــنعاء، جراء اســتمرار حمالت الملیشــیات الحوثي لجمع الجبایات ومضــایقتھم في أرزاقھم، 

ــرھم ــتطیعون توفیر لقمة العیش لھم وألس ــف أن تذھب تلك  ،حیث باتوا ال یس ً الى أنھ من المؤس ــیرا مش
ً مضـنیة في تحصـیلھا،   یات بـشكل یومي في حربھا ضـد الـشعب األموال التي یبذلون جھودا لتمویل الملیـش

یذكر أن غالبیة من یعمل في البســطات مواطنین بســطاء فقدوا وظائفھم وانقطعت مرتباتھم منذ   ،الیمني
م، كما أنھم من خریجي الجامعات الذین ضـاقت 2014سـیطرة ملیشـیات الحوثي االنقالبیة على صـنعاء  

ون فیھ لتتســـلط علیھم ملیشـــیا الحوثي من خالل ســـلســـلة من بھم الســـبل ولم یجدوا مصـــدر دخل یعمل
  المضایقات والتعسفات المستمرة.

    ــمبر   10البیضــــاء ــلحة األحوال المدنیة في مدینة رداع   :2019دیســ نفذ الموظفون والعاملون بمصــ
ً كامالً عن العمل، 2019دیسـمبر /كانون األول    10بمحافظة البیضـاء، وسـط الیمن، الثالثاء   م، اضـرابا

ـادر محلیة أن الموظفین  عقب اعتداء حوثي مسـلح على المصـلحة واالعتداء على موظفیھا وذكرت مص
األحوال المدنیة بمدینة رداع اضـربوا عن العمل، ورفضـوا ممارسـة أعمالھم في   والعاملین في مصـلحة

ـابـعت  داء على الموظفین وت المصـــــلـحة عـقب اقتحـام قیـادي حوثي مع مرافقـیھ على المصـــــلـحة واالعـت
ـادر، أن ھذا اإلضـراب یأتي بعد یوم من قیام القیادي الحوثي المدعو "إبراھیم الریامي" و مرافقیھ  المص
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المصـــلحة واالعتداء على الموظفین ومدیر المصـــلحة "أحمد العزاني" ثم تطاولوا علیھ بالســـب  باقتحام
والـشتم وأوـضحت المصـادر، أن مـسلحي الحوثي أطلقوا النار بـشكل عـشوائي داخل مبنى المـصلحة عقب 

ـاء، الذین كانوا موجودین   ً النس ـا في اقتحامھا، ما أدى إلى بث الرعب والخوف لدى المدنیین، وخصـوص
  المصلحة الستكمال معاملتھم من أجل الحصول على البطاقة الشخصیة.

    ا بأمانة   :2019دیسـمبر   12صـنعاء بدأت نقابة بائعي اللحوم والمواشـي، الیوم الخمیس إضـرابًا مفتوحً
العاصــمة صــنعاء؛ احتجاجا على حملة االعتقاالت التي شــنتھا ملیشــیات الحوثي في صــفوف منتســبیھا 

مبـالغ مـالـیة خـارج إطـار القـانون بقوة الســـــالح وقـاـلت النقـاـبة في بیـانھـا اـلذي أســـــمتھ وفرض جبـایـات و
الخامس، إن االضراب یبدأ من الیوم الخمیس وسیتم فیھ إغالق محالت بیع اللحوم وأسواق بیع المواشي 
ــف  ــواق اللحوم باألمانة من تعس ـالخ وأس ــل لمكاتب المسـ ــبب وراء ذلك ما یحص باألمانة وأكدت أن الس
وابتزاز بمنافذ العاصــمة واالســتمرار بفرض مبالغ مالیة غیر قانونیة بقوة الســالح وأشــار البیان إلى أن 
المحالت تفـاجـأت بحمـلة اعتقـاالت وحبس على أصـــــحـاب المحالت خـارـجة عن النظـام والقـانون ونقض 

ً المدعو حمود عباد المعین من ملیشـیات الحوثي مسـئولیة ذل ـاف البیان للعھود واالتفاقات، محمال ك وأض
من شـھر دیسـمبر الجاري بین النقابة وسـلطة الحوثي الذي  3أنھ رغم االتفاق الذي تم بتاریخ في الـــــــ  

یفضـي بإلغاء المبالغ غیر القانونیة بمنافذ العاصـمة ومحالت بیع اللحوم وأسـواق المواشـي إال أن النقابة 
فاق والتصــــعید غیر المســــبوق واالســــتمرار تفاجأت بقیام مكتب المســــالخ باألمانة بااللتفاف على االت

بالتعسف، حیث تقوم باقتیاد بائعي اللحوم والمواشي (الجالبین) من النقاط المستحدثة التابعة للمسالخ إلى 
  بیر عبید المسلخ المركزي، واحتجاز سیاراتھم ھناك وتفرض علیھم مبالغ كبیرة بدون تقدیم خدمة

   مي بعدن ان الحكومة قامت بقطع كافة مســتحقاتھ المالیة مســئول حكو قال  :2019دیســمبر   13عدن
ــي ـالم الخنبش ــى" وھو مدیر إدارة   ،مؤخرا على خلفیة انتقاده لنائب رئیس الوزراء سـ وافاد "ایھاب عیس

االســـتثمار بدیوان الھیئة بعدن ان الحكومة قامت بقطع كافة مســـتحقاتھ المالیة جاء ھذا القطع بحســـب 
تیالء على أراـضي   كشـفھ قیام نائب رئیس الوزراء سـالم احمد الخنبـشيادعاء "عیـسى" على خلفیة  باالـس

  .تابعة للحكومة دون وجھ حق في المكال ولم تتلقى "عدن الغد" تعلیقا حكومیا على ھذه االدعاءات

   قالت مدرـسة رواد المـستقبل في العاـصمة عدن، أنھ تم معاقبة معلمة بفـصلھا  :2019دیـسمبر    15عدن
یة إلى صـھاریج الطویلة بمدیریة من العمل عل ى خلفیة تورطھا في العبث بمعلم آثري خالل رحلة مدرـس

صــیرة وبحســب نشــطاء فإن طالبات مدرســة أھلیة قمن بالكتابة على لوحة تاریخیة كحجر أســاس تعود 
م وكتبن اســـماءھن بصـــورة عبثیة في ســـابقة االولى من نوعھا وبحضـــرة مدرســـات 1899الى العام  

ــتنكارھا لھذا العبث، مؤكدة عدم قیامھا بأي رحلة إلى أي مكان وأن مرافقات وأع ــة عن إسـ لنت المدرسـ
. مؤكدة أن إدارة المدرســـة مع الحفاظ على تراث عدن ومعالمھا التاریخیة .ھذه الرحلة تمت دون علمھا

ن وكشـفت االدارة عن فـصل ام روان من العمل لما قامت بھ من اـستھتار وتـصرف ال أخالقي والبحث ع
  من قام معھا بوضع اسم المدرسة لمعرفة الدوافع

    فرضـــت میلیشـــیا الحوثي االنقالبیة ضـــریبة دخل جدیدة على األطباء   :2019دیســـمبر   15صـــنعاء
العاملین في المسـتشـفیات الخاصـة في المناطق الیمنیة الخاضـعة لسـیطرتھا وأفاد مصـدر یعمل بأحد ھذه 

تشـفیات أن مصـلحة الضـرائب بالعاصـمة   ّلت لجنة للنزول المـس ك یات ـش صـنعاء الخاضـعة لـسیطرة المیلیـش
ـفیات الخاصــة في المدینة، وإلزام إداراتھا بتنفیذ قرار وزارة المالیة بحكومة الحوثیین غیر  ــتشـ إلى المس
ـافتھ أطباء  ـفى عند اسـتض ً، وذلك بخصـم ضـریبة دخل عن كل عملیة یجریھا المسـتش المعترف بھا دولیا

ــت وثیقة التوجیھ من الخارج بمقابل، وفق م ــدر أونالین" اإلخباري المحلي ونصــ ا ذكره موقع "المصــ
ـادرة عن ســلطات الحوثیین، على خصــم نســبة   ـاف رقم 4الصـ % في حال كان لدى الطبیب المســتضـ
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%، على أن تورد ھذه النسبة لحسابات مصلحة الضرائب 15ضریبي، وفي حال لم یكن لدیھ یتم خصم 
ــف المـصــ  ــیون في التابعة للحوثیین كما كشـ در عن حملة مضـــایقات یتعرض لھا األطباء االختصـــاصـ

ــلطة الحوثیین، بھدف إجبارھم على العمل بدون مقابل،  ــة من قبل سـ ـفیات الحكومیة والخاصـ ــتشــ المسـ
ــحة في حكومة  ــیات وأضـــاف أن وزارة الصـ ً في مجاالت العظام لمعالجة جرحى المیلیشـ ـا ــوصــ خصـ

ــفیات  الحوثیین غیر المعترف بھا تالحق األطباء في ً للمســــتشــ القطاع الخاص، حیث أصــــدرت تعمیما
الخاصــة بإیقاف أي طبیب یعمل لدیھا وھو منقطع عن دوامھ الحكومي وبحســب المصــدر، فإن الوزارة 

تشـفیات بتغریمھا مبلغ   ألف لایر في حال خالفت ھذه التوجیھات، أي في حال ثبت أنھا   500ھددت المـس
لحكومي ولفــت إلى أن أغلــب األطبــاء العــاملین في القطــاع لم توقف األطبــاء المنقطعین عن عملھم ا

ـفیات الخاصــة، بســبب عدم قیام المیلیشــیات الحوثیة  الحكومي اضــطروا للبحث عن عمل في المســتشـ
ـفیات الحكومیة یعملون في الدوام المحدد إال أن جماعة  بصـرف مسـتحقاتھم وأكد أن األطباء في المسـتش

ـاك ـاء في أم ـارج دوامھم، بھـدف عالج جرحى  الحوثي تطلـب منھم البق ـاالت خ ـال الح ن عملھم اســـــتقب
یا الحوثیة على العاصـمة صـنعاء عقب انقالبھم على الـشرعیة أواخر العام  یا ومنذ ـسیطرة المیلیـش المیلیـش

تشـفیات الخاصـة وفرضـت علیھا إتاوات وجبایات غیر 2014 یا إلى التضـییق على المـس ، عمدت المیلیـش
  تحام عدد من المستشفیات وإغالق بعضھا.قانونیة، باإلضافة إلى اق

    شـھد سـوق منطقة المصـینعة التابعة إداریا لمدیریة الصـعید بمحافظة شـبوة   :2019دیسـمبر   16شـبوه
ـامل یومنا ھذا اإلثنین احتجاجا على ما حدث یوم األربعاء الماضـــي من إطالق نار  عصـــیان مدني شــ

مراعاة حرمة السـوق جاءت ھذه الخطوة من قبل  متبادل عشـوائي بین طرفین قبلیین بوسـط السـوق دون
رجال األعمـال و التجـار بالمنطـقة حتى یتم ردع مـثل تـلك األعمـال التي تـھدد حیـاة األبریاء و ما تســـــببھ 
من إقالق الســكینة العامة و ترویع اآلمنین و ما تخلفھ من تخریب في المصــالح العامة و الخاصــة وقال 

طقة أنھم یریدون حل لتلك األعمال و وـضع حدود و ـشروط للـسوق و منع مالكي المحالت التجاریة بالمن
مطـالبین العقالء و الشـــــخصـــــیـات اإلجتمـاعـیة و المرجعیـات القبلـیة بـالـتدـخل والقیـام  ،إطالق النـار فـیھ

بواجبھم تجاه المنطقة وأبنائھا حیث نالت ھذه الخطوة إعجاب و تأیید شــعبي على مســتوى المحافظة في 
ـان و نق ــتحسـ ـال اس ــلم واألمن و إرسـ ــالم و الس ــورة التي تمثل أبناء المنطقة و الذي یعانقون الس ل الص

  .الرسالة التي توحي بالرقي و الوعي المجتمعي و محاربة النعرات القبلیة

  ــابط أمن یعتقد أن لھ ارتباطات :2019دیســــمبر   17  أبین اوقف مدیر عام أمن محافظة أبین، أحد ضــ
ـالي الجنوب ـالمجلس االنتق ـات االمن واالدارات االمنیـة ب ـاب موجـھ الى مـدراء مـدیری ـاء في خط ي وج

والوحدات العـسكریة، من العمید علي ناصـر الكازمي یقضـي بإیقاف العقید محمد منصـر على خلفیة قیام 
ـات وسـلوكیات خارج إطار تعلیمات إدارة األمن وتضـمن الخطاب إیقاف العقید منصـر   ،األخیر بممارس

  .افة القرارت والتعیینات التي صدرت منھ أثناء فترة غیاب مدیر عام األمن بأبینعن العمل وإلغاء ك

   ــمبر    17عدن ــرف  :2019دیس ــدا وزارة الدفاع ص ــن ھادي المرزقي مناش ــد المواطن محمد حس ناش
ــھید وقال المواطن المرزقي ان ابنھ حســان احد افراد اللواء   ــھد في معارك 201حقوق ولده الش ــتش , اس

ـار المرزقي الى انھ حرم   8/6/2012یم القاعدة في مدینة جعار بمحافظة ابین في الجیش مع تنظ واشـــ
من جمیع حقوق ابـنھ الشـــــھـید في خدمة الوطن وناشـــــد المرزقي الحكومة الیمنـیة ووزارة الدفاع وكل 

  الجھات المعنیة صرف مستحقات ابنھ الشھید.

    بوع الجاري مشـروع خاص إلحدى اغلقت ملیشـیات الحوثي مطلع األسـ   :2019دیسـمبر   19صـنعاء
ـاء في العاصـمة صـنعاء الخاضـعة لسـیطرتھا، بعد افتتاحھ بأیام، قبل أن تعید فتح جزء منھ وإغالق  النس

ـادر محلیة ـاء  :الجزء اآلخر وذكرت مصـ ـارع تعز وســط أمانة   ،أن إحدى النسـ ـقة في شـ اســتأجرت شـ
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خیاطة وتحفیظ قرآن كریم، كمشـروع العاصـمة صـنعاء الخاضـعة للملیشـیات، فتحت فیھا مركز تعلیم ال
خاص العالة اســرتھا في ظل األوضــاع التي تمر بھا البالد، إال أن ملیشــیات الحوثي ســارعت بإغالقھ 

ـادر أن ملیشـیات الحوثي أعادت فتح جزء من المشـروع (تعلیم الخیاطة) ومنعت :ألیام وأوضـحت المص
بالعمل وتواصــــل ملیشــــیات الحوثي االنقالبیة   التحفیظ، وذلك بعد دفع مبالغ مالیة مقابل الســــماح لھا

الـمدعوـمة من إیران اغالق مراكز تعلیم القرآن، ومنع التحفیظ في مســـــاـجد العـاصــــــمة، في حین تقوم 
 .باالستیالء على المساجد ومراكز التحفیظ واستخدامھا لتنفیذ أجندتھا الطائفیة
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  في التعلیمالحقّ  -2
مـنذ ألـقت الحرب اـلدائرة في   ،التعلیم في الیمن تـحدیـات ومخـاطر كبیرةیواـجھ    

ســنوات بظاللھا على قطاع التعلیم الذي تعرض ألضــرار كبیرة 5الیمن منذ حوالي  
ــكل خطرا ال یقل عن خطر الحرب التي دمرت  طالت بنیتھ التحتیة، األمر الذي یشـ

 األخضر والیابس في الیمن السعید.

ــراع ال لقد ادى   ــتمر في الیمن حرمان الصـ ــتكمال )  2(مسـ ملیون طفل من اسـ
الف ) 500(كما تســــرب من الدراســــة ما یقارب من  ،2019تعلیمھم خالل العام  

حـیث   ،ملیون طـفل آخر على المـحك )3,7(كمـا بـات تعلیم   ،2014طـفل مـنذ نھـاـیة  
ألف ) 166(حیث یواجھ أكثر من  ،لم یتم دفع رواتب المعلمین منذ أكثر من عامین

ــل   ــعوبات في تلقي رواتبھم منذ ) 200(معلم یمني من أصـ ألف معلم یواجھون صـ
  من إجمالي المعلمین في الیمن.% 73بما یمثل نحو  ،2016أكتوبر 

دمیر قامت میلیشــــیا الحوثي منذ ســــیطرتھا على صــــنعاء بعملیات ت  
ــات الدولة وعلى رأس ذلك یأتي اســــتھداف قطاع   ،ممنھجة ألوجھ الحیاة ومؤســــســ
ـافة الى انتھاكات متنوعة تصــدرتھا   ،التعلیم من خالل تجنید األطفال وما ســواه اضـ

ة دراســــــی ـاھج اـل ت المن دة التي طـاـل ـاھج   ،التعـدیالت واإلجراءات الجـدـی ولم تكن المن
ــتھدفة في الحرب ال ــیة فقط ھى المســ یمنیة وإنما كانت المدارس ھدفا لجمیع الدراســ

الحرب أكثر من  األطراف المتصــــــارعــة نظرا للتجمعــات الطالبیــة، فقــد دمرت
ـمدرســـــة وتحوـلت الـمدراس التي نـجت من الـتدمیر إلى ثكنـات أو مخـازن ) 1500(

ــلحة ــورة على تقدیم التعلیم لألطفال ،لألســ ــھا   ،ولم تعد المدارس مقصــ إذ إن بعضــ
  .ز إیواء للعائالت النازحة وبعضھا للحربیستخدم أیضا كمراك

ــي     ،كما تم توثیق عدد من حوادث االعتداء على المدارس أثناء الدوام المدرسـ
ـادثـة اعتـداء على مـدراس في مختلف المـدن الیمنیـة) 32(حیـث بلغـت   ـا تم   ،ح كم

حادثة قتل ألطفال وھم في طریقھم من وإلى المدرسـة من قبل اطراف  )81(توثیق  
) 1793(الحرب بلغت   اضــافة الى إن عدد المدارس التي تضــررت من  ،الصــراع
منھا   ،)49(وبلغ عدد مباني التعلیم العالي الحكومي الذي تعرض للتدمیر   ،مدرســة

دمیر الكلي )17( ـار  )32(و   ،مبنى جـامعي حكومي تعرض للـت دم مبنى جـامعي لـل
  .الجزئي

    

التابع للملتقى الوطني   قام فریق الرصـد المیداني  2019خالل العام    
ـان   ّ في (التعلیم)برصــد وقائع  لحقوق اإلنسـ حیث بلغت   ،االنتھاك التي طالت الحق

(أمـاـنة ســـــجـلت حـیث  ،محـافـظة )21(توزـعت على   ،انتھـاك  واقـعة )142(ـعدد 
ّ في التعلیم ب العاـصمة ومحافظة ـصنعاء)    )21(أعلى نـسبة في وقائع انتھاك الحق

دة) ومحـافـظة   ،انتھـاكواقـعة   )17(ب (ـعدن) تلتھـا محـافـظة   ،واقـعة انتھـاك (الـحدـی
(ذمار) ومحافظة   ،انتھاكواقعة   )15(ب (تعز)  ومحافظة    ،انتھاكواقعة   )16(ب 
ـاك )9(ب  ـائع انتھ ـات على النحو المبین   ،وق ـافظ ـائع بین المح وتوزعـت بقیـة الوق

  :أدناه )22(بالجدول التوضیحي رقم 
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) یوضح توزع وقائع االنتھاكات المرصودة والتي طالت الحقّ في التعلیم  22الجدول التوضیحي رقم (
 2019بالمحافظات خالل عام 

 اإلجمالي  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  یولیو  یونیو  مایو  ابریل  مارس فبرایر  ینایر المحافظة  م
 21 7 4 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء  1
 17 4 7 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 عدن 2
 15 3 3 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 تعز 3
 16 2 4 3 3 1 0 1 0 1 0 0 1 الحدیدة  4
 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 حضرموت  5
 5 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 حجھ  6
 8 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 أبین  7
 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صعده  8
 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لحج  9

 5 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 المحویت  10
 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مأرب 11
 4 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 شبوه  12
 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الجوف  13
 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 ریمھ 14
 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الضالع  15
 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 عمران 16
 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البیضاء  17
 9 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 ذمار 18
 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المھرة  19
 7 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 إب  20
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سقطرى  21

 142 35 39 37 8 7 6 2 0 5 2 0 1 اإلجمالي 
     

   

ّ في التعلیم(في حین بلغ ـعدد ضـــــحـایـا انتھـاكـات      )17796(  ،2019خالل العـام  )  الحق
وتوزع الضــحایا بین المحافظات على النحو المبین   ،طالبة)  5832(و  ،طالبا )11964(منھم   ،ضــحیة

  .أدناه )23(بالجدول التفصیلي رقم 
 

  2019) یوضح توزع ضحایا انتھاك الحقّ في التعلیم خالل اشھر العام 23جدول رقم (
 االجمالي  طالبات  طالب المحافظة  م
 521 92 429 أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء  1
 455 136 319 عدن 2
 2841 869 1972 تعز 3
 10420 3959 6461 الحدیدة  4
 3 1 2 حضرموت  5
 437 131 306 حجھ  6
 97 21 76 أبین  7
 994 64 930 صعده  8
 275 101 174 لحج  9

 184 45 139 المحویت  10
 9 0 9 مأرب 11
 9 0 9 شبوه  12
 12 0 12 الجوف  13
 52 11 41 ریمھ 14
 453 135 318 الضالع  15
 1 0 1 عمران 16
 443 93 350 البیضاء  17
 590 174 416 ذمار 18
 0 0 0 المھرة  19
 0 0 0 إب  20
 0 0 0 سقطرى  21

 17796 5832 11964 االجمالي 
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ّ في التعلیم     ـاك الحق ـانتھ ـائمـة ب ـات الق ـا بلغـت الجھ ) 8(كم
ــدرت ،جھات ــیات الحوثي)  تصــ ) 78(قائمة تلك الجھات بارتكابھا  (میلیشــ

 ،واقـعة انتھـاك  )42(بـارتكـابھـا  (الســـــلطـات الحكومـیة)  تلتھـا    ،واقـعة انتھـاك
(التشـــــكیالت العســـــكرـیة والقوات األمنـیة التـابـعة للمجلس االنتقـالي یلیھمـا  

(المیلیشـــــیات المســـــلـحة الموالیة و  ،وقـائع انتھـاك) 5(بـارتكـابھـا    الجنوبي)
(قوات دول التحـالف و  ،واقـعة انتھـاك) 5(ارتكـابھـا  بـ  لحكوـمة الرئیس ھـادي)

ـا  العربي) ـابھ ـارتك ـاك) 4(ب (قوات الجیش الموالي لحكومـة و ،واقعـة انتھ
ـا   الرئیس ھـادي) ـابھ ـارتك ـاك) 3(ب ـات و  ،واقعـة انتھ ـامیع والمیلیشــــی (المج

 المســلحة المنضــویة تحت مســمى "القوات المشــتركة في الســاحل الغربي")
  .واقعة انتھاك) 2(بارتكابھا  (المواطنین)و ،انتھاكواقعة ) 3(بارتكابھا 

  

التعلیم التي تعرض الحقّ في انتھاك  تفاصــیل عدد من وقائع )15(یوضــح المرفق رقم    
  :على النحو الوارد أدناه 2019خالل العام لھا من عدد من الطالب / ات 

    اـقدم ـعدد من مســـــلحي میلیشـــــیـا الحوثي على اقتحـام مجمع النور التربوي   :2019ینـایر   13بتـاریخ
حیث افاد ـشھود عیان بان ثالثة أطقم مطربلة   ،الواقعة بشـارع جمال بمدیریة الحوك وـسط مدینة الحدیدة

  .دخلت إلى مجمع النور التربوي شارع جمال

   افاد ســكان محلیون في مدینة حیس بأن میلیشــیا الحوثي شــنت قصــف بقذائف   :2019ینایر   17بتاریخ
وقد تسـبب   ،الھاون القصـف اسـتھدف "مدرسـة خولة بمدینة حیس" وعدد من المنازل المجاورة للمدرسـة

قصف الى تدمیر اجزاء من المدرسة باإلضافة الى اصابة عدد من المنازل المجاورة للمدرسة بأضرار ال
  .كبیرة

   ــنعاء بتاریخ ــدتھ :2019مارس   23ص ــویلح في مناش ان   :افاد الطالب الخریج / إبراھیم عبده احمد ص
ت الخریجین للعام اسـقط اسـمھ من كشـوفا  ،قسـم الھندسـة المدنیة بجامعة الملكة أروى بالعاصـمة صـنعاء

ــھادة التخرج” 2011-2012 ــویلح الى ان الجامعة   ،(دور یونیو) كما لم یتم منحھ شـ ولفت الخریج صـ
ابلغتھ ان علیھ مادة وســــحب امتحانھا، وحین طلب الســــماح لھ ،2012في بدء االمر وتحدیدا في العام  

، وھو ما نفى )40 – 45(اتھما بامتحانھا یتفاجأ برد رئیس قســـــم المدنیة وابالغھ ان علیھ مادتان درج
صـحتھ صـویلح. الفتا الى ان علیھ مادة واحدة فقط ال اكثر، مطالبا السـماح لھ بامتحانھا، او سـحب ملفھ 

حد قول  –من الجامعة، وھو ما جعل القســـــم یتعنت اكثر ألســـــباب “االختالل العقلي” الذي یعاني منھ  
ــویلح ــوب الى (لیقوم باللعب بالدرجات لیرتفع عدد مواد    -صـ كونھ حین   ،)10ومن ثم (  ،) مواد8الرسـ

ّ مـادة واـحدة فقط   40ابالغ الجـامـعة ـلھ بـھذا الـعدد من المواد رد علیھـا “انتم اـكدتم لي في الـبداـیة ان علي
فكان رد الجامعة بانھا تحمل كلیة الھندـسة ورئاـسة القـسم   ،10ومن ثم الى    8واالن رفعتھن الى   ،درجة

یاق یقول،   ،وھو ما اصـاب الطالب بذھول  ،من رفعت بھمـسؤولیة ذلك كونھا ھي   صـویلح وفي ذات الـس
ــ”حكومة االنقاذ  -أناشــد األســتاذ/حســین حازب وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي لدى ما یســمى بـــــ

ورئیس مجلس امناء جامعة الملكة اروى الدكتورة وھیبة   ،الوطني” التي تخضــع لســلطة جماعة الحوثي
اـجل بـإنصـــــاـفھ من رئیس القســـــم ومنحـنھ ملـفھ كـأـقل تـقدیر وانقـاذ جـامـعة أروى وبـاقي فـارغ الـتدـخل العـ 

  .ویوثرون سلبا على العملیة التعلیمیة ،الجامعات من ھكذا اكادیمیون الدیكتاتوریة بصور عدة
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   ـابة   14أدى انفجار في صـنعاء ھذا األسـبوع إلى مقتل   :2019أبریل   9صـنعاء بتاریخ  16طفالً وإص
ــف من التحقق منھ، مع احتمال ارتفاع العدد الفعلي للقتلى آخرین بجرا ّنت الیونیسـ ح خطیرة. ھذا ما تمك

معظم ھؤالء األطفال ھم   ،ویعاني معظم األطفال المصـــــابین من جراح خطیرة  ،والجرحى من األطفال
الحادث ســكان محلیون افادوا بانھ وقع   ،ھذا وقد فارقت طفلة الحیاة متأثرة بجراحھا  ،دون ســن التاســعة

ُبیل وقت الغداء  ،بالقرب من مدرســتین بینما كان الطالب   ،موضــحین موعد االنفجار بانھ وقع االنفجار ق
ــور بقوة، داخل صـــفوف   ،في صـــفوفھم ــظایا والزجاج المكسـ مما أدى إلى تحطیم النوافذ وانطالق الشـ

  .المدرسة

  نفــذت قوات الحزام األمني التــابع للمجلس االنتقــالي الجنوبي حملـة  :2019 أغســـــطس 30بتــاریخ
داھمت مقر الســــكن الجامعي بمدینة الشــــعب حیث  ،اعتقاالت لدارســــین من محافظة شــــبوة في عدن

افـاد عمر عـبدهللا العولقي وھو اـحد طالب حـیث   ،واعتقـلت ـعدد من الطالب من ابنـاء محـافـظة شـــــبوة
ــكن الجامعي ان المعتقلین   ــر بزمة -1ھم (الس ــر ناص ـاجرة  -2 الخض ــین مھدي محمد شـ احمد  -3 حس

لطان -4 محمد علوي الـسحرتي یرا إلى انھ   -5 صـالح محمد صـالح الـس إبراھیم صـالح ناصـر الفقیر) مـش
 .تم نقلھم الى احد السجون بمدینة عدن

    ــبتمبر    9بتاریخ ــیات الحوثي مبالغ مالیة على طالب المدارس الحكو :2019س ــت میلیش میة في فرض
باإلضــافة إلى مبالغ خاصــة بعملیة   ،المناطق الیمنیة الخاضــعة لســیطرتھا، تُدفع بشــكل إجباري شــھریا

وفیما ینص الدسـتور على مجانیة التعلیم، قالت مصـادر تربویة إن میلیشـیات الحوثي فرضـت    ،التسـجیل
ً على كل طالب یتم تسجیلھ في التعلیم األساسي والث  1250مبلغ   ً یمنیا انوي، فیما فرضت مبلغ ألف ریاال

ة ـكل  داـی ً إلدارات الـمدارس وبشــــــكل إجبـاري، وفي ـب ـا ل ـكل طـاـلب شـــــھری لایر یمني یتم دفعھـا من قـب
تأتي ھذه اإلتاوات في وقت ال تزال ترفض المیلیـشیات الحوثیة دفع مرتبات المعلمین في العاصمة ،ـشھر

  وتھدیدھم بالفصل في حال رفضوا. صنعاء ومناطق سیطرتھا، وتجبرھم على ممارسة عملیة التدریس

  أثار حادث إطالق النار الذي حـصل بحرم كلیة العلوم اإلداریة بمدینة الـشعب   :2029ـسبتمبر   12عدن
وأوضـحت مصـادر في   ،أثناء الدورة أالمتحانیھ المتحانات الدور األول والتصـفیة ھلع الطالب واألھالي

ثم قام الطالب بالتلفظ   ،ض المراقبین في قاعھ االمتحانالكلیة بأنھ حصــلت مھاترة كالمیھ بین طالب وبع
باأللفاظ الغیر الئقة والخروج من القاعة بعد طرده والعودة إلى ســـاحة الكلیة وھو یحمل ســـالح آلي قام 
ذ مـا بـعد  ة مـن ل ـھذه داـخل الكلـی بـإطالق بعض العبـارات ألنـارـیھ في الھواء ـیذكر أن حوادث تتشـــــاـبھ مـث

 دارة الكلیة وأمنھا إن إیقاف مثل ھذه الحوادثوسط عجز إ 2015الحرب 

   إفادة والدة الطالبة "فضـیلة الظبي" في المناشـدة انھ تم قطع مسـتحقات ابنتھا   :2029سـبتمبر    14عدن
نة وخمـسة أـشھر وھي إحدى الطالبات المبتعثات للدراـسة في المانیا وأشـارت والدة الطالبة  النقدیة منذ ـس

ي مكـتب وزارة التعلیم العـالي ولكن لم یســـــتـجب ورفضـــــوا توقیع ورـقة دفع إلى إنھـا ذھـبت للمتـابـعة ف
ــتحقاتھا المادیة ــدت والدة الطالبة "فضــیلة الظبي" الحكومة الیمنیة ووزارة ،مس ــبب وناش دون معرفة الس

ــتحقات الطالب المبتعثین في  التعلیم العالي بتنفیذ قرار رئیس الجمھوریة الذي ینص على دفع جمیع مسـ
  الخارج.

    قامت   ،أفاد عدد من أولیاء األمور بالعاصـمة صـنعاء بأن میلیشـیا الحوثي  :2019سـبتمبر   15صـنعاء
بفرض رســوم مالیة على أولیاء أمور الطالب، خالل عملیة تســجیل أبنائھم في العام الدراســي الجدید، 

مشـــیرین إلى أن مشـــرفي میلیشـــیا الحوثي أجبروا أولیاء األمور على   ،الســـیما في المدارس الحكومیة
مقابل كل طالب یتم تدریســـھ من أبنائھم  ،لایر یمني شـــھریاً   1000توقیع التزام بدفع مبلغ مالي مقداره  
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. مشــیرة إلى أن المیلیشــیات رفضــت تســجیل أي طالب ال یوافق ولي أمره على .في المدارس الحكومیة
في وقت كشـــــف فیھ معلمون   ،تأتي ھذه اإلجراءات غیر القانونیة من میلیشـــــیا الحوثي  ،توقیع االلتزام

 ،ومعلمات في ـصنعاء عن قیام المیلیـشیات بالتالعب بالمنحة المالیة المقدمة لھم من الـسعودیة واإلمارات 
  بالتعاون مع منظمة الیونیسیف المكلفة اإلشراف على صرف ھذه المنحة في مناطق المیلیشیات.

    ــبتمبر    16ریمھ ــري في  :2019سـ ــلوبھا العنصـ ــیا الحوثي اسـ ــلت میلشـ حوثنة التعلیم وتمكین   واصـ
على تغییر مدیري مكاتب  حیث أقدمت  ،غیر المؤھلة، في مناصـب اداریة في محافظة ریمة ،عناصـرھا

ثیة التربیة والتعلیم في جمیع مدیریات محافظة ریمة واســتبدالھم بشــخصــیات من الموالین للجماعة الحو
ً عنھ  وأفادت مصـادر محلیة أن الملیـشیات أقـصت مدیر تربیة بالد الطعام فیـصل ـسعد الفقیھ، وعینت بدال
ً عن  الحوثي محمد علي الزبیر، فیما عینت حامد الضــبیبي إلدارة التربیة والتعلیم في مدیریة مزھر بدال

ـاء الحوثي مدیر التربیة والتعلیم في مرك ــمل اإلقصـ ــبیبي علي محمد غالب مھدي المكش وش ز بني الض
لمت مھام قیادة مركز التربیة  تبدلتھ بالقیادي الحوثي أبوالفضـل محمود أحمد، فیما ـس الضـبیبي، والذي اـس
ـابق عبدهللا علي سـعد الضـباره  ً عن المدیر الس في مدیریة كسـمة للقیادي الحوثي عادل حسـن البرید بدال

ــیات مدیر مكتب ا ــت الملیشــ ــلفیة أقصــ لتربیة والتعلیم في المدیریة عبدالملك الھجري وفي مدیریة الســ
ـاء جمیع الكوادر التربویة  ـادر المحلیة أن إقص وأحلت محلھ السـاللي عبدهللا محمد الحسـني وأكدت المص
داني التربوي على ـمدى عقود من الزمن  ل المـی ة والعریـقة في العـم ـالخبرة الطویـل ة والتي تتمتع ب المؤھـل

ـاط الطالب وأكدت من أجل إتاحة الفرصــة لعناصــر   ـال في أوسـ الملیشــیات لنشــر الفكر الحوثي الضـ
ً من تغییر المناھج وتغییر مدیري  ــعى جاھدة لحوثنة قطاع التعلیم ابتداء ــیات تســ ـادر أن الملیشــ المصـــ
ــیة بما یتواكب مع خطط  ــطة المدرسـ ــم الوالء، وتعدیل األنشـ ــرخة وقسـ المدارس، وفرض تردید الصـ

  تفخیخ عقول الطالبالجماعة لنشر الفكر الخمیني و

    أفاد ـسكان محلیون بان مدرـسة عمر بن الخطاب بالتحدید في مدیریة مـشرعة   :2019ـسبتمبر    17تعز
و حدنان بمحافظة تعز و من ســـبعینات القرن الماضـــي و إلى الیوم و ھم یفترشـــون االرض ال ســـقف 

للمدرس و الطالب من كراســـي و ال ســـبورة و ال ابســـط متطلبات التعلیم    یحمیھم حرارة الشـــمس و ال
و   یصـدق عشـرات السـنین علي ھذا الحال منذ تأسـسـت ھذه المدرسـة في السـبعینات من القرن الماضـي

امتالكھم في الماضـــي لما یعرفھ معظم الیمنیین من مســـمى دیمة عبارة مكانین من األحجار تبنى  رغم
ـاب القریة و الدفن ب ــعیف من اخشـ ـقف ض ــوائي و بطین و أحجار و سـ ــكل عش كانت   التراب آال انھابش

ـقف و عدم وجود نوافذ كبیرة و  ـافة الس فصـول دراسـیھ قبل سـنوات رغم انھا تحجب الضـوء لقرب مس
من ھدمھا علي اساس بناء مبنى جدید لتوقف المشروع قبل   رغم مساحتھا الصغیرة اال انھا كانت افضل

ذ في العراء الى ـھذا الیوم وبرغم قرب القرـیة دار  ســـــنوات وبقـاء التالمـی ة بمـق كیلو  3او   2من الـمدیـن
  .اال ان التھمیش الیزال لھذه القریة المنسیة والطریق الیھا اصبحت معضمھا معبدة باألسفلت

   ــبتمبر    24عدن ــي بمدیریة البریقة بعدن قنبلتین   :2019س ـاس ــة فقم للتعلیم األسـ فجر طالب في مدرس
ف الثامن قام بتفجیر قنبلتین صــوتیتین صــوتیتین صــباح یوم الثالثاء وقال المصــدر ان طالب في الـصـ 

أحدھما في داخل حرم المدرســة واألخرى خارج ســور المدرســة وأضــاف المصــدر ان إدارة المدرســة 
قامت بإبالغ الجھات األمنیة المختصـة وإدارة التربیة في المدیریة بھذا الحادثة وأشـار المصـدر ان إدارة 

ــة اتخاذ اإل ــة تنتظر من الجھات المختص ً لتكرار حدوث مثل ھذه اإلعمال المدرس جراءات الالزمة تفادیا
نا ببت تلك الحادثة بحالة من الھلع و الرعب في صـفوف الطالب و المعلمین و   ،الدخیلة على مدارـس وتـس

ـار عن مصـدر ھذه األصـوات و التي لم   المعلمات وأولیاء األمور الذین حضـروا الى المدرسـة لالسـتفس
 یعھدھا سكان منطقة فقم.
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  تاذة/ إیمان الزبیدي مكتب التربیة :2019أكتوبر    2ن عد  ناـشدت مدیرة مدرـسة الروضـة بالقلوعة األـس
ــة  ــؤولیاتھم تجاه مدرسـ ــرورة تحمل مسـ بمدیریة التواھي ومكتب التربیة والتعلیم بمحافظة عدن الى ضـ

ـاكل التي تؤثر على ســـیر العملیة التعلیمیة وأكدت   الروضـــة والتجاوب مع إدارة المدرســـة لحل المشــ
ة والمحـافـظة ة في الـمدیرـی ـاـكل  الـمدیرة/ ایمـان زبـیدي انھـا ابلـغت مكـتب التربـی أكثر من مرة بـكل مشــــ

المدرســة لكن دون جدوى ولو یســتمر ھذا التجاھل فســنضــطر الى اغالق المدرســة وھم یتحملون كامل 
غیر صـــالحة   ألنھ من غیر المعقول أن نعرض حیاة الطالب الى الخطر فكھرباء المدرســـة  المســـؤولیة

 وفیھا التماس وزاد المطر من مضـاعفة درجة الخطورة تجاه الكھرباء وبـسبب التشـققات دخل المطر الى
الصـفوف وعطل الدراسـة فغادر الطالب المدرسـة واضـافت تقول ورغم محاولتنا الحفاظ على المدرسـة 

وســور  س في المدرســةوممتلكاتھا اال اننا نخاف من الســرقة على ممتلكات المدرســات لعدم وجود حرا
یحمي المدرسـة وبالفعل تمت سـرقات بعض األشـیاء وحاولنا مرارا واآلن نحاول ونناشـد مكتب التربیة 
 بقیـادة االســـــتـاذ/ محـمد الرقیبي ـمدیر مكـتب التربـیة بـالمحـافـظة وـمدیر مكـتب التربـیة بـالـمدیرـیة/ الحجر

ــة بالقلوع ــة الروضـ ـا المنظمات الدولیة ان ینزلو الى مدرسـ ة والتي تعتبر من أكبر المدارس في وایضــ
ــة من  ــة التي خرجت أجیال من الكوادر لتلمس حاجة المدرسـ محافظة عدن وربما الجمھوریة والمدرسـ
ــالح الكھرباء التي قد تؤدي الى وفاة الطالب وترمیم الصـــفوف وتوفیر  ــین لبعض المواد واصـ المدرسـ

ــة وممتلكاتھا واخ ــور یحفظ المدرس ــة وبناء س ــة للمدرس تتمت حدیثھا تأكیدھا بالقول....اكرر مرة حراس
ومرة أخرى مناشـــــدتي ومعي كل طاقم المدرســـــة الى مكتب التربیة بالمحافظة والمدیریة النزول الى 
المدرـسة وحل مشـاكل المدرـسة واذا لم نجد اي تجاوب من قبل الجھات المـسؤولة فـسنضـطر ومعھ طاقم 

الطالب وحتى یتم التجـاوب وحل  ســـــة حفـاظـا علىالـمدرســـــة وأولیـاء امور الطالب الى اغالق الـمدر
المشـــاكل والعراقیل التي تعترض ســـیر العملیة التعلیمیة في مدرســـة الروضـــة اكبر المدارس ازدحاما 

  بالطالب وبنشوف كیف

   نـاشـــــد معلمي ـمدرســـــة جـیل الثورة ظـھة بـمدیرـیة المفلحي في محـافـظة لحج  :2019أكتوبر   9لحج
الجھات المختصـة سـرعة تدارك ھذا الوضـع الذي تعاني منھ المدرسـة التي أنشـئت في بدایة السـبعینات 
وعلى نفقة أھالي المنطقة أصـبحت آیلة للسـقوط وقال معلمو مدرسـة جیل الثور في رسـالة بعثوھا یعاني 

ــي مؤلم جراءتالمیذ المدرـسـ  ــرار التي لحقت   ة في مدیریة المفلحي بمحافظة لحج من واقع دراس األض
تھدم لبعض الفصـول وباتت الدراسـة داخل فصـول المدرسـة  َ بالمدرسـة مع مرور الزمن من تصـدعات و

ــواء ً بالتالمیذ والمعلمین على حد س ً محدقا ــكل خطرا وأفاد عدد من أولیاء األمور في   ،اآلیلة للســقوط تش
ــك ــة جیل الثورة ظھة تضــم ش ً إلى إدارة التربیة والتعلیم بالمدیریة" بأن مدرس ــبقا واھم التي تم رفعھا مس

ً لم تعد الفـصول الدراـسیة صـالحة للتعلیم ونتیجة  ٢٥٠من التالمیذ یـصل إلى نحو َ  بین جنباتھا عدداً  تلمیذا
الوضع وأن تتم معالجتھ بصورة لذلك أصبحت حیاة التالمیذ والمعلمین في خطر أملین أن ال یستمر ھذا 

ة ة من اعتمـادات المشـــــاریع الطـارـئ ة والتعلیم   ،عـاجـل ــد المواطنین وأولیـاء األمور مكـتب التربـی ونـاشـــ
بمحافظة لحج سرعة اعتماد مشروع تأھیل وترمیم المدرسة حفاظا على مستقبل التالمیذ وتشجیع التعلیم 

المال واألعمال والســـــلطة المحلیة النظر إلى ھذه كما ناشـــــدوا أھل الخیر ورجال   ،في المناطق النائیة
ً بأن أھالي منطقة ظھة الســــلیماني لم یحصــــلوا على أي دعم أو  المدرســــة بعین العطف والرحمة علما

ُ قیام الدولة  ــوة بالمناطق األخرى في المدیریة منذ مشـــاریع تخدم منطقتھم من قبل الجھات الحكومیة أسـ
  بعد ثورة أكتوبر حتى یومنا ھذا.

    الطالب المھمشــین من االلتحاق بالتعلیم في جامعة   ،حرمت ملیشــیا الحوثي :2019أكتوبر    9صــنعاء
ــنعاء ـاركون   ،ص ــنعاء وندد المشـ ما دفع البعض منھم تنفیذ وقفة احتجاجیة أمام وزارة التعلیم العالي بص

یا الحوثي، والتي في الوقفة بما أـسموه "العبث الالمـسؤول" من قبل إدارة جامعة صـنعاء الخاضـعة لملی ـش
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ـادر إعالمیة، بین الطالب المھمشـین الذین خصـصـت  حرمتھم من االلتحاق بالتعلیم الجامعي ووفق مص
ـاق  16لھم   ــنعاء، أنھم تحملوا مشـ ــلة تعلیمھم بكلیات جامعة ص ــیا مجانیا لاللتحاق ومواص مقاعدا دراس

ـفر من محافظات مختلفة من الجمھوریة للدراسـة في المقاعد المخصـ  صـة لھم، إال أن جامعة صـنعاء الس
ــعوا فیھا المتحانات القبول واجتازوھا بنجاح، وھي  ـات التي خضــ ــصـــ حرمتھم من االلتحاق بالتخصــ
تخصصات الطب، البشري، والھندسة وطب األسنان وقالوا في الوقفة االحتجاجیة، إنھم تقدموا بتظلمات 

ـات وكلیات لم یكونوا إلدارة الجامعة إال أنھا لم تلب تطلعاتھم، بل وفوجئوا أنھ ــصــ م وزعوا على تخصـ
تقدموا إلیھا بطلبات التسجیل ووصفوا ما حدث من إجراءات بحقھم بالمجحفة وعبث ال مسؤول بمستقبل 
ین التي أعطاھا القانون األحقیة في االلتحاق بصـفوف  تقبل أجیال الیمن، وخاصـة فئة المھمـش التعلیم ومـس

انین التي ضــمنت لفئة المھمشــین االلتحاق بالتعلیم، باعتبار جامعة التعلیم الجامعي وطالبوا باحترام القو
ً وأكادیمیًا، وتطبیق القوانین والنظم واللوائح التي ترسـخ   صـنعاء مؤسـسـة اعتباریة مسـتقلة مالیًا وإداریا

  العمل المؤسسي في الجامعة 

    یا الحوثي بجامعة صـنعاء قـسمي   :2019أكتوبر   10صـنعاء الفلسـفة والتاریخ أغلقت عناصـر من ملیـش
ــعف مردودھما المالي ــدر اكادیمي في الجامعة  ،بحجة ضـ ــرف كلیة األداب بجامعة   :وأفاد مصـ بان مشـ

ـفة والتاریخ بالجامعة وذلك بدعم وفتوى من  ــمي الفلسـ ــى قرر اغالق قس ــنعاء المدعو عبدالملك عیس ص
أصــبح رئیســا للقســم في عام رئیس قســم الدراســات االســالمیة الذي عینتھ الملیشــیا الحوثیة في الكلیة و

ــى،   ،واحد ــرفھا الحوثي عبدالملك عیس ـاء مجلس الكلیة تصــدوا لقرار مش ـاتذة واعضـ واضــاف ان االسـ
واصـفا القرار ب"االرعن" الذي الیفرق بین اغالق أقسـام أكادیمیة عمرھا بعمر جامعة صـنعاء واغالق 

  .كشك صغیر

    سـیمیر الحواشـب بلحج مكتب التربیة بالمدیریة ناشـد أھالي قریـــــــة قیف بمدیریة الم  :أكتوبر 15لحج
والمحافظة إلعادة افتتاح مدرسة الحمزة الوحیدة في القریـة والتي توقفت عـدة سنوات وتم افتتاحھا العام 
الماضي إال انھ تم ایقاف الدراسـة فیھا ھذا العام وعبر أھالي قریـة قیف عن استیائھم من ھذه التصرفات 

ـاً التي یتم معـاملھتم ب ً وقـانونی ـا ة دســـــتوری ـالھم اـلذي ھو أـحد حقوقھم المكفوـل وقـال   ،ھـا وإھمـال تعلیم أطف
الشخصیة اإلجتماعیة ورئیس مجلس األباء في القریة ھارون أحمد حمودة ان ھذه المدرسـة أوقفت عـدة 

أنھ سنوات وتم إعادة الدرســـة فیھا العام الماضي من قبل مدیر التربیـــة السابق محمد صالح عوض إال  
ً في ھذا العام وناشد حمودة مدیر مكتب التربیـــة في مدیریة المسیمیر والمحافظة إلعادة  تم إیقافھا مجددا

ــة وأطفال القریة المحرومین من التعلیم یذكر أن قریة قیف ھي أحد قرى مدیریة   ،النظر في ھذه المدرس
  أھمھا التعلیم.المسیمیر والتي یعاني أھلھا من الفقر وانعدام الخدمات األساسیة و

    نظم العشـــــرات من الطالب بجـامـعة إب الیوم تظـاھرة في بـاحـات جـامـعة إب  :2019أكتوبر   19إب
ــون في كلیة  ــحیح أوضـــاعھم الطالبیة والتعلیمیة وردد الطالب المتظاھرون الذین یدرسـ للمطالبة بتصـ

ــم المایكروبیلوجي ــرورة  ،العلوم بقســ ــعارات عدة معبرة عن مطالبھم بضــ ــم  ھتافات وشــ ــم قســ ضــ
تكى الطالب  المایكروبیلوجي الطبي لكلیة الطب بدال من كلیة العلوم أو تصـحیح أوضـاعھم التعلیمیة واـش
من عدم الـسماح لھم بعدم التطبیق العملي في المـستشـفیات والمراكز الـصحیة بالمحافظة وأكد الطالب أن 

ـفیات تأتي بمبررات وجود طالب   عملیة الرفض لھم وعدم الســماح بإجراء تطبیقات عملیة في المســتشـ
من قســــم المختبرات بجامعة إب من یحق لھم التطبیق العملي، فیما یتم اإلســــتغناء عن طالب المایكرو 
ـاف عدد من الطالب بالقول: "كنا قبل ان یفتح قســم المختبرات معترف بنا على مســتوى  بیلوجي وأضـ

ــھر المختبرات بالمحافظة ــم یعملون في أش ، لكن الوضــع حالیا یتعقد ویتم منعنا المحافظة وخریجي القس
ــیة  ــتویات الدراس من التطبیق ومن تخرج یتم إیقافھ عن العمل وجدد الطالب المحتجون من مختلف المس
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ــة  ــراب عن الدراسـ ــالح األوضـــاع التعلیمة، وإیجاد معامل طالبیة وھدد الطالب باإلضـ مطالبھم بإصـ
  بھموإیقاف العملیة التعلیمة حتى یتم اإلستجابة لمطال

    ة  :2019أكتوبر   20تعز دریس ومســـــاعـدیھم بجـامعـة تعز الیوم األحـد وقـف ة الـت ـاء ھیـئ نظم أعضــــ
احتجاجیة تندیدا بتعرضھم لالعتداءات والتھدیدات المتواصلة من قبل جماعات مسلحة ورفع المشاركون 

اترة في الوقفــة االحتجــاجیــة الفتــات تطــالــب بوقف التھــدیــدات واالعتــداءات التي تطــال بعض الــدكــ 
الجـامعیین.. مشـــــیرین إلى أن التـھدیدات التي یتعرض لھـا الدكاترة الجـامعیون ھي تـھدیدات واعـتداءات 
على األجیال القادمة وطالب المشاركون في الوقفة االحتجاجیة “السلطة المحلیة واألجھزة األمنیة بتحمل 

ــبي جامعة تعز من طالب و ــالمة منتسـ ــؤولیتھم الكاملة في الحفاظ على سـ ــیة بما یحفظ مسـ ھیئة تدریسـ
ـادر  ـأن یب د القوي المخالفي ب دكتور عـب ل أول محـافظـة تعز اـل ـا طـالبوا وكـی ھ” كم ـانـت للحرم الجـامعي مك
ــلحین إلى الحرم الجامعي مھما كانت درجة  ــي بمنع دخول المرافقین المسـ ــدار قرار صـــارم یقضـ بإصـ

معي ھیبتھ ومكانتھ عند المجتمع كلھ المســــؤول األمنیة أو العســــكریة أو المدنیة لیحفظ بذلك للحرم الجا
ـاركون في الوقفة االحتجاجیة بأن تعز لم تقدّم أكثر من   ــھید و 6000وأكد المشـــ ألف جریح إال   20شــ

ألنھا تعـشق الحیاة المدنیة وھدد المشـاركون في الوقفة بتصـعید االحتجاجات واإلضـراب الكلي في جمیع 
  عتدین من قبل الجھات المختصة وردعھم.كلیات وأقسام الجامعة إذا لم یتم محاسبة الم

    أحالت وزارة التربیة والتعلیم الخاضـــعة لســـیطرة ملیشـــیات الحوثي في  :2019أكتوبر    25صـــنعاء
ً من المدارس الخاصة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بسبب مخالفتھا المنھج الطائفي  صنعاء، عددا

ت مصــادر محلیة في صــنعاء عن فرض الملیشــیات الذي أقرتھ الجماعة على المدراس الحكومیة وكشــف
ة الـمدارس الحكومـیة  ل الجمـاـعة، على كـاـف دراســـــي اـلذي خضـــــع للتـعدیالت الطـائفـیة من قـب المنھج اـل
والخاصـة وبحسـب المصـادر فإن الملیشـیات نفذت حملة واسـعة واغلقت المدراس الخاصـة التي لم تعمم 

لملیشـــیات أغلقت خمس مدارس، ثالث في أمانة منھج الملیشـــیات على الطالب وذكرت المصـــادر أن ا
العاصــمة، ومدرســتان في مدیریة ســنحان في محافظة صــنعاء وقال مدیر إحدى المدارس األھلیة في 
ً على المدارس الخاـصة، وتفرض  ـصنعاء، إن وزارة التربیة الخاـضعة لـسیطرة الحوثین تمارس ـضغوطا

ــرفین من قبل الجماعة إللقا ــرات في المدارس للترویج لفكر مبالغ مالیة كبیرة ومشــ ء دورات ومحاضــ
الجماعة وفعالیاتھا الطائفیة وأكد المصــدر التربوي الذي لم تُســمیھ وســائل اإلعالم الدولیة، أن "الوزارة 
عجزت عن توفیر المنھج المدرسي وتلقي اللوم على المدارس األھلیة التي قامت بتوفیر المناھج والكتب 

ً الوزارة وطبعتھا على نفقة المدارس للتخفیف من معاناة الطالب في المصـــــورة التي اعتمدتھا ســـــا بقا
ً وزارة التربیة والتعلیم الحوثیة بأنھا "تمارس تعبئة طائفیة في  ــي"، متھما الحصــول على الكتاب المدرس

مالیین طفل في   4.7المدارس، وتتھم المعارضــین لھا بمخالفة نظام التعلیم" وبحســب الیونیســف، فإن 
  م األساسي والثانوي، في حاجة إلى المساعدة لضمان استمرار تلقیھم التعلیمالتعلی

   نـفذ أھالي منـاطق صـــــالح الدین بـمدیریة البریـقة وقـفة احتجـاجـیة امام احدى  :2019اكتوبر   28عدن
ــؤولي التربیة في المحافظة   ،م2019/  10/ 28المدارس االثنین الموافق   ـالة عاجلة لمس باعثین بھا رسـ

وبشدة ما تقوم بھ ادارة التربیة والتعلیم بمدیریة البریقة من تدویر وظیفي بین مدیري مدارس   یستنكرون
حـیث قـاـمت ادارة التربیة   ،المنطـقة في وـقت ال یســـــمح ـبھ بـھذه العملـیة وان كـاـنت في مظمونھـا قـانونـیة

ذ تـلك الوقـفة مـا دعى بـاالھـالي الى تنفیـ   ،بـالبریـقة بـتدویر ـمدیري ـمدارس مســـــتقرة نســـــبیـا في المنطـقة
ــمح وغیر مھیأ   ،االحتجاجیة  ،لیس اعتراضــــا على التدویر الوظیفي ولكن نظرا ان وقت التدویر ال یســ

یعمل على ضـرب العملیة التعلیمیة كون الفصـل االول في منتصـفة یربك خطط مدیري المدارس   ،وـس وـس
حیث كان االجدى بادارة التربیة اتخاذ مثل ھذه القرارات قبل ان تبدأ الســنة   ،التي اعدوھا في بدایة العام

مع وجود مثل  ،ھذا ان كان ھناك استقرار  ،الدراسیة حتى یتسنى للتعلیم واالدارات المدرسیة باالستقرار
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الى ان مدارس صــالح الدین   حد وصــفھم ولفت االھالي في وقفتھم  -تلك االعمال المتســرعة والمزاجیة  
یمـارس علیھـا ســـــیـاســـــة التجھـیل واالقصـــــاء من جمیع االدارات التي تعـاقـبت على مكـتب التربـیة في 

ـاكل جمة أبرزھا نقص في المعلمین والمقاعد الدراسـیة والكتاب المدرسـي   فھي  ،المدیریة  ،تعاني من مش
ــي االول ــل الدراسـ ــف الفصـ ــكلة تغییر ادارات المدارس في منتصـ یر تحت طائلة التدو   ،ناھیك عن مشـ

ـاف االھالي الى   -لیضـرب ما تبقى من اسـتقرار العملیة التعلیمیة    ،الوظیفي المزعوم حسـب قولھم واض
انھم مع الـتدویر الوظیفي والتغییر كونھـا من العملیـات التي الـبد منھـا، وان الحـال ال یبقى كمـا ھو طوال 

ة ،ولكن بخطوات ـمدروســـــة وفي ـقت مـحدد  ،الوـقت ـالنفع على العملـی ة والتعلیمـیة   لكي تعود ب . . التربوـی
ایقاف مثل تلك االعمال المزاجیة  ،مطالبین في الوقت نفســـھ الجھات المســـؤولة في مكتب التربیة عدن

  .وتحبط الھمة لدى مدیري تلك المدارس ،والتي ال تؤدي اال إلثارة الفوضى االداریة في المدارس

    التربیة بصنعاء قام باقتحام مدرسة   أفاد مصدر تربوي إن مسؤوال في مكتب  :2019نوفمبر    2صنعاء
ــرقة محتویاتھا المالیة  ــة وعبث وس ــین واحتل المدرس ــة االھلیة تحت قوة الســالح وطرد المدرس المدرس

  سعید قائد. وتعد المدرسة االھلیة أول مدرسة خاصة في صنعاء أسسھا في السبعینات ،والعینیة

    ــلح   :2019نوفمبر    7تعز ــیب ثالثھ طالب في ھجوم مسـ ــة في أصـ لكتائب "أبو العباس" على مدرسـ
ـاص كتائب أبو العباس التابعة   ،المعافر حیث أفاد شــھود عیان بان أصــیب ثالثة طالب أصــیبوا برصـ
مدرع خالل اقتحامھم مدرسـة، صـباح الیوم األربعاء، في مدیریة المعافر جنوبي محافظة تعز  35للواء  

یونیو" خالل طابور  13، اقتحمت مدرســــة "موضــــحین بإن كتائب "أبو العباس"  ،جنوبي غرب الیمن
ــمة بمدیریة المعافر ــة،   ،الصــباح، الیوم األربعاء، في منطقة النش حیث ھاجم أفراد "أبو العباس" المدرس

واعتدوا على الطالب، وأطلقوا الرصــاص بشــكل عشــوائي خالل طابور الصــباح، وطلبوا من الطالب 
ـابة والمعلمین مغادرة المدرســة بحجة اعتزامھم تحو یلھا إلى ثكنة عســكریة وأدى إطالق النار إلى إصـ

ـام مھیوب   -1(  -:ثالثة طالب ھم ــن  -2محمد عصـ ــوان حس ــعف   -3مكرم رض إیاد فارس محمد) وأس
ـفي "الریان"، كما تسـبب ھذا الھجوم المسـلح بنشـر  ـفى الریفي وبعدھا إلى مسـتش ـابون إلى المسـتش المص

  حالة الذعر في صفوف الطالب.

  رئیس وأمین عام جامعة آزال بالعاصـمة   ،ظھر الیوم  ،ھدد قیادیان حوثیان  :2019مبرنوف 16  صـنعاء
ـامي  ـال المح ـامعـة وق ـام عـدد من موظفي وطالب الج ـارج الیمن، أم ـالحبس والنفي الى خ ـاء، ب صـــــنع
ـفحتھ بموقع فیسـبوك،  ـار القانوني المعروف الدكتور عبدهللا سـلطان شـداد، في منشـور على ص والمسـتش

داخ ـاـئب العـام ووزیر اـل ل تـحت عنوان " بالغ للن ل قلـی ةقـب دكتور عـادل المتوـكل مـندوب اللواء   ،لـی أن "اـل
ـاعر، بجامعة ازال ـفر الش ـالح مس ـفر   ،ص ـالح مس وابراھیم العمیسـي المراجع المالي المعین من اللواء ص

ـھددا رئیس الجـامـعة واألمین العـام بـالحبس امـام الطالب والموظفین ونفیھمـا من الیمن الى  ،الشـــــاعر
ـار إلى أن ھذا التھدی ـات مماثلة، بعد الحركة  د جاءالسـعودیة" وأش ً منھما الیوم، لتھدیدات وممارس تدشـینا

ــمة  ـائیة التي أجراھا الحوثیون لبعض المحاكم ومنھا تغییر رئیس المحكمة الجزائیة بأمانة العاصـ القضــ
ـابقة خطیرة في ظل التشـظي الذي یمر بھ الوطن،   صـنعاء " وأكد المحامي شـداد بأن ھذا التھدید، یعد س

ة التي ـیدعو لھـا فریق المصـــــالـحة المعین من المجلس ویتعـارض م ع التوـجھ نحو المصـــــالـحة الوطنـی
السـیاسـي (الحوثي) وما یدعون الیھ الى تقارب وتفاھم " وأوضـح المحامي والمسـتشـار القانوني الدكتور 

نفع ھددا بأن ما یتخذ من اجراءات قانونیة من قبلھ، لن ی  عبدهللا ســـلطان شـــداد، أن المتوكل والعمیســـي
ـار القانوني شـداد إلى أن التھدید بسـجن ونفي  الجامعة ولم ینفع رئیس الجامعة والموظفین ولفت المسـتش

عقب خالف قضـائي وقانوني منظور أمام المحكمة الجزائیة منذ عام   رئیس وأمین عام جامعة آزال یأتي
ــیطرة على الجامعة تحت ذریعة ملكیتھا ألحد البرلمانیی٢٠١٨ ن المقیمین خارج الیمن م في محاولة للســ
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) من االكـادیمیین ورجـال األعمـال، یقیم غـالبیتھم في 18وعلى الرغم انھـا جـامـعة مملوـكة العـید لــــــــــ (
  العاصمة صنعاء والبقیة منھم یقیمون في محافظات اخرى.

    وجھ مشایخ واعیان واھالي منطقة عقان بالمسیمیر محافظة لحج الیوم مذكرة   :2019نوفمبر   18لحج
الجھات األمنیة والعسـكریة والسـلطة المحلیة بالمدیریة طالبوا فیھا بتوفیر الحمایة لمدرسـة القادسـیة الى  

ً وقام احد األـشخاص بالـسطو  یمیر الواقعة في المنطقة والتي اعید تأھیلھا مؤخرا احدى اقدم مدارس المـس
حادث اقتحام تعرضت لھ  وتاتي مذكرة مشایخ واعیان واھالي عقان عقب ،والسیطرة علیھا بقوة السالح

الذي قام بحسـب إفادة األھالي باألعتداء على   )أ  ،ج(المدرسـة صـباح امس األول من قبل شـخص یدعى 
ــورة  ــوارھا بصــ ــھ من اغنام ونعاج الى داخل اســ ــة والمكوث بداخلھا وإنزال ما یخصــ حرم المدرســ

ـاعر المواطنین ـادر محلیة بإن المذكور  ،اســتفزازیة لمشـ اقدم على فعلتھ تلك بعدما   إلى ذلك افادت مصـ
ـادر مما اســماه مماطالت الجھات التي تعھدت لھ بالتعویض عن  ً بحســب وصــف ھذه المصـ ذاق ذرعا

  قطعة األرض المبني علیھا المدرسة التي یدعي ھو ملكیتھا.

    ناشــد مدیر مدرســة الرباط للتعلیم األســاســي بمحافظة لحج خالد فضــل مھدي   :2019دیســمبر   3لحج
ــة خالد مھدي إن الجھات ال ــة وقال مدیر المدرس مختصــة بالمدیریة والمحافظة بالنظر لما تعانیھ المدرس

المدرســة تعاني من نقص الكادر التربوي والكتاب المدرســي والخدمات األســاســیة مثل الماء والكھرباء 
ل رغم أن المشــروع بجانب المدرســة وأضــاف: ال یوجد اال عشــرة معلمین ومعلمات بالمدرســة مما جع 

المعلم یعاني بســــبب نقص المعلمین وكل ھذا لم یحصــــل المعلم على راتبھ منذ أشــــھر والى یومنا ھذا 
 6وتـابع: ھنـاك منظمـات ـقدـمت اـلدعم للـمدرســـــة ومنھـا جمعـیھ الكوـیت لإلغـاـثة التي تكفـلت بمشـــــروع  

ـ  ـفوف للمدرسـة ودعم من منظمة سـیفشـلین بـــــ لوحات سـبورات  6كرسـي مزدوج و    38كرفانات كص
ا تعاونھم وقدم مدیر المدرـسة ـشكره لعاقل المنطقة عبد الحكیم العزیبي على الجھود التي یبذلھا في شـاكر

خدمة المدرســة وقال مھدي إن المدرســة دون باب رئیســي مما جعل المواطنین یدخلوھا كیفما یشــاءون 
تصــــة في وـقت الحصـــــص ممـا یســــــبب ارتبـاك للعملـیة التعلیمـیة وأردف: كمـا نـأـمل من الجھـات المخ

  االستجابة لمناشدتنا والنظر للتعلیم حتى ال تعرقل مستقبل أجیالنا.

    ــمبر    4المھرة ــي والثانوي بمدیریة الغیضــة عاصــمة   :2019دیس أعلن مدراء مدارس التعلیم األســاس
محافظة المھرة، شــرقي الیمن، االســتمرار في االضــراب الشــامل وتعلیق الدوام الرســمي، حتى تحقیق 
ـاســـي والثانوي مدیریة  ـادر عن مدراء مدارس التعلیم األســ جمیع مطالبھم المشـــروعة وحث بیان صــ

ــة، " كافة الموظفی ن في المكاتب إلى التحاق بركب المعلمین، وإغالق المكاتب اعتبارا من الیوم الغیضــ
م " وأرجعوا ذلك التصــــعید إلى ماســــموه تخاذل قیادة مكتب التربیة 2019/  12/    4األربعاء الموافق  

ة في الـمدیریـات، وموقفھم الســـــلبي من مطـالبھم الحقوقـیة  والتعلیم في المحـافـظة وـمدراء مكـاـتب التربـی
ل البیان قیادة السـلطة المحلیة في المحافظة، والمع ّ یشـیة، التي ینادون بھا منذ بدایة نوفمبر الماضـي وحم

  المسؤولیة الكاملة لما سوف یترتب علیھ من خطوات تصعیدیة الحقة، إذا لم یتم االستجابة لمطالبھم.

   ة وتظاھر عدد شـھدت كلیة طب االسـنان بعدن یوم االثنین احتجاجات غاضـب :2019دیسـمبر    9عدن
ــط فنائھا رافعین الفتات تطالب بتنفیذ عدد من المطالب الســـابقة ودعا الطالب إلى  من طالب الكلیة وسـ

وأفاد عدد من  ،رفع ظلم طال احد الطالب والذي تم ایقافھ على خلفیة الدعوة لوقفات احتجاجیة ســـــابقة
ً مع الطالب بان جنود مســــلحین اعتدوا على وقفة أحتجاجیة ســــلمیة كان ی قیمھا طالب الكلیة تضــــامنا

زمیلھم رئیس المجلس الطالبي الموقوف بدون وجھ حق من قبل األدارة ورفع الجنود السـالح في وجوه 
ــبھ الطالب  ــوب عراك وشـ الطالب أثناء وقفتھم األحتجاجیة كما أعتدوا علیھم باألیادي مما أدى إلى نشـ

میة بسقاف األمن المركزي الذي یقمع المتظاھرین عمید كلیتھم السقاف في البلطجة وقمع االصوات السل
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الـسلمیین بـسالح جنود األمن وقال طالب كلیة طب األـسنان نحن مـستمرین في وقفاتنا الـسلمیة وـسنـصعد 
األمر إلى المطـالـبة بمحـاكـمة الســـــقـاف على تصـــــرفـاـتھ األعـتدائـیة والخـارـجھ عن القـانون وـكذا تـھدـیده 

  فة األحتجاجیة.للطالب بمحاسبة كل من یقف في الوق

    طردت مدرســـة "الشـــعب" بمدیریة المشـــنة بمدینة إب، الكثیر من طالب  :2019دیســـمبر   10إب
المدرـسة، بـسبب عدم اـستطاعتھم دفع مبالغ مالیة مفروضـة على الطالب ـشھریا وكانت الكلیات فرضـت 

الحوثي مرتباتھم الوســوم كجبایات یتم تحصــیلھا لدفع جزء من مســتحقات المعلمین الذین قطعت ملیشــیا  
ـاط أولیاء أمور الطالب الذین تم طردھم من  للعام الرابع على التوالي ویأتي ھذا إســتیاء واســع في أوسـ
ــھریة تفرض علیھم، دون مراعاة األوضــاع  ــوم ش ــعب ومدارس أخرى بحجة عدم دفع رس ــة الش مدرس

قالب وأكدت مصـادر تربویة، اإلقتصـادیة والمعیشـیة المتردیة التي یعیشـھا المواطنین بفعل الحرب واإلن
ـاھھم للعمـل في مھن بیع  ـات واتج ـافظـة إب بمختلف المـدیری ـات من طالب مـدارس مح تســـــرب المئ
الخردوات والعلب الفارغة والتســول والتجنید نتیجة عدم مقدرة أســرھم تحمل تكالیف وتبعات الرســوم 

طردھم من مدرسـة الشـعب اتجھوا وبین معلمون أن الطالب الذین تم   ،الدراسـیة الشـھریة المقررة علیھم
  إلى محالت ألعاب البلیاردو وألعاب أخرى جعلتھم یتسكعون في الشوارع ویتركون مقاعدھم الدراسیة

    یا الحوثي انتھاكاتھا التعسـفیة  :2019دیـسمبر   11صـنعاء ضـد الطالبات والموظفات في   ،وـسعت ملیـش
ـات الحكومیة بذریعة منع االختالط ونفذت میلیشــیا   ،وصــوال إلى حد االختطاف  ،الجامعات والمؤســسـ

حملة انتھاكات واـسعة النطاق ضـد نسـاء العاصـمة صـنعاء تحت ذریعة محاربة ومنع االختالط   ،الحوثي
ــنعاء في مداخل الجامعة ــت العدید من طالبات جامعة صـ ومنعت البعض من دخول الجامعة   ،واعترضـ

الملیشیات الحوثي واقتحمت الملیشیات العدید من المعاھد ومن بینھا  بذریعة عدم االحتشام حسب وصف
ــنعاء، وقامت بخطف موظفین من بینھم نســـاء في المعھد وذلك في إطار   معھد للغات بشـــارع حدة بصـ

  .الحملة التي تشنھا الملیشیات الحوثیة لمنع ما أسمتھ االختالط

   دكتور عـبدهللا لملس طـالـبت اســـــرة من مـأرب وزیر ال :2019دیســـــمبر   17مـأرب ة والتعلیم اـل تربـی
یرة:ان  یره مقبل بحیبح عقب حرمانھا من نتیجة مادة االحیاء.وقالت اـسرة الطالبة بـش بانصـاف الطالبة بـش
لدیھا وثائقھا تدل على تمیزھاثمة خطاء حدث في نتیجتھا الثانویة فكل درجاتھا ممتازة عدا مادة األحیاء 

بالقول ان رئیس المركز االمتحاني وجھ مذكرة رســـــمیة بانھ لم یرفع   كتب عنھا أنھا حالة غش.وتابعوا
ضــــد تلك الطالبة اي محضــــر غش.مســــتغربا مماحدث من حرمانھا عالماتھا في مادة االحیاء.ودعوا 

 .معالي وزیر التربیة والتعلیم الى التدخل النصافھا حیث أن تربیة مارب لم ینصفوھا
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  الحقّ في الرعایة الصحیة  -3
ّ في وقــائع وثق الملتقى الوطني  ،2019ل العــام خال   انتھــاك الحق

 ،محافظة  )20(توزعت على   ،انتھاك  واقعة  )280(عدد   (الرعایة الصحیة)
ّ في الصــحة ب (الحدیدة)  ســجلت محافظة  أعلى نســبة في وقائع انتھاك الحق

ومحـافظة   ،واقـعة انتھـاك )44(ب (تعز)  تلتھـا محـافـظة    ،واقـعة انتھـاك )89(
واقعـة  )18(ب (المحویــت) ومحــافظــة  ،واقعــة انتھــاك )23(ب (عــدن) 

 ،واقـعة انتھـاك  )17(ب (أمـاـنة العـاصــــــمة ومحـافـظة صـــــنعـاء)  و    ،انتھـاك
(أبین وصـــــعده ولحج) ومحافظات   ،واقعة انتھاك )12(ب  (إب) ومحافظة 

ب (حضرموت وحجة ومأرب) ومحافظات   ،وقائع انتھاك لكال منھم)  9(ب 
ـاك لكال منھم )8( ـائع انتھ ـات على  ،وق ـافظ ـائع بین المح وتوزعـت بقیـة الوق

  .أدناه )24(النحو المبین بالجدول التوضیحي رقم 

) یوضح توزع وقائع االنتھاكات المرصودة والتي طالت الحقّ في  24الجدول التوضیحي رقم (
  2019الرعایة الصحیة بالمحافظات خالل العام 

 االجمالي  دیسمبر  نوفمبر  اكتوبر  سبتمبر  اغسطس  یولیو  یونیو  مایو  ابریل  مارس فبرایر  ینایر المحافظة   م

 17 2 3 5 0 0 0 0 0 3 1 3 0 أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء  1
 23 5 5 9 0 3 1 0 0 0 0 0 0 عدن 2
 44 13 13 13 1 0 0 0 0 0 2 2 0 تعز 3
 89 26 31 21 0 0 0 2 4 0 1 4 0 الحدیدة  4
 8 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 حضرموت  5
 8 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 حجھ  6
 9 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 أبین  7
 9 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 صعده  8
 9 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لحج  9

 18 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 12 0 المحویت  10
 8 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مأرب 11
 5 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 شبوه  12
 6 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 الجوف  13
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ریمھ 14
 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 الضالع  15
 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 عمران 16
 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 البیضاء  17
 7 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 ذمار 18
 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المھرة  19
 12 2 2 2 1 2 0 0 0 2 0 1 0 إب  20
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سقطرى  21

 280 69 77 71 3 7 1 5 6 6 4 30 1 االجمالي 
  

ّ في الرعایة الـصحیة (بلغ ـضحایا انتھاكات       ) انتھاك الحق
بلغ األطفال   ،ضـــحیة )16225( عدد 2019خالل أشـــھر العام  

وتوزع  ،ضــحیة) 4499(منھم  والنســاء   ،ضــحیة  )3276(منھم  
بالجدول التفـصیلي رقم الـضحایا في المحافظات على النحو المبین  

   :الموضح أدناه )25(
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الرعایة  ) لتوزع ضحایا انتھاك الحقّ في 25جدول رقم (
  2019بالمحافظات خالل العام  الصحیة

 االجمالي  النساء  االطفال  ذكور  المحافظة  م
 1547 322 263 962 أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء  1
 2025 620 421 984 عدن 2
 1089 431 212 446 تعز 3
 5087 1327 1093 2667 الحدیدة  4
 83 28 13 42 حضرموت  5
 1799 592 375 832 حجھ  6
 375 97 72 206 أبین  7
 509 94 105 310 صعده  8
 514 85 123 306 لحج  9

 2088 649 407 1032 المحویت  10
 179 62 32 85 مأرب 11
 138 33 26 79 شبوه  12
 65 13 9 43 الجوف  13
 0 0 0 0 ریمھ 14
 7 0 0 7 الضالع  15
 8 3 1 4 عمران 16
 74 9 11 54 البیضاء  17
 126 26 31 69 ذمار 18
 1 0 0 1 المھرة  19
 511 108 82 321 إب  20
 0 0 0 0 سقطرى  21

 16225 4499 3276 8450 االجمالي 

  

ـاك      ـاالنتھ ـائمـة ب ـات الق ـا بلغـت عـدد الجھ ـات) 7(كم  ،جھ
ــیات الحوثي)تصــدرت  ) 138(قائمة تلك الجھات بارتكابھا    (میلیش

واقعة ) 86(بـارتكـابھـا  (الســـــلطـات الحكومـیة)  تلتھـا    ،واقـعة انتھـاك
  الموالیة لحكومة الرئیس ھادي)(المیلیشیات المسلحة  یلیھما    ،انتھاك

 و(قوات دول التحــالف العربي) ،واقعــة انتھــاك) 30(بــارتكــابھــا 
واقـعة ) 8(بـارتكـابھـا    و(المواطنین)  ،واقـعة انتھـاك) 10(بـارتكـابھـا  

ـاك ـا    و(المســـــلحین المجھولین)  ،انتھ ـابھ ـارتك ـاك ) 7(ب  ،واقعـة انتھ
ــكریة والقوات األمنیة التابعة للمجلس ــكیالت العسـ االنتقالي   و(التشـ

   .واقعة انتھاك) 1(بارتكابھا  الجنوبي)

  

ـــیل ـعدد من وـقائع )16(كـما یبین المرفق رقم    الرـعاـیة الطبـیة  الحقّ في انتـھاك  تـفاصـــ
  :على النحو الوارد أدناه 2019خالل العام التي تعرض لھا المواطنین / ات 

    افاد سـكان محلیون في مدینة حیس بأن میلیشـیا الحوثي قصـفت بثالث قذائف   :2019ینایر    17بتاریخ
  .ھاون سقطت بالقرب من "مستشفى حیس" ما تسببت في حاالت ھلع بین المرضى

   ارتكبت میلیشــیا الحوثي انتھاكات جســیمة ضــد العاملین الصــحیین في الیمن   :2019ابریل   11بتاریخ
ـا ـال  ،2019م خالل الثالثـة األشـــــھر األولى من الع ـاف واالعتق  ،تمثلـت في االعتـداء والقتـل واالختط

وتشیر تقاریر الرصد المیداني إلى أن میلیشیا   .وھجمات على المنشآت الصحیة ألحقت بھا أضرار بالغة
ً ضـــد العاملین الصـــحیین في مناطق ســـیطرتھا خالل الفترة من ینایر إلى  15الحوثي ارتكبت   انتھاكا
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 ،وحالتي قتل   ،حاالت اعتداء متعمد 3تمثلت في   ،أیام  6انتھاك واحدة لكل  وبمعدل حالة  2019مارس 
وخالل   ،حاالت 5كما بلغ إجمالي عدد الھجمات على المنشـآت التي أبلغت عن أـضرار    ،وحالة اختطاف

ـفیات ألغراض عسـكریة في  الخمس السـنوات الماضـیة تم التحقق من اسـتخدام میلیشـیا الحوثي المسـتش
ودمرت میلیشـــــیـا الحوثي  ،ـعدـید من المحـافظـات معظمھـا في محـافظـات تعز والجوف والـحدـیدة وحـجة

 278عن إضـافة إلى شـن ھجمات على المسـتشـفیات أدت إلى تدمیر ما ال یقل    ،مرافق الرعایة الصـحیة
 .منشأة صحیة قد تضررت بشكل جزئي أو كلي

   أن ملیشـــیا الحوثي اوقفت حملة   ،افاد مصـــدر طبي، بالعاصـــمة صـــنعاء  :2019اغســـطس  4بتاریخ
وأوضــح المصــدر أن اللقاح المســتخدم في التحصــین   ،للتحصــین ضــد مرض الدفتیریا في یومھا الرابع

ب المواطنین رافضـین تحصـین أطفالھم خوفا من و أغل  ،خالل الحملة سـینتھي بعد حوالي عشـرین یوما
تفید بإیقاف كافة الفرق   ،و وفقا لوثیقة تلقینا نســـــخة منھا  ،االثار الســـــلبیة التي قد تنعكس على االطفال

ـاركة في الحملة فیما اللقاح یتأثر بحرارة   ،و تغییر ســیاســة الحملة من منزل الى منزل  ،المتحركة المشـ
وتشیر االحصائیات بانھ بلغ إجمالي   ،ثانیة االمر الذي قد یسبب لھ التلف الشمس خاصة أن اللقاح درجة

% منھـا أطفـال من عمر عـام وحتى 61حـاالت،  3906الحـاالت المصـــــاـبة بمرض اـلدفتیریـا في الیمن  
  .حالة خالل الفترة نفسھا 218كما توفیت  ،عاماً  14

    ـفى  :2019 أغسـطس  25بتاریخ ـفت مسـتش مایو وسـط  22افاد شـھود عیان بأن میلیشـیا الحوثي قص
واشــار الشــھود إلى أن القذائف ســقطت   ،مدینة الحدیدة مســتخدمة مدفعیة الدبابات وقذائف الھاون الثقیل

ً كبیرة بالمستشفى  .على مبنى المستشفى ودمرت أجزاء واسعة منھ وخلفت أضرارا

    ـابھ بمرض الكولیرا في مدیریة یافع بمحافظة  وصـل عدد من :2019سـبتمبر    1بتاریخ الحاالت ألمص
  .حاالت 9لحج عددھا 

   ــبتمبر   23بتاریخ ــع  :2019س ـار واس ــكاوى المواطنین تفید عن انتشـ لألدویة المھربة   تلقینا عدد من ش
ــوق المحلیة ــتخدام ھذه األدویة   ،والمقلدة في الس ـاعفات خطیرة جراء اس ــى لمضـ وتعرض آالف المرض

ـاء سـوق   ،صـالحیةمنتھیة ال ـادر طبیة في العاصـمة صـنعاء، عن قیام میلیشـیا الحوثي بإنش ـفت مص وكش
ـادرة األدویة القادمة عبر  ،وادارة شــركات أدویة غیر مرخصــة  ،ســوداء لألدویة والقیام بحمالت لمصـ

ــدة  ،المنظمات االغاثیة ــتبدالھا بأدویة فاس "یأتي   :د / نجیب صــاحب صــیدلیة یقول  ،او منعھا تماماً   ،واس
المسـلحون الینا للبحث عن دواء بروتیك الخاص بتنظیم النسـل، ومصـادرتھ بحجة انھ یسـبب العقم، وھذا 
ً، اضافة الى انھ دواء مطلوب من قبل الناس الراغبین بتأجیل االنجاب نظرا للظروف  غیر صحیح علمیا

ة الراھـنة ة ان الحوث  :واضـــــاف  ،الصـــــعـب دواء الى الجبھـات بكمیـات كبیرة "الحقیـق یین یـأـخذون ـھذا اـل
  .ویعطونھ لمقاتلیھم، ألنھ یسبب التجلط ویمنع النزیف"

    ـابة   :2019بتاریخ ســبتمبر انتشــرت بمدیریة زنجبار عاصــمة محافظة أبین ھذه االیام حاالت االصـ
ـابھ لداء الكول ــي مشـ ــدید في وباء مرض ـاحب للقيء الش ــھال المائي الحاد المصـ واكد عدد من   ،یراباإلس

ـابة في المدیریة بمختلف االعمار بھذا الداء المرضـــي الفتاك  الســـكان وجود العدید من الحاالت المصــ
مشــیرین الى انھ جرى نقل الكثیر من المصــابین الى مســتشــفى   ،المتمثل باإلســھال الحاد والقيء الشــدید

الراصـد المیداني   ،وع للعنایة الطبیةزنجبار وبعض المراكز الصـحیة القریبة والعیادات الخارجیة للخضـ 
ــھال المائي  ـابة باإلس ــتشــفى زنجبار والتقى بالكادر الطبي لمعرفة وجود حاالت عدیدة مصـ نزل إلى مس

ــدید بالمدینة ــتشــفى    ،الحاد والتي یصــاحبھا قيء ش ــیلھ عوض خمیس مدیرة مس حیث التقى بالدكتورة س
ــتقبل كث ـفى المدینة اس ــتشـ ـاء زنجبار والذي تحدثت ان مس ــھال بینھم نسـ ـابة باإلس ً من الحاالت المصـ یرا
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تبھ إصـابتھم بالكولیرا وقد تم صـرف لھم كافة العالجات الالزمة ومنھا الـسوائل  ورجال وأطفال حیث یـش
 ،والمحالیل الوریدیة وقد تم ترقید الحاالت الصـعبة التي ھي بحاجة إلى العنایة إثر تزاید اإلسـھال والقي 

ورة عیشـة سـعید سـالم مسـئولة قسـم الطوارئ بمسـتشـفى زنجبار والذي اوجزت ومن جانبھا تحدثت الدكت
تقبل المرضـى من جمیع احیاء المدینة وما جاورھا و تزاید  تشـفى یـس حدیثھا بالقول ان قـسم طوارئ المـس
حاالت اإلســھاالت والمرضــئ یشــكل عبئ كبیر كونھ ال یوجد لدینا كادر طبي متكامل في القســم ھو ما 

ـاص بتزوید قسـم الطوارئ   سـبب لنا ازمة ـافة الى نقص في كمیات االدویة مطالبة جھات اإلختص باإلض
ــیاق تحدثت الدكتورة إنھار صــــالح عبادي { طبیة عام } عن   ،بالكادر الطبي و االدویة وعلى ذات الســ

تقبلھا صـباح الیوم الـسبت ما یقارب  حاالت من اإلـسھاالت و یعود ذلك بـسبب تلوث بیئي في المیاه  9اـس
الخاصـة بالشـرب وتكدس النفایات والقمامات في األزقة والشـوارع، وكذا انتشـار میاه الصـرف الصـحي 

ـافة إلى تلوث في األغذیة المكشـــوفة و ناشـــد الموطنین في المدیریة كافة الجھات   ،والبعوض وباإلضــ
مواجھة اإلســھاالت الرســمیة والھیئات والمنظمات الدولیة إتخاذ التدابیر الوقائیة واالحتیاطات الالزمة ل

وذلك من خالل تحریك الفرق الطبیة العاملة وتزویدھا بما یلزم من سوائل ومحالیل وحقن وریدیھ بھدف 
ــوائل اثناء القيء  ــى بالطرق االولیة وإنقاذ حیاتھم من خالل تعویض ما فقدوه من ســ ــعاف المرضــ إســ

لجھات المعنیة عن الحاالت المصابة واالسھال باإلضافة الى توعیة المواطنین وتثقیفھم بضرورة إبالغ ا
  .وشرح كیفیة طرق التعامل معھا بالشكل الذي یمنع انتشار وتوسع دائرة تفشي المرض وسط المدینة

    ــبتمبر    7بتاریخ ــرعیة :2019سـ الجرحى الذین یتلقون العالج  دفع تكالیف عالج اوقفت الحكومة الشـ
م للعالج منذ اـشھر الى جمھوریة الھند للعالج وھم الجرحى الذین قامت الحكومة بنقلھ وقال  ،في الخارج

ـالع ــرعیة ابلغتھم  من جرحى محافظات عدن وابین ولحج والضــ عن وقفھا دفع تكالیف   ان الحكومة الشـ
وبین الجرحى ان الحكومة ابلغتھم ان ایقاف دفعھا لتكالیف عالجھم یأتي بسـبب عجزھا عن   ،العالج لھم

ـار الجرحى ان  ،وف الصـعبة التي تعیشـھا البلدتوفیر االموال لعالجھم نظرا للظر ـفیات في   وأش المسـتش
الھـند اوقـفت عالجھم عـقب قرار الحكوـمة كمـا اوقـفت عملیـات جراحـیة ھـاـمة كـاـنت ســـــتجرى لـعدد من 

ـالتھم لعدن الغد من التحالف العربي التدخل  ،الجرحى والتكفل بعالجھم بعد قرار   وناشـد الجرحى في رس
الیام في   في ظل ظروف صــعبة ال یســتطع الجریح التكفل بعالجھ او حتى البقاءالحكومة التخلي عنھم و

  جمھوریة الھند

    وقد تم   ،تفشــي وباء الكولیرا بمدیریة بني الحارث شــمال العاصــمة صــنعاء  :2019ســبتمبر    7بتاریخ
ح وأفاد عدد من الســـكان بان اجتیا   ،تســـجیل عدة إصـــابات بین اوســـاط المواطنین بینھم نســـاء واطفال

  .الكولیرا یأتي في ظل تجاھل تام للجھات المختصة والمنظمات اإلنسانیة لمناشدات السكان

    ـام قوتین من الحزام األمني  :2019ســـــبتمبر   9بتـاریخ دالحق عن قی دكتور عـادل صـــــالح عـب أفـاد اـل
ـاء االثنین في بلوك  ـاعة العاشـرة من مس وشـرطة القاھرة بمداھمة المسـتوصـف العربي الروسـي في الس

وقـال اـلدكتور عـادل صـــــالح عـبدالحق وھو مـالك  ،بیر فضـــــل بـمدیرـیة المنصـــــورة بـمدیـنة ـعدن 11
المســتوصــف إن الحزام داھم المســتوصــف بینما كانت یســتقبل المرضــى وھناك دوام رســمي للموظفین 

ـار الدكتور عادل .فیھ ً أن المسـتوصـف مليء بالمرضـى الذین تم بث الرعب والخوف فیھم وأش . مضـیفا
ھإلى  ـالبحـث عـن ـاك مطلوب أمني لھم، وھم یقومون ب ـأن ھن ـا ب ة حججـت مـداھمتھ . وأن .أن القوة األمنـی

. حیث قاموا بتھدید الموظفین بكســر األبواب في حال عدم .أوامر المداھمة جاءت من شــالل علي شــایع
ي الجھات السماح لھم بمشاھدة الكامیرات وقاموا بمشاھدتھا بالقوة وناشد مالك مستوصف العربي الروس

المختصة ممثلة بوزارة الداخلیة وإدارة أمن عدن والمجلس االنتقالي بالتحقیق في عملیة المداھمة، والتي 
قال إن المداھمین قاموا بتفتیش حتى الكراتین الطبیة ومســــتلزمات العالج التي تبین أنھم ال یبحثون عن 
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رضى والموظفین والعیادات الخارجیة . كما قاموا بتفتیش غرف الم.مطلوب أمني وانما لھم غرض أخر
  .التي كانت مقفلة حینھا

    ــبتمبر    10بتاریخ ــخاص وھو یتعرض  :2019س ــطون الیوم الثالثاء، فیدیو یظھر أحد األش تداول ناش
ــطون أن المعتدى علیھ مواطن جنوبي من  ــنعاء وقال الناش ــمة ص ـفیات العاص ــتشـ ــرب في أحد مس للض

ــنعاء حیث تم االعتداء علیھ حتى الموت محافظة أبین ذھب للعالج مع وزوجتھ   ــتشـــفیات بصـ ألحد مسـ
ً بالجنبیة أمام زوجتھ وھو ما اتضـح انھ كاذب والحقیقة ھي الفیدیو یعود لمواطن من صـنعاء یدعى  طعنا
ـایتي الطبي في حي الســـــنیـنة  ھ بمركز عن ھ یوم أمس في مقر عمـل داء علـی د الرحمن مجلي تم االعـت عـب

  ء في صفحتھ على موقع التواصل االجتماعي “فیسبوك”.بالعاصمة صنعاء بحسب ما جا

   ـفائح وتســجیل  :2019ســبتمبر    12عدن أفاد مصــدر طبي من مدیریة لودر بتفشــي وباء حمى الصـ
مناـشدات من األھالي للمـسؤولین والمنظمات   NFHRعـشرات الحاالت خالل السـاعات الماضـیة وتلقى  

لمســـتشـــفیات باألدویة الالزمة الجذیر ذكره أن لودر الطبیة بســـرعة التدخل لمحاصـــرة الوباء وتزوید ا
تعاني من انعدام الخدمات وطفح المجاري وانقطاعات الكھرباء وھي أحدا مدیریات أبین التي یســـــیطر 
االنتقالي على عاصــمتھا وبعض مدیریاتھا وغادر على ضــوء ذلك محافظھا أبوبكر حســین إلى المملكة 

 العربیة السعودیة

    أكد مدیر البرنامج الوطني لمكافحة المالریا بمحافظة لحج، عادل السـید، أن   :2019سـبتمبر   13لحج
ً أن ھذه الحاالت تم تسجیلھا 972ھناك ( ) حالة یشتبھ بإصابتھا بمرض حمى الضنك والمالریا، موضحا

خالل األـشھر الماضـیة في مدیریتي الحوطة وتبن من قبل الترصـد الوبائي التابع لوزارة الصـحة وأشـار 
الـسید إلى أنھ، وفي ـضوء تقاریر منظمة الـصحة العالمیة والبرنامج العام للمكافحة، والتي توقعت انتشـار 
ــمبر، فقد أعد البرنامج الوطني خطة  ــھر دیسـ ــة في الفترة من مایو وحتى شـ األوبئة واألمراض وخاصـ

داعـمة، وقـال: "البرنـامج ل الجھـات اـل ل من قـب دـیھ   لتنفـیذ حمالت رش، لكنھـا تحتـاج لتموـی في المحـافـظة ـل
مـعدات وأدوات العـمل والمبـیدات، إال أن ـعدم توفر الموازـنة التشـــــغیلـیة أو التموـیل لتغطـیة نفقـات تنفیذ 

  حمالت الرش حال دون تنفیذ خطة البرنامج لمكافحة تلك األوبئة المنتشرة".

   اتھ الطبیة احتجاجا اعلن مـستشـفى الثورة بمدینة تعز الیوم الـسبت تعلیق خدم  :2019اكتوبر   19بتاریخ
ــیھ في قدمیھ ـابة أحد ممرضـ ـفیة أحد الجرحى وإصــ ــلحین وتصــ حیث اقتحم   ،على اقتحامھ من قبل مسـ

مســـلحون مســـاء أمس مســـتشـــفى الثورة وقســـم الطوارئ فیھ، وأقدموا على تصـــفیة جریح كان یتلقى 
تشـفى ال  ،االـسعافات األولیة نتیجة إصـاباتھ ثورة العام بمدینة وأكدت مصـادر طبیة مـسؤولة من داخل مـس

ـفى مغلقة بعد سـیطرة المسـلحین الجرحى علیھ واقتحامھ ألكثر من مرة  ،تعز وطردھم   ،أن إدارة المسـتش
ً لھم  ،رئیس الھیـئة ومن ثم القـائم بـأعمـال رئیس الھیـئة واوضـــــحت   ،واتخـاذھم من ســـــكن األطبـاء مقرا

ــتشــفى الثورة بزعم أنھ ــلحین الذین اقتحموا مس ـادر الى أن المس ـاد وقاموا المصـ م جرحى یحاربون الفسـ
بطرد رئیس الھیئة الدكتور أحمد أنعم وما أعقبھا من إعادة اقتحام المسـتشـفى وطرد القائم بأعمال رئیس 

اتخذوا من غرف ســكن   ،الھیئة الدكتورة إیالن عبدالحق وإغالق اإلدارة والتي ما زالت مغلقة حتى اآلن
ً لھم وعینوا أنفسھم إدارة ت ونوھت   ،وصي بتنصیب فالن وتصد تنصیب فالن في المستشفىاألطباء مقرا

المصادر إلى أن اإلدارة واألطباء والطاقم الفني احتجوا على ھذا الوضع ووصلت القضیة إلى المحافظة 
 ،والتي أبدت بعض التعاون إال أن قائد المحور رفض خروج المســلحین من المســتشــفى وســكن األطباء 

ة المحور خروج المسلحین الجرحى من المستشفى ألنھا تعلم أنھا نھبت كما أرجعت المصادر رفض قیاد
ــكواھم وترددھم علیھا  ــتشـــفى لكي تتخلص من شـ حقوقھم وتكالیف عالجھم فتركتھم "یعبثون" في المسـ

ـفى یعبثون بھ مقابل نھبھا لحقوقھم ـادر أكدت أن   ،للمطالبة بحقوقھم أو العالج، فتركت لھم المسـتش المص



 حالة حقوق اإلنسان في الیمن  
 

  
  

 (NFHR)صادر عن امللتقى الوطين حلقوق االنسان 
 

  325من  237صفحة رقم 

 

لجمعة باقتحام مســـلح لقســـم الطوارئ لیقتل خصـــمھ ویصـــیب الممرض بعد أن أفرغ القصـــة اكتملت ا
 ،رصـاصـات رشـاـشھ اآللي (وھو فاتح الـسریع) على الـضحیة لیردیھ قتیال في غرفة الطوارئ على الفور 

ـفى الممثلة باللواء   وألمحت تلك   ،والشــرطة العســكریة 170أمام مرأى ومســمع من حراســة المســتشـ
ل ھذه الحوادث العبثیة التي تنخر أكبر مؤسـسـة طبیة في محافظة تعز تتم بإیعاز من المصـادر إلى أن مث

ــجعون أعمال  ــیة والذین یشـ ــیاسـ ــكریة وقادة األلویة وأحد األحزاب السـ ــرطة العسـ قیادة المحور والشـ
من ناحیة اخرى اتھم مسوؤل طبي بمستشفى الثورة العام بمدینة تعز حراسة المستشفى وقیادة   ،الفوضى

حور واأللویة بالتواطئي في العبث والفوضــى بتســھیلھم للمســلحین ألكثر من مرة اقتحام المســتشــفى الم
ة من عالج  دیم خـدمـات مجـانـی ة وتـق ـانـی ـات مج ھ من أجـل الضـــــغط على الجراحین لعمـل عملی واحتالـل

  .وفحوصات وغیرھا ما لم فإن حیاة األطباء والجراحین والممرضین مھددة بقوة السالح الفوضوي

  ــبتمبر    15عز  ت ـان"   :2019س ـاب یدعى "یعقوب حمید حسـ ـادر طبیة في مدینة تعز بان شـ أفادت مصـ
واضـاف المصـدر بان   ،توفي صـباح الیوم األحد بعد أیام من إصـابتھ بحمى الضـنك في المدینة  ،عام 34

 حمى الضـنك عاودت االنتشـار في مدینة تعز وبعض مدیریات المحافظة، نتیجة موسـم األمطار، وتكاثر
البعوض الناقل للوباء، في ظل محدودیة الجھود الرسـمیة لمكافحة الوباء. وكانت السـلطات الصـحیة في 
تعز أعلنت، األسـبوع الماضـي، تدشـین الجولة الثالثة من حملة الرش الضـبابي لمكافحة البعوض الناقل 

ـالة، وجبل حبشـي). وبحسـب إح ـابقة لوباء حمى الضـنك في مدیریات (المظفر، والقاھرة، وص ـائیة س ص
آخرون بوباء حمى الضـنك، بینھا   1103صـادرة عن مكتب الصـحة بالمحافظة، توفي مواطن وأصـیب  

  أغسطس الماضي. 25ینایر إلى  1حالة مؤكدة بالفحص الزراعي، منذ  802

    أفاد ســكان محلیون بأن الطفل "قیس عادل عبدهللا راشــد" تم نقلھ قبل ثالثة   :2019ســبتمبر   17أبین
فیما أكد األطباء أن مرض الدفتیریا   ،ى مستشفى الصداقة بمدینة عدن بعد إصابتھ بمرض الدفتیریاأیام إل

ھاجم القلب والكبد وادى إلى فشـل كلوي للمریض من جانبھم ناشـد أھالي منطقة الرویس بمضـاربة لحج 
الجھات المختصـة إلنقاذ المنطقة من ھذا الوباء الفتاك حیث اسـتغرب األھالي من صـمت مكتب الصـحة 

ــي ھذا المرض القاتل وعدم إنزال الفرق   الطبیة للقضـــاء على ھذا المرض الفتاك والعمل على أمام تفشـ
  بدء حملة اللقاح لھذا المرض

    ـفى الرازي بمحافظة أبین تراجع خطیر في أداءه تجاه المرضـى   :2019سـبتمبر   17ابین شـھد مسـتش
ـفى وھذا التراجع بعد عزوف األطباء  الذي یرتادونھ بسـبب طلب تلقي العالج وجاء ھذا التدھور للمسـتش

ـفات الطبیة عن ممار ـفى وتسـخیر كل أوقاتھم في العیادات والمراكز والمسـتوص سـة مھامھم في المسـتش
ــیة وفي اآلونة األخیر ونتیجة لھذا التراجع في  ـاس ـافة إلى عدم توفر األجھزة األسـ التي تدفع أكثر باالضـ

بادھم من موالید أداء الخدمات الطبیة للمواطنین دفع كثیر من المواطنین ضــریبة غالیة بفقدانھم فلذات أك
ـاســـیة التمریضـــیة وخاصـــة جھاز التنفس الصـــناعي للموالید وقال الزمیل  لعدم توافر األجھزة األســ
ــعودي لقد توفى الكثیر من الموالید ومن بینھم ابنتي التي توفیت بعد یومین من  ـالم المســ ــحفي/ســـ الصــ

ً   والدتھا لعدم توفر جھاز تنفس صناعي بالرازي وأي حالة یتم إسعافھا إلى عدن تعود إلى الرازي مُجددا
بسـبب الزحمة على أجھزة التنفس الصـناعي بمسـتشـفیات عدن وأضـاف" لیس ھناك موقف صـعب أكثر 

ً على إنقاذه بشــيء وطالب الســلطة المحلیة واالنتقالي  من أن ترى ابنك یموت بین یدیك وأنت غیر قادرا
لرازي الجدیر بالذكر" أن نسـبة الوفیات والمنظمات وكل الخیرین بالسـعي لتوفیر جھاز تنفس صـناعي ل

من الموالید ارتفعت مؤخرا بقســـم الوالدة بالرازي نتیجة ابتالع الموالید للســـوائل من جوف األم بعد أن 
یتمزق الغشاء الذي یحمي الطفل نتیجة تأخر عملیة الوالدة وارتفاع ضغط األم عند الوالدة ولعدة أسباب 

  أخرى.
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    ـشوه ورم ـسرطاني یعتقد أنھ خبیث وجھ طفل من محافظة الحدیدة وتـسبب   :2019ـسبتمبر   17الحدیدة
ــبب ذلك الورم الخبیث إلى حرمانھ من الرؤیة ووصــل  في خروج إحدى عینیھ عن مكانھا الطبیعي لیتس
ـھذا الورم الســـــرطـاني الخبـیث إلى عیـنھ لیحرـمھ حتى من الرؤیـا وال حول وال قوة إال بـا ووضـــــعھ 

  ً بعد یوم وقالت أسـرت الطفل في معرض مناشـدتھا" بأن معاناة طفلھا موسـى یحیى الصـحي یسـوء یوما
ــھرین ونصــف من مدیریة الدریھمي بمحافظة الحدیدة تتفاقم یوما" بعد یوم  ـالم البالغ من العمر ش ھبة سـ
ـاعدھم في إنقاذ طفلھم من الورم الخبیث الذي  ــنعاء بحثا" عن من یسـ ــمة ص ـفیره إلى العاص حیث تم تسـ

وعمره ال یتعدى الشــھرین فیما وصــل ھذا الورم الســرطاني الخبیث إلى عینھ الیســرى لیحرمھ أصــابھ  
حتى الرؤیا والراحة والنوم وأوضــح تقریر طبي" بأن الطفل موســى یحیى ھبة ســالم یعاني من ورم في 

ً وتتطلب الع الج عینة ویلزمھ إجراء عملیة في مركز متخـصص في األورام الـسرطانیة فحالتھ متعبة جدا
ــح األطباء إجراءھا في  ــریع ونص ــكل س ــؤ حالتھ ویحتاج الطفل إلى إجراء عملیة بش ً قبل أن تس ــریعا س
اقرب وقت ممكن, والمشــكلة أن أســرتھ من األســر الفقیرة وإمكانیاتھا التســمح لھا بدفع تكلفة مثل ھذه 

ـاعدة ومد ید العون العملیة أو اإلشـعة المقطغیة وناشـدت أسـرتھ الطفل أھل الخیر والقلوب الرحیمة ب مس
 .إلنقاذ أبنھم من ھذا المرض الخبیث

    ـارة بمدیریة العدین   :2019سـبتمبر   17إب وفاة المواطن "ھزاع عبدهللا فرحان" من أھالي منطقة الس
بعد اسبوع من المعاناة بمستشفى جبلة بعد إحراق جسده من قبل زوجتھ بعد خالفات   ،غرب محافظة إب

  ع وأغرب الجرائم الناجمة عن الخالفات الزوجیة بمحافظة إب.بینھما في واحدة من أبش

    ـابة أكثر من   :2019ســـبتمبر   19لحج ـائیة طبیة بلحج عن إصــ ـفت إحصــ من المواطنین   230كشــ
خالل النصــف األول من شــھر ســبتمبر الحالي وقدرت   ،بمرض الكولیرا في مختلف مدیریات المحافظة

 250بأكثر من    ،ل الفترة نفـسھا في مختلف مدیریات المحافظةاإلحصـائیة عدد المصـابین بالكولیرا، خال
ـاً  ــخصـ ـابة بالمرض ،ش ــلت إلى    ،حلت مدیریة تبن في المرتبة األولى بعدد حاالت اإلصـ  80والتي وص

ً بـ    ،حالة إصابة 40تلتھا مدیریة طور الباحة    ،حالة بینما تساوت   ،إصابة  28وحلت مدیریة حالمین ثالثا
ـابینمدیریتا الحوطة والمق ـابة في كل مدیریة  20والتي وصـــلت أعدادھم إلى    ،اطرة بعدد المصــ  ،إصــ

القبیطة والمالح   ،حالة 12الحد    :وتفاوتت أعداد المصـابین في بقیة مدیریات المحافظة على النحو التالي
فیما مدیریة  ،ومدیریة حبیل جبر ویھر حالتان ،حاالت  7ویافع   ،حالة 12المســیمیر وردفان   ،حالة 11
  .فلحي حالة واحدة فقطالم

    قال مدیر عام مكتب الصـــحة والســـكان بمحافظة أبین د/ جمال أمذیب إن  :2019ســـبتمبر   19أبین
تشـفى الرازي، لكن ال وجود لتكییف في قـسم الوالدة، "وھذا قد یكون الـسبب  األجھزة الطبیة متوفرة بمـس

بة وفاة الموالید" وأضـاف نعمل على توفیر األجھزة وإصـالح التكییف في قـسم الحاضـنات   في ارتفاع نـس
والتولید وســـــنتخذ اإلجراءات الرادعة تجاه المتقاعســـــین عن أداء مھامھم، ونعمل جاھدین على توفیر 
نقوم بفتح  تشـفى، وـس تلزمات الطبیة، كما أننا لن نرضـى بالتـسیب اإلداري والمالي في المـس األدویة والمـس

دت إلى ھذه النســبة المرتفعة من الوفیات» كما أشــار د. محضــر تحقیق بالواقعة لمعرفة األســباب التي أ
أمذیب إلى أنھ ســیتم افتتاح قســم الحاضــنات والموالید بمســتشــفى زنجبار المركزي «لیؤدي دوره على 
أكمل وجھ تجاه المواطنین، ونســعى إلى ترفیعھ لیكون مســتشــفى عام من خالل مخاطبة وزارة الصــحة 

  .الشھید محنف بمدیریة لودروالسكان بعد أن تم ترفیع مستشفى 

    ـفوف المواطنین   :2019سـبتمبر   20أبین قال مواطنون ان حمى الضـنك تنتشـر وبشـكل كبیر بین ص
وأصـیب المئات بھذا الوباء في األیام القلیلة الماضـیة في مدیریة لودر بمحافظة أبین وبین المواطنین إن 

ـفى محنف بمدیریة لودر اسـتقبل أكثر من  ـابة بحمى الضـنك وال یسـتطع اسـتقبال حالة م  150مسـتش ص
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الحاالت الجدیدة التي وصلت من المدینة وعدد من القرى وتم تحویلھا الى العاصمة عدن ومدینة زنجبار 
حالة وناشـــــد المواطنین وزارة الصـــــحة ومكتبھا في المحافظة والســـــلطة المحلیة   80وھي أكثر من 

ــرعة التحرك ــة والمنظمات الخیریة سـ ـار الوباء الذي یفتك بالمواطنین   والجھات المختصـ إلیقاف انتشــ
  .ودعم مستشفیات المنطقة باألدویة

    أطلقت منطقة الحصــن في مدیریة خنفر بمحافظة أبین نداء اســتغاثة عاجل   :2019ســبتمبر   20أبین
حیث   ،إلى الـسلطة المحلیة في المحافظة والمدیریة والمنظمات الدولیة بعد تفـشي وباء خطیر في المنطقة

أفاد مواطنین بان منطقة الحصــن وتحدیدا في حي خبت البقر تشــھد تفشــي وباء خطیر أودى بحیاة طفل 
ـابة بعض أفراد األســرة احدھم حالة حرجھ تم إســعافھ إلى عدن ووجود بعض حاالت متفرقة في  وإصـ

ـار إلى أن ھذا الحي تسـوده برك الصـرف الصـحي المفتوحة بل وبعضـھا تصـرف   ،أرجاء الحي إلى یش
  الشوارع وھذه احد األسباب التي تساعد في انتشار الوباء

    أفاد ســكان محلیون وعدد من التجار بان أغلقت ملیشــیا الحوثي أكثر من   :2019ســبتمبر    21صــنعاء
صــیدلیة في العاصــمة صــنعاء، بذریعة مخالفتھا لمعاییر مزاولة المھنة وقال مصــدر في وزارة  500

المكلفة بتنفیذ المعاییر تطبیقھا نزلت إلى ألف صــیدلیة في مدیریات الوحدة   الصــحة، أن اللجان المیدانیة
ــبعین والتحریر والثورة وآزال ــبط    ،والسـ ــیفین إلى انھ تم ضـ ــیدلیة مخالفة وإحالتھا إلى  500مضـ صـ

الشـؤون القانونیة لتحدید العقوبات والغرامات المالیة طبقا للقانون، تحت ذرائع واھیة واوضـح المصـدر 
ملیشـیا تتحجج عملیة ضـبط الصـیدلیات إلى عدم وجود تراخیص عمل ومؤھالت وشـھادات مزاولة ان ال

  المھنة إلى جانب بیع أدویة حكومیة ومھربة حد زعمھ.

    ـار   :2019ســبتمبر    24تعز ـادر طبیة أن ھناك تزاید في تســجیل حاالت وفاة جراء انتشـ أفادت مصـ
وناشد أطباء وناشطون في   ،ة خدیر بریف محافظة تعزحمى الضنك والكولیرا بین السكان، بمدیریة دمن

المنظمـات الحقوقـیة بســـــرـعة إنشـــــاء مركز متخصـــــص لمواجـھة ـھذه األوبـئة التي تفـتك بـالمئـات من 
وأوـضحت المصـادر إن ثماني حاالت توفیت نتیجة  ،المواطنین ومكافحتھا وحمایة الـسكان من مخاطرھا

ـابة بحمى الضـــنك، وســـتَ حاالت توفیت بم  ،رض الكولیرا في المدیریة خالل أقل من أســـبوع اإلصــ
حالة إصـابة بحمى  283حالة اـشتباه باإلصـابة بالكولیرا، فیما تم تـسجیل    1433وأضـافت أنھ تم تـسجیل  

ویعزو بعض المختصـین   ،الضـنك في مناطق كثیرة من المدیریة، وسـط إمكانات صـحیة وطبیة محدودة
ـار الوباء بین الســـكان؛ النقطاع ٍ عادة ما تكون   ســـرعة انتشــ الطویل لمیاه الشـــرب وتخزینھا في أوان

ـاـقل للوبـاء ویعـاني القطـاع الصـــــحي في الیمن من   ،مفتوـحة، مـا یوفر المنـاخ المالئم لتكـاثر البعوض الن
م، والذي 2014تدھور حاد جراء الصــراع المتفاقم منذ االنقالب على ســلطة الدولة في ســبتمبر/ أیلول  

  ألمراض وإغالق عدد كبیر من المرافق الصحیة.أدى إلى تفشي األوبئة وا

    توفي مواطن الثالثاء وأـصیب بقیة أفراد أـسرتھ إثر تعرـضھم لإلصـابة بوباء  :2019ـسبتمبر   24ذمار
ــرق غربي محافظة ذمار وأفاد مصــدر محلي بإن الحاج   ،الكولیرا الذي اجتاح المنطقة بمدیریة جبل الش

رـضھ لإلصـابة بوباء الكولیرا فیما أـصیب بقیة أفراد أـسرتھ البالغ "علي الـشیعاني" توفي یوم أمس بعد تع
أطفال في منطقة الدحقة الشـعاب بقریة بني رویة بمدیریة جبل الشـرق غرب محافظة  3بینھم   5عددھم 

ـابین إلى مركز الجمعة الطبي القریب من المكان، في ظل   ،ذمار ـادر، إنھ تم نقل المصـ ـافت المصـ وأضـ
دھور للقطـاع الصـــــحي ـاء الكولیرا ـت ـافحـة وب ة الالزمـة لمك ل واألدوـی ـالـی ـالي   ،وانعـدام المح ووجـھ األھ

ــتجابة لمكافحة وباء  ــدات للمنظمات المحلیة واألجنبیة والجھات المعنیة بتقدیم األدویة والمحالیل اس مناش
  الكولیرا الذي اجتاح المنطقة.
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    ــنعاء ــبتمبر    26ص ـفى ال :2019س ــتشـ ــمة االخطاء الطبیة واالھمال في مس علوم والتكنولوجیا بالعاص
ـابقا أسـرة  صـنعاء یتسـببان بوفاة األسـتاذ/ محسـن محمد العلفي امین عام كلیة التجارة بجامعة صـنعاء س
محســن العلفي تؤكد ان الراحل اجریت لھ عملیة اســتاصــال للطحال قبل قرابة شــھر اعقبھا مضــاعفات 

ـشخیص الطبیب الجراح قرر لھ عملیة اخرى على اثرھا اـسعف إلى المـستشـفى یوم أمس االربعاء وبعد ت
صباح الیوم الخمیس، ولالسف لم تجرى لھ العملیة واھملت  6طارئھ وادخالھ غرفة العملیات الساعة الـ  

ــ    12حالتھ نحو  مســاء إلى   5ســاعة من موعدھا المحدد حتى ارتقت روحھ الیوم الخمیس الســاعة الـــــ
یطالبون الدكتور طھ المتوكل وزیر الصـحة بتكلیف لجنة خالقھا اھالي واقرباء واصـدقاء محسـن العلفي  

ـفى العلوم والتكنولوجیا للتحقیق في القضــیة لیس من أجل العلفي فقط وانما حفاظا  مختصــة إلى مســتشـ
 على أرواح المرضى التي تفتك ارواحھم بسبب االخطاء الطبیة او االھمال.

    ء الكولیرا عاودت إنتشـارھا بمحافظة إب قالت مصـادر طبیة إن موجة من وبا  :2019ـسبتمبر   27إب
ـابة والوفاء بالوباء بعدد من البلدات والقرى بالمحافظة ــجیل عدد من حاالت اإلصـــ وقالت   ،في ظل تســ

ً للوباء،  ً جدیدا ـارا ًت انتش ـادر طبیة أخرى إن المراكز الصـحیة في عدد من مدیریات المحافظة سـجل مص
ات من بینھا مدیریات" الظھار، ریف إب، جبلة، وتم رصـــــد إصـــــابة العشـــــرات في عدد من المدیری

وتشیر التقاریر األممیة للوباء إن محافظة إب تأتي في صدارة المحافظات   ،السیاني، فرع العدین، القفر"
ـابة والوفاة بوباء الكولیرا وأوبئة أخرى اجتاحت المحافظة الخاضــعة لســطات  من حیث معدالت اإلصـ

  ل للمنظومة الصحیة ونھب الحوثیین للمساعدات الطبیةملیشیا الحوثي في ظل انھیار كام

    ـادر طبیة إن بأن طفلة تدعى "دیما ماجد قاســم قائد" أربعة أعوام   :2019ســبتمبر   27إب قالت مصـ
وتنمي إلى قرـیة جعران عزـلة المقـاطن ـمدیرـیة ریف إب توفـیت مســـــاء أمس بوبـاء الكولیرا في إـحدى 

ــادر  ،بلدات مدیریة ریف إب فإن الطفلة المتوفیة كانت قد وصــــلت المركز الصــــحي   وبحســــب المصــ
ـابة بالوباء وبحالة كبیرة من الجفاف لتتوفى بعد وصــولھا بوقت قصــیر ـفت   ،بالمقاطن وھي مصـ وكشـ

ـاء ماجد قاسـم عام ووالدتھن ـقیقتھا میس ـابة ش ـادر عن إص أصـبن بوباء الكولیرا ونقلن إلى مركز   ،المص
  لمعالجة الكولیرا بمدینة إب. المقاطن الصحي ومن ثم نقلن إلى مركز

    احتجزت ملیشـیا الحوثي شـحنة جدیدة من االدویة في مطار صـنعاء الدولي   :2019أكتوبر   1صـنعاء
خاصة بمنظمة اطباء بال حدود وقال مصدر في المطار ان الملیشیا تحتجز شحنة جدیدة من االدویة التي 
 ،وصلت عبر طیران االمم المتحدة منذ اكثر من اسبوع بحجة ان االدویة غیر صالحة لالستخدام االدمي 

ابل اكد مصـــــدر من المنظمة الدولیة طلب عدم ذكر اســـــمھ بحجة انھ غیر مخول في الحدیث وفي المق
 ،لإلعالم ان الشحنة المحتجزة االن في المطار صالحة لالستخدام وتحمل تاریخ معلوم النتھاء الصالحیة 

ــیا الحوثیة طلبت منھم اعادة بعض االصــناف بحجة ان الوضــع الصــحي  ـار المصــدر " ان الملیش واشـ
  لیمن ال یحتاجھا في الوقت الذي یفتقر السوق لھذه االدویة الخاصة بعالج بعض االمراض المزمنة.با

   انتشــر بشــكل كبیر وتفشــي مخیف وباء الكولیرا بمنطقة صــالح الدین بمدیریة  :2019أكتوبر    5عدن
وعبر اھالي   ،في ظل الصمت المریب من قبل السلطة المحلیة بالمدیریة والمحافظة ،البریقة بمدینة عدن

حالة تأكدت اصابتھم  28المنطقة عن قلقھم الشدید من ازدیاد عدد المصابین بالكولیرا والذي بلغ عددھم 
ـفى صــالح  -حاالت في الیوم الواحد    7اي بمعدل    ،بھذا الوباء القاتل ـائیات طبیة بمســتشـ حســب احصـ

وقد أكد القائمون على مركز عالج اإلســـھاالت المائیة التابع لمنظمة الصـــحة العالمیة وبدعم من   ،الدین
ــكل  ـفى صــالح الدین أن عدد الحاالت یزداد یوما عن یوم وبش الوكالة االمریكیة للتنمیة الدولیة بمســتشـ

یرین الى ان ھذا المركز یقدم خدمات كبیرة لحاالت اإلـسھاالت المائیة الح  ،مخیف كما   ،ادة والكولیرامـش
ل  ـاجـات المركز الملحـة قـب د رفعوا جمیع احتی ـانھم ـق ـادوا في حـدیثھم ب ـاریخ  3اف ـام اي من ت / 10/ 1ای
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ــحة العالمیة2019 ـابة مما   ،م الى منظمة الصـ ــرة نظرا الزدیاد الحاالت المصــ كما طالبوا بزیادة االسـ
ولكن لم یتم التجاوب   ،ان فیھ السریراضطر بھم الى فتح قسم اخر بجانب ھذا القسم الذي یتشارك مریض

من جانبھم اطلق اھالي   ،مع ھذه الطلبات التي نفدت من مركز اإلـسھاالت المائیة بمـستشـفى ـصالح الدین
المصــابین بداء الكولیرا في المنطقة نداء اســتغاثة عاجل الى منظمة الصــحة العالمیة المســؤولة عن ھذا 

باإلســراع   ،لصــحة العامة ومكتب الصــحة العامة في المحافظةالمركز والى الجھات المســؤولة بوزارة ا
والعمــل على رفــد ھــذا المركز ودعمــھ بــاالحتیــاجــات  ،في انقــاذ ارواح المواطنین في تلــك المنطقــة

ـارع   ،الضـروریة الالزمة ـابین بھذا الوباء الفتاك نظرا لتس لكي یتسـنى احتواء ذلك الكم الكبیر من المص
ــبب لھ ھي برك میاه االمطار الراكدة الكبیرة والتي مازالت موجودة ولكو  ،انتشـــاره في المنطقة ن المسـ

ــالح الدین ــي ومقبرة ص ــالح الدین كالملعب الخاص بنادي الجزیرة الریاض وھذه   ،في بعض مناطق ص
االماكن كبیرة وواسعة وھي بحاجة الى تكاتف الجھود لشفط كمیة المیاه الھائلة منھا والقضاء على سبب 

ــیة اطلقت حملة شـــفط میاه االمطار بجھود ذاتیة من ابناء الج  ،المرض دیر ذكره انھ خالل االیام الماضـ
وصـندوق النظافة  ،صـالح الدین في الداخل والخارج وبمسـاعدة مؤسـسـة المیاه والصـرف الصـحي عدن

ین المدینة عدن وقد تم التخلص من میاه االمطار في بعض مناطق واحیاء صـالح الدین ولم یتبق  ،وتحـس
حیث لم یـستطع ابناء المنطقة شـفطھا وازالتھا النھا تحتاج الى عدد  ،ـسوى االماكن التي اـشیر الیھا سـابقا

ـفط المیاه ما ادى الى تأخر العمل وتلوث المیاه الراكدة في تلك المنطقة التي انتشـر   ،كبیر من سـیارات ش
ـفطمطالبین الجھات المعنیة رفد المنطقة بأكبر عد  ،فیھا وباء الكولیرا ــیارات الشــ ــیتم   ،د من سـ كما وسـ

ــعة لالماكن التي تم التخلص من المیاه الراكدة  ــبابي و نظافة واســ خالل االیام القادمة حمالت رش ضــ
  .فیھا

    أثنـاء  بوفـاة مواطـنة من محـافـظة تعز  ،الیوم األثنین ،تســــــبب خطـأ طبي فـادح :2019أكتوبر   7تعز
ـفیات وقال ــتشـ ــماعیل فارقت   إجرائھا عملیة جراحیة في إحدى المس مصــدر طبي" إن المواطنة نجاة إس

ـفى اإلســراء بمحافظة تعز، إثر عملیة جراحیة تســببت في نزیف حاد بعد قطع إحدى  الحیاة في مســتشـ
ألف  350أوردتھا وأكد المصـدر" أن المواطنة أجرت عملیة جراحیة للغدة الدرقیة في المسـتشـفى بمبلغ  

  .مستشفاه لإلمكانیات الالزمة إلجراء ھذا النوع من العملیات لایر، على ید مالك المستشفى الذي یفتقد

    ــنعاء ــبب في قتل زوجة   :2019أكتوبر   9صـ الدكتورة ایمان جارهللا (عیادتھا في شـــارع تونس) تتسـ
ة  ة من طبیـب ة طبـی ـارـث ـال في عمر الزھور في ك ة اطف ـا وتیتیم ثالـث دبعي" أم وطفلھ د اـل المواطن "ســـــعـی

ـاعفة (ابر طلق) لتسـریع الوالدة بما تسـبب في تفجیر انتھازیة بعد ان اقدمت عل ى اعطائھا جرعات مض
الضــحیة ذھبت باقدامھا لعمل الفحص الدوري للحمل وســبق ،رحم االم ونزیفھا حتى الموت ووفاة طفلھا

لھا ثالث والدات لم تكن متعسـرة ولكن جشـع الدكتورة في غیاب رقابة الدولة على دكاكین الطب تسـبب 
ة الطبیة والخسارة الفادحة السرة من ثالثة اطفال وكان االحرى بھا تحویلھا إلى اي مستشفى بھذه الكارث

    .لدیھ االمكانیات لعمل فحوصات واذا اقتضت الحالة اجراء عملیة قیصریة آمنة لالم

    باقتحام قـسم الطوارئ   ،أقدم مـسلحون مجھولون في الثامنة من مسـاء ھذا الیوم :2019أكتوبر    18تعز
ین  ،مسـتشـفى الثورة في تعز، وقتلوا أحد المرضـى في ِ ثم الذوا بالفرار افاد احد   ،وأصـابوا أحد الممرضـ

لھذا یبدو أن الفوضـى في تعز لن تتوقف عند   ،المواطنین بإن القتلة والقتیل ینتمون إلى إحدى الملیشـیات
   .ھذا الحد

    ـفیات الحكومیة :2019أكتوبر    19تعز لتدھور   اعلن في محافظة تعز عن اغالق اقدم واكبر المســتشـ
ـفى الثورة العام في مدیریة القاھرة وسـط  ان  حیث اكد مصـدر طبي  ،الوضـع االمني في المحافظة مسـتش

مدینة تعز، علق عملھ، عقب قیام مـسلحین باقتحام قـسم الطوارئ وتصـفیة أحد الجرحى وإصـابة ممرض 



 2019 السنويالتقرير     

   
  

 
 

 325من  242صفحة رقم  (NFHR)صادر عن امللتقى الوطين حلقوق االنسان  
 

 ،لتعلیق ایقاف العمل في جمیع األقســام؛ حفاظا على ســالمة الكادر ونزالء المســتشــفى في قدمھ وشــمل ا
فإن خالفا نشــب بین مواطنین في حي الســواني تســبب بمقتل مواطن وإصــابة   ،وحســب الراویة االمنیة

ـفى برفقة مسـلحین واقتحموا قسـم الطوارئ وقاموا   ،آخر وأن أحد أھالي المجني علیھ وصـل الى المسـتش
إلى ذلك وجھت الـسلطة المحلیة في محافظة تعز   ،ة الجریح، باإلضـافة إلى إصـابة أحد الممرـضینبتصـفی

وذكر إعالم شـرطة   ،بسـرعة ضـبط المتورطین في حادثة اقتحام مسـتشـفى الثورة وتصـفیة أحد الجرحى
تعز أن وكیل المحافظة عبد القوي المخالفي وجھ بإطالق حملة عســكریة بإشــراف مدیر عام الشــرطة 

كما وجھ المخالفي بســرعة التنســیق مع قائد المحور   ،لمتابعة ومالحقة وضــبط المتورطین في الحادثة
ـفى الثورة ورفع تقریر حول الحادثة   ،ومدیر عام الشـرطة والتحقیق مع قائد وأفراد حراسـة بوابة مسـتش

لحة تشـفى الثورة اصـبح ھدفا للجماعات المـس حام وقتل العدید وكثیرا ما تعرض لالقت جدیر بالذكر ان مـس
من النزالء في اروقـتھ كمـا تعرض رئیس الھیـئة احـمد انعم لالعـتداء ولمتســـــلم وكیـلة المحـافـظة اـلدكتور 

ــلحین ــتشـــفى. ھذا التعلیق لمشـــفى الثورة والذي یقدم خدماتھ مجانا   ایالن من اعتداءات المسـ على المسـ
تشـف تفید من توقف خدماتھ الطبیة المـس یات االھلیة التي تتأثر اعمالھا ببقاء للمواطنین وجرحى الحرب یـس

  .المستشفى الحكومي مفتوحا امام عامة الناس

    افادت مصادر طبیة إن الطفلة "أمة الرحیم أحمد" من أبناء قریة الحرف بعزلة   :2019أكتوبر    20إب
ر وبحـسب المصـاد   ،بني قیس في مدیریة الرضـمة ـشمال ـشرق إب توفیت متأثرة بإصـابتھا بداء الدفتیریا
  فقد نقلت الطفلة بعد إصابتھا من قریتھا إلى مستشفى ناصر الحكومي بمدینة إب.

   ل أـحد الموظفین وجرح أخر داـخل  :2019أكتوبر   22مـأرب ـاء االثنین على قـت ً مســــ دم مســـــلحـا أـق
ـفى ھائل وسـط مدینة مأرب ـفى   ،اثر خالف نشـب بینھ وبین الموظف ،مسـتش وافاد احد موظفي المسـتش

فیما اكد   ،مكن من الھروب الى منطقة أخرى وتم التســـتر علیھ من قبل أحد المقربین الیھالى ان القاتل ت
  .مصدر امني بأن االجھزة االمنیة القت القبض على القاتل

   أقدمت ملیشـــیات الحوثي على إغالق مســـتشـــفى "أطباء بال حدود" بمدیریة   :2019أكتوبر   24حجة
ـابی ـادر محلیة أن ملیشـیات عبس في محافظة حجة في وجھ المرضـى المص ن بحمى الضـنك وأكدت مص

الحوثي منعت العاملین في المســـتشـــفى، من اســـتقبال أي حالة مرضـــیة بحمى الضـــنك من أبناء عبس 
ـفى، جاء من أجل تفریغھا  ـادر أن إغالق الحوثیین للمســتشـ والمدیریات المجاورة لھا وأوضــحت المصـ

ــكل لجرحاھم الذین تزایدت أعدادھم جراء المواجھات ا ً بش ــنك مؤخرا ــر مرض حمى الض ألخیرة وانتش
كبیر بین المواطنین من أبنـاء ـمدیرـیة عبس والـمدیریـات المجـاورة لھـا، وأطلق الســـــكـان ـنداء اســـــتغـاثة 

  للمنظمات اإلنسانیة إلغاثة المواطنین وتقدیم المساعدات الطبیة.

   ــوقھ إلیھا قدرھا، لتقع  :2019نوفمبر    3عدن ــة اإلھمال الطبي، ذلك   لم تكن الضــحیة تعلم ما یس فریس
ا یطارد العدید من المرضـى حتى في المسـتشـفیات والمسـتوصـفات الخاصـة، رغم المبالغ  الذى بات شـبحً

ّ أن كادرھم الطبي ضعیف ومُھمل وقالت سالي أدیب في معرض   ،الھائلة التي یقبضوھا من المریض إال
یبت بحرق عمیق بسـاقھا األیمن عند إجراء ُ ھا لعملیة تكیسـات في المبایض بمـستوصف ـشكواھا" أنھا أـص

حویالت بمدیریة المنـصورة في العاـصمة عدن وأكدت سـالي" بأنھا لم تكن تعلم ما قد یـصیبھا أثناء ذلك، 
حیث أنھ كان جھاز كھربائي تحت سـاقھا ولم یراه أحد من الكادر الطبي، رغم أن عددھم یتجاوز خمـسة 

ق عمیق بسـاقھا وتابعت سـالي أدیب، لم أشـعر باأللم نتیجة أشـخاص في غرفة العملیات، ما أصـابھا بحر
تخدیري إلجراء العملیة، إال بعد انتھاء العملیة شـعرت ببعض النغزات بسـاقي وعندما رؤیتھا اتضـح أنھ 
حرق عمیق بسبب نسیان جھاز كھربائي تحت ساقي أثناء إجراء العملیة وأضافت، أن مدیر المستوصف 

ً حین اشــع ـاكنا ـاء فعل، ما یثبت عدم مســؤولیتھ وقلة لم یتحرك سـ اره بذلك ولم یقل ســوى قدر هللا ماشـ
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ً من إھمال  مباالتھ بأرواح المرضــى وأشــارت، رغم أختیارانا إلجراء العملیة بمســتوصــف خاص خوفا
ــفیات الحكومیة، ولكن أصــــبحت الحكومیة والخاصــــة ال یوجد بینھم فرق من ناحیة اإلھمال  المســــتشــ

وبعد مرور ـشھر من العالجات للحرق مـستوصـف الحویالت لمعالجة الحرق   ،يوالضـعف بالمجال الطب
ً نتیجة قلة خبرتھم؛ ما زاد من تفاقم الجرح وزیادة الم المریضـة   ،لم یأتي أي تحسـن بل أزاد األمر سـوءا

وقال زوج المریضــة محمد الھاللي، إنھ اضــطر إلى تبلیغ قســم شــرطة المنصــورة بعد مرور شــھر من 
، الذي لم تأتي أي نتیجة تثناء رغم معالجة المســتوصــف لھا، وبعد أن دخل في مشــاجرة إصــابة زوجتھ

مع الطبـیب لـعدم ســـــمـاحھم ـلھ ـبدخول لرؤـیة كیفـیة عالجھم الحرق اـلذي لم یلتئم حتى الیوم، قرر إبالغ 
وتابع الھاللي، إن قســم الشــرطة أكدوا لھ أن ھناك الكثیر من الشــكوى من المســتوصـف   ،قســم الشــرطة

ــة   ،تیجة إھمال الكادر الطبي وعدم مســؤولیة مدیر المســتوصــفن وطالب الھاللي من الجھات المختص
  بإیقاف المھزلة الذي تمارسھا المستشفیات والمستوصفات الحكومیة و الخاصة بحق المواطنین.

   ـفیات مدینة عدن   :2019نوفمبر    3عدن یشـكى ویتجرع االلم العدید من مرضـى السـرطان في مسـتش
ـفیات، مما من أدى ذلك إلى تفاقم معاناتھم جراء وذلك   بســبب االھمال الذي ھو من قبل كوادر المســتشـ

ذلك ویعتبر تغیب األطباء عن متابعة حاالت المرضــى في أثناء فترة اللیل احدى ابرز الصــعوبات التي 
تیره یعرضــھم للخطر وتســتمر و  ،یعانیھا المرضــى فعدم االھتمام بمواعید جرعات المحددة للمرضــى

ً بــــــــعــــــــد اآلخــــــــر. ـا ـاه كــــــــل یــــــــم مـــــــ ـانـــــــ ـــمــــــــعـــــــ   الـــــ
ــغیره من عمرھا تبلغ   ــرطان العقد اللیمفاویھ وھو   9لیلى عوض فتاة صـ اعوام من عمرھا تعاني من سـ

 ً نوع من الســـــرطـانـات التي تؤثر على الجھـاز اللمفـاوي تقول ببراءة عمرھـا والشـــــجـاـعھ انـا متعـبھ ـجدا
ً عني ف انا اشـعر بانني كبرت بسـبب ھذا الخبیث فاھلي ال جسـمي ال یتحمل الكیماوي لكن اتجرعھ غصـبا

ــنظل بھذا الحال ارحمونا ــبب راتب ابي المتوقف الى متى سـ ــتطیعون الخروج خارج عدن بسـ ھذا ،  یسـ
وقالوا إنھم «باتوا في   ،وشـكى عدد كبیر من مرضـى السـرطان من شـحة األدویة التي یتعاطونھا للعالج

ـفى لســـرعة توفیرھا»   ،وضـــع صـــعب، جراء نقص ھذه األدویة دون أي مبادرة من إدارة المســـتشــ
ــتشــفى الذي بات وضــعھ غیر مالئم مع قلة األدویة ونقص الدعم  وتضــاعفت معاناة المرضــى في المس

ــى الحكومة والمنظمات الدولیة، مـســ  ــرطان، وحمل المرضـ ؤولیة رعایتھم الخارجي الممكن لعالج السـ
ــرض.  ــمـــ ــم الـــ ــكـــ ــھـــ ــي أنـــ ــتـــ ــم الـــ ــھـــ ــتـــ ــحـــ ــى صـــــــ ــلـــ ـفـــــاظ عـــ ــحــــ   والـــ
الطبیب " زكي حمدي " اخصـائي في المركز الصـحي في عدن صـرح لتحدیث تایم ان الوضـع الصـحي 

ــبح كارثي  ــر    للغایةفي المحافظة اص مثالً ھم یعانون ھذا   العربیةاكثر الیمنیین اللذین في جمھوریھ مص
ً في   ذلكالمرض اكثر من اي مرض آخر من    والمشــــكلة  األخیرة  اآلونةالخبیث الذي اصــــبح كثیر جدا

االكبر ان االغلب ال یسـتطیعون عالجھ بسـبب الوضـع المادي المتردي الذي یعصـف بحال اكثر االسـر 
في ذلك اضـافة الى جلب   المرجوةاظن ان مراقبھ الـصیدلیات وماتبیع من ادویھ یعتبر من افـضل الحلول  

لعل بذلك نجد الحلول   المختصـــةوالمســـتشـــفیات   الصـــحةرج بتعاقد مع وزارة  من الخا  األكفاءاالطباء  
لعالج المرضـى بدل مایتم سـفرھم الى خارج البالد والـسعر بیكون افضـل بداخل اراضـي البالد   المرجوة

  اكثر من الخارج.

    لمركزبـعد عملـیة إطالق النـار في ا  طبیـا  أغلق مســـــلحون الیوم الثالثـاء مركزاً   :2019نوفمبر   5تعز 
ـادر أمنیة ــیم جنوبي غرب تعز وأفادت مصــ ــلحة قامت بإطالق النار   :بمنطقة نجد قسـ أن مجموعة مسـ

وإغالق مركز الســـالم الطبي في "نجد قســـیم" الواقع في مدیریة المســـراخ جنوب المحافظة وأضـــافت 
ث یتھم بعد وفاة إحدى المریضـــات وتدعى " فائزة أحمد " حی أن إغالق المركز الطبي جاء  :المصـــادر

ة لھا وإخراج الجنین منھا ومن ثم یالمسـلحون الكادر الطبي بالتسـبب في وفاتھا بعد إجراء عملیة قیصـر
ــتكمال اإلجراءات الطبیة ول فارقت حیاتھا وأشـــار إلى أن األجھزة   اھنكإرســـالھا إلى مركز المدینة السـ
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سلحین وما تزال التحقیقات جاریة األمنیة قامت بالتحرك إلى مكان الحادثة وحمایة المركز الطبي من الم
  حیال القضیة 

    ــرق الحدیدة، وفاة   :2019نوفمبر   5الحدیدة ــحیة في مدیریة الجراحي، شـ ــلطات الصـ  18أعلنت السـ
وأفاد مكتب الـصحة في المدیریة في بیان   ،ـشخص جراء إصـابتھم بحمى الـضنك خالل أقل من أـسبوعین

أكتوبر 21حـاـلة خالل الفترة من  18ریـا، ارتفـعت إلى  ـلھ إن "ـعدد الوفیـات بوبـاء حمى الضــــــنك والمال
ــي، وحتى ــلت   3الماضـ ـابة والتي وصـ ــجیل مئات حاالت االصــ ـاف أنھ تم تسـ نوفمبر الجاري" وأضــ

ـفى الحكومي في المدیریة، ومراكز صـحیة خاصـة وأخرى ریفیة خارج المدینة وانتشـر الوباء   ،المسـتش
ار كثیف للبعوض، حیث تـشیر المعلومات المیدانیة، أن بالتزامن مع ھطول األمطار على المدیریة وانتشـ 

غالبیة األـسر في المدیریة أـصیبت بالوباء، في ظل غیاب تام للرعایة الـصحیة من الـسلطات الـصحیة في 
المدیریة الخاضــــعة لســــلطات الحوثیین والمنظمات المحلیة والدولیة اإلغاثیة وناشــــد مكتب الصــــحة 

تدخل إلنقاذ مئات المرضـــــى وعمل حمالت رش لمكافحة البعوض الذي المنظمات الدولیة اإلغاثیة، بال
  اجتاح المدیریة بشكل كبیر وساھم بشكل كبیر في انتشار المرض.

   حالة إصابة مشتبھ بھا  486قال مصدر مسؤول الیوم الخمیس إنھ تم تسجیل   :2019نوفمبر    7مأرب
بحمى الضــــنك في مدیریة الجوبة جنوبي محافظة مارب منذ مطلع العام الجاري وفي تصــــریح خاص 
ـاف "عوض الرملي" منسـق الترصـد الوبائي في مكتب الصـحة بمدیریة الجوبة،  للمصـدر أونالین، أض

حالة اـشتباه بحمى الـضنك منذ مطلع  486ـسریعة بالمدیریة، إن المكتب ـسجل ورئیس فریق االـستجابة ال
ً في  66العام في مدیریة الجوبة، منھا   ــر الوباء مؤخرا ــھر األخیرة، قبل ان ینتشــ حالة في الثالثة األشــ

عزلة نجاء بالمدیریة وقال الرملي، إنھ تم إبالغھم مطلع نوفمبر الجاري بوجود حاالت حمى ضــنك في 
ة، وبـعد نزول الفریق المختص قـام بمعـالـجة عزـلة  ـالـمدیرـی ة حـالتین مؤـكدتین 21"نجـاء" ب ة، وإحـاـل حـاـل
تشـفىللرقود   بتمبر بواـسط وأضـاف "الرملي" أن مكتب الصـحة بالمحافظة قدم ـسوائل وریدیة 26 بمـس ـس

ــیتامول وبعض االدویة ال وبعض االدویة الطارئة لمكافحة الوباء، فضــالً  تي تم عن توفیر مغذیات باراس
أیام بالتعاون بین   3توفیرھا بجھد ذاتي من مخصــــص الفریق كما نفذ الفریق حملة رش ضــــبابي لمدة  

ســبتمبر بالمدیریة وأشــار "الرملي" إلى أن المجتمع شــریك في انتشــار  26مكتب الصــحة ومســتشــفى 
ـاھمتھ في الئمة وداعمة تراكم القمامة بشــكل كبیر بالقرب من المنازل، وتوفیر بیئة م الوباء بســبب مسـ

ــتنقعات والتي الیخلو شــــارع  لتكاثر البعوض عن طریق برك المیاه العذبة المفتوحة والخزانات والمســ
ً أن "المشكلة لن  منھا وحمل "الرملي" الجھات الحكومیة مسؤولیة التأخر في تنفیذ حمالت الرش، مضیفا

  املة".بحملة رش ضبابي كامل وعام وشامل في وقت واحد للمدیریة ك تحل إال

    ــبب  10توفت طفلة تدعى "میار عبدالقوي الحكیمي" ال تتجاوز    :2019نوفمبر    8تعز ــنوات بســ ســ
  .اصابتھا بمرض حمى الضنك المنتشرة في مدینة تعز

    ـابتھم بوباء حمى الضــنك مدیریة الجراحي   :2019نوفمبر 14الحدیدة توفى اربعة أطفال بســبب اصـ
/ رغد 3/ انور محمد علي شــعیب.  2  وجوده في الصــوره ادناه)/مھاء نبیل قریش (الم1والضــحایا ھم (

  / نھال عبود سالم موسى)4محمد سالم لطف هللا 

    معظمھم أطفال، فارقوا   60أفادت مصــادر طبیة أن أن أكثر من   :2019نوفمبر 14الحدیدة ،ً شــخصــا
نوب الحدیدة وـسجلت الحیاة خالل األسـابیع الثالثة الماـضیة جراء تفـشي وبائي حمى الـضنك والمالریا ج

حـاـلة وفـاة جراء الوبـاء، في حین تجـاوز ـعدد المصـــــابین بحمى  50ـمدیرـیة الجراحي وـحدھـا أكثر من 
ً، فیما أصـیب   2122الضـنك خالل المدة ذاتھا   ـا ً لمكتب الصـحة بالمدیریة  2961شـخص بالمالریا، وفقا
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لیشــیا، إلى تمدد الوباء نحو وأدى اإلھمال وســوء الخدمات الصــحیة في المدیریة الخاضــعة لســیطرة الم
ـادر مطلعة مكتب الصـحة  10مدینة زبید التاریخیة والتي تبعد نحو   كیلو فقط من الجراحي واتھمت مص

بالمحافظة الخاضـع للحوثیین بالتسـبب بالمأسـاة اإلنسـانیة، مشـیرةً إلى وجود فسـاد كبیر وراء تفاقم أزمة 
لطات الصـحیة نحو الجراحي وتفـشي حمى الضـنك المصـادر أكدت أن منظم ة الصـحة العالمیة قدمت للـس

ملیون لایر، لكن تلك المبالغ لم ترى النور كما كشــفت المصــادر أن موظفي مكاتب الصــحة باتوا  350
ـانیة للمنظمات  10یتلقون   ـاریع إنسـ ألف لایر یمني كل یوم بمســمى بدل إشــراف، مقابل الســماح بمشـ

أن ملیشـیا الحوثي كانت منشـغلة بجمع األموال من المواطنین   الدولیة في المدیریات الریفیة جدیر بالذكر
ونھب االیرادات باســـــم "المولد" حیث كانت تقوم بتعلیق الزینة والشـــــعارات الطائفیة وطالء الجدران 

  باالخضر في الوقت الذي بدأ فیھ الوباء بالتفشي.

    ـابة    :2019نوفمبر 15إب ـادر طبیة في محافظة إب عن وفاة وإصـ المئات من المواطنین، افادت مصـ
ـاء، بوباء الكولیرا وقالت ـار وباء الكولیرا في إب   128أن   ،بینھم أطفال ونسـ ً توفوا جراء إنتشـ  ،مواطنا

ــیفة بإن موجة جدیدة من الوباء ذاتھ عاودت االنتشـــار مجددا في عدد من  منذ مطلع العام الجاري. مضـ
تسجیل عدد جدید من حاالت الوفاة واإلصابات بوباء الكولیرا   ،مناطق المحافظة وأكدت المصادر الطبیة

ـادر، الجھات  في مدینة إب وعدد من المدیریات المجاورة لھا خالل شـھر نوفمبر الحالي وناشـدت المص
الحكومیة المعنیة والمنظمات المحلیة والدولیة بســـرعة التحرك إلنقاذ حیاة ســـكان محافظة إب من وباء 

  ر في مناطق المحافظة كالنار في الھشیمالكولیرا الذي ینتش

    توفي ظھر الیوم, طـفل یبلغ من العمر خمس ســـــنوات متـأثرا بعضـــــة كلب   :2019نوفمبر   25أبین
اصیب بھا قبل عشرین یوما في مدینة لودر بابین وبحسب مصادر مقربة فقد تعرض طفل یدعى " ایمن 

ــرین یوما في مدینة لودر ــة كلب قبل عشــ ــمة عدن لتلقي نقل ع  ،حنین" لعضــ لى اثرھا الى الى العاصــ
  نتیجة إنتشار السم في دماغھ. ،العالج قبل ان یفارق الحیاة الیوم

    عانت الطفلة "حیاة" ذات األربعة عشــــر ربیعا التي تنحدر من اســــرة  :2019نوفمبر   25المحویت
ــرة  .تقطن محافظة المحویت ــبوع مما جعل أسـ ــتعین . آالما واوجاعا طویلھ قبل والدتھا بإسـ زوجھا تسـ

بالقابلة الوحیدة في القریة التي تســـــكن فیھا والتي تبعد عن قریة امھا بحوالي كیلو متر واحد فقط وعند 
وـصول القابلة قامت بـضرب حقنة "الطلق الـصناعي" التي جعلت "حیاه" ذات االربعة عـشر ربیعا تضع 

ھل بالمولود الجدید لم یلبثوا سـوى وبعد فرحة األ ،مولودھا في الحال األمر الذي تسـبب في تمزق الرحم
سـاعتین بعد الوالدة لیفاجئوا باألم التي وـضعت الطفل تعاني من مضـاعفات ـشدیدة نتیجة الوالدة والحمل 

ــمم الحملي ـابة األم بالتس ـاء ووالدة الدكتورة   ،التي عرف بعد ذلك بإصـ ـائیة نسـ ــب أفاده أخصـ وذلك حس
ـابة ھذه الطفل ة التي أصـبحت أما خالل تسـعة أشـھر من زواجھا المبكر افراح الصـعیدي التي أكدت إص

حصــــــلت ـھذه الواقـعة في اـحدى ـمدیریـات محـافـظة المحویت   ،بـالتســـــمم الحملي واـلذي ادى الى وفـاتھـا
وبالتحدید مدیریة جبل المحویت في قریھ "مذبھ" القریبة جدا من قریة اھل الطفلة حیاة حیث ال تبعد عن 

ونتیـجة لـھذا القرب فـقد بلغ خبر الوالدة الى اـھل "حیـاة" اـلذي   .د فقطقرـیھ زوجھـا ســـــوى كیلو متر واحـ 
حضـــروا الى بیت الزوج من أجل الوقوف إلى جانبھا في ھذه الظروف الصـــعبة وھذه ضـــمن العادات 

  .والتقالید الخاصة بالمنطقة، وبالفعل حضروا وعایشوا ھذه المأساة كامل

    ــمبر   1الحدیدة ــكان قریة الجر نتیجة توفى طفل یدعى "مح  :2019دیسـ مد علي عبدهللا رھینھ" من سـ
  أصابتھ بمرض حمى الضنك

   ـابتھا بحمى الضـنك بحي القلوعة وافاد  :2019دیسـمبر    3عدن ـاء الثالثاء متأثرة باص توفیت طفلة مس
وشھدت عدن انتشارا لحمى الضنك مؤخرا   ،مصدر محلي ان الطفلة اسعفت الى المستشفى لكنھا توفیت
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ملفت دون وجود اي تحرك حقیقي لمكافحتھ وسـجلت المسـتشـفیات مؤخرا عشـرات حاالت بشـكل كبیر و
  اإلصابة بالمرض.

    أكدت مصــادر صــحیة في العاصــمة صــنعاء الخاضــعة لســیطرة ملیشــیا   :2019دیســمبر   7صــنعاء
) منذ H1N1حالة إصـابة مشـتبھة بفیروس إنفلونزا الخنازیر (  31وفیات و  8الحوثي اإلنقالبیة تسـجیل  

ــمبرم ــھر الحالي دیس ـادر إن اإلدارة العامة لمكافحة األمراض والترصــد الوبائي   ،طلع الش وقالت المصـ
ـاعفات االلتھاب الرئوي الحاد   11حاالت وفاة و 3ســجلت یوم أمس الجمعة في صــنعاء   ـابة بمضـ إصـ

ــار مرض انفلونزا الخنازیر في صــــنعاء، فیما التزال تســــجل یومیاً   ،)H1N1واشــــتباه (  ویأتي انتشــ
ـابات بوباء الكولیرا، حیث ســجلت صــنعاء یوم الجمعة فقط  ـابة بمختلف   77عشــرات اإلصـ حالة إصـ

في حین أفاد عدد من الســكان بان العاصــمة صــنعاء والمناطق الخاضــعة لســیطرة   ،مدیریات العاصــمة
ً غیر مســبوق لألوبئة واألمراض المنتقلة بالعدوى، نتیجة تردي الخدمات  ملیشــیا الحوثي تشــھد انتشــارا

  الصحیة وفرض ملیشیا الحوثي إجراءات تعسفیة ضد المنظمات الدولیة تحت مبررات وحجج واھیة.

    ألف 56أفادت مصـادر طبیة في العاصـمة صـنعاء عن إصـابة أكثر من ( :2019سـمبر  دی 8صـنعاء (
ـادر أن الوفیات   100حالة اشـتباه بالكولیرا، ووفاة أكثر من  حالة بتعز خالل ھذا العام وأوضـحت المص

ـالغـت ( ـام الجـاري، توزعـت على عـدد (103ب ة خالل الع ) رجالً 37) امرأة و(43) طفالً و(23) حـاـل
) 56328اإلصـــابات المشـــتبھ بالمرض في المحافظة، منذ ینایر وحتى نوفمبر، وصـــل إلى (وإن عدد 

ـابة أو اشــتباه بالمرض مشــیرین إلى أن عدد الحاالت التي   8حالة، إي أنھ كل   دقائق تســجل حالة إصـ
ـابتھا ھو ( ــتبھ إصـ ـائیات مكتب الصــحة، وعززت تقریرھا المدفوع بالبیانات 170یش ) حالة وفق إحصـ

ان: "الكولیرا.. الحرب المفتوحة على تعز"، مضــیفة: "إن الوضــع الصــحي في الیمن متدھور تحت عنو
  ویحتاج إلى تحرك عاجل من قبل وزارة الصحة والمنظمات الدولیة".

    ــمبر   8الحدیدة ــف الجیالني بمحافظة الحدیدة  الطفلة  وفاة  :2019دیسـ ـابتھا   نور احمد یوسـ نتیجة اصــ
  بوباء حمى الضنك.

    ـاء ـادر محلیة إن طفلة توفیت وأصــیب   :2019دیســمبر    9البیضـ آخرین معظمھم من  30قالت مصـ
وحســب المصــادر فإن مرض حمى   ،األطفال بمرض حمى الضــنك في مدیریة ناطع بمحافظة البیضــاء

 30فیما بلغ عدد الحاالت المصـابة بحمى الضـنك    ،الضـنك تسـبب بوفاة طفلة في عزلة مسـور بالمدیریة
ـابة في عزل ــور بالمدیریة معظمھم من األطفالحالة إصــ ـادر أن العدد الیزال في   ،ة مسـ وذكرت المصــ

تجابة الـسریعة في  تزاید في عزلة مـسور بـسبب انتشـار البعوض بكثرة، مضـیفا انھ تم إرسـال فریق االـس
ـادر إلى  ،المدیریة لمعاینة الحاالت ـارت المص أن السـلطة المحلیة أعلنت حالة الطوارئ بعد تسـجیل   وأش

الوفاة واإلصــابة بســبب حمى الضــنك، وتم التواصــل مع محافظ البیضــاء ومدیر مكتب الصــحة  حاالت
  .بالمحافظة، وتم نزول فریق طبي بصورة عاجلة وإعالن حالة الطوارئ في المدیریة

   ــمبر    11عدن ــتشــفى الجمھوریة بصــرف ادویة   :2019دیس ــكا عدد من زارعین الكلى من قیام مس ش
ــص ــتالم المخصـ من األدویة   منتھیة وقال مواطنون نحن زارعین الكلى من محافظة عدن ذھبنا الى إسـ

ـافوا ـفى الجمھوریة واض وجدنا بأن جمیع علب األدویة تالفة وفاسـدة   :من الصـیدلیة المركزیة في مسـتش
عة المســؤولة عن الصــیدلیة فكان ردھا (ھذا الموجود عندنا والذي اســتلمناه من بشــكل فظیع وعند مراج

المخازن المركزیة وإذا ما عجبك اشــتري من الصــیدلیات الخاصــة) مع العلم ان قیمة الجرعة الواحدة 
 UN  والمعلوم ان جمیع ادویتنا توفرھا منظمة  ،الف لایر یمني شھریا80لمدة شھر تكلف الى ما یقارب 

ھل تم إتالفھا عمدا لیتجھ المرضى للصیدلیات الخاصة مناشدین   :یة والتي تقدر بالمالیین واختتموالألدو
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ــبب بتھدید حیاة  ـفى الجمھوریة حتى یكونوا عبرة لمن یتس ــتشـ ــؤولین بمس ــبة المس ــحة بمحاس وزیر الص
  .المواطنین

    الت خالل الیومیین ارتفعت حاالت الوفیات بالحمى الفیروسـیة إلى خمس حا :2019دیسـمبر    11تعز
وافاد احد موظفي الترصد الوبائي بان "اربع وفیات من المواسط والشمیاتین   ،الماضیین في محافظة تعز

باإلضـافة الى حالة من ماویة كانت األعراض علیھم ـسعال وترفع حراري ـشدید وـسعال مدمم ثم الوفاة" 
ت الى المنطقة ونفذت تثقیف صــحي وأوضــح أن فرق االســتجابة الســریعة التابعة لمكتب الصــحة تحرك

وكان الترصـد الوبائي افاد في   ،للمخالطین ورفعت تقریر عاجل للوزارة والصـحة العالمیة والیونسـیف"
ــتباه بالحمیات بلغت   ـابق أن عدد حاالت االشـ حالة مؤكدة بالفحص   2991منھا   ،حالة  6467تقریر ســ

  .2019االت منذ بدایة العام ح 5السریع، بینما بلغ اجمالي عدد الوفیات بالحمیات 

    كشــف مدیر مســتشــفى خلیفة العام الحكومي في مدینة التربة غرب محافظة  :2019دیســمبر    12تعز
تعز الدكتور عبدالرحمن صـــالح عن وفاة أربعة أشـــخاص بمرض انفلونزا الخنازیر خالل األســـبوعین 

إصــابتھا بمرض انفلونزا   حالة مشــتبھ 24الماضــیین وأضــاف صــالح أن المســتشــفى اســتقبل أكثر من 
الخنازیر خالل نفس الفترة وأشـــــار إلى أن ثالث وفیات بالمرض من مدیریة الشـــــمایتین، وواحدة من 
ـابة المشـتبھ بھا توزعت على مدیریات المواسـط والشـمایتن  ًا إلى أن حاالت اإلص مدیریة المواسـط، الفت

  .والمعافر

    ــمبر   13البیضـــاء ــالحي م :2019دیسـ ــعد الصـ ــد مسـ  دیر عام مدیریة ناطع بمحافظة البیضـــاءناشـ
ـانیة ممثلة بمنظمة الصــحة العالمیة ومنظمة الیونســیف بســرعة التدخل لمكافحة حمى  المنظمات االنسـ

مدیریة ناطع م/البیضــاء تمر بوضــع ال یوصــف نتیجة   وافاد الصــالحي ان  ،الضــنك المنشــرة بالمدیریة
بسبب انتشار البعوض   اللحظة بوفاة حالتین ولفت یعود ھذاانتشار وباء حمى الضنك التي ادت حتى ھذه  

  .بالمناطق المجاورة لمدیریة بیحان بكثرة

    ــمبر   13عمران ــمالي العاصــمة صــنعاء أن   :2019دیس ـادر محلیة في محافظة عمران ش أفادت مصـ
ـفى عمران الحكومي من قبل أحد اطباء  ــتشـ ــى في مس ــل ألحد النزالء من المرض خطأ طبیا كارثیا حص

ــتشــفى  ـادر إن األطباء في مس ــتشــفى عمران الحكومي) بالمحافظة  22الجراحة وقالت المصـ مایو (مس
ارتكبوا خطأ طبیا فادحا أثناء إجرائھم عملیة جراحیة ألحد مرضـــــى المحافظة وبســـــبب ھذا الخطأ تم 

یوما مصـــــادر مقربة من المریض "محـمد غولة"  20إجراء عملـیة جراحـیة ثانـیة للمریض في أقل من 
ــیاء  ــتشــفى إال أن األطباء المختصــین لم یتأكدوا من بقاء اش أكدوا انھم أجروا لھ عملیة جراحیة في المس

كفوف" داـخل بطن المریض وأضـــــافوا أن  -من أدوات الجراـحة قـبل الترقیع مخلفین وراءھم "قفـازات 
ً بعد العملیة فقرروا اســعافھ وتفاجأنا بعد    20مریضــھم ظل یتألم لما یقارب ال ـافة لبطن یوما إجراء كشـ

ــيء غریب موجود فیھ مما أجبرھم إلجراء عملیة أخرى حیث تبین بعد العملیة الثانیة ان  المریض أن ش
  .الشيء الغریب ھي كفوف منسیة من أحد االطباء الذین قاموا بإجراء العملیة األولى

    حافظة شــبوة توفت الیوم طفلة مصــابة بحمى الضــنك في مدیریة حبان بم  :2019دیســمبر   14شــبوه، 
حیث افاد مصـدر محلي بان الطفلة "نوف الجیش" توفت نتیجة تعرضـھا لمرض حمى الضـنك المنتشـر 

  .في المدیریة
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  نالحقّ في السك -4
ّ في (الســكن)ســجلت وقائع     )23(توزعت على    ،انتھاك  واقعة  )618(عدد   انتھاك الحق

ّ في السـكن ب (الحدیدة)  سـجلت محافظة حیث   ،محافظة واقعة  )111(أعلى نسـبة في وقائع انتھاك الحق
و   ،واقـعة انتھـاك  )55(ب (صــــــعده)  ومحـافـظة   ،واقـعة انتھـاك )95(ب (ـعدن) تلتھـا محـافـظة   ،انتھـاك

واقعة انتھاك,  )48(ب (تعز)  و محافظة   ،واقعة انتھاك )48(ب  (أمانة العاصـــمة ومحافظة صـــنعاء) 
ـالع)  ومحافظة    ،تھاكواقعة ان )47(ب (إب)  ومحافظة  (حجة) ومحافظة   ،واقعة انتھاك )33(ب (الضـــ

واقعة  )20(ب  (البیضــاء)  ومحافظة   ،واقعة انتھاك )24(ب  (شــبوه) ومحافظة    ،واقعة انتھاك )31(ب 
 ،واقـعة انتھـاك  )16(ب (ذمـار) ومحـافـظة   ،واقـعة انتھـاك )19(ب (حضـــــرموت) ومحـافـظة   ،انتھـاك

(لحج) ومحافظة    ،واقعة انتھاك )12(ب  (الجوف) ومحافظة   ،واقعة انتھاك )14(ب (مأرب) ومحافظة 
ـاك )11(ب  ـاك )9(ب  (عمران)ومحـافظـة   ،واقعـة انتھ ـائع انتھ واقـعة  )8(ب (المھرة)  ومحـافظـة   ،وق

واقـعة انتھـاك, ومحـافـظة  )4(ب (المحوـیت)  واقـعة انتھـاك, ومحـافـظة  )8(ب (أبین)  انتھـاك, ومحـافـظة 
  .واقعة انتھاك )1(ب (سقطرى) قعة انتھاك, ومحافظة وا )4(ب (ریمھ) 

وقائع االنتھاكات المرصـــودة من شـــھر آلخر خالل أشـــھر العام, حیث في حین تفاوتت   
واقعة  )57(ب (أغســـطس) تاله شـــھر   ،واقعة انتھاك  )78() قائمة األشـــھر ب ابریلتصـــدر شـــھر (

(یونیو) واقعة انتھاك, وشھر   )55(ب  (نوفمبر)  واقعة انتھاك, وشھر   )55(ب (مارس)  وشھر   ،انتھاك
وقائع انتھاك,   )39(ب (فبرایر)  وقائع انتھاك, وشـھر   )40(ب (یولیو)  واقعة انتھاك, وشـھر   )41(ب 

ــھر  ــمبر)  وش ــھر  )39(ب (دیس ــبتمبر)  وقائع انتھاك, وش ــھر   )34(ب  (س ب (مایو)  وقائع انتھاك, وش
  .وقائع انتھاك )16(ب (أكتوبر) وقائع انتھاك, وشھر  )16(ب (ینایر) وشھر وقائع انتھاك,  )20(

  

) یوضح توزع وقائع االنتھاكات المرصودة والتي طالت الحقّ في  26الجدول التفصیلي رقم (
  2019السكن بالمحافظات خالل العام 

 االجمالي  دیسمبر  نوفمبر  اكتوبر  سبتمبر  اغسطس  یولیو  یونیو  مایو  ابریل  مارس فبرایر  ینایر المحافظة  م
 48 3 6 9 8 2 12 5 2 0 1 0 0 أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء  1
 95 7 7 3 1 23 21 13 0 4 10 3 3 عدن 2
 48 7 7 7 16 2 1 2 1 1 2 2 0 تعز 3
 111 11 6 6 6 10 12 14 29 3 6 8 0 الحدیدة  4
 19 0 0 0 2 9 2 0 0 0 5 0 1 حضرموت  5
 31 6 2 2 1 1 6 2 0 0 6 4 1 حجھ  6
 8 0 0 0 4 1 0 2 0 0 1 0 0 أبین  7
 55 2 3 2 3 5 3 14 4 0 9 8 2 صعده  8
 11 0 0 0 3 0 1 1 0 2 3 1 0 لحج  9

 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 المحویت  10
 14 1 0 0 3 3 2 2 0 0 2 0 1 مأرب 11
 24 4 4 7 1 1 1 4 0 2 0 0 0 شبوه  12
 12 0 2 0 1 1 0 2 1 2 0 0 3 الجوف  13
 4 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 ریمھ 14
 33 2 5 3 3 9 2 2 1 1 2 3 0 الضالع  15
 9 1 1 1 0 1 0 0 2 0 3 0 0 عمران 16
 20 1 1 0 0 2 2 2 1 2 3 2 4 البیضاء  17
 16 0 0 0 3 2 2 5 0 1 0 3 0 ذمار 18
 8 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 المھرة  19
 47 2 2 2 5 10 13 5 0 2 1 4 1 إب  20
 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 سقطرى  21

 618 50 46 42 60 90 81 78 41 20 55 39 16 االجمالي 
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ّ في السـكن(بلغ ضـحایا انتھاكات     خالل أشـھر العام )  الحق
ــة )2035( عــدد 2019  )368(بلغ األطفــال منھم  ،ضـــــحی
ـاء    ،ضــحیة وتوزع الضــحایا في   ،ضــحیة) 498(منھم  والنسـ

ـالـجدول التفصـــــیلي رقم المحـافظـات على النحو المبین    )27(ب
   :الموضح أدناه

  

) لتوزع ضحایا انتھاك الحقّ في السكن  27جدول رقم (
  2019بالمحافظات خالل العام 

 االجمالي  النساء  االطفال  ذكور  المحافظة  م

أمانة العاصمة ومحافظة   1
 112 27 21 64 صنعاء 

 117 25 19 73 عدن 2
 136 41 26 69 تعز 3
 277 79 53 145 الحدیدة  4
 49 17 9 23 حضرموت  5
 202 44 38 120 حجھ  6
 33 9 5 19 أبین  7
 137 36 29 72 صعده  8
 60 18 11 31 لحج  9

 15 5 2 8 المحویت  10
 14 4 3 7 مأرب 11
 41 12 7 22 شبوه  12
 104 23 18 63 الجوف  13
 14 4 2 8 ریمھ 14
 367 61 57 249 الضالع  15
 30 7 5 18 عمران 16
 75 20 13 42 البیضاء  17
 63 19 11 33 ذمار 18
 8 0 0 8 المھرة  19
 180 47 39 94 إب  20
 1 0 0 1 سقطرى  21

 2035 498 368 1169 االجمالي 

  

بلغت عدد المســــاكن التي تم االعتداء علیھا خالل وقد   
ـام عـدد   ،محـافظـة  )22(منزل توزعـت على  )1008(الع

قـائـمة المحـافظـات من حـیث   (الـحدـیدة)تصـــــدرت محـافـظة 
داء علیھـا ب   ،منزل  )217(ـعدد المســـــاكن التي تم االعـت

 (ـعدن)ومحـافـظة  ،منزل )148(ب   ،(تعز)تلتھـا محـافـظة 
 ،منزل  )83(ب  الضـــــالع)(ومحـافـظة    ،منزل )105(ب 

ــعده)ومحافظة  أمانة العاصــــمة (و    ،منزل )73(ب    (صــ
ب  (اب)ومحـافـظة    ،منزل )67(ب   )صـــــنعـاء  ومحـافـظة

وتوزعت   ،منزل )42(ب  (حـجة)ومحـافـظة   ،منزل )56(
ـاكن التي تم االعتداء علیھا بین المحافظات على  بقیة المســ

  :أدناه )15(النحو المبین بجدول الرسم البیاني رقم 
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(المنازل السكنیة) التي تم االعتداء علیھا خالل ) یوضح 15جدول الرسم البیاني رقم (
  2019العام 

  
    

ــدرت   ،جھة) 11(القائمة باالنتھاك    كما بلغ عدد الجھات   ــیات الحوثي (تصـ ) میلیشـ
 )65(بارتكابھا  (الســلطات األمنیة)  واقعة انتھاك, تلتھا  ) 299(قائمة تلك الجھات بارتكابھا  

ــلحین المجھولین(واقعة انتھاك, یلیھما   (قوات الجیش واقعة انتھاك, و) 52(بارتكابھم    )المسـ
ـادي) ـا  الموالي لحكومـة الرئیس ھ ـابھ ـارتك ـاك, و ) 45(ب ـالف واقعـة انتھ (قوات دول التح

(التشـــــكیالت العســـــكریة والقوات األمنیة التابعة   واقعة انتھاك, و) 38(بارتكابھا    العربي)
(المیلیشـــیات المســـلحة الموالیة   واقعة انتھاك, و) 37(بارتكابھا    للمجلس االنتقالي الجنوبي)

ـادي) ـابھم  لحكومـة الرئیس ھ ـارتك ـاكوا) 36(ب ـابھم   (المواطنین) و ،قعـة انتھ ـارتك ) 29(ب
ـاك ـابـھ   (قوات الجیش الســـــعودي) و  ،واقعـة انتھ ـارتك ـاك) 11(ب ـائع انتھ ـامیع  و ،وق (المج

ـاحل الغربي")  والمیلیشــیات المســلحة المنضــویة تحت مســمى "القوات المشــتركة في السـ
  .اقعة انتھاكو) 3(بارتكابھم  (السلطات الحكومیة) واقعة انتھاك, و) 3(بارتكابھا 

) یوضح عدد الوقائع التي ارتكبتھا الجھات 16جدول الرسم البیاني رقم (
 2019القائمة بانتھاك الحقّ في السكن خالل عام 
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السـكن التي تعرض الحقّ في انتھاك  تفاصـیل عدد من وقائع )17(یوضـح المرفق رقم    
  :على النحو الوارد أدناه 2019خالل العام لھا من عدد من المواطنین / ات 

   ـادرة وبیع منزل مواطن مغترب في  :2019ینایر   2بتاریخ اقدم عدد من مسـلحي میلیشـیا الحوثي بمص
شـرق   المملكة العربیة السـعودیة ویدعى "طارق واسـي ماطري كرد" في قریة المحلتین بمدیریة السـخنة

بذرعـیة ان المواطن یعـمل لصـــــالح دول الـعدوان بل وأمروا وكیـلھ بـعدم التوكل لھ كونھ   ،مدیـنة الـحدیدة
 .مرتزق حسب وصفھم

   قصـفت میلیشـیا الحوثي عدة احیاء سـكنیة في مدینة حیس جنوب مدینة الحدیدة  :2019ینایر   2بتاریخ، 
ت  وقـد ســـــقطـت عـدد من القـذائف على منزل أحـد المواطنین ودمرت ً كبیرة من المنزل وألحـق أجزاء

ً بالغة بالمنازل األخرى  .أضرارا

    قصفت میلیشیا الحوثي عدة احیاء سكنیة في مدینة حیس جنوب مدینة الحدیدة   :2019ینایر    2بتاریخ، 
ت  ً كبیرة من المنزل وألحـق وقـد ســـــقطـت عـدد من القـذائف على منزل أحـد المواطنین ودمرت أجزاء

ً بالغة بالمنا   زل األخرىأضرارا

   ـاء  :2019ینایر   4بتاریخ ـاعة الثامنة من مس افاد سـكان محلیون بان میلیشـیا الحوثي إسـتھدفت عند الس
الیوم منزل مواطن أعمى البصر وزوجتھ مسنة یدعى "عبدهللا علي محمد العبد" في قریة المغل بمدیریة 

ً كبیرة من على رؤ   .وس ساكنیھحیس بقذائف الھاون ومدفعیة الھاوزر ودمرت أجزاء

   افاد سـكان محلیون بان میلیشـیا الحوثي إسـتھدفت منزل مواطن یدعى "محمود  :2019ینایر   4بتاریخ
 .عبدهللا مخیشلي" وسط مدینة حیس بقذائف الھاون وأدت إلى تدمیر أجزاء واسعة من المنزل

    تھدفت عند السـاعة الثامنة من مسـاء   :2019ینایر    4بتاریخ یا الحوثي إـس افاد ـسكان محلیون بان میلیـش
الیوم منزل مواطن أعمى البصر وزوجتھ مسنة یدعى "عبدهللا علي محمد العبد" في قریة المغل بمدیریة 

ً كبیرة من على رؤوس ساكنیھ  .حیس بقذائف الھاون ومدفعیة الھاوزر ودمرت أجزاء

   افاد سـكان محلیون بان میلیشـیا الحوثي إسـتھدفت منزل مواطن یدعى "محمود  :2019ینایر   4بتاریخ
  .عبدهللا مخیشلي" وسط مدینة حیس بقذائف الھاون وأدت إلى تدمیر أجزاء واسعة من المنزل

   ـفت بقذائف الھاون منزل المواطن   :2019ینایر   10بتاریخ افاد شــھود عیان بأن میلیشــیا الحوثي قصـ
ً كبیرة بالمنزل وخلقت حالة من الخوف والھلع في  ّفت أضــرارا ســعید یحیى مغرســي بمدینة حیس وخل

  .صفوف النساء واألطفال داخل المنزل

   بمدینة افاد شـھود عیان بأن میلیشـیا الحوثي قصـفت بقذائف ا  :2019ینایر   10بتاریخ ً ً سـكنیا لھاون حیا
واشــار الشــھود   ،وســقطت إحدى القذائف في وســط منزل المواطن عبده یحیى ســندي ولم تنفجر  ،حیس

ـقطت قبل اسـبوع عدة قذائف على  بانھا لیسـت المرة االولى التي یسـتھدف منزل عبده یحي سـندي فقد س
  .المنزل

 -   ـفت منزل المواطن عبدهللا أحمد افاد شــھود عیان بأن میلیشــیا ا  :2019ینایر    12بتاریخ لحوثي قصـ
ً بالغة بالمنازل   10الحداد بمدینة التحیتا جنوب مدینة الحدیدة بقذیفة بي ودمرت المنزل وألحقت أضــرارا

  .األخرى

  افاد ســـــكان محلیون بمدیریة حیس بأن میلیشـــــیا الحوثي اســـــتھدفت منزل   :2019ینایر   13بتاریخ
ـاحب المنزل المواطن "عبدالكریم سـعد الشـمیري"   المواطن "عبدالكریم سـعد الشـمیري", حیث وأفاد ص
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ل بمـا فـیھ من مقتنیـات وآثـاث نتیـجة  ـالكـاـم دة إحترق ب ة الـحدـی بـأن منزـلھ الواقع بـمدیـنة حیس جنوبي ـمدیـن
  .مساء امس االحد 10على منزلھ بقذیفة بي  قصف شنتھ میلیشیا الحوثي

   د من مســلحي میلیشــیا الحوثي یقودھم المتحوثین افاد ســكان محلیون بان عد  :2019ینایر   16بتاریخ
"عبدالفتاح اســماعیل المزجاجي" و "عبد احمد رضــوان" و"علي احمد رضــوان" اقتحموا منزل ورثة 

  .المرحوم "احمد قاسم زلیل" بمنطقة الحصبا بمدیریة التحیتا وقاموا بالعبث بمحتویات المنزل ونھبھا

   حوثي بالمدفعیة تجمعات ســـكانیة في مدیریة حیس جنوب قصـــفت میلشـــیا ال  :2019یونیو   17بتاریخ
ده یحیى غـاـلب أحـمد) أثنـاء تجمع ـعددا من المواطنین بجوار   ،المحـافـظة حـیث طـال منزل المواطن (عـب

ــروع المیاه  ــعافي كانوا ینقلون منھ الماء إلى منازلھم بعد أن فجر الحوثیین خزانات مشــ خزان میاه إســ
القصف إلى مقتل زوجة صاحب المنزل وتدعى (عائشة عبده فارع) جراء وقد أدى   ،الرئیسیة بالمدیریة

ــیا الحوثي على المنزل ــظایا القذائف التي أطلقتھا ملیش ـابتھا بش عبده یحیى  -فیما أصــیب كالً من (  ،إصـ
 4الطفلة إیمان حافظ غالب أحمد   - عام 28عیســى ســعید شــیھل    -عام "رب األســرة"   65غالب أحمد  

   .عام "معاق") 25یحیى  مأرب عبده -سنوات 

   ـفت میلشـیا الحوثي بالمدفعیة وأسـلحة أخرى منازل مواطنین وسـط مدینة   :2019یونیو   19بتاریخ قص
ـقوط عدد   ،التحیتا جنوب مدینة الحدیدة ـفر االسـتھداف عن تضـرر عدد من منازل المواطنین س حیث أس

 .من الجرحى بینھم أطفال ونساء

   ل مواطن مغترب في الســـــعودـیة ـیدعى (عـبدهللا عوـیدان) ویقع منز  :2019یونیو   25بتـاریخ مســـــاء
  .تعرض لثالث قذائف دون وقوع أي إصابات ،بشارع الخمسین مدینة الحدیدة

  ســـقطت قذیفة ھاون تســـقط على منزل المواطن (عمار دعبوش) في  :2019یونیو   25بتاریخ مســـاء
ین في مدینة الحدیدة وتتـسبب بأضـرار كبیرة في المنزل دون وقوع إصـابات بـشریة حیث   ،شـارع الخمـس

وقد أفاد ســـكان الحي بان المواطن عمار متوفي   ،كانت األســـرة خارج الغرفة التي ســـقطت فیھا القذیفة
ولدیھ أســــرة وأطفال أیتام ال یمتلكون ســــوى ھذا المنزل وباتوا الیوم خارج منزلھم بعد ما حدث لھ من 

 .م فیھ خطر على حیاتھمأضرار وأصبح بقائھ

   سـقطت قذیفة ھاون فس داخل منزل بحي الشـابات.   : مسـاءً   11:55السـاعة   :2019  أغـسطس 8بتاریخ
 وقال سكان ان القذیفة أصابت المنزل ولم یعرف مصدر إطالقھا.

    أقدمت عناصــــر مســــلحة تابعة للحزام األمني التابع للمجلس االنتقالي   :2019 أغســــطس  12بتاریخ
  .على اقتحام منزل محافظ البنك المركزي حافظ معیاد بمدیریة كریتر بمدینة عدن ،الجنوبي

    افاد شـــھود عیان بإن قوات أمنیة داھمت منازل بحي العریش واعتقلت   :2019أغســـطس   20بتاریخ
ـافة الى عدد من جنود الولیة الحمایة الرئاسـیة التابعة لحكومة الرئیس  ـابط یدعى "غازي علوان" اض ض

  .ھادي

    أفاد ســكان محلیون في مدینة حیس بأن ملیشــیا الحوثي أطلقت عشــرات  :2019 أغســطس  24بتاریخ
على األحیـاء الســـــكنـیة شـــــرق الـمدیـنة حـیث  82وعیـار  120الـقذائف من ـمدفعـیة الھـاون الثقـیل عیـار 

ـابة طفل ید ـقطت قذیفة ھاون على أحد المباني األثریة الكائنة في وســط المدینة مما أدى إلى إصـ عى سـ
ً بجوار المبنى الذي تعرض  7زكریا الطیب علي بعكر ویبلغ من العمر   ســنوات بجروح حینما كان مارا

 .للقصف
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    ــطس  28بتاریخ ــیا الحوثي :2019 أغسـ ــیة  ،داھمت ملیشـ ــرات المنازل في   ،خالل األیام الماضـ عشـ
د فروا من بطش الحوثیین دین من ـعدن كـانوا ـق دة وبـاـجل الختطـاف مواطنین عـاـئ وأفـاد   ،ـمدینتي الحـدـی

ً من منازل العائدین في سـاعات   سـكان محلیون أن األمن السـیاسـي بالحدیدة الخاضـع للحوثیین داھم عددا
ــخص ــكن في مدینة  متأخرة من اللیل في الحدیدة وباجل واختطفتھم، وكان آخرھم شــ یدعى النخلي یســ

مشــیرین إلى أن مســلحین حوثیین اختطفوا النخلي، األســبوع   ،الحدیدة بالقرب من مبنى الســینما القدیم
موضــحین إلى أن النخلي وغیره   ،الفائت، بعد عودتھ من مدینة عدن واقتادوه إلى مبنى األمن الســیاســي

ـا ال ة ملیشـــــی ذین فروا من مالحـق دة اـل ـاء الحـدـی ـادات حوثـیة من أبن ـات من قی ً وتطمین حوثي، تلقوا وعودا
  للرجوع إلى أسرھم، تحت مسمى "العفو العام" و"العودة إلى أحضان الوطن"، قبل أن یتم اختطافھم

    أقدم عدد من جنود قوات الحزام األمني التابع للمجلس االنتقالي الجنوبي  :2019 أغسـطس  30بتاریخ
صـة بعدن وأبین ولحج العقید سـلیمان الزامكي بمدیریة خور مكسـر بمداھمة منزل قائد قوات األمن الخا

  .باإلضافة إلى مداھمة منزل جار الزامكي منزل قائد حراستھ ،بمدینة عدن

  -   أقدم عدد من جنود قوات الحزام األمني التابع للمجلس االنتقالي الجنوبي  :2019  أغسـطس 30عدن
 ،بمنطقة الشــعب  ،ة األمنیة الثامنة بالعاصــمة المؤقتة عدنبمداھمة منزل النقیب أیمن عســكر قائد المنطق

  .واشتبكت مع مرافقیھ قبل أن تتمكن من اقتحام منزلھ والعبث بمحتویاتھ

  -   أقدم عدد من جنود قوات الحزام األمني التابع للمجلس االنتقالي الجنوبي  :2019  أغسـطس 30عدن
  .دكتور وھیب ھائل بمدینة عدنبمداھمة منزل رئیس مؤسسة مكافحة السرطان بعدن ال

  -   أقدم عدد من جنود قوات الحزام األمني التابع للمجلس االنتقالي الجنوبي  :2019  أغسـطس 30عدن
 .اعتقال نجل الدكتور وھیب ھائل رئیس مؤسسة مكافحة السرطان بعد مداھمة منزلة بمدینة عدن

    ـابع   :2019 أغســـــطس 30بتـاریخ قـال شـــــھود عیـان ان قوة امنـیة من جنود قوات الحزام األمني الت
ل بـعدن الواقع بحي المغتربین  د لواء النـق ـاـئ د ق د امـجد خـاـل للمجلس االنتقـالي الجنوبي داھـمت منزل العمـی

وافاد احد افراد االســرة ان یوســف خالد وھو شــقیق امجد   ،بحي دار ســعد بعدن وســط اطالق نار كثیف
 .یة االقتحام ھذهقتل خالل عمل

    تعرضــت مدینة حیس تعرضــت لقصــف نفذتھ ملیشــیا الحوثي بقذائف   :2019 أغســطس  31بتاریخ
ــواقا بالمدینة ــكان بالمدینة بإن إحدى قذائف   ،المدفعیة والھاون، طال أحیاء ومنازل وأســ وأفاد احد الســ

ـقطت على عمارة ال مواطن ســـعید عبدهللا مدفعیة الھاون التي أمطرتھا الملیشـــیات على مدینة حیس ســ
ً كبیرة، فیما ســقطت قذائف أخرى في الســوق العام  الدحم الكائنة في وســط المدینة وألحقت بھا أضــرارا

  .بالمدینة

    میلشـیا الحوثي شـنت قصـفا بمختلف أنواع األسـلحة أفاد شـھود عیان بإن   :2019 أغسـطس  30بتاریخ
مفیدین بأن القصف أسفر عن إصابة مواطن   ،ةعلى منازل المواطنین بمدیریة حیس جنوبي مدینة الحدید

  .یدعى (بجاش علي مطیور) في قدمھ

    أكد مدیر شــرطة خور مكســر العقید ناصــر قیام قوة أمنیة قامت بمداھمة  :2019ســبتمبر    3بتاریخ
 ،وأوضــــح عباد بان القوة األمنیة داھمت منزلھ وكســــرت باب المنزل  ،منزلھ فجر الثالثاء بمدینة عدن

  .ل إلى مكان آمن بمعاونة جیرانھوانھ انتق
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    ــبتمبر    3بتاریخ ــتاذ علي  :2019سـ ــة واألسـ ســـقوط قذیفة على منزل األخوین المھندس محمد عكاشـ
  .عكاشة بحارة الحوك أمام مسجد عطیة بسوق الصبالیا بمدینة الحدیدة

    ــبتمبر    3بتاریخ ــرطة البریقة الســـابق خالد العلواني :2019سـ وقال   ،داھمت قوة أمنیة منزل مدیر شـ
ـار العلواني إلى إن منزلھ  ،كود النمر وقامت بأخذ سـیارتھالعلواني إن قوة أمنیة داھمت منزلھ بحي   وأش

  .تعرض للمداھمة رغم انھ لم یعد یشغل أي منصب امني منذ أكثر من عام

   على   قال سكان محلیون إن مجھولین على متن دراجة ناریة رموا قنبلة یدویة  :2019سبتمبر   3بتاریخ
وتسـبب انفجارھا  ،اء منطقة عبدالعزیز بمدینة عدنالمواطن "منزل ھاني الحیدري" وھو عاقل احد الحی

  بإحداث أضرار مادیة دون أن یتسبب بأضرار بشریة.

    قال سـكان محلیون أن ھجوم نفذه مسـلحون مجھولون بقنبلة یدویة اسـتھدف   :2019سـبتمبر    4بتاریخ
أن الھجوم   وأوضــحوا ،منزل ھاني الحیدري في حي عبدالعزیز عبدالولي في الشــیخ عثمان بمدینة عدن

ً بمنزل الحیدري  .المسلح لم یسفر عن سقوط ضحایا في حین ألحق أضرارا

    بتمبر    4بتاریخ إن أطقم عـسكریة من قوات الحزام أالمني التابع للمجلس   وقال ـشھود العیان  :2019ـس
ي" قامت ظھر الیوم بإقتحام منزل "ھاني الیزید   ،على متنھا عشــرات من جنود الحزام أالمني  ،االنتقالي

ــمة المؤقتة عدن ونھب معظم محتویاتھ ــحا بأن ھاني الیزیدي مدیر   مدیر مدیریة البریقة، بالعاصـ موضـ
ــیطرة "   ،عام مدیریة البریقة ــمة المؤقتة عدن، عقب سـ ــرتھ إلى خارج العاصـ غادر منزلھ مع أفراد أسـ

 .االنتقالي على المدینة

    قصف مُكثف بعدد من صواریخ الكاتیوشا قال شھود أن ملیشیا الحوثي شنت  :2019سبتمبر   6بتاریخ
وأضـــــافوا إن أحد   ،اســـــتھدفت منازل المواطنین بقریة ھبتة التابعة لمدیریة ناطع بمحافظة البیضـــــاء

ـاب منزل المواطن عبدهللا قحیرات المنصـوري تسـبب في مقتل زوجتھ وإلحاق أضـرار  الصـواریخ أص
  .كبیرة بالمنزل والعدید من المنازل المجاورة لھ

  اسـتھدفت قناصـة ملیشـیا الحوثي مسـاء الجمعة منازل المواطنین في األحیاء   :2019سـبتمبر    6ریخ  بتا
وبحســب إفادة احد الســكان بان رصــاص القناصــة أدى إلى   ،الســكنیة بمدینة حیس جنوب مدینة الحدیدة

وتم إســـــعاف  ،عاماً  40إصـــــابة احد المواطنین في منزلھ ویدعى "محمد عبدهللا طھ" ویبلغ من العمر  
من   ،المصــاب إلى مســتشــفى حیس المیداني بصــعوبة نتیجة الكثافة الناریة التي یتعرض لھا المواطنون

ینة حیس أنھم یتعرضـون إلسـتھداف مكثف من قبل قناصـة ملیشـیات ناحیة ثانیة وروى مواطنون في مد
  .الحوثي التي عمدت إلى سفك الدماء وترویع السكان اآلمنین في منازلھم السیما النساء واألطفال

    قالت اســرة القیادي في المقاومة الجنوبیة محمد البوكري ان منزلھ تعرض  :2019ســبتمبر    7بتاریخ
كما أفاد نزیھ العزیبي وھو قائد حراســـــة محمد   ،أمنیة تابعة للحزام األمنيلھجوم مســـــلح من قبل قوة  

ــار العزیبي إلى ان   ،البوكري ان منزلھم بدار ســــعد تعرض لھجوم من قبل قوة أمنیة تابعة للحزام واشــ
كما أضاف نزیھ العزیبي   ،عدد من افراد حراستھ اصیبوا في الھجوم باالضافة إلى عدد من افراد اسرتھ

  ."انھ جرى الحقا نقل البوكري واسرتھ إلى جھة بعیدة عن المنزل" بقولھ

    أفاد سـكان محلیون أن میلشـیا الحوثي اسـتھدفت بالمدفعیة الثقیلة والمتوـسطة   :2019سـبتمبر    7بتاریخ
ــواق مكتظة بالمدنیین في مدینة التحیتا جنوب الحدیدة ــف طال منازل المواطنین والورش   ،أس وأن القص

ــناعیة في  ــیمة في منازل المواطنین وممتلكاتھم  ،المدینةالص ــرار جس ـفر عن أض ــبب بحالة   ،وأسـ والتس
  .خوف وذعر في أوساط المواطنین، بحسب ما ذكرتھ المصادر
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    أـقدـمت قوة أمنـیة مكوـنة من ـعدة أطقم تـابـعة إلدارة أمن ـعدن وأخرى من  :2019ســـــبتمبر   9بتـاریخ
عمید ركن فضــل العبادي مدیر صــندوق التقاعد في على محاصــرت منزل ال  ،الحزام األمني واإلســناد

في منطقة اللحوم بمدیریة دار ـسعد ـشمالي مدینة عدن وقامت باقتحامھ واعتقال العبادي   ،وزارة الداخلیة
  .تحت تھدید السالح

    تقدم األـستاذ علي ناـصر الجلعي رئیس المؤـسـسة الوطنیة لمكافحة االتجار   :2019ـسبتمبر    10ـصنعاء
اللجنة الوطنیة لمكافحة االتجار بالبشــر ببالغ إلى معالي النائب العام جاء فھ (أتقدم الیكم بالبشــر عضــو 

بھذا البالغ حول المدعو محمد أمین المحیا الذي قام قبل حوالي ثالثة شـــــھور بإقتحام منزلنا عنوة ومع 
زل والذي سـبق االصـرار والترصـد دون أي سـبب یذكر سـوى بالبلجطة وإرھاب ولم یحترم حرمة المن
ولم یقوم   یعد جریمة جنائیة جســیمة وتقدمت بشــكوى لقســم الشــرطة المختص في إطارالمنطقة في حینة

ــوع أمام  بواجبة وفقا للنظام والقانون بطلب الجاني والتحقیق معة واحالتة النیابة العامة ولم أتابع الموضـ
یتم البت فیھ وقبل ـشھرونصـف قام  ا ولم یتم ذلكقـسم الـشرطة اال أنھم أفادو أن الـشكوى ـستظل قائمة وـس

ـابة ــكیل عصـ ــرة أطفال  المدعو محمد أمین المحیا بتحریض أوالدة بتش ــرب   من االطفال حوالي عش لض
ــر البالغ من العمر   ــن 10إبني ناص ـابة تتراوح أعمارھم من س ــنوات والعصـ ــربا 15س عاما فمافوق ض

ســلوك االجرامي والبلطجة واالرھاب مبرحا والذي تعد جریمة جنائیة جســیمة وجریمة تعلیم االطفال ال
وفي یوم الخمیس الماـضي الموافق ـسبتمبر قام المدعو محمد المحیا بتحریض اوالدة وعصـابتھم المكونة 
من االطفال بالتعرض البني وضربة مرة اخرى وعصر أمس قام بالتحریض اوالدة وعصابتھم بالتقطع 

االعتدائات ممنھجة مع ـسبق االصـرار والترـصد  البني اثناء خروجة من المنزل وضـربة وعلیة وبما أن
أرجو توجیھاتكم بفتح ملف تحقیق في القضــیة إضــافة الي ماقد تعرضــت لة ســابقا من تھدیدات واقتحام 
ــلحین مجھولین وتھدید بالتلفون في  ـابقا ومطاردات من مســ منزلي ونھب محتویاتة وتھدیدات بالقتل ســـ

ام المـاضـــــي محـاوـلة اختطـاف بنـاتي وكســـــر زجـاج م وخالل العـ 11/9/2012م و5/5/2012تـاریخ 
ـام الشـرطة المختصـة وعلیة وكل  سـیارتي وكل ھذة االفعال لم أتھم أي شـخص ومقیدة البالغات في أقس
ماســبق ارجوتوجیھاتكم بطلب المذكور واحالتة الي القضــاء في كل ماســیتم إدانتة بة ومحاكمتة محاكمة 

  وأسرتي التعویض العادل جراء ما اقترفة) وفقا للنظام والقانون وتعویض أنا عادلة

   حاصــرت قوة امنیة منزل الشــھید محمد امزربھ بخور مكســر بمدینة عدن :2019ســبتمبر    12عدن، 
واشـار الى انھ قام باخراج اـسرتھ من   ،وقال والد الـشھید االخ احمد امزربة ان قوة امنیة حاـصرت منزلھ

ولم تعرف اســباب محاصــرة المنزل من قبل   ،امام المنزل المنزل موضــحا ان القوة االمنیة التزال تقف
  القوة االمنیة

    أفاد شـھود عیان بان ملیشـیا الحوثي شـنت قصـف مدفعي اسـتھدف منطقة  :2019سـبتمبر   13الحدیدة
الســبعة جنوب مدیریة حیس ســقطت إحدى تلك القذائف على منزل المواطن حســن عبدهللا شــحاح وأدت 

محمد حـسن عبدهللا ـشحاح  -2ـسنوات)   6راكان حـسن عبدهللا ـشحاح (  -1ھ ھما إلى مقتل اثنین من أطفال
أبوبكر حســـن  -2یونس حســـن عبدهللا شـــحاح "طفل"    -1( :من اطفالھ ھم 4كما أصـــیب    ،عاما) 12(

ازھار حسـن عبدهللا شـحاح "امرأة") في -4منال حسـن عبدهللا شـحاح "طفلة"   -3عبدهللا شـحاح "طفل"  
 .حصیلة غیر نھائیة

    ـفت بمدافع الھاون صـباح الیوم   :2019سـبتمبر    13تعز افاد سـكان محلیون بأن ملیشـیات الحوثي قص
تمیم   -1وادى القصـــف لمقتل الطفلین (  ،لســـكنیة في مدیریة صـــالة شـــرقي مدینة تعزالجمعة األحیاء ا
ســما مروان طارش الســامعي) جراء ســقوط قذیفة ھاون على منزلھم في حارة حبیل  -2مروان طارش 

  شویع في مدیریة صالة.
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    ـاء اقدمت قوات امنیة في مدینة عتق على مداھمة منازل المواطنین م  :2019ســـبتمبر   13شـــبوه ســ
مواطنین واعتدت علیھم بالـضرب باعقاب البنادق قبل نقلھم إلى  10الجمعة وقامت باعتقال ما یزید عن 

ناصر   -  3محمد احمد باحبار   -  2حسین مصطفى عولة  -  1جھة مجھولة ونورد اسماء المعتقلین ھم: (
 -  7  احمد مبخوت الجوع -  6ناصــر محمد ابوشــمس    - 5عوض محمد لجعش    - 4محمد الصــیعري  

 -  11احمد حیدرة الحداد   -  10طارق فرج حیدرة   - 9ناصـر المرقع الصـبان    - 8اصـیل محمد مكرت  
 .طارق احمد صالح حنیفاء)

    تسلل لص إلى منزل في منطقة حده بالعاصمة صنعاء وقام باالعتداء على   :2019سبتمبر    14صنعاء
تسـبب في بتر إحدى أصـابعھا وإجھاض طعنة متفرقة على جسـدھا و 16مالكة المنزل وطعنھا أكثر من  

وقال مواطن من أبناء المنطقة نفســھا أن الســارق تســلل الســاعة الثالثة والنصــف فجرا و ســكان   ،جنینھا
ـاف أن   .المنزل نیام وبعد شــعوره بصــوت مالكة المنزل قام باالعتداء علیھا بالطعن والذ بالفرار وأضـ

على جســـدھا ما تســـبب في إجھاض جنینھا وبتر   طعنة متفرقة 16مالكة المنزل تعرضـــت ألكثر من  
   .إحدى أصابعھا

   داھمت قوة أمنیة، الیوم األربعاء منزل الرائد الخضـــــر العبد قائد الكتیبة   :2019ســـــبتمبر   18عدن
الثانیة طوارئ قوات خاصـــة في مدیریة المعال بالعاصـــمة عدن وأكد شـــھود عیان إن قوة أمنیة تابعة 

میناء المعال داھمت عصــر الیوم األربعاء، منزل الخضــر العبد بمدینة المعال   للحزام األمني وقوات أمن
وقـال الشـــــھود، إن قوة من األمن معززة بـأطقم عســـــكرـیة تـابـعة للحزام األمني طوـقت الحي وداھمت 

 المنزل وأشاروا إلى أن ممتلكات المنزل تعرضت للضرر جراء االشتباكات فیما لم تسجل إصابات.

   داھـمت قوة أمنـیة ظھر یومنـا الخمیس منزل العقـید جالل عـبد النبي مقطع  :2019  ســـــبتمبر 19ـعدن
أركـان حرب اللواء الثـاـلث حمـاـیة منشـــــآت قـاـئد مقـاوـمة مكیراس وأفـاد العقـید مقطع إن قوة كبیرة بقیـادة 
ــیارات وأغراض  ـادرت س ـایع قد طوقت منزلھ الكائن بالممدارة في عدن واقتحمتھ وصـ ــالل شـ اللواء ش

قاموا بكـسر أبواب منزلي وصـادروا ـسیارات خاـصة بي وبإخواني ولم یعثروا على أي   :أضـافخاـصة و
ـسالح أو عتاد عـسكري یذكر ان عملیة االقتحام ھذه تعد الثانیة بعد ان تم اقتحام المنزل الذي كان یـسكنھ 

  .العقید مقطع في ریمي الخاص بأحد أخوة الشیخ احمد العیسي

    ـادر محلیةقا :2019سـبتمبر   19صـنعاء في العاصـمة صـنعاء أن ملیشـیات الحوثي تحاصـر   لت مص
منزل حنین محمد قطینھ فارضــة علیھ اإلقامة الجبریة منذ یوم األربعاء وأوضــحت المصــادر أن أربعة 
ـاء  ـابق لمحافظة صـــنعاء حنین قطینھ منذ مســ أطقم تابع لملیشـــیات الحوثي تطوق منزل المحافظ الســ

ھ وب ـاء بفعـل خالف بیـن ـأبو محفوظ مـدیر مكـتب األربع ـارز احمـد حـامـد المكنى ب ـادي الحوثي الب ین القی
ـادر أن أبو محفوظ لم یكتفي بعزل حنین قطینھ من منصــبھ  رئاســة الجمھوریة بصــنعاء وأفادت المصـ
السـابق كمحافظ لمحافظة صـنعاء واسـتبدالھ بمحافظ جدید من األسـرة الھاشـمیة بل وصـل بھ الحد اتھامھ 

مع المقاومة ودول التحالف ونوھت المصــادر ان الحوثي أبو محفوظ أرســل عناصــره   بالخیانة والتخابر
وملیشـیاتھ المسـلحة لإلعتداء على أرضـیة كبیرة تابعة لحنین قطینھ في شـارع الخمسـین بمنطقة العشـاش 
غربي العاصـمة صـنعاء وأشـارت المصـادر إلى أن العناصـر المسـلحة التابعة ألحمد حامد الرجل الثاني 

على حنین قطینھ المعروف بوالئھ المطلق للملیشیات   لجماعة بعد عبد الملك الحوثي تمارس الضغطفي ا
ــیات  ــلیم أوراق ووثائق األرض التي بحوزتھ والذي تقول ملیشــ ــیة من أجل تســ خالل المرحلة الماضــ

مشـائخ لتوفیق صـالح األحمر ولفتت المصـادر إلى أن وسـاطات قبلیھ بارزة من    الحوثي أن ملكیتھا تعود
موالیھ لجماعة الحوثي كضـیف هللا رسـام وفارس الحباري وزید ابو علي حضـروا صـباح الیوم الخمیس 
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إلى منزل حنین قطینھ من أجل التوـسط لرفع األطقم المـسلحة من امام منزل محافظ ـصنعاء السـابق وحل 
  القضیة بشكل ودي.

    بتمبر    19صـنعاء یات  :2019ـس الحوثي على متن أطقم اقتحمت   وقال ـسكان محلیون إن عناصـر ملیـش
منزل أحمد األصـبحي عضـو مجلس النواب بالعاصـمة صـنعاء وبحسـب المصـادر فإن الملیشـیات أقدمت 
ــي یأتي ذلك  ــبوع الماضــ ــبحي رئیس كتلة تعز، نھایة األســ على نھب محتویات منزل البرلماني األصــ

ً عـقب توجـیھ ا 35بـالتزامن مع ـبدء ملیشـــــیـا الحوثي محـاكـمة   تھـامـات كـیدـیة لھم بـالخیـاـنة وإحـالة برلمـانیـا
النیابة العامة الخاضــعة لســیطرة الحوثین البرلمانیین للمحاكم على خلفیة عقد جلســة مجلس النواب في 

 سیئون التابعة لمحافظة حضرموت.

    ــبتمبر   20أبین ــرقي مدینة زنجبار عاصــمة محافظة أبین   :2019س ـالم" ش ــیخ سـ ــھدت منطقة "الش ش
لعائالت إثر تصاعد التحشید العسكري للقوات الحكومیة من جھة وقوات المجلس عملیة نزوح لعشرات ا

 100وأفاد مصدر محلي إن قرابة الــــ   ،االنتقالي الجنوبي على طول الطریق الرابط بین شقرة وزنجبار
ــتاذ الدولي والتي تبعد حوالي   ـاحلیة الواقعة قرب األس ـالم" السـ ــیخ سـ كیلو  12عائلة غادرت منطقة "الش

من مدینة زنجبار العاصـــمة، واتجھت إلى مدینة جعار وإلى بعض أحیاء مدینة زنجبار عقب تواتر متر  
ـاً  ـاراتی ـالي الجنوبي المـدعوم إم ـارك بین القوات الحكومیـة وقوات المجلس االنتق ـاء بقرب انـدالع مع أنب

ـاعد عملیات الحشـد العسـكري لطرفي النزاع ـقرة الخاضـعة لسـیطر  بالتزامن مع تص ة القوات في بلدة ش
  الحكومیة، وفي محیط مدینة زنجبار الخاضعة لسیطرة المجلس االنتقالي.

  ـابط   :2019ســـبتمبر   20عدن داھم جنود بالحزام أالمني التابع للمجلس االنتقالي الجنوبي منزل الضــ
ة القلوـعة واعتقـلت عـمھ  ة الرابـعة فجر الیوم الجمـعة بـمدیـن ة المنطـق عـبدهللا كـاســـــترو أـحد موظفي مـالـی

  .كرھینة بدال عنھ في حین لم تجده

   ــبتمبر    21عدن ــبت قوات أمنیة تتبع امن    :2019سـ عدن منزل رئیس عملیات داھمت فجر الیوم السـ
طقم ومدرعة داھمت في   20) بخور مكـسر وقال ـسكان من الحي بان قوة أمنیة مكونة من 115اللواء (

ـاعة الرابعة فجر الیوم منزل العقید الركن خالد حیدرة الزامكي رئیس عملیات اللواء   ـاة،   115الســ مشــ
ب سـكان الحي فقد قامت القوات وبحسـ   ،بحي السـعادة في خور مكسـر وقامت بنھب ممتلكاتھ الشـخصـیة

   .األمنیة بمداھمة منزل آخر ألحد أقرباء الرائد أمین الزامكي

   داھمت قوة امنیة مســاء امس منزل مؤســس الحراك الجنوبي اللواء ناصــر  :2019ســبتمبر    23عدن
ــتھ وقال مقربون من النوبة ان منزلھ بحي الصــولبان تع رض النوبة وقامت بنھبھ واختطاف افراد حراس

  للمداھمة من قبل عدد من االطقم وقام الجنود بنھب المنزل واختطفوا الحراسة الى جھة غیر معلومة.

    بتمبر   23الضـالع یات الحوثي بحملھ مداھمات للمنازل في منطقة العود بالضـالع   :2019ـس قامت ملیـش
  .شملت منازل آل فاضل حیث أثارة أرعب والخوف في صفوف النساء واألطفال

    أقدم مجھولون على اقتحام منزال في حارة المقبرة العلیا في یریم في وضــح   :2019ســـبتمبر   23إب
وقاموا باالعتداء على إمرأة وـشد وثاقھا و ـسرقة المنزل والذوا بالفرار في وـسط حالة ذعر جراء   النھار

  .عوقد تم نقل المرأة للمستشفى وھي في حالة نفسیة سیئة وانھیار عصبي مری ،انتشار الخبر

    ـابق   :2019سـبتمبر    28صـنعاء أقدم مسـلحین یتبعون میلیشـیا الحوثي بمداھمة منزل وزیر الدولة الس
األســتاذ شــایف عزي صــغیر بصــنعاء واعتدوا على إبنتھ الحامل مما افقدھا الحمل وكانت قبل شــھر قد 
ـایف واحد حراســة الوزیر  قامت میلیشــیا الحوثي باقتحام المنزل واعتقال عاصــم زوج ابنة األســتاذ شـ
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ـایف قد غادر صــنعاء إلى القاھرة في شــھر ابریل من العام   ،یشویدعى نجیب ھد یذكر بان األســتاذ شـ
   .الحالي

   ـاقتحـام منزل رـجل االعمـال ســـــمیر احـمد حســـــن القطیبي  :2019أكتوبر   2ـعدن ة ب قـاـمت قوة امنـی
ــرة القطیبي ان قوة امنیة اقتحمت المنزل واعتقلت القطیبي ونھبت محتویات المنزل  واعتقلتھ وقالت اســ

  ویعمل القطیبي مخلصا جمركیا لعدد من الشركات التجاریة.  ،واقتید القطیبي الى جھة غیر معلومة

   ـاص قیادي في ملیشـیات   :2019أكتوبر   5حجة ُتل مواطن في مدیریة بني قیس بمحافظة حجة برص ق
الخمیس وأفاد شــھود عیان بأن القیادي الحوثي أبوطھ النھاري اســتقدم عشــرات األطقم صــباح   ،الحوثي

الذي رفض   ،وبصحبة مشرف عام المدیریة المدعو أبوالحسن واقتحم منزل المواطن محمد حسن عكاش
وأوضـــح الشـــھود أن القیادات الحوثیة ھددت بإحراق   ،عودة ابنھ إلى معســـكر الملیشـــیات في المدیریة

ذ االبن بالقوة منزل عكاش بعد منعھ لھم من أخذ ابنھ بالقوة، ما أغاض المشـرف الحوثي وأصـر على أخ
وأنھ مع تمنع األب عن تسلیم ابنھ أطلق أحد القیادات الحوثیة رصاصة تجاه األب   ،مع سالحھ الشخصي

ً أمام أطفالھ.   فأرداه قتیال

    ل  :2019أكتوبر   6أبین ـان محلیون ان قوة من الحزام األمني داھمـت منزل المواطن نبـی ـاد ســـــك اف
ــخ ــباحا نفذ اھالي الحي احتجاجا المرافعي ولم تعتقل القوة ایا من االشــ اص خالل عملیة المداھمة وصــ

  .وقاموا بقطع الطریق العامة وقالت قیادة الحزام الحقا ان الصلة لھا بعملیة المداھمة وانھا لم تأمر بھا

   افـادت اســـــرة المواطن "محـمد احـمد محـمد كردة" عن "قیـام قوة من الحزام   :2019أكتوبر   20ـعدن
 لحج باقتحام منزلھ الواقع في منطقة كابوتا في مدیریة المنصـورة بالعاصـمة عدن االمني بقطاع محافظة

 1994وأشارت اسرة المواطن كردة ان االرضیة تابعة لھم منذ العام    ،واخراج اسرتھ منھ وھدم المنزل
ملكھ ولدیھ وقد بدوأ ببنائھا اثناء الحرب وسـكنت اسـرتھ فیھا منذ ما بعد الحرب ویعلم جمیع جیرانھ بأنھ  

اوراق من الكھرباء وعاقل الحارة مبینا ان شخص من محافظة لحج اشترى ارضیة تقع امام منزلھ وقام 
ــرة المواطن كردة ان جاره الجدید ادعى ملكیتھ لالرض التي یقع   ،2017ببنائھ مطلع العام   وأكدت اســ

ـار قوات االمن وطرده من المنزل رة المواطن كردة ان جاره وقالت اسـ   ،فیھا منزلھ وھدد اسـرتھ باحض
ـاقتحـام ـعدد من  ھ ب د تفـاجئ المواطن واســـــرـت ھو قرـیب لقیـادي في الحزام االمني في محـافـظة لحج وـق

وطرد اســـــرـتھ وقـاموا بـھدم المنزل بـالكـاـمل بـاســـــتـخدام  االطقم التـابـعة للحزام االمني في محـافـظة لحج
ـارت اسـرة المواطن كردة كردة الى انھ تعرض واسـ   ،الشـیوالت رتھ للضـرب المبرح من قبل القوة وأش

للضـرب مما ادى الى سـیالن الدماء  عاما 60االمنیة بحیث تعرضـت زوجتھ البالغة من العمر اكثر من  
كما تعرض ھو للضــرب باعقاب البنادق من قبل جنود القوة وأثارت الحادثة الھلع والخوف  من رأســھا

 ،الســـكان في المنطقة  اســـرتھ من بین كافةفي صـــفوف اســـرتھ واطفالھ جراء الحملة التي اســـتھدفتھ و
ـایع واالجھزة االمنیة ــالل علي شـ ــرة المواطن كردة مدیر أمن عدن اللواء ش ــدت اس في العاصــمة   وناش

التدخل ووضــع حل القتحام منزلھ ومحاســبة من قاموا بھذا  عدن وقوات الحزام االمني في محافظة لحج
  .اسرتھم من ترویع وتدمیر كامل لمنزلھمجراء ما لحق بھ و العمل الغیر قانوني وتعویضھ

    ــي في تعز  :2019أكتوبر    20تعز ــیاسـ اتھم المواطن محمد االكحلي أبناء مدیر فرع جھاز األمن السـ
ـافھ ودعا  بالسـیطرة على فناء منزلھ في حي زید الموشـكي شـرق المدینة، وطالب رئیس جمھوریة بانص

ً للرئیس المواطن محمد عبدهللا عثمان االكلحي الرئیس إل ــكنا ــور منزلھ الذي كان مســ ى التمعن في صــ
ـامي ( ـاء نزوحھم إلى مـدینـة تعز ع ـالـھ أثن ـایر  13) بعـد أحـداث 1987 -1986ورج التي  1986ین

شـــــھدتھا مدینة عدن عاصـــــمة الجنوب قبل الوحدة ولفت المواطن االكلحي إلى أن فناء منزلھ تعرض 
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من عصابھ مسلحھ تتبع النافذین  -ي إلى الرئاسةبعد صعود عبدربھ منصور ھاد - 2013لالعتداء عام 
ـابطان انضــما لملیشــیات اإلنقالب بعد ذلك وبحســب محمد  ـفیان وعبدالحكیم التبھھ، وھما ضـ رزاز سـ

ـامھ، وعمار، وصـالح " أبناء   2015األكحلي، بعد اندالع الحرب الراھنة مطلع عام  ـام، واس بسـط "ھش
لســیاســي على فناء منزلھ، وقاموا ببناء غرف داخل فناء العمید عبدالواحد ســرحان رئیس فرع األمن ا

المنزل، وســـــكنوا فیھـا، أثنـاء غیـاب مـاـلك المنزل خـارج المحـافـظة وقـال المواطن األكحلي في ســـــیـاق 
ــر  ــموع والفوانیس، ولكن قوى الشـ ــدتھ للرئیس ھادي: "دار العدل في تعز مظلم بعد أن ولعنا الشـ مناشـ

ـاف األكلحي والتخلف والظالم اطفأتھا"، في إ ـاء وأضـ ـارة إلى عجزه عن اســترداد منزلھ عبر القضـ شـ
ــكریة قاھرة مع أطقم رباعیة الدفع  ــیادة الرئیس رتبھ عسـ ـاخر "اطلب من سـ ً الرئیس بنفس ســ ــدا مناشـ
مفصولة الریوس فھي الكفیلة باسترداد حقي وحق الكثیر من المظلومین في تعز المكلومة، كما أتعھد إن 

وتشـــــیر تقـاریر حقوقـیة   ،ة بحوش ومنـافس منزلي بمصـــــادرة العمـارة بكـاملھـا"لم یكن لي ثبوت الملكیـ 
وقضــایا في المحاكم إلى ســیطرة قیادات عســكریة وأمنیة ومســلحین یتبعون نافذین في تعز على منازل 

ً عن المدینة.   وأراضي مواطنین نازحین ومغتربین اضطرتھم الحرب للبقاء بعیدا

    على طرد عدد من األســـر من مبنى ســـكني في   ،یشـــیا الحوثياقدمت مل  :2019أكتوبر   23صـــنعاء
ان ملیشــیا الحوثي على متن أربعة   ،العاصــمة صــنعاء ثم قامت باالســتیالء علیھ واكدت مصــادر محلیة

أطقم مســـلحة وبرفقة “الزینبیات” اقتحمت احد المباني الســـكنیة في شـــارع الجزائر وأخرجت عددا من 
المنزل وأضـافت المصـادر أن الملیشـیات قامت بانتھاك حرمات المبنى األسـر بینھا أسـرة الزبیري مالك  

ــاء واالطفال وطردتھم وقامت باعتقال الرجال  الســــكني وتســــببت في حالة من الفزع والذعر بین النســ
واالحداث من الشـقق السـكنیة ولفتت المصـادر ان الملیشـیات وبدعم احد النافذین ارسـلت قوة مسـلحة من 

ـاك حرمـة بیـت آل الزبیريمحكمـة جنوب غرب اال ـانـة إلنتھ ة  ،م ـاوزة بـذلـك القوانین التشـــــریعـی متج
واألعراف التي تسـتنكر وتعاقب كل من یقوم بھذا العمل، في تعدا لكل صـارخ لكل الصـالحیات المخولة 
لھا، حیث وھناك قضـیة بشـأن المبنى مازالت منظورة لدى المحكمة العلیا وبحسـب المصـادر فان النسـاء 

ـام أمام منزلھن لیطالبن بالعودة واھالي ال ـاعات من االقتحام ب الخروج واإلعتصــ معتقلین قامت بعد ســ
للمبنى واالفراج عن اقـاربھم المعتقلین اال ان طقم تـابع للملیشـــــیـات ـمدجج بـالمســـــلحین قـاموا بتفریقھن 

ت من محكمة وتكسیر تلفونات كل من كان یصور الحادثة الجدیر بالذكر ان الملیشیات الحوثیة وبتوجیھا
غرب األمانة بصــنعاء حاولت عدة مرات خالل االشــھر الماضــیة بمثل ھذا التصــرف التعســفي محاولة 
طرد االـسر من المبنى الـسكني اال انھا لم تفلح في سـابقاتھا وكانت قیادات الملیـشیات الحوثیة اـستولت في 

ــنعاء تحت  ــمة صـ ــي في العاصـ ــرات المنازل واالراضـ ــیة على عشـ ــمى «الحارس الفترة الماضـ مسـ
ــمیھ  ــكل غیر قانوني بعد ان لفقت على مالكیھا تھمة انھا تابعة لشــخصــیات مؤیدة لما تس ـائي» بش القضـ

  العدوان في اشارة الى التحالف العربي.

    على اقتحام منزل "عبدالحافظ   ،أقدم مســـــلحون حوثیون، الیوم الخمیس  :2019أكتوبر   24صـــــنعاء
ن وذكر مصـدر مقرب من السـمھ أن مسـلحین حوثیین داھموا السـمھ"، رئیس مجلس إدارة شـركة كمرا

ھ أـحد  ـار أـن ھ، على اعتب دیھم أوامر من المحكمـة بـالحجز علـی ـاح الیوم الخمیس وقـالوا إن ـل البـیت صـــــب
ً من أقارب  ممتلكات العمالء والمرتزقة ووفق المصــدر فقد اقتحم المســلحون المنزل وطردوا أشــخاصــا

ــون المنزل واـســ  ــمھ كانوا یحرسـ ــالح وكتبوا على جدار المنزل بالخط األحمر السـ تولوا علیھ بقوة السـ
"محجوز من قـبل المحكـمة الجزائـیة" ولـفت المصـــــدر إلى أن الحوثیین أقدموا على ھذه الخطوة بـعد أن 
منع "الـسمھ" عن مصـنع كمران الواقع في الحدیدة والخاضـع لـسیطرة الحوثیین "المواد الخام"، وعجزوا 

ً في الیمن.عن مواصلة إنتاج ا   لسجائر التي تعد األشھر واألكثر انتشارا
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   أقدم جنود الحزام أالمني التابع للمجلس األنتقالي بمداھمة منزل الشاب اسامھ   :2019اكتوبر    31عدن
 .بامطرف واعتقلتھ

    أقدمت ملیشــــیا الحوثي خالل األیام الماضــــیة على القیام بعملیات تھجیر   :2019نوفمبر   3الضــــالع
ـافة إلى شـن حمالت قسـریة ضـ  َود، إض ـاكني بعض القرى في منطقة بالد الشـرجي جنوب منطقة الع د س

ـادر محلیة  ــبب مصــ ــد بعض المدنیین في نفس المنطقة دون معرفة األھالي السـ ــعة ضـ اختطافات واسـ
م ِ َر ت أھالي قرى (الع َ ر َّ بْت وبیت النجار والغثیمة  تحدثت أن الملیشــــیات ھَج اء وغَول عمر والخَ َ َطح  والب

ات وغیرھا، َ َیج ام النُب ّ عزوب وقرى منطقة حم َ ر وقریة الم َ وج َ ین الشرجي وجزء من الم وكلھا قرى   وحُصَ
ــیات   ـادر أن الملیش ً عن خط المواجھات وأشــارت المصـ ــرجي، وجمیعھا تقع بعیدا -تتبع منطقة بالد الش

ً قرى حمام النبیجات“ وا  -أیضاً  الذكور من   ختطفتداھمت معظم المنازل في القرى المذكورة "خصوصا
إضافة   ارباب األسر والشباب والفتیة واقتادتھم إلى جھة غیر معروفة دو معرفة ذویھم بمكان اإلحتجاز،

إلى إجبار من تبقى من النساء واألطفال إلى مغادرة منازلھم تحت تھدید السالح والذھاب نحو المجھول، 
ـاطھم لعدم م ویعیش   ،عرفة المصـیر الذي سـینتھي بھموھذا ما أحدث حالة من الرعب والخوف بین أوس

ة من الخوف  ة في العود وغیرھـا، حـاـل أھـالي المنـاطق التي الزاـلت تقع تـحت وطـأة الملیشـــــیـات الحوثـی
ـفیة التي ترتكبھا الملیشـیات الحوثیة بحقھم دون أي رادع، ـات القمعیة والتعس فیما   والفزع جراء الممارس

ــد ھؤالء األھالي المنظمات   ــریع والفوري إلیجاد یناشـ ـان إلى التدخل السـ الدولیة المھتمة بحقوق اإلنســ
  حلول لألوضاع المأساویة التي یعیشونھا بسبب ھذه الممارسات.

  ـاء األحد   :2019نوفمبر  17 عدن ــعد مسـ ـاكن االھالي بدار س ـقطت عدد من قذائف الھاون على مسـ سـ
ء االشـــتباكات المســـلحة التي اندلعت وقال عدد من الســـكان ان قذائف ھاون ســـقطت على االحیاء جرا

ـفى اطباء بال حدود  ــتشـ ــعف مواطنون إلى مس ـقوط القذائف واس ـاكن جراء سـ ــررت عدد من المسـ وتض
  اصیبوا باعیرة ناریة جراء ھذه االشتباكات.

    قصـفت الیوم األحد عدة منازل في بقریة بتار بمحافظة الضـالع وافاد ـسكان   :2019نوفمبر  17الضـالع
تعرضـت لقصـف   ،ضـالع الى إن منازل مدنیین في بقریة بتار الواقعة غرب مدیریة قعطبةمحلیون في ال

ـالح   ،عنیف على المنازل ما خلف أضــرارا جســیمة موضــحین إلى أن منزل مواطن یدعى "ســعید صـ
الفتاحي" تعرض لقصـف مباشـر من قبل میلیشـیا الحوثي رغم وقوع المنزل في منطقة بعیدة عن مواقع 

  .ما تسبب بأضرار كبیرة بالمنزل ومحتویاتھ دون وقوع خسائر بشریة  ،قوات الجنوبیةتمركز وحدات ال

   ــعد  30التھم حریق اندلع فجر یوم االثنین    :2019نوفمبر  18عدن منزال من منازل المواطنین بدار س
ن واندلع الحریق الذي تضـارب اـسبابھ ما بین ـسبب االـشتباكات وما بین تماس كھربائي بمنازل المواطنی 

ــھود عیان ان الحریق دمر  ــبان وقال شــ ــیســ منزال باتوا اھلھا في العراء والتھم الحریق   30بحي الســ
  .المنازل وغالبیھا من الصفیح والعشش الصغیرة واالكشاك الخشبیة

    ــحة في   :2019نوفمبر  18تعز ــكریة الیوم منزل أول وزیر للصـ ــلحون یرتدون بزات عسـ اقتحم مسـ
وافاد ناشـــط محلي (فضـــل دعم ذكر اســـمھ) إن   ،في محافظة تعز 1962ســـبتمبر    26حكومة ثورة  

المســلحین اقتحموا منزل وزیر الصــحة في اول حكومة للثورة الیمنیة علي محمد ســعید في مدینة تعز 
  .وقاموا بنھبھ والبعث بمحتویاتھ

   جة بعد أقدمت الملیشــیا الحوثیة على اقتحام منزل أحد المواطنین في مدینة ح :2019نوفمبر   28حجة
تركة في السـاحل الغربي بقیادة طارق صـالح وأفاد   ،مشـاركة أحد أفراد األـسرة منـشور یؤید القوات المـش

ســكان محلیون إن القیادي الحوثي أبو حرفشــھ مع عناصــر حوثیة اقتحموا منزل الشــاب لؤي العماد في 
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ان بأن الملیشیات روعت وأكد السك  ،مدینة حجة، بعد منشورات تؤید المقاومة وترفض االنقالب الحوثي
النســـــاء واألطفـال و نھـبت محتویـات المنزل ووجـھت ـعدة تھم لســـــكـان المنزل منھـا الخیـاـنة والطـابور 

ة الجـاھزة في حین أفـاد مواطنین بـأن الحوثیین قـاموا بنـھب واقتحـام  ،الخـامس وغیرھـا من التھم الحوثـی
رات معارـضة لھم على مواقع التواصل العدید من المنازل في المناطق الخاـضعة لـسیطرتھم بـسبب منـشو

  االجتماعي.

   شـكا مواطن في العاصـمة عدن من حملة مداھمات عشـوائیة طالت عشـرات   :2019دیسـمبر   9عدن
وأفاد المواطن یاســر الوالي بأنھ تعرض لمداھمة   ،المنازل بالعاصــمة عدن من قبل جھات أمنیة مجھولة

ــلوب ھمجي ھو وباقي منازل ــو بالبیت كلھ حتى   :واضـــاف الوالي  ،جیرانھ  منزلھ والتفتیش بأسـ ــشـ فتشـ
الغرفھ الي فیھا الحریم واالطفال دخلوھا ! وبالوقت الي كان االفراد یفتشـــو وقف جمبي واحد أعتقد انھ 

. یتفرج بنظرات غریبة و كأننا ارھابي والبس حزام ناســف بفجر نفســي ویروي الوالي .قائد المھمھ دي
تبع اي جھة انتو ي ابني ! وأیش ســویت انا وجیراني عشــان تفتشــو البیوت   :ســألتھ انا  :ماحدث لھ قائالً 

ــرة بعد ماتتكدو منھ ! ما  كلھا بالعمارة حقنا ! من المفروض آنھ یكون عندكم ھدف محدد تنزلوا لھ مباشـ
ــتبھ بعمارة كامل ؟ رد الجندي ي عم نحن قوة مكافحة االرھاب ومعانا أوامر بالنزول والتفتیش   :حد یشـ

بـعدھـا آنتھـاء االفراد من  :آبقى ثـاـبت مكـاـنك وال تتحرك واجلس ســـــاـكت لمـا نكـمل ونخرج وعلق قـائالً 
تفتیشــھم البیت وغادرو بدون حتى آعتذار ! قفلت الباب بعدھم وتفقدت آھلي وجلســت بالركن حقي افكر 

و كانھ فلم آجنبي من االفالم الي اشـوفة بالتفزیون عرفت بعدھا بل وایقنت بان   بشـیي الي حصـل قدامي
كثرة اآلغتیاالت في عدن ھذة االیام و ظھور الخالیاء النایمة بالشـــــیخ عثمان من جدید وكثیر كثیر من 

 :اختتم . لم تكن من فراغ ابدآ و.القصص الي حصلت بلفترة االخیرة كنا قد كتبنا عنھا ھنا مرارآ وتكرارآ
ـا بحـاـجة الى ســـــنوات حتى یتعلمو  د انن ھ مھـام آمن ـعدن !؟ آعتـق ل الـی ل المؤـك دـی فـاذا كـان ھؤالء ھم الـب

  .ویتكسبو الخبره في المجال األمني وخالل ھذة الفترة ربنا یجیب العواقب سلیمة

    قـام مســـــلحون حوثین بعملیـات انتقـامـیة بحق منـازل وممتلكـات مواطنین في  :2019دیســـــمبر   9إب
ـابة قائد نقطة أمنیة تابعة للملیشــیا شــرق إبم حیث أفاد عدد من الســكان بإن  ،دیریة الســبرة، بعد إصـ

مســلحین تابعین للقیادي الحوثي "إســالم الســورقي"، قاموا بإحراق منزل المواطن "قاید محســن علي" 
ـابة القیادي الحوثي في ــورقي"، بعد یوم من إصـ ـاحنة مملوكة للمواطن "عبده الس ــتباكات  وإحراق شـ اش

موضـحین بان القیادي الحوثي أصـیب بإصـابة بالغة بعد اندالع اشـتباكات   ،شـھدھا سـوق األحد بالمدیریة
لحة بینھ وبین أفراد من أـسرتھ في خالفات ـشخصـیة وثارات سـابقة وأسـفرت المواجھات عن إصـابة  مـس

  القیادي الحوثي وإصابة مواطن آخر ال عالقة لھ بالمواجھات.

    ـالع داھمت ملیشـیا الحوثي أحد أریاف مدیریة قعطبة، شـمال غربي محافظة   :2019سـمبر  دی 10الض
الضـالع، ووجھت بإخالئھا على وجھ السـرعة وقالت مصـادر محلیة، إن ملیشـیا الحوثي داھمت، صـباح 
االثنین، قریة القرعى، الواقعة على الجھة الغربیة من حبیل الســماعي، غربي الفاخر، وطالبت الســكان 

ـاحة بســرعة  إخالء منازلھم والنزوح إلى مناطق أخرى وعزت األســباب إلى أن "المنطقة أصــبحت سـ
ـادرة ممتلكاتھ" سـكان محلیون قالوا ــ"سـجن كل من یرفض المغادرة، ومص إن   ،مواجھات"، متوعدة بــــ

مخططات الملیشــیا تبدأ باســتھداف المدنیین، وســبق وأن ھجرت ســكانا بأریاف شــخب وحبیل العبدي 
وتحویل قراھم والمرتفعات التي یشــــیدون علیھا منازلھم إلى ثكنات عســــكریة لملیشــــیاتھم   والنبیجات،

ـاكن، وزراعة األلغام أمام  ــكر خلف وعلى تخوم المســ ـافوا، إن الخطوة التالیة للتھجیر ھي التعسـ وأضــ
ما وســبق للملیشــیا أن زرعت ألغا  ،مداخلھا عند انھیار عناصــرھم ومغادرتھا أثناء المواجھات المســلحة

  أمام منازل في منطقة "شخب" وحبیل العبدي وقعطبة وغیرھا.
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    منزل مواطن في  ،2019دیســـمبر   11داھمت میلیشـــیا الحوثي األربعاء    :2019دیســـمبر   11ذمار
وأفاد شــھود عیان بإن عناصــر ملیشــیا الحوثي داھمت منزل   ،إحدى قرى مدیریة الحدا بمحافظة ذمار

ـقري" الكا ـاء المواطن "عبدهللا المصــ ـاط النســ ـاقرة وتســـببوا بإثارة الفزع في أوســ ئن في قریة المصــ
ما تسبب   ،وأضاف الشھود بإن عناصر المیلیشیا أطلقوا الرصاص الحي أثناء مداھمة المنزل  ،واألطفال

إال أن معلومات تحدثت عن   ،ولم یشـــر الشـــھود إلى أســـباب مداھمة المنزل ،في إصـــابة والده بجروح
  .حقین مؤخرا في صفوف الملیشیات الحوثیة من أبناء القریةوشایة كیدیة لبعض الملت

    اقدمت صــباح الیوم قوات الجیش الموالي لحكومة الرئیس ھادي على تنفیذ   :2019دیســمبر   12أبین
ـمداھمـات لـعدد من منـازل المواطنین في ـمدیرـیة المحـفد بحـجة البـحث عن عنـاصـــــر مطلوـبة تقف خلف 

وأفاد ســكان محلیون بأن اشــتباكات اندلعت بین الجیش   ،العامةأعمال تقطع ونصــب كمائن في الطرق  
ومســلحین وادت إلى أصــابة احد العناصــر المســلحة بالمحفد ویدعى علي مفتاح محمد الشــكلي من قبل 

وبحسـب السـكان فقد تم اسـعاف   ،قوات الجیش بعد حملة مداھمات واسـعة مداھمات نفذتھا قوات الجیش
ـفى المحفد الى ـاب من مسـتش لكن افراد نقطة حبان بشـبوة التابعة للجیش احتجزت إسـعاف   ،المكال  المص

  .مستشفى المحفد والمصاب الذي فیھ وقامت بتحویلھم إلى عتق بحراسة طقمین

    ـاء وطفل في القصـف العشـوائي الذي شـنتھ   :2019دیسـمبر   12ذمار قتل مواطن وأصـیبت ثالث نس
ـاقرة  ،بمدیریة الحدا، شـرقي محافظة ذمار، وسـط الیمن   ملیشـیات الحوثي صـباح الیوم، على قریة المص

وأفادت مصـادر قبلیة بإن مـسلحي جماعة الحوثین واصـلوا حصـار القریة وقصـفھا بـشكل عـشوائي للیوم 
وكانت ملیشـیا الحوثي أخرجت باألمس حملة عسـكریة على قریة المصـاقرة، بھدف   ،الثاني على التوالي

ـادر اختطاف أحد وجھاء القریة، وأطلقت الن ـابة أحد المواطنین، وفقا لمصـ ار عشــوائیا ما أدى إلى إصـ
ــوائیا على المنازل   ،محلیة ـفا عش ــنوا صــباح الیوم، قصـ ــلحین الحوثین ش ـادر القبلیة قالت ان المس المصـ

ما أســفر عن مقتل مواطن مســن وإصــابة ثالث نســاء   ،بمختلف األســلحة الرشــاشــة وقذائف االربي جي
اولیة وأضـــافت، أن الملیشـــیا داھمت القریة بعد یوم من حصـــارھا   وطفل، واحتراق منزلین كحصـــیلة

من ســـــكـانھـا غالبیتھم من األطفـال، واقتـادتھم الى  120واقتحـمت منـازل المواطنین واختطـفت أكثر من  
یات الحوثي اـستحدثت عـشرات  ـسجن "المردع" بزراجة مركز المدیریة وأشـارت المصـادر الى ان ملیـش

ة ـقد النقـاط على ـمداـخل ومخـارج  دة المحیـطة بقرـیة المصـــــاقرة، خوفـا من اي تحركـات قبلـی منطـقة عبـی
  وال تزال تحاصر ھذه المناطق ،تساند االھالي

    ـالع ّان القرى الریفیة شـمال محافظة   :2019دیسـمبر  12الض قامت جماعة الحوثي بحملة تھجیر لسـك
والبطحاء والخبت  الضــالع واوضــح مصــدر محلي أن الحملة شــملت عزلة األعشــور، و بیت الشــرجي

من جھتھ قال مدیر مكتب حقوق االنسان بالضالع ھادي   ،والعكاشیة والحصین وحطب والنبیجات والردة
ــكان عزلة الوحج، بدأت من القرى الغربیة  ـاھد”: إن حملة الحوثیین بتھجیر أھالي س ــ”المشـ الواقدي لـــــ

ــلحة م ــماعي إلى قرین الفھد؛ بحجة البحث عن مطلوبین وأس ــرة   65ؤكدا تھجیر اكثر من لحبیل الس أس
ة أن الحوثیین أعلنوا ـھذه المنـاطق محظورة، ومنعوا فیھـا أي تحرك  من ـھذة القري و أـكد أھـالي المنطـق

  أو عودة للمواطنین الذین تم تھجیرھم منھا. 

    على حجز منزل    ـسلطات االمر الواقع ھناك الحوثیین  اقدمت في صـنعاء :2019دیـسمبر    15صـنعاء
ین عثمان عشـال في مدینة صـنعاء، والـسیطرة علیھ وذكرت  الـشخصـیة الوطنیة والتاریخیة المرحوم حـس
المصـادر ان عناصـر الحوثي حجزت منزل المناضـل الوطني حـسین عشـال، اول قائد للجیش في جنوب 

ً لمصادرتھ   الیمن بعد االستقالل، وقامت باقتحامھ والسیطرة علیھ، تمھیدا
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  الكـائن في منطقة   ،اـقدم مســـــلحین بـاقتحـام منزل النـاـئب عـبدالوھـاب عـامر  :2019دیســـــمبر   17  تعز
وـجھ وكـیل اول محـافـظة تعز اـلدكتور عـبدالقوي المخالفي، اللجـنة االمنیة   ،مســـــاء ـھذا الیوم  ،االجینـات

  .واحالتھم للتحقیق ،وضبط المعتدین ،بسرعة إخالء المنزل

    ــمبر   17تعز ــكان  :2019دیس ــبھم اتجاه  أعرب س محلیین بمدیریة المخا غرب محافظة تعز عن غض
ــبق علي  ـقیق الرئیس األس ــســات الحكومة بالمدیریة من قبل القوات التابعة ل نجل شـ خصــخصــة المؤس
عبدهللا صـالح. وقال ـسكان محلیین بعد تحویل میناء المخا إلى معـسكر یتم حالیا اإلعالن عن وفاة محطة 

ـالح المخا الكھربائیة واسـتبدالھ ا بمحطة تجاریة تتبع شـركة الفیصـل التابع للعمید طارق محمد عبدهللا ص
ــتین ایرادیتین تم تدمیرھم مطالبین فیھا برحیل اإلمارات  ــسـ في المخا.وتابع المواطنون بالقول أھم مؤسـ
ــســـات الحكومیة.یذكر ان  ــة المؤسـ ــخصـ من الســـاحل الغربي على خلفیة دعمھا العمید طارق في خصـ

قـبل یومان على إیقـاف المحـطة الكھربائـیة الحكومـیة بالمقـابل یتم إنشـــــاء محـطة تجـاریة   األھالي احتجوا
  تمھیدا ل تشغیلھا بدال عن الحكومي.

    أحرین بینھم امرأتین في ھجوم شــنھ مســلحین   7مقتل شــخص وإصــابة   :2019دیســمبر   17الحدیدة
ــمى باللواء األول مقاومة تھامیة على منزل "بني عبدل" في منطقة الوعرة  یتبعون الكوكباني قائد ما یسـ

ٍ من مســاء الیوم ً  6شــھود عیان تحدثوا ان    ،جنوب الخوخھ في وقت مبكر مســلحین كانوا یســتقلون طقما
ً علیھ شـعارات لواء الكوكباني فتحوا وابالً من الرصـاص على سـكان المنزل أردوا احدھم على  عسـكریا

 .آخرین 5مرھا وأصابوا الفور وأصابوا امرأتین إحداھن في الخمسین من ع
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  في الملكیة  الحقّ  - 5
ّ في وقائع  2019خالل العام    NFHRوثق الملتقى الوطني     االنتھاكات التي طالت الحق

واقعة  )1118(حیث بلغت عدد الوقائع التي تم التحقق منھا وتوثیقھا    ،الملكیة "االعتداء على الممتلكات"
ّ (الحدیدة)  سجلت محافظة حیث   ،محافظة )22(تم رصدھا في    ،انتھاك أعلى نسبة في وقائع انتھاك الحق

واقعة  )165(ب  (ـعدن)محـافـظة   تلتھـا  ،واقـعة انتھـاك )291(في الملكـیة "االعـتداء على الممتلكـات" ب 
واقعة  )85(ب  (أمانة العاصـمة ومحافظة صـنعاء) و    ،واقعة انتھاك )140(ب (تعز)  ومحافظة   ،انتھاك
ومحافظة   ،واقعة انتھاك  )70(ب (حجة) ومحافظة    ،واقعة انتھاك )77(ب (صـــعده)  ومحافظة   ،انتھاك
 )35(ب (الجوف)  ومحـافـظة   ،واقـعة انتھـاك )35(ب (مـأرب) ومحـافـظة   ،واقـعة انتھـاك )48(ب (إب) 

ـالع)  ومحافظة   ،واقعة انتھاك ـاء)  ومحافظة    ،واقعة انتھاك )29(ب (الض  ،واقعة انتھاك  )27(ب (البیض
ــرموت)  ومحافظة  ــبوه)  ومحافظة    ،واقعة انتھاك )22(ب (حضــ ومحافظة   ،واقعة انتھاك  )17(ب (شــ

 )12(ب (المھرة)  ومحـافـظة  ،واقـعة انتھـاك )13(ب (ذمـار) ومحـافـظة  ،واقـعة انتھـاك )16(ب (أبین)  
ـاك ـافظـة   ،واقعـة انتھ ـاك )10(ب (عمران) ومح ـافظـة   ،واقعـة انتھ ـاك  )8(ب (لحج) ومح  ،واقعـة انتھ

ـافظـة  ـاكواق )7(ب (ریمـھ) ومح ـافظـة   ،عـة انتھ ـاك )6(ب (ســـــقطرى) ومح ـافظـة   ،واقعـة انتھ ومح
   .واقعة انتھاك )5(ب (المحویت) 

وقائع االنتھاكات المرصـودة من شـھر آلخر خالل أشـھر العام, حیث تصـدر كما تفاوتت    
ــھر  ــھر ب (أغســطس) ش ــھر  ،واقعة انتھاك )146(قائمة األش  ،واقعة انتھاك  )145(ب   (یونیو)تاله ش

ــھر  ــھر   ،واقعة انتھاك  )140(ب (یولیو)  وشـ ــبتمبر)  وشـ وتوزعت بقیة   ،واقعة انتھاك  )139(ب (سـ
  :أدناه )28(الوقائع على االشھر المتبقیة على النحو المبین في الجدول التفصیلي رقم 

الملكیة "االعتداء  ) یوضح توزع وقائع االنتھاكات التي طالت الحقّ في 28الجدول التفصیلي رقم (
  2019على الممتلكات" في المحافظات خالل عام 

 االجمالي  دیسمبر  نوفمبر  اكتوبر  سبتمبر  اغسطس  یولیو  یونیو  مایو  ابریل  مارس فبرایر  ینایر المحافظة  م
 85 12 8 12 9 12 11 5 7 3 4 1 1 أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء  1
 165 13 17 19 10 29 21 22 2 1 8 13 10 عدن 2
 140 11 11 11 42 16 13 7 2 16 8 3 0 تعز 3
 291 18 9 9 38 25 46 28 51 28 18 15 6 الحدیدة  4
 22 1 0 0 2 1 5 6 0 1 3 2 1 حضرموت  5
 70 8 5 5 9 7 9 7 1 1 12 3 3 حجھ  6
 16 2 2 2 2 0 1 2 1 1 3 0 0 أبین  7
 77 2 2 5 1 4 3 26 11 1 10 9 3 صعده  8
 8 0 0 0 2 1 1 2 0 0 2 0 0 لحج  9

 5 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 المحویت  10
 35 2 0 0 6 4 5 8 0 1 5 3 1 مأرب 11
 17 0 0 0 1 7 1 5 0 1 1 0 1 شبوه  12
 35 0 3 1 5 5 3 5 2 1 3 1 6 الجوف  13
 7 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 ریمھ 14
 29 3 5 4 0 4 1 5 2 0 2 1 2 الضالع  15
 10 0 0 0 3 1 0 2 1 1 1 1 0 عمران 16
 27 1 1 0 1 3 10 3 2 0 5 1 0 البیضاء  17
 13 0 0 0 5 5 1 0 0 0 1 0 1 ذمار 18
 12 2 2 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 المھرة  19
 48 2 3 4 3 10 8 5 0 6 1 3 3 إب  20
 6 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 سقطرى  21

 1118 79 68 72 139 146 140 145 83 62 88 56 40 االجمالي 
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ّ في الملكـیة "االعـتداء على الممتلكـات" خالل وقائع بلغ ضـــــحـایا    انتھـاك الحق
توزع الضــحایا في المحافظات على النحو   ،ضــحیة )1118( عدد 2019أشــھر العام  

   :الموضح أدناه )29(بالجدول التفصیلي رقم المبین 

  

الملكیة ) لتوزع ضحایا انتھاك الحقّ في 29جدول رقم (
  2019بالمحافظات خالل العام 

 االجمالي  النساء  االطفال  ذكور المحافظة م
 85 0 0 85 أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء 1
 165 0 0 165 عدن 2
 140 0 0 140  تعز 3
 291 0 0 291 الحدیدة 4
 22 0 0 22 حضرموت 5
 70 0 0 70 حجھ 6
 16 0 0 16 أبین 7
 77 0 0 77 صعده 8
 8 0 0 8 لحج 9

 5 0 0 5 المحویت 10
 35 0 0 35 مأرب 11
 17 0 0 17 شبوه 12
 35 0 0 35 الجوف 13
 7 0 0 7 ریمھ 14
 29 0 0 29 الضالع 15
 10 0 0 10 عمران 16
 27 0 0 27 البیضاء 17
 13 0 0 13 ذمار 18
 12 0 0 12 المھرة 19
 48 0 0 48 إب 20
 6 0 0 6 سقطرى 21

 1118 0 0 1118 االجمالي

  

ـأت الحكومیة والعامة والممتلكات في حین     بلغت المنشـــ
داء علیھـا خالل العـام ـعدد   )1118(الخـاصـــــة التي تم االعـت

تصـــــدرت محـافـظة   ،محـافـظة )22(توزـعت على   ،منشـــــاة
قـائـمة المحـافظـات من حـیث ـعدد المســـــاكن التي تم   (الـحدـیدة)

منشـــــأة حكومـیة وعامة وممتلكات  )117(االعـتداء علیھـا ب 
 (صـعده)ومحافظة   ،)95(ب   ،(عدن)تلتھا محافظة  ،الخاصـة

ـامــة  ،)55(ب  ــة والعـ ــة المنشــــــأت الحكومی ــت بقی وتوزع
والممتلكــات الخــاصــــــة بین المحــافظــات على النحو المبین 

   :أدناه )31(بالجدول رقم 
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(الممتلكات العامة عدد  ) یوضح31الجدول التفصیلي رقم (
  2019والخاصة) التي تم االعتداء علیھا خالل العام 

 االجمالي  الممتلكات الخاصة   المنشأت الحكومیة والعامة   المحافظة  م
 85 53 32 أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء  1
 165 136 29 عدن 2
 140 99 41 تعز 3
 291 252 39 الحدیدة  4
 22 13 9 حضرموت  5
 70 47 23 حجھ  6
 16 2 14 أبین  7
 77 58 19 صعده  8
 8 6 2 لحج  9

 5 4 1 المحویت  10
 35 28 7 مأرب 11
 17 8 9 شبوه  12
 35 15 20 الجوف  13
 7 7 0 ریمھ 14
 29 20 9 الضالع  15
 10 8 2 عمران 16
 27 23 4 البیضاء  17
 13 8 5 ذمار 18
 12 11 1 المھرة  19
 48 36 12 إب  20
 6 4 2 سقطرى  21

 1118 838 280 االجمالي 
      

ّ في الملكـیة "االعـتداء على الممتلكـات", فـقد      وفیمـا یتعلق بـالجھـات القـائـمة بـانتھـاك الحق
ــدرت   ،جھة) 12(بلغت الجھات القائمة باالنتھاك   ــیات الحوثي)تصـ قائمة تلك الجھات بارتكابھا   (میلیشـ

) 161(ھا  بارتكاب (المیلیشـــــیات المســـــلحة الموالیة لحكومة الرئیس ھادي)تلتھا    ،واقعة انتھاك) 460(
و(قوات دول التحـالف   ،واقـعة انتھـاك )117(بـارتكـابھـا  (المســـــلحین المجھولین)  یلیھمـا    ،واقـعة انتھـاك

و(التشـكیالت العسـكریة والقوات األمنیة التابعة للمجلس االنتقالي   ،واقعة انتھاك )93(بارتكابھا  العربي)  
ــم البیاني   ذلكونوضــح تفاصــیل    ،واقعة انتھاك  )82(بارتكابھا  الجنوبي)   على النحو المبین بجدول الرس

ّ في الملكیة "االعتداء على  )16(رقم  لتوزع وقائع االنتھاكات التي ارتكبتھا الجھات القائمة بانتھاك الحق
  :الممتلكات" أدناه

) یوضح توزع وقائع االنتھاكات التي ارتكبتھا الجھات 17رقم (جدول الرسم البیاني 
  2019القائمة بانتھاك الحقّ في الملكیة "االعتداء على الممتلكات" خالل عام 

  
  

میلیشیات 
الحوثي
460

المیلیشیات المسلحة الموالیة 
لحكومة الرئیس ھادي

161

المسلحین المجھولین
117

قوات دول التحالف العربي
93

التشكیالت العسكریة والقوات 
األمنیة التابعة للمجلس 

االنتقالي الجنوبي
82

المواطنیین
71

السلطات األمنیة
50

قوات الجیش الموالي لحكومة 
الرئیس ھادي

35
قوات الجیش السعودي

22

السلطات 
الحكومیة

10

المجامیع والمیلیشیات المسلحة 
المنضویة تحت مسمى 

القوات المشتركة في الساحل "
"الغربي
10 السلطات القضائیة

7
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ــح المرفق رقم     ــیل عدد من وقائع )18(یوضـ انتھاك الحقّ في الملكیة "االعتداء  تفاصـ
ا من ـعدد من المواطنین / ات  ات" التي تعرض لـھ ام على الممتلـك على النحو الوارد  2019خالل الـع

  :أدناه

    اقدم عدد من مـسلحي میلیـشیا الحوثي بمصـادرة وبیع منزل مواطن مغترب في   :2019ینایر    2بتاریخ
المملكة العربیة السـعودیة ویدعى "طارق واسـي ماطري كرد" في قریة المحلتین بمدیریة السـخنة شـرق 

بذرعـیة ان المواطن یعـمل لصـــــالح دول الـعدوان بل وأمروا وكیـلھ بـعدم التوكل لھ كونھ   ،مدیـنة الـحدیدة
  .ب وصفھممرتزق حس

   بالقذائف  :2019ینایر   5بتاریخ ً افاد سكان محلیون بان میلیشیا الحوثي شنّت صباح الیوم السبت قصفا
ً جسیمة   ،على أحد المساجد الواقعة في منطقة الجبلیة بمدیریة التحیتا جنوب مدینة الحدیدة فة أضرارا ّ مُخل

 .بالمسجد

   ــكان محلیون في منطق :2019ینایر   5بتاریخ بأن   ،ة الجبلیة بمدیریة التحیتا جنوب مدینة الحدیدةافاد س
ً كبیرة بالبئر وبمكینة اإلرتواز  ـفت بئر للمیاه بعدة قذائف ھاون وألحقت أضــرارا ملیشــیات الحوثي قصـ

 .ما ادى الى انقطاع المیاه عن سكان القریة ،التي تعمل على ضخ المیاه للمواطنین

    بأن   ،في منطقة الجبلیة بمدیریة التحیتا جنوب مدینة الحدیدة  افاد سكان محلیون  :2019ینایر    5بتاریخ
ً كبیرة بالبئر وبمكینة اإلرتواز  ـفت بئر للمیاه بعدة قذائف ھاون وألحقت أضــرارا ملیشــیات الحوثي قصـ

  .ما ادى الى انقطاع المیاه عن سكان القریة ،التي تعمل على ضخ المیاه للمواطنین

 -   ق حریق ھـاـئل في شـــــرـكة تھـاـمة التجـارـیة إـحدى (مجموـعة اخوان اـندلع   :2019ینـایر   17بتـاریخ
 ،ـشرق مدینة الحدیدة   7ثابت) جراء قـصف مدفعي ـشنتھ میلیـشیا الحوثي اسـاھدف المجمع في منطقة كیلو

  .ما اسفر عن تضرر عدد من المباني التابعة للشركة

   ـفت بقذ  :2019ینایر   20بتاریخ ـاء الیوم افاد ســكان محلیون بان میلیشــیا الحوثي قصـ ائف الھاون مسـ
األحد أحواش ثالثة تجار ھم "الخامري و الزراري و الحبیشي" مخصصة كمخازن لألخشاب في شارع 
الخمســین شــرق مدینة الحدیدة ما ادى الى اشــتعال النیران فیھا ما تســبب في احتراق كل ما تحتویھ من 

  .اخشاب تقدر قیمتھا بمئات المالیین (لایر)

   ــنع   :2019ینایر   23بتاریخ ــیات الحوثي قصـــفت بقذائف الھاون مصـ ــكان محلیون بأن میلیشـ افاد سـ
ـشرق مدینة الحدیدة مما أدى إلى احتراق  16ومخازن ـشمسـان للكتب والدفاتر المدرـسیة في منطقة كیلو  

  .االف الدفاتر

   ـفت بقذائف الھاون مطاحن   :2019ینایر   24بتاریخ افاد ســـكان محلیون بأن میلیشـــیات الحوثي قصــ
ممـا أدى إلى نشـــــوب حریق كبیر في أـحدى   ،شـــــرق ـمدیـنة الـحدـیدة 16لبحر األحمر في منطـقة كیلو  ا

  .المطاحن والحق اضرار كبیرة فیھا

   ة بجوار فـندق الفخـاـمة في حـارة  :2019یونیو   17بتـاریخ ـائـی ل في محوالت كھرب نشـــــوب حریق ھـاـئ
وـقد تم إخمـاد   ،في أوســـــاط الســـــكـان الیمن بـمدیـنة الـحدـیدة والنیران امـتدت لبعض المنـازل وحـاـلة ذعر

ة ـائـی د أمـتدت النیران لتلتھم منزلین بجوار   ،النیران بـعد ســـــاعـات من إـندالعھـا في المحوالت الكھرب وـق
ـاري ـازحین وكـذا الجزء الخلفي لمركز كنج مول التج ـا ن ولم یســـــفر الحریق عن أي  ،المحوالت أھلھ

  .إصابات
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   ّرت ملیشـــیا الحوث  :2019یونیو   24بتاریخ شـــاحنة تجاریة تابعة ألحد التجار تُقل أدوات منزلیة   ،يدم
ــتھداف عن تدمیر الشـــاحنة  ،على الطریق الترابي في منطقة الفازة وإصـــابة ســـائقھا   ،وقد أســـفر االسـ

 .المواطن (محمد أحمد علوي) بجروح خطیرة

    ــطس  9بتاریخ دمر جنود ینتمون لقوات الحزام األمني التابع   ،مســـاءاً   07:44الســـاعة  :2019 أغسـ
 ،للمجلس االنتقالي الجنوبي بقذیفتي ھاون خزان میاه الشـرب الرئیسـي بمدیریة خور مكسـر بمدینة عدن

وافاد سكان محلیون بأن جنود ینتمون لقوات الحزام األمني قصفت بشكل كثیف عدد من اإلحیاء السكنیة 
ــآت الخدمیة في مدیریة خو ــابة عدد من المواطنین   ،ر مكســــر بقذائف الھاونوالمنشــ مما أدى إلى إصــ

تھدافھا خزان المیاه الذي یزود ـسكان المدیریة بمیاه الـشرف،   ،وتدمیر عدد من المنازل باإلضـافة إلى إـس
ــي وإلى فجوة داخل الخزان ــیات   ،بقذیفتین ھاون أدتا إلى تدمیر أنبوبھ الرئیســ ــتھداف ملیشــ ویأتي اســ

   .آت الخدمیة واألحیاء السكنیة في إطار نھجھا اإلجرامي الذي رافقھا منذ إنشائھااإلنتقالي للمنش

  -    ــطس 18بتاریخ ــیا الحوثي على دار إلیواء األیتام في مدینة   :2019 أغسـ ــلحي میلیشـ ــتولى مسـ اسـ
عقب   ،وأجبرت عشــرات األیتام على مغادرة دار المعالي إلیواء األیتام  ،المراوغة شــرق مدینة الحدیدة

ــر المزوني”اق ــرف الحوثي المدعو “أبو المجد یاس ــكان محلیون في بالمدیریة   ،تحامھ بقیادة المش وافاد س
بإن المشـــــرف المزوني ومـعھ مدیر عام مدیریة المراوعة "أدھم ثوابھ" أقرا تحویل الدار إلى مقر لعقد 

وأضـــاف   ،ة الطائفیةالدورات الصـــیفیة واســـتخدام المدرســـة التابعة لھ لعقد ما تســـمى بالدورات الثقافی
ً على سـالمتھم بعد أن أصـبح مسـلحو الحوثي  السـكان بان إدارة الدار اضـطرت إلخالئھ من األیتام خوفا

وأصبح األیتام الیوم بال مأوى   ،ومشرفیھم یسیطرون علیھ بشكل دائم ویستخدمونھ ألغراض خاصة بھم
ویعتمدون بشــكل كبیر على دعم یذكر أن الدار یشــرف على إدارتھ مجموعة من المتطوعات   ،أو ســكن

ً وتأھیلھم علمیا   .فاعلي الخیر والمغتربین إلیواء أیتام المدیریة معیشیا

    ـقطت على  :2019 أغســطس  18بتاریخ أفاد شــھود عیان بأن قذیفة ھاون أطلقتھا ملیشــیا الحوثي سـ
لى تدمیر البقالة ما أدى ا  ،یولیو شــرقي مدینة الحدیدة 7ســطح "بقالھ النادر" في شــارع النصــر بمنطقة  

  .وإصابة شقیقین بجروح ھما ولدا مالك "ألبقالھ": أسامة حمزة الساري والشاب أمجد حمزة الساري

    مـسلحون على متن أطقم ھاجموا القـصر الرئاـسي "معاـشیق" بمدینة عدن  :2019 أغـسطس  21بتاریخ
وأجبروا حراـسة ـصغیرة تتولى الحراـسة من قوات الحمایة الرئاـسیة على المغادرة وباـشروا أعمال نھب 

   .كما أفاد شھود عیان أن مواطنون أیضا شاركوا في أعمال النھب للقصر ،للقصر

    أن مسـلحین داھموا عیادة الطبیب خالد المصـعبي وسـط حي قال شـھود  :2019 أغسـطس  21بتاریخ
وبحسـب إفادة األھالي   ،وقاموا بقتلة دون معرفة األسـباب  ،السـیلة بشـارع المصـعبي بالشـیخ عثمان بعدن

  .فان المصعبي طبیب شعبي شھیر عمل لسنین في معالجة الكسور العظمیة

    ـادر محلیة بمدیریة ال  :2019 أغسـطس  23بتاریخ قذائف   ،تحیتا بأن ملیشـیا الحوثي أطلقتأفادت مص
ـادر أن    ،مدفعیتھا على مناطق عدة بالمدیریة ـقطت على األحیاء الســكنیة  5وأوضــحت المصـ قذائف سـ

  .قذائف ھاون على مزارع المواطنین المجاورة 3جنوب المدینة و

    أقدم مســلحي میلیشــیا الحوثي على قصــف مطاحن البحر األحمر للغالل   :2019 أغســطس  23بتاریخ
ـانیة، وألحقت في مدینة الحدیدة، والتي یتخذھا برنامج األغذیة العالمي مخزنا رئیـسـ  یا للمســاعدات اإلنسـ

تركة   ،أضـرارا بصـوامع الغالل ـشرق الحدیدة  ،وأكدت المصـادر أن عربات المطافئ التابعة للقوات المـش
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تحركت إلخماد الحریق الذي شـــب في صـــوامع مطاحن البحر األحمر بمدینة الحدیدة جراء القصـــف 
  .الحوثي

    ـادر مطلعة في صـ   :2019 أغسـطس  24بتاریخ ـادرت ملكیة أفادت مص نعاء إن میلیشـیات الحوثي ص
خالل األـشھر الـسبعة   ،ـشركة یمنیة تتبع تجار وـشخـصیات مناھـضة لملیـشیا الحوثي  37وأموال وأـصول  

ــیة من العام الجاري ــنعاء  ،الماضـ ــناعة والتجارة بصـ ــدر في وزارة الصـ ـامیل ھذه   ،وأكد مصـ أن رســ
حوثي تواصــل تشــغیل واســتثمار ھذه الشــركات موكدا بأن میلیشــیا ال ،ملیار لایر 50الشــركات تتجاوز  

ـالحھا، وتقدر أرباحھا السـنویة بنحو   ـات لص وأوضـح المصـدر بأن الشـركات   ،ملیار لایر  30والمؤسـس
ـادرتھا تتبع شـخصـیات سـیاسـیة وحزبیة ورجال أعمال ومسـئولین  ـات الخاصـة التي تمت مص والمؤسـس

ً كانت ھذه الشركات ت ً في الخارج، سواء ُقیمین حالیا وأشار   ،تبعھم ملكیة كاملة أو شركاء في نسب منھام
ــركات  ــیا الحوثي قامت بعملیة فرز ســجالت وزارة الصــناعة والتجارة لتتبع الش المصــدر إلى أن میلیش
واالســتثمارات التي تتبع شــخصــیات مناھضــة لھا، وجمعت معلومات اســتخباراتیة من الوســط التجاري 

  دمون أسماء آخرین كواجھة تجاریة.لمعرفة استثمارات المسئولین الذین یستخ

    ـفة في تقاطع منطقة الممدارة   4:40في تمام الســاعة   :2019 أغســطس  25بتاریخ انفجرت عبوة ناسـ
ــیخ عثمان محافظة عدن ـاء وأطفال  ،مدیریة الش ــرة مكونة من نسـ ـابة وجرح أس وادى االنفجار الى اصـ

مایو وخط العریش وحالتھم حرجة  22ورجال كانو على متن باص في الشـارع الرئیـسي المؤدي ملعب  
ـاقین إمرأة ـفة زرعت داخل ســیارة كانت   ،وبتر سـ وافاد شــھود عیان أن االنفجار عبارة عن عبوة ناسـ

مصفوفة بالقرب من طقمین یتبعون الحزام األمني حسب أقوال الشھود الذین كانو یتواجدون بالقرب من 
 .اإلنفجار

    مایو  22ري أن میلیشــیا الحوثي، قصــفت مســتشــفى  افاد مصــدر عســك  :2019 أغســطس  25بتاریخ
مشیرا إلى أن القذائف سقطت على   ،وسط مدینة الحدیدة مستخدمة مدفعیة الدبابات وقذائف الھاون الثقیل

ً كبیرة بالمبنى  .مبنى المستشفى ودمرت أجزاء واسعة منھ وخلفت أضرارا

    ــلحة اندلع حریق كبیر بمقر المجلس المح  :2019 أغســطس  28بتاریخ ــتباكات مس لي بالمعال عقب اش
  .وافاد مواطنون ان الحریق دمر اجزاء كبیرة من المبنى ،بین مسلحین من الشرعیة واالنتقالي

    قال شـھود عیان ان حریق نشـب بمحطة تعبئة الوقود بمدیرة صـیرة ولم  :2019 أغسـطس  30بتاریخ
ببھ واضـاف الـشھود انھ ـسمع صـوت اطالق نار قبل واثناء احتراق المحطة, لكن لم یتم التأكد   ،یعرف ـس

 ان كان اطالق النار ھو السبب في اندالع الحریق

   ـابع للمجلس االنتقـالي داھم ـعدد من من جنود قوات الحزام األم :2019 أغســـــطس 31بتـاریخ ني الت
ــیخ عثمان بمدینة عدن وقامت بإعتقال مواطنان ( ــوبر ماركة بالشـ ــر  -1الجنوبي سـ محمد عوض ناصـ

ـالح باعوضـھ) وھما مواطنان یعمالن في السـوبر ماركت وجاء إعتقالھما  سـعید احمد -2  .باعوضـھ ص
 .لسوبر ماركتعلى أسس مناطقي ألنھما من شبوه بحسب افادة عدد من العاملین في ا

    ـارع   :2019 أغسـطس  31بتاریخ ـان بش داھمت قوة أمنیة تابعة إلدارة أمن بمحافظة عدن فندق الفرس
واعتقلت مدیر عام مدیریة رصـد یافع الشـیخ یاسـر عبدهللا العمودي   ،التسـعین بمدیریة المنصـورة بعدن

ـا  ،الذي كان یقطن احد الغرف بالفندق ئخ مدیریة رصــد یافع ھذا وعبر عدد كبیر من شــخصــیات ومشـ
اســـــتنكـارھم لمـا قـاـمت ـبھ القوة األمنـیة من اعتقـال الشـــــیخ العمودي ووجـھت دعوة للزبـیدي بـالـتدخل و 

.ً   األفراج عنھ فورا
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    ـفت ملیشــیا الحوثي  :2019 أغســطس  31بتاریخ مصــنع مجمع إخوان ثابت في مدینة الحدیدة   ،قصـ
ً في المج ً كبیرا وافاد عدد   مع، وســـقوط جرحى في صـــفوف العمالبقذائف مدفعیة الھاون وخلفت دمارا

ً كبیراً من   فیما سـقطت   ،عمال المصـنع أن القصـف اسـتھدف محطة التحلیة في المصـنع وألحق بھا دمارا
ــنع المواد الكرتونیة مما أدى إلى  ـقطت في مصـ ــیا على المجمع وســ قذائف ھاون أخرى أطلقتھا الملیشـ

 .اندالع حرائق ھائلة فیھ، وخلفت خسائر مادیة فادحة في المصنع وعطلت خطوط اإلنتاج فیھ

    ـفت ملیشـیا الحوثي محطة التحلیة في مصـنع مجمع إخوان ثا  :2019 أغسـطس  31بتاریخ بت في قص
ما أسـفر عن إصـابة خمـسة جرحى من عمال المحطة وصـفت حالة   ،مدینة الحدیدة بقذائف مدفعیة الھاون

بعضـــــھم بـالخطیرة، ونقلوا على إثرھـا إلى المســـــتشـــــفى المـیداني في اـلدریھمي جنوب الـحدـیدة لتلقي 
 .اإلسعافات األولیة

    لیشــیا الحوثي بقذائف تعرضــت مدینة حیس تعرضــت لقصــف نفذتھ م  :2019 أغســطس  31بتاریخ
ــواقا بالمدینة ــكان بالمدینة بإن إحدى قذائف   ،المدفعیة والھاون، طال أحیاء ومنازل وأســ وأفاد احد الســ

ـقطت على عمارة المواطن ســـعید عبدهللا  مدفعیة الھاون التي أمطرتھا الملیشـــیات على مدینة حیس ســ
ً كبیرة،   فیما ســقطت قذائف أخرى في الســوق العام الدحم الكائنة في وســط المدینة وألحقت بھا أضــرارا

  .بالمدینة

  أوضــحت المصــادر أن مجموعة من عناصــر ملیشــیا الحوثي بقیادة المدعو  :2019ســبتمبر    1  بتاریخ
ّك   ،زید الطالبي، اعتدوا على أراضي آل مخزان خارج سور مدینة صعدة واشارت المصادر الى أن مال

ـا ص وقتلوا شـخص وجرحوا آخر من اصـحاب االرض ثم األرض قاوموھم فأسـتخدموا معھم لغة الرص
 .طوقوا المنطقة وحاصروا منازل آل مخزان منذ یوم أمس السبت حتى اللحظة بكل عنجھیة وإستكبار

    وأفاد   ،ھاجم مســــلحون مجھولون إدارة أمن مدیریة مودیة بمحافظة أبین  :2019ســــبتمبر    1بتاریخ
وأن جنود األمن ردوا على مصــادر   ،فة ومتوســطةمصــدر محلي أن المھاجمون اســتخدموا اســلحة خفی

  اطالق النار مما اضطر المھاجمین للفرار

    فجر یوم األربعاء مقرا مھجورا لقوات الحزام   فجر مســــلحون مجھولون  :2019ســــبتمبر    3بتاریخ
 ،وقال ســكان محلیون ان المســلحین فجروا مقر الحزام بمنطقة عكد   ،األمني بمنطقة عكد بمحافظة أبین

ولم تتوفر معلومات عن   ،وأخلت قوات الحزام األمني المقر قبل أكثر من أسـبوع عقب األحداث األخیرة
  .ھویة المسلحین فیما إذا كانوا من القاعدة أو من طرف أخر

    أفاد سـكان محلیون أن میلشـیا الحوثي اسـتھدفت بالمدفعیة الثقیلة والمتوـسطة   :2019سـبتمبر    7بتاریخ
ــواق مكتظة بالمد ــف طال منازل المواطنین والورش   ،نیین في مدینة التحیتا جنوب الحدیدةأس وأن القص

ــناعیة في المدینة ــیمة في منازل المواطنین وممتلكاتھم  ،الص ــرار جس ـفر عن أض ــبب بحالة   ،وأسـ والتس
  .خوف وذعر في أوساط المواطنین، بحسب ما ذكرتھ المصادر

    ــانات نتیجة شــــھدت محافظة الحدیدة   :2019ســــبتمبر   9الحدیدة أزمة خانقة في مواد البناء والخرســ
إغالق ومحاـصرة كسـارات األحجار في مدیریة باجل من قبل ملیـشیا الحوثي وقالت مصـادرأن الحوثیین 
ً على جمیع الكسارات في باجل بعد رفض مالكیھا دفع اتاوت ضخمة، ما تسبب  ً مطبقا یفرضون حصارا

وأشــارت  ،ت والھلســن وكل مایتعلق بمواد البناء األســاســیةفي ارتفاع جنوني ألســعار البلك والخرســانا
ـارات بدفع مبالغ خیالیة تراوحت بین   ـادر إلى أن ملیشــیا الحوثي طالبت مُالك الكسـ ملیون  100المصـ

 ،ملیون أو فتح مكـتب خـاص بـاالحوثیین داـخل الكســـــارة لتخلیص المبـالغ من الزبـائن مبـاشـــــرة  130و
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ــیا الحوثي   ـافت أن عناصــر ملیش  ،تتمرس داخل الكســارات وترفض الخروج إال بالمبالغ المطلوبة وأضـ
واستنكر مواطنون في حدیثھم لــ"المرسى" إغالق منشأة خاصة دون أي وجھ حق وترحیل العمال الذین 
یكـسبون منھا رزق أـسرھم بدون أي مراعاة للوـضع، معتبرین تعطیل جمیع مصـانع البلك وإیقاف عملیة 

ـارات للتغطیة على ھذ  ،البناء جریمة ال توصــف ا وتتحجج الملیشــیا بذریعة التلوث الذي تصــدره الكسـ
جریمتھـا المتمثـلة في اإلبتزاز وتحوـیل الكســـــارات في ـمدیریـات المراوـعھ وبـاـجل والحجیـلة إلى ثكنـات 

الجدیر بالذكر أن مالك كسـارات األحجار في مناطق سـیطرة ملیشـیا   ،عسـكریة ومعامل لصـناعة األلغام
ً شامالً بسبب ابتزازات ملیشیا الحوثي المتواصلة. الحوثي بمحافظ   ة الحدیدة نفذوا في وقتٍ سابق إضرابا

    بتمبر    9بتاریخ لحین في   :2019ـس تعرض محل صـرافة مسـاء الیوم االثنین لمحاولة ـسطو من قبل مـس
ط وقال مواطنون ان مـسلحون اقتحموا محل ـصرافة ثمر الواقع بمحی  ،مدیریة المنـصورة بالعاـصمة عدن

تشـفى الوالي في مدیریة المنصـورة في محاولة للـسطو علیھ حیث تمكنت االجھزة االمنیة من تطویق  مـس
واندلعت اشــتباكات بین المســلحین وأمن عدن واصــیب خاللھا   ،المكان في الحال ومحاصــرة المســلحین

  .والتزال االجھزة االمنیة تحاصر المسلحین حتى لحظة كتابة الخبر ،عدد من المواطنین

    ـام قوتین من الحزام األمني  :2019ســـــبتمبر   9بتـاریخ دالحق عن قی دكتور عـادل صـــــالح عـب أفـاد اـل
ـاء االثنین في بلوك  ـاعة العاشـرة من مس وشـرطة القاھرة بمداھمة المسـتوصـف العربي الروسـي في الس

وقـال اـلدكتور عـادل صـــــالح عـبدالحق وھو مـالك  ،بیر فضـــــل بـمدیرـیة المنصـــــورة بـمدیـنة ـعدن 11
توصــف إن الحزام داھم المســتوصــف بینما كانت یســتقبل المرضــى وھناك دوام رســمي للموظفین المســ 

ـار الدكتور عادل .فیھ ً أن المسـتوصـف مليء بالمرضـى الذین تم بث الرعب والخوف فیھم وأش . مضـیفا
ھ ـالبحـث عـن ـاك مطلوب أمني لھم، وھم یقومون ب ـأن ھن ـا ب ة حججـت مـداھمتھ . وأن .إلى أن القوة األمنـی

. حیث قاموا بتھدید الموظفین بكســر األبواب في حال عدم .امر المداھمة جاءت من شــالل علي شــایعأو
السماح لھم بمشاھدة الكامیرات وقاموا بمشاھدتھا بالقوة وناشد مالك مستوصف العربي الروسي الجھات 

لیة المداھمة، والتي المختصة ممثلة بوزارة الداخلیة وإدارة أمن عدن والمجلس االنتقالي بالتحقیق في عم
قال إن المداھمین قاموا بتفتیش حتى الكراتین الطبیة ومســــتلزمات العالج التي تبین أنھم ال یبحثون عن 

. كما قاموا بتفتیش غرف المرضى والموظفین والعیادات الخارجیة .مطلوب أمني وانما لھم غرض أخر
  .التي كانت مقفلة حینھا

    ــبتمبر    10بتاریخ ــلحة مقر وزارة اإلعالم الكائن بمدیریة المعال في   :2019سـ ـابة مسـ اقتحمت عصــ
ـمدیـنة عـدن عنوة وقـاـمت بـالقوة بتغییر مفـاتیح مكـاـتب اإلدارات العـاـمة بـاـلدیوان والعـبث بمكونـات ووثـائق 

ــري وكیل الوزارة الموقوف عن العمل والمحال للتحقیق   الدیوان. واتھمت الوزارة المدعو أیمن النواصـ
 .واآلثار واألضرار الناجمة عن ذلك ،وحملتھ كل ما یترتب على قیامھ باقتحام مقر الوزارة

    تعرض طقم الطلبة التابع لجبھة حیفان الیوم الثالثاء للتقطع من قبل مجھولین   :2019سبتمبر   10لحج
بخط طور الباحة وقال شــھود عیان إن مجھولین تقطعوا لطقم الغذاء التابع لجبھة حیفان أثناء قدومھ من 
ا العاصــمة عدن وعلى متنھ وجبة الغداء للمقاتلین وذلك في خط طور الباحة وتحت تھدید الســالح تمكنو 

ـاربة مما أدى إلى حرمان مقاتلي جبھة حیفان من وجبة الغداء  من الھروب بالطقم باتجاه مدیریة المضـــ
ـانیة والذي یخدم العدو الحوثي  لھذا الیوم نتیجة ھذا العمل الغیر أخالقي والبعید من القیم القبیلیة واإلنســـ

ـاســیة وأكد الشــھود" أن قوة عســكریة كبیرة تابعة للجبھة تحر كت لمالحقة المتقطعین إال أن بدرجة أسـ
ـاربة  مدیر أمن طور الباحة العقید الحرق وقف تلك القوة للتحاور مع الجھات ذات العالقة بمدیریة المض
ورأس العارة للوصـول إلى معرفة الجناة والمسـببات من ھذا العمل الجبان الذي یسـيء إلى سـمعة أبناء 
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ً وبدوره قائد جبھة حیفان وافق   ــبیحة جمیعا ــرط یوم واحد فقط الصــ على مقترح مدیر أمن المدیریة بشــ
  وعاد قواتھ إلى حیفان

    المعین من ملیشــیا   ،قالت مصــادر مطلعة أن المدعو فؤاد ناجي احد قادة  :2019ســبتمبر    10صــنعاء
ـا لوزیر األوقـاف ـائب ـابـعة لوزارة األوقـاف وأضـــــاـفت المصـــــادر أن   ،الحوثي ن دم على ببیع أرض ت أـق

لبنة) تابعة لوزارة األوقاف واإلرشـاد في الشـارع الرئیس بحي مذبح بمبلغ   75تبلغ (االرضـیة المنھوبة  
ألسر قتالھا، حسب وصفھ   مالیین لایر بذریعة تملیكھا  3وقد بیعت كل لبنة بـــــ    ملیون لایر یمني 225

وأضـافت المصـادر إن تجار ورجال أعمال قد عرـضوا على موظفي وزارة األوقاف واإلرشـاد دفع مبلغ 
ـالح الوزارة إال أن الموظفین رفضـوا سـت مائة ملیون لایر مقابل ھذه األرض التي كانت تدر عوائدھا لص

ذلك وأشـارت المصـادر إلى أن القیادي في الملیـشیات اـستخدم الحیلة في البیع والـشراء وقام ببیع األرض 
یمني لصـــالحھ الجدیر ملیون لایر  600التي باعھا لعدد من أســـر الشـــھداء بعد ذلك ألحد التجار بمبلغ  

ً على أرض  بالذكر أن القیادي الحوثي المدعو فؤاد ناجي نائب وزارة األوقاف كان قد اســـــتولى مؤخرا
  تابعة لمواطن بالقرب من منزل اللواء غالب القمش بالحي السیاسي

    ــنعاء ــبتمبر  10ص ــیا الحوثي   :2019س ــنعاء عن قیام میلیش ــمة ص ـادر مطلعة في العاص ـفت مصـ كشـ
وات مالیة طائلة على مالكي شــبكات اإلنترنت "الوایرلس" إتاوات مالیة طائلة وبحســب إفادة بفرض إتا

ـعدد من مالك تـلك المحالت فـإن عنـاصـــــر تـابـعة للملیشـــــیـات وموظفون موالون لھـا في مكـاـتب الثقـافة 
ــبكات "الوایرلس"، وإجبا ــتھدفت مالكي ش ـفیة اس َّذوا حمالت میدانیة تعسـ رھم بمدیریات أمانة صــنعاء نف

 ،تحت قوة الســــالح على دفع إتاوات مالیة غیر قانونیة، بذریعة عمل تراخیص جدیدة من مكاتب الثقافة 
ــیین إلى محالھم  ــبوعین الماضـ ــبكات قد فوجئوا بنزول حمالت حوثیة مكثفة األسـ ـاف مالكي الشـ وأضــ

ـالغ مـالـیة غیر قـ  ة فـجة وعنصـــــرـیة، على دفع مب انونـیة وأمـاكن وجودھم، إلجبـارھم بطرق اســـــتفزازـی
ــیل من التھم ویجبر على دفع مبالغ  ــیات یوجھ لھ ســ ــیرین إلى أنھ من لم یلتزم بدفع إتاوات للملیشــ مشــ
ــن  ــیــ ــزمــ ــتــ ــلــ ــمــ ــر الــ ــیــ ــغــ ــة لــ ـاعــ ــمـــ ــجــ ــن الــ ــب مــ ـأدیــ ــتـــ ـ ــة ـك ـفــ ـاعـــ   . مضـــــــ

ً لسـلسـلة من االنتھاكات غیر المبررة التي تنفذھا الملیشـیات  ویشـار الى أن انتھاكات الحوثین تأتي تتویجا
ّ عدد مـستخدمي اإلنترنت بالیمن بلغ  2014ـصیف   منذ إـشعالھا الحرب في حیث تقول تقاریر رـسمیة إن

% من إجمالي عدد السـكان، ما یعد أقل نسـبة في منطقة 24.6ألف مسـتخدم بنسـبة    911سـتة مالیین و
ــط ــرق األوسـ ــرعتھا على   ،الشـ میجا بایت، بینما یتم تقدیم خدمة   4ویقدّم الیمن خدمة منزلیة ال تزید سـ

ً   250میجا بایت) أي ما یعادل   1024جیجا بایت ( 1لي في دول أخرى تصــل إلى  إنترنت منز ضــعفا
د الوحید، أي (یمن نت) ّ ــرعة التي یقدّمھا المزو ً   ،أعلى من السـ ــعار اإلنترنت في الیمن مرتفعة جدا وأسـ

ّ ھونج كونج تقدّم خدمة أسرع بـــــ  ھا مرة من أعلى سرعة تقدّم  250على مستوى المنطقة والعالم، إذ أن
  "یمن نت" وبسعر أقل من ربع سعر الخدمة ذاتھا.

    أفاد شــھود عیان بإن عناصــر مســلحة من ملیشــیا الحوثي اختطفت التاجر  :2019ســبتمبر   11إب
ـاف  إبراھیم الحداد على متن أحد األطقم من مدینة إب واقتادونھ بإتجاه منطقة میتم شـرق مدینة إب وأض

ثي یقودھم المدعو أحمد صـالح وجیھ الدین الـسید ویوـسف المنزلي الـشھود بأن المـسلحین من ملیـشیا الحو
 ،ومر الخاطفون جمیع النقاط الحوثیة بكل أریحیة دون أن یعترضھم أحد   ،وقیادي حوثي یدعى أبو عقیل

وبحـسب الـشھود فإن المـسلحین من ملیـشیا الحوثي نھبوا ـسیارة المواطن الحداد ورفـضوا اإلفراج عنھ أو 
وتأتي   ،منھوبة وسـط صـمت وتواطؤ الجھات األمنیة الخاضـعة لسـیطرة الملیشـیا الحوثیةإعادة سـیارتھ ال

ھذه الحادثة بعد أربعة أیام من إقدام المـسلحین من ملیـشیا الحوثي على إقتحام محل الحداد بمدینة إب وتم 
دعوى إبالغ القســم الغربي بالحادثة وتم اســتدعائھم ومن ثم ســجنھم لنصــف ســاعة وخرجوا من القســم ب
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ذھابھم لتناول وجبة الغداء ولم یعودوا في مشــھد یؤكد تواطؤ القســم والملیشــیا فیما یتعرض لھ المواطن 
  الحداد من إنتھاكات.

   ـقطرى ـقطرى :2019ســبتمبر   11سـ بان مســلحون تابعون  ،افاد ســكان محلیون بمحافظة جزیرة سـ
ـ  ـقطرى أقدموا على نھب مؤـسـ ســـة الكھرباء في إطار مخطط للمجلس االنتقالي الجنوبي في جزیرة ســ

ـات الدولة وإشـراف مباشـر من العمید خلفان المزروعي مندوب اإلمارات وتعاون  للسـیطرة على مؤسـس
  .مباشر من مدیر األمن في سقطرى ووكیل المحافظة رائد الجریبي

   اقدمت عناصــر مســلحة صــباح الیوم الخمیس باســتھداف قوة من  :2019ســبتمبر    12حضــرموت
المنطقة العسـكریة االولى تقوم بمھمة التعزیز االمني بمدیریة شـبام التاریخیة وذلك بتفجیر دراجة ناریة 
ـابة جندي بحروق متوســـطة  مفخخة داخل المدینة التاریخیة مما ادى إلى احراق ثالث ســـیارات واصــ

ـار امني لوحدات عســــكریة واغالق منافذ المدینة للبحث وقد اع  ،وجرح مواطن آخر قب التفجیر انتشـــ
قیادة المنطقة العـسكریة األولى أن ھذه األعمال الجبانة لن   من ناحیتھا اكدت  ،وتعقب العناصـر االرھابیة

تثني منتسـبي الوحدات العسـكریة واالمنیة بوادي وصـحراء حضـرموت عن اداء مھامھا الوطنیة وسـیتم 
  .لعناصر االرھابیة والتخریبة إلى عقر دارھامالحقة ا

   ــبتمبر    12عدن ـاھد عیان أن جنود بالحزام األمني التابع للمجلس االنتقالي الجنوبي   :2019سـ أفاد شــ
داھموا فندق الفرسـان في مدینة المنصـورة والذي كان یـسكن فیھ القیادي في الحراك الجنوبي حـسن بنان 

بوة،وأعتقلتھ ذكرت مصـادر محلیة إلى أن القیادي   ،واقتادتھ إلى جھة غیر معروفة  وأحد أبناء محافظة ـش
خالل   ،تعرض للضــرب واإلھانة من قبل جنود الحزام األمني  ،الذي ینتمي لمحافظة شــبوة حســن بنان

   .في صفوف نزالء وعمال الفندق عملیة اعتقالھ وسط حالة من الرعب والھلع

   مكـاـتب مبنى   ،ألمني التـابع للمجلس االنتقـالي الجنوبيداھم جنود بـالحزام ا :2019ســـــبتمبر   12لحج
ة تبن في محـافـظة لحج وـھددوا بـإختطـاف القضـــــاة والموظفـات والموظفین  ـاـب ة األموال العـاـمة ونی ـاـب نی

وافاد شھود عیان   ،ما لم یطلقوا سراح متھمین بالسطو على أراضي وأمالك الدولة بالمحافظة  ،بالنیابتین
عـسكریین تابعین لما یـسمى الحزام األمني بمحافظة لحج، حاـصروا مبنى نیابة بأن مـسلحین اقلھم طقمین  

ـاة والموظفین والموظفات،  األموال العامة ونیابة تبن، ثم قاموا بمداھمة المكاتب وھددوا باختطاف القضـ
ــجن االحتیاطي، من قبل نیابة االموال العامة جراء قیا مھم ما لم یتم االفراج عن متھمین تم ایداعھم الســ

ــطو على اراضــي وأمالك تابعة للدولة بقوة الســالح ــھود العیان ،بالس ــلحین طالبوا  وأضــاف ش  أن المس
ــي وأمالك تابعة للدولة ــطو على اراضـ ــیة السـ ــجناء على ذمة قضـ ــیة   ،باالفراج عن السـ ومنھا االرضـ

ـاء والنیابات بلحج عام  ــبي القضــ ــروفة لمنتسـ یابة وأكدوا أن موظفي وموظفات وادارة ن ،2007المصـ
ـابة المسـلحة فیما ال یزال أفراد   ،وغادروا المبنى  ،االموال العامة تمكنوا من األفالت من بین ایدي العص

ایقاف اعمال   العصـــابة، في محیط المبنى حتى اللحظة، األمر الذي أدى إلى إعالن القضـــاة والموظفین
  .التھا إلى الجھات المعنیةالنیابات في محافظة لحج حتى یتم القبض على ھذه العصابة المسلحة وإح

    قالت نیابة االسـتئناف بمحافظة لحج في بالغ رفعتھ للمحافظ ومدیر الشـرطة   :2019سـبتمبر   13لحج
تئناف واألموال العامة ومن فیھما من الموظفین  لحین مدنیین وعـسكریین تھجموا على نیابتي االـس إن مـس
ـایا  ـائیین واإلداریین وكذا الحراسـة باسـتخدام السـالح، طالبین اإلفراج عن محبوسـین متھمین بقض القض

ة وأوضـــــح البالغ أن المعتدین توعدوا أنھم ســـــیقومون باإلفراج عن المحبوســـــین وقتل كل من جنائی
یعترضـــھم وطالبت نیابة االســـتئناف في البالغ تدخال ســـریعا من قبل محافظ المحافظة ومدیر األمن، 

ـار البالغ إلى أن مثل ھذه االعتداءات تؤ ـائیة ھیبتھا وأش دي إلى لحسـم األمور حتى ال تفقد السـلطة القض
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ــب، وحفاظا على  ـائیین من أداء وظائفھم العملیة، وذلك لعدم وجود الرادع المناس امتناع الموظفین القضـ
  أرواحھم، لكون االعتداءات تكررت ألكثر من مرة.

   فجر مجھولون ظھر یوم السبت عبوة ناسفة لحظة مرور طقم عسكري وقال   :2019سبتمبر    13عدن
  رت لحظة مرور الطقم وتسبب انفجارھا باضرار للطقم العسكري.شھود عیان ان عبوة ناسفة انفج

   قال مواطنون من حي العریش بالعاصـــمة عدن ان قوة أمنیة تقوم في ھذه   :2019ســـبتمبر    13عدن
ة  ة تتمركز في فـندق العریش أمـام جوـل األثنـاء بـإطالق النـار على منـازلھم وقـال المواطنون ان قوة أمنـی

دفة منازل المواطنین وممتلكاتھم وأشــــار المواطنون إلى أنھ تفاجئوا الرحاب تطلق الرصــــاص مســــتھ
بإطالق نار یســـتھدف منازلھم من القوة المتمركزة في فندق العریش مؤكدین عدم اندالع اي اشـــتباكات 

  قبل ذلك ولفتوا إلى ان إطالق الرصاص تسبب بأضرار في ممتلكات المواطنین.

    ــبتمبر   13صــنعاء ــیطرة اصــدرت المحك :2019س مة الجزائیة اإلبتدائیة المتخصــصــة الخاضــغة لس
ــیات الحوثي، ـا من ضــمنھم الرئیس ھادي ورئیس  70قرارا بالحجز التحفظي على أموال    ملیش شــخصـ

ــت  ــرعیة وقضــ ــرعیة ورئیس مجلس النواب والنواب الموالین للشــ الوزراء والمحافظین الموالین للشــ
اضـي عبده إسـماعیل راجح وبحضـور وكیل النیابة عبدهللا المحكمة في جلسـتھا المنعقدة الیوم برئاسـة الق

ــا، العقاریة والمنقولة الموجودة داخل الجمھوریة  70الكمیم إیقاع الحجز التحفظي على أموال   شــــخصــ
ـائیا علیھا وتكلیفھ بموافاة المحكمة  ،الیمنیة وخارجھا ـا قض ـاعر حارس ـفر الش ـالح مس وعینت المحكمة ص

ھ وإدارة األموال المحجوزة إدارة حســنة وعدم التصــرف فیھا إال بأمر بكشــف مفصــل بما تم الحجز علی
ــحیحا وفقا للقانون وفقا لوكالة   ،من المحكمة وألزمت المحكمة النیابة العامة بإعالن المتھمین إعالن صــ

  سبأ الخاضعة لسیطرة الملیشیات.

    مھوریة بضواحي غارات استھدفت معسكر الج  3شن طیران دول التحالف    :2029سبتمبر   14صعده
   غارات استھدفت منطقة الجعملة بمدیریة مجز في محافظة صعدة 3شرق مدینة صعدة و

    أقرت المحكمة الجزائیة االبتدائیة المتخصــصــة في صــنعاء والخاضــعة   :2019ســبتمبر    14صــنعاء
ــیا الحوثي إیقاع الحجز التحفظي على أموال   ـاء مجلس النواب قالت أنھم   35لمیلیشـ ــوا من أعضــ عضـ

إبراھیم -1(  :ونورد اســـــمـاھم على النحو األتي  ،“فـارین من وـجھ الـعداـلة"، وـكذا أـیدوا التحـالف العربي
ــق.   ــعیب محمد الفاش ـالم طعیمان.   -3أمین علي محمد العكیمي.   -2ش حمید عبد  -4جعبل محمد قاید سـ

ســلطان  -7زكریا ســعید محمد الزكري.    -6ربیش علي وھبان العلیي.   -5هللا صــغیر أحمد الجبرتي.  
لطان حزام ـشمسـان العتواني.  -8ـسعید عبد هللا البركاني.  -10ـشوقي عبد الرقیب ـشمسـان القاضـي.  -9ـس

صـــــغیر حمود عزیز   -12صـــــخر أحـمد عبـاس أحـمد الوجـیھ.  -11صـــــالح عـبد هللا علي الســـــنبـاني.
ـفیاني.  -15عبد الرزاق أحمد عبد الرزاق مصــلح الھجري.  -14عارف أحمد علي الصــبري.  -13السـ

عبد العزیز   -17عبد الرحمن صالح مصلح مثنى معزب.  -16د الوھاب محمود علي مجاھد معوضة.عب
ـاري. عبـد الكریم محمـد مشـــــعوف   -19عبـد الكریم أحمـد یحیى الســـــنیني. -18أحمـد علي محمـد جب

ــلمي. ــین الحذیفي.  -21عبد المعز عبد الجبار غالب دبوان.  -20األس ــین -22عبده محمد حس عثمان حس
فتحي توفیق عبد الرحیم   -25علي حســـــن أحمد جیالن.-24علي أحمد محمد العمراني. -23فاید مجلي

محـمد مقـبل علي  -28محـمد علي ســـــالم الشـــــدادي.    -27محســـــن علي عمر بـاصـــــرة.  -26مطھر.
مفضل   -31محمد ناصر ملھي الحزمي اإلدریسي.  -30محمد ناجي عبد العزیز الشایف.  -29الحمیري.

 -34ھزاع ســعد مطھر یحیى المســوري.  -33نصــور علي یحیى الحنق.م  -32إســماعیل غالب األبارة.
  ـ ھبة هللا علي صغیر شریم.) 35ھاشم عبد هللا حسین األحمر.
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    شــن طیران دول التحالف العربي الیوم اإلثنین بغارتین جویة اســتھدف   :2019ســبتمبر   16صــعده
یات الحوثي ما أسـفر عن  سـقوط قتلى وجرحى من مـسلحي معـسكر المحور في مدینة صـعده التابع لملیـش

  .الحوثي

    أفاد ســكان محلیون بمدیریة ة جبلة بأن مســلحي ملیشــیا الحوثي أطلقوا وابال   :2019ســبتمبر   16إب
ــرافة” قبیل اقتحامھ إلجبار المالك على دفع اإلتاوات  من الرصــــاص الحي على محل “ابن الحاج للصــ

  المفروضة علیھ بقوة السالح.

    أفاد سـكان محلیون بمدیریة ة جبلة بأن مسـلحي ملیشـیا الحوثي اقتحموا متجر   :2019سـبتمبر   16إب
لاللعـاب وقـاموا بتكســـــیر محتویـاـتھ بنفس الحـجة وھي رفض مـاـلك المتجر دفع المجھود الحربي وقـاموا 

  على أحد موظفي المتجر بشكل عنیف وتم اسعافھ الى احد المشافي المتواجدة في المنطقة. باالعتداء

   ــ  16لحج ة   :2019بتمبر  ـســ أفراد ھم "ع.ع.م" و "ع.ف.ق" و  6أـقدـمت عصـــــاـبة مســـــلـحة مكوـن
"م.ص.خ" و "ص.م" و " م.خ" و " أ.ع" على ـمداھـمة أـحد محالت الصـــــراـفة بمنطـقة الربـاط بـمدیریة 

ــرقة أكثر من   ــرطة   ،ملیون لایر یمني 60تبن بحافظة لحج وقامت بســ وقام المجني بتقدیم بالغ إلى شــ
ملیون لایر یمني من مـصرفھ وقدم معلومات مھمة في حین أفاد مـصدر أمني  69بـسرقة الرباط أفاد فیھ 

بشـرطة الرباط أن قوة أمنیة بقیادة مدیر قسـم شـرطة الرباط العقید نجیب سـالم ونائبھ فھد الذیب وضـابط 
ر البحث فكري عباس قامت بمتابعة خیوط القضیة حتى تم الوصول إلى المتھمین في منطقة اللحوم وأشا

ــتعادة المبلغ المنھوب والمقدر   ــدر إلى أن القوة األمنیة تمكنت من اس ألف لایر  800ملیون و   69المص
یمني كانت في حوزة العصـابة لصـاحب محل الصـرافة إلى جانب مبالغ مالیھ كبیرة یجري التعرف على 

  .أصحابھا

    ملیـشیا الحوثي قاموا اوـضح مـصدر محلي في محافظة إب ان متنفذین یتبعون    :2019ـسبتمبر   16إب
تیالء على أراضـي واـسعة من أوقاف الدولة في جبل المورم جنوب المدینة  بوع الجاري باالـس مطلع االـس

ً الى ان الملیشـیا الحوثیة، بدأت بتوزیع أراضـي كبیرة لكل قیاداتھا من أمالك الدولة بتوجیھات من   ،الفتا
مشــــیرا إلى إن   ،ینون من الحوثیین في المحافظةوزیر االوقاف ومدیر مكتب الوزارة ومدیر االمن المع

لح  تغلة نفوذھا المیلیشـاوي المـس تمرة في البـسط على اراضـي المواطنین وترھیبھم مـس یا الحوثي مـس ملیـش
فـضال عن ـضعف اداء االجھزة االمنیة والقضـاء اللذان باتا تحت ـسیطرتھما منذ انقالبھم على الدولة قبل 

  سنوات. 5

    اقتحمت ملیشــیا الحوثي ســكن طالبات الجامعة اللبنانیة بصــنعاء وھددت   :2019ســبتمبر   16صــنعاء
  .الطالبات

    بتمبر   17حضـرموت لفي بوادي حضـرموت ـشرقي   :2019ـس أحرق مجھولون دراجة ناریة لداعیة ـس
الیمن وأفاد مصــدر محلي بمدینة الحوطة أن مجھولین في وقت متأخر من مســاء االثنین قاموا بإضــرام 

ـابات ویعد بن غودلالنار بدراج ـابة الداعیة بأي إص ـائخ   ة الداعیة عمر عیظة غودل دون إص أبرز المش
ــاطات ودروس علمیة ووعظیة  ــاد واإلصــــالح بین الناس ولھ نشــ النشــــطین في مجال الوعظ واإلرشــ

لق الذكر. ِ   بالمساجد وح

    أقدم مسـلحي ملیشـیا الحوثي على مداھمة شـركة الحزمي للصـرافة) بمدیریة   :2019سـبتمبر   17إب
  .حزم العدین بمحافظة إب وقاموا بنھب مبلغ أربعة ملیون لایر
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   أفاد المواطن امجد عبده عبدهللا الناصــري عن تعرض ســیارتھ للســرقة یوم  :2019ســبتمبر    18عدن
من ھنجر فرزة المنـصورة سـابقا مقابل المجلس  م اثناء ما كانت متوقفة بالقرب2019ـسبتمبر   17أمس  

ـابقا"  المحلي بالشــیخ عثمان وقال المواطن "أمجد" انھ اوقف ســیارتھ بالقرب من "فرزة المنصــورة سـ
یخ عثمان في تمام السـاعة السـابعة مسـاءا لتفاجئ بعدم وجودھا في المكان بعد سـاعتین وقال ان لون  بالـش

ـاصـي معكس كامل مع الزجاج األمامي ودعا امجد 2007سـیارتھ ھونداي (اكسـنت) مودیل   م لون رص
إدارة أمن عدن والحزام األمني والمقاومة الى كشــف مصــیر ســیارتھ وإعادتھا ومحاســبة المتســببین في 

  سرقتھا, كما دعا للبحث والتحري عنھا من قبل من یتعرف علیھا

    میلیشـیا الحوثي اقتحموا على أفاد شـھود عیان بإن مجموعة من عناصـر   :2019سـبتمبر   18الحدیدة
ً للتاجر "إســماعیل األخرم" في مدیریة باجل  متن طقم عســكري عند الســاعة الرابعة فجر األربعاء محال

ـارع صــنعاء بمدینة  3بمحافظة الحدیدة ونھبت مبلغ   مالیین لایر كانت موجودة في المحل الكائن في شـ
بل سـتة أشـھر "إسـماعیل األخرم" ولم تفرج عنھ وأشـار الشـھود إلى أن ملیشـیا الحوثي اختطفت ق  ،باجل

  مالیین لایر. 4إال بعد دفع مبلغ 

    أجبرت ملیشـــیات الحوثي مالكي المراكز والمحالت التجاریة على دفع   :2019ســـبتمبر   19صـــنعاء
جبایات مالیة بـشكل غیر قانوني بالعاـصمة ـصنعاء بمناـسبة الذكرى الخامـسة النقالبھا على الـسلطة وقال 

عیان بالعاصــمة صــنعاء، إن عناصــر میلیشــیا الحوثي بمدیریات أمانة العاصــمة، نفذوا حمالت شــھود 
ـایـات مـالـیة غیر قـانونـیة  داني على مـالكي المراكز والمحالت التجـارـیة وأجبروھم على دفع جب نزول مـی

ضافوا إن م بمناسبة الذكري الخامسة النقالبھا وأ2019سبتمبر    21بذریعة دعم احتفالھا، السبت المقبل  
آالف  7الملیشـیات تفرض مبلغ متفاوت على البقاالت الصـغیرة ومحالت الحالقة وبیع الجواالت ما بین  

ألف لایر وأشاروا إلى أن الملیشیات وموظفیھا تقوم برصد الرافضین لدفع ھذه الجبایات وتسجیل   15 -
ــمى دفع ـایقتھم عبر نزول میداني آخر تحت مسـ ــماء محالتھم ثم تقوم بمضــ ــوم أخرى لمكاتب  أسـ رسـ

الضـرائب والواجبات واألشـغال بالمدیریات الواقعة في نقاطھا وتواصـل میلیشـیا الحوثي إجبار السـكان 
ـایـات تـحت ـعدة مســـــمیـات منھـا (مجھود حربي، قواـفل  والتجـار ورجـال المـال واألعمـال على دفع جب

  للجبھات، رسوم نظافة، موسم، تراخیص جدیدة، واجبات، ضرائب) وغیرھا.

   داھـمت قوة أمنـیة ظھر یومنـا الخمیس منزل العقـید جالل عـبد النبي مقطع  :2019ســـــبتمبر   19ـعدن
أركـان حرب اللواء الثـاـلث حمـاـیة منشـــــآت قـاـئد مقـاوـمة مكیراس وأفـاد العقـید مقطع إن قوة كبیرة بقیـادة 

ــیارات ـادرت س ـایع قد طوقت منزلھ الكائن بالممدارة في عدن واقتحمتھ وصـ ــالل شـ وأغراض  اللواء ش
قاموا بكـسر أبواب منزلي وصـادروا ـسیارات خاـصة بي وبإخواني ولم یعثروا على أي   :خاـصة وأضـاف

ـسالح أو عتاد عـسكري یذكر ان عملیة االقتحام ھذه تعد الثانیة بعد ان تم اقتحام المنزل الذي كان یـسكنھ 
  .العقید مقطع في ریمي الخاص بأحد أخوة الشیخ احمد العیسي

    ــبتمبر   19إب ــلح صــباح الیوم   :2019س ــركة النفط تحمل نفط لھجوم مس تعرضــت شــاحنة تابعة لش
ـادر محلیة  ــیاني بمحافظة إب وأكدت مصـ ــلحین في منطقة النجد األحمر مدیریة الس الخمیس من قبل مس
إصــابة ســائق الشــاحنة بطلق ناري وتعرضــت الشــاحنة أیضــا لوابل من الرصــاص أصــابت الخزانات 

ــھدھا المحافظة الخاضــعة ورأس الم ــط فوضــى أمنیة تش ــیرھا فیما الذ الجناة بالفرار وس قطورة أثناء س
لســیطرة ملیشــیا الحوثي منذ خمس ســنوات" وبحســب المصــدر بأن الجناة الذین اســتھدفوا شــاحنة النفط 
ة في الســــوق ـاة المواطنین من خالل بیع المشـــــتقـات النفطـی ـا تتـاجر بمعـان ة ومـافی  یتبعون قیـادات حوثـی

  السوداء.
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    أقدم مـسلحي ملیـشیا الحوثي بمداھمة محالت الـصراف إـسماعیل الكبـسي الذي   :2019ـسبتمبر   19إب
  .یعتبر (وكیل شركة الصیفي للصرافة) بمدینة إب وقاموا بنھب مبلغ أربعة ملیون لایر

    نة إب أقدم مســلحي ملیشــیا الحوثي بمداھمة محالت (الیاباني للصــرافة) بمدی :2019ســبتمبر   19إب
  .وقاموا بنھب مبلغ نصف ملیون لایر

    ــبتمبر   19إب ــیا الحوثي بمداھمة محالت (الحجي للصــرافة) بمدینة إب  :2019س ــلحي ملیش أقدم مس
 .وقاموا بنھب مبلغ نصف ملیون لایر

    أقدمت ملیشــیا الحوثي على اقتحام اإلدارة الرئیســة ومقرات شــركات   :2019ســبتمبر   20صــنعاء
ـادر مصـرفیة   الصـرافة في صـنعاء ومناطق سـیطرتھم، مما أدى إلى تعطل الحواالت النقدیة وقالت مص

محالت   ذلكفي صنعاء، إن المسلحین الحوثین داھموا اإلدارات الرئیسة، ومقرات شركات الصرافة، وك
ـادرة كمیات كبیرة من العمالت األجنبیة  ــیات قامت بمصـ ـادر إلى أن الملیش ـارت المصـ ــرافین وأشـ الص

ـادر أن حمالت مداھمة نفذتھا ملیشــیا ك  ،والمحلیة ـافت المصـ ما أغلقت أبواب شــركات الصــرافة وأضـ
الحوثي في وقت واحد على شـــركات الصـــرافة منتصـــف لیلة أمس، وامتدت الحملة لتشـــمل محالت 
الصرافة وأوضحت أن ملیشیا الحوثي اعتقلت العشرات من مدراء وموظفي شركات ومحالت الصرافة 

إلى ســـــجن األمن القومي وـقد بررت ملیشـــــیـا الحوثي حمالت الـمداھـمة بوقف في صـــــنعـاء واقتـادتھم  
  .)2003(المضاربة بأسعار الدوالر ورفض التعامل بالدوالر من الطبعات القدیمة 

   بتمبر    21عدن ھاجم مـسلحون مجھولون ظھر یوم الـسبت محل صـرافة بمدیریة المنصـورة   :2019ـس
ـارع السـجن وقاموا بنھبھ   ،بعدن حیث أفاد شـھود عیان بان مسـلحین ھاجموا محل صـرافة "الفروي" بش

  .وبحسب الشھود فقد حاصر المسلحون محل الصرافة وقاموا بنھبھ أمام أنظار العامة وغادروا

   ــرموت ــبتمبر    24حض ــكریة  :2019س ـادر محلیة في مدینة القطن ان قوات المنطقة العس افادت مصـ
ــة للمدیریةاالولى دا ــصــ ــب   ،ھمت مقر المجلس اإلنتقالي الجنوبي ونھبت مواد اإلغاثة المخصــ وبحســ

  المصادر فقد قامت قوات الجیش باعتقال لجنة توزیع اإلغاثة بالمدیریة، وتنھب محتویات المقر.

   أفادت شركة الكھرباء بعدن ان مجھولین سرقوا محطة تحویلیة للكھرباء في  :2019سبتمبر    24عدن
ة ـعدنجوـلد  ولم یـحدث قط ان تعرضـــــت محـطة  ،مور بـالتواھي في واقـعة ھي االولى في تـاریخ ـمدیـن

وقال مسـئولون في مؤسـسـة الكھرباء ان مجھولین سـرقوا المحطة وقاموا   ،تحویلیة للسـرقة بشـكل كامل
 فقد  وبحســب المؤســســة العامة للكھرباء  ،بنھب كابالتھا الكھربائیة بعد ان فصــلوا التیار الكھربائي عنھا

تعرـضت محطة تحویلیة داخل فندق ـشیراتون جولد مور في الفترة اللیلیة لتكـسیر ابواب المحطة وـسرقة 
وتخریب منظومة التشـغیل مما تسـبب بحرمان المواطنین من اسـتمراریة   كیبل ضـغط عالي من المحطة

ـارعت الطواقم الفنیة والھندسـیة في المنطقة االولى بمعالجة الم  ،الخدمة شـكلة وتم اعادة التیار ھذا وقد س
ــالح العطب  الكھربائي الحیاء منطقة جولدمور بتحویل احمال المنطقة على مفاتیح اخرى حتى یتم اصــ

ـابق ــكل نھائي واعادة وضــعیة المحطة للوضــع السـ ــد   ،بش ــة العامة للكھرباء باش ــس ــتھجن المؤس وإذ تس
  ریب للشبكة العامةالعبارات ھذا العمل المشین والذي من شانھ عرقلة خدمة التیار وتخ

   راكبا من داخل مطار عدن 50سرقة باص حدیث یسع اكثر من  :2019سبتمبر  26عدن.  

    أقدمت ملیـشیا الحوثي على توزیع أراـضي جامعة ذمار لعدد من األكادیمیین   :2019ـسبتمبر   30ذمار
ــدر أكادیمي بالجامعة في   ــف مص ً في الجامعة. وكش ــحفي التابعین لھا والتي عینتھم مؤخرا ــریح ص تص

رصــده " المنارة نت " الیوم، أن الملیشــیا نھبت األراضــي المخصــصــة للســكن الجامعي ووزعتھا على 
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ً إلى أن األرض التي وزعتھا الملیشـیا كانت مخصـصـة لبناء سـكن جامعي  أكادیمیین منتمیین لھا، مشـیرا
ة ذمار مسـاحة شـاسـعة تبلغ لطالب الجامعة وأسـاتذتھا والعاملین فیھا من خارج المحافظة. وتمتلك جامع

ھكتار ویقع الحرم الجامعي في الحي الشـــمالي لمدینة ذمار وســـط الیمن، حیث یقســـمھا  250أكثر من  
كیلو متر. وتمارس الملیشـیا عملیة  100شـارع صـنعاء إلى قسـمین وتبعد عن العاصـمة صـنعاء حوالي  

ــي وعقارات الدولة، وممتلكات المواطنین، في عدد ــعة ألراضــ من المحافظات الواقعة تحت  نھب واســ
  سیطرتھا.

   ـابع للمجلس االنتقـالي الجنوبي على اقتحـام :2019أكتوبر   1ـعدن دـمت قوات الحزام أالمني الت مقر  أـق
  حزب المؤتمر الشعبي العام في مدیریة التواھي

   تقوم ـشكا مالكي المحال التجاریة بعدن تعسـفات قالوا ان ـشرطة البسـاتین بعدن   :2019أكتوبر    2عدن
بھا وقال مالكي المحال التجاریة ان ـشرطة البسـاتین فرـضت علیھم مؤخرا تركیب كامیرات مراقبة وھو 
ماتم من قبل جمیع مالكي المحال التجاریة واشـار المالكون مؤخرا أنھم تلقوا تحذیرات من قسـم الشـرطة 

ـفا و ـال التسـجیالت دوریا إلى قسـم الشـرطة وھو مایعتبر تعس اضـحوا الى انھ جانب یفید بضـرورة إیص
ـاالت تربط ھذه الكامیرات  ـاء شــبكة اتصـ ذلك تطالب الشــرطة مالكي المحال التجاریة تكالیف نفقة انشـ
ــرطة مركزیا وھو االمر الذي یجب ان تتحملھ الدولة ولیس ھم وقال مالكي المحالت انھ عقال  بمقر الشـ

ـال كل التسـجیالت شـھریا إلى قسـم الشـرطة ـالھا   ومنطقا الیسـتطیعون إیص دون حدوث مایسـتوجب ایص
وتوجھ مالكي المحال التجاریة بالدعاء إلى هللا عز وجل لتخلیصـھم من ھذه المعاناة التي قالوا ان ال احد 

  غیر هللا عزوجل قادر على انھاء معاناتھم معھا.

    ت أقدم مسلحون من ملیشیا الحوثي على متن دراجة ناریة بنھب ھواتف وممتلكا   :2019أكتوبر   5إب
  خاصة بعمال محل خیاطة في حارة جبل الشجاع األسفل قبل إستراحة سطح القمر.

    ھاجم مســــلحون مجھولون ناقلة وقود بمحافظة شــــبوة یوم االربعاء وقاموا   :2019أكتوبر    9شــــبوه
بوة عقب تفریغھا  باحراقھا وكانت الناقلة في طریقھا من محافظة مأرب صـوب منطقة العقلة بمحافظة ـش

ــوا الناقلة بالقرب من منطقة العقلة   ،النفط الخامكمیات من   ــلحین اعترضـ ــكان محلیون ان المسـ وقال سـ
  .وقاموا باطالق النار علیھا واحراقھا ولم تعرف ھویة المسلحین

    افـاد ســـــكـان محلیون بـان عـاـمل محـطة بترول ـیدعى "حســـــام" قـتل من قبل  :2019أكتوبر   11تعز
الف لایر  400وقاموا بنھب مبلغ    26ســنكریم في عقبھ شــارع مســلحون مجھولون بعد اقتیاده من امام  

  .كانت بحوزتھ ورمي جثتھ جوار جامعھ العطاء

    من جماعة الحوثیین، یدعى أبو  :2019أكتوبر    13صــنعاء ً افاد الصــحفي رشــید حداد" "إن مشــرفا
حجز منزل حیدر جحاف ومعھ "أبو علي فاضل" و"أبو محمد جمعان"، و"أبو محمد جعبل" أقدموا على 

ـاف، إن الصـحفي جمال عامر تدخل  ـفھ وأض یملكھ في منطقة الصـباحة غربي العاصـمة، كما ھددوا بنس
في محاولة لوقف االنتھاك، غیر أن النافذین الحوثیین أرسـلوا مسـلحین للتمركز قرب المنزل، ومنحوھم 

إلى أن المنزل ملك  الضــــوء األخضــــر، إلطالق النار والتھدید بالقتل حال أكملت بناء المنزل وأشــــار
ــنعاء، وتم مطالبتھ  ــكن في صـ ــتدت أزمة السـ خاص بھ، ولدیھ الوثائق، وقد حاول إكمال بنائھ بعدما اشـ
بإخالء المنزل المـستأجر الذي كان یـسكن فیھ وأردف الـصحفي حداد: "تفاجأت بأن البیت تعرض للسطو 

  من قبل أولئك الناھبین الذین یتھددون حیاتي حتى الیوم".
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    ــجین یدعى "جمال احمد  :2019أكتوبر    22تعز ــجن أمن تعز من س ــتغاثة من داخل س ـالة اس في رسـ
ـا االن موقف بـإدارة االمن مع غریمي عمرو احـمد امین المشـــــھور ب  غـانم النجـاشـــــي" جـاء فیھـا "ان

باغتصـاب ارضـنا الكائنھ جوار جامعة تعز، ھذه االرض والدي  قضـیتي تتلخص بقیام حردون ،حردون
بنینا فیھا مسـاكن  سـنة  40ھ مشـتري جزء والجزء االخر ایجار بموجب فروز شـرعیة من قبل هللا یرحم

سنة لم ینازعنا احد وقبل   40لنا وبقیة االرض زرعنھا اشجار وتین شوكي على حدود ارضنا.. ومدة ال
حوالي مع مجموعة من البالطجة المسـلحین واسـتولوا على   اربعة شـھور ظھر لنا ھذا البلطجي حردون

ً بنوا باربعة  270اكثر من   قصـبة من ارضـنا بالحر بالشـیوالت وقاموا بحجز خمسـة مواقع للبناء وفعال
یخ ـشوقي ـسعید ولكن لم نجد جھھ توقف وتردع  ً عند الـش تكینا بالمحاكم وباالمن وایضـا مواقع مسـاكن اـش

لحة حردون یدعي انھ معھ ـشراء فرز من احد الرعیة وانھ تشـارع   ھذا البلطجي حردون وعصـابتھ المـس
ـفل  مع شـخص اخر من الرعیة وفعالً اسـتحكم حردون ومعھ حكم (ھذا الحكم اللي معھ بمواقع اخرى اس
ــي تنفیذ  ــطة المحكمة والمحكمھ تعمل (قاضــ ً ان االحكام تنفذ بواســ ــرعا الوادي) وكما ھو معروف شــ

ــمائھا ومن ثم ــي التنفیذ یظم الى جانبھ عدول للتعریف بالمواقع واسـ ــي   وقاضـ ــطة قاضـ یتم التنفیذ بواسـ
ـابة  ــتولوا على ارضــنا بقوة العصـ ــھم واس ــلحة قاموا بالتنفیذ بانفس ـابتھ المس التنفیذ) ولكن حردون وعصـ

والحكم اللي معھ بینھ وبین شـخص اخر ال دخل لنا بھ ولكنھ  المسـلحة ھذه االرض لیسـت موجودة بفرز
یخھ ـشوقي ان ینفذوا الحكم اللي نفذ حكمھ بارضـنا عفاطة وبلطجة باالخیر أنا طلبتُ من ا لمحاكم ومن ـش

ــتجیبوا  ــي تنفیذ وعدول لتحدید المواقع اللي بحكمھ ولكن لم یس ــطة قاض ــخص االخر بواس بینھ وبین الش
لطلبي بل شــجعوه باالســتمرار باالعتداء واالغتصــاب اللي حصــل الیوم ان حردون وعصــابتھ المكونة 

م باطالق النار على منزلي. فدخلنا داخل المنزل نحتمي وھم مسـلح قاموا بقذفنا باالحجار ث 20اكثر من  
ـاعة   ـاص وجدل االحجار على منزلي.... والسـ ــتمرین باطالق الرصـ ً قاموا باقتحام منزلي  12مس ظھرا

غرف ونھبوا من داخل الدوالیب ذھب حق زوجات اوالدي وتلفونات. انا  3(العصـــــابة كامل) ودخلوا  
ضــي مغلقین على ارواحنا بباب حدید ولكنھم اســتمروا بالضــرب على وجمیع افراد اســرتي بالدور االر

 -هللا یحفظھم -في ھذا الوقت وصــــل الشــــیخ حاشــــد العوني ونائب مدیر مدیریة المظفر    ،الباب الحدید
یخ حاـشد العوني ان اخرج (بوجھھ) وخرجت  وطلبوا من العصـابة الخروج من منزلي.. وطلب مني الـش

لمنا لالخ نائب مدیریة ا لحة كانت ناویة على قتلي   لمظفروـس وبدوره اوصـلني الدرة األمن العصـابة المـس
حســب قول الشــیخ حاشــد ونائب مدیریة المظفر االخ عبدالعزیز مدھش وقد ابلغوا مدیر االمن الكحلي 

  حردون اما بقیة العصابة غیر موجودین المواطن/  ذلكبھذا انا االن موقف باالمن وك

   طت قوة امنیة ترافقھا جرافات ـصباح الیوم على حوش كبیر یتبع مؤـسـسة  بسـ  :2019أكتوبر    23عدن
الكھرباء بعدن وقال الناطق باســم وزارة الكھرباء محمد المســبحي ان البســط تم صــباحا بمعاونة اطقم 
أمنیة واضاف بالقول:"تم صباح الیوم قدوم جھة مجھولة معھم شیول وطقمین بالقیام بعملیة البسط داخل 

ك فھذا الحوش من ضــمن توســعة مشــروع تصــریف الطاقة وھي توســعة 132لتحویلیة  حوش محطة ا
مســتقبلیة لعملیة نقل الطاقة الكھربائیة وفتح اختناقا ت شــبكة النقل في العاصــمة عدن وردیف لمشــروع 

میجا مع العلم من تواجد مكونات المحطة المســـــتقبلیة في أحواش التحویلیة واختتم 264محطة الرئیس  
الذین   ،ســیفتح بوابة جدید ینتظرھا بعض الخونھ  ،لالســف ھناك تخریب متعمد والســكوت علیھ":بالقول

  الیریدون الخیر لعدن 

   ـاكیا اعتداء طالھ من قبل :2019أكتوبر    23عدن ـان محمد احمد شـ قیادي عســكري   أفاد الشــیخ غسـ
ـان ان احمد محمود اء علیھ وتكسـیر سـیارتھ قائد كتیبة حزم عدن كتیبة قام باالعتد  بعدن وقال الشـیخ غس

ــالل  واخذھا معھ وفي داخلھا مبلغ مالي كبیر, واوراق مھمة, بحجة ان لدیھ اوامر من مدیر امن عدن ش
علي شـائع واضـاف:" انھ تفاجئ بعدة اطقم ومدرعات تحاصـر منزلھ الواقع بحي "إنماء السـكني" غرب 
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ـفوف افراد بإطالق النار بشــكل عشــوائي على منزلھ ما ســبب  عدن, حیث قامت حالة من ذعر في صـ
ـفى والزالت تتواجد فیھا حتى لحظة كتابة الخبر كما قال  اســــرتھ, نقل على أثرھا ابنتھ إلى المســــتشـــ

ـان ــیخ غســ ــحیفة برفقة الشـ ــر إلى مقر الصـ ان احمد  المواطن "عبد الاله عبد الخالق عمر" الذي حضـ
ــیر قائد كتیبة حزم عدن الكتیبة االولى اعتدى على أرض یم  محمود ــل وقام بتكســ لكھا بمنطقة بئر فضــ

ـاف عبد الاله ـانات, التي تقدر قیمتھا بأكثر من ملیون لایر واضــ قام باقتحام   ان قائد كتیبة حزم  الخرســ
ــكني" ــیر االبواب والنوافذ وماطور, كما قام  منزلھ الواقع بحي"انماء الســ بتھدید اوالده اثناء  وقام بتكســ

ـار ان ـائلة االراضــي لیســت مناالرضــی  ذاھبھم إلى لمدرســة واشـ  ة التي اعتدى علیھا رســمیة ومسـ
ــال وحذر المواطنان قائد كتیبة حزم, من معاودة االعتداء علیھم,  اختصــــاص قائد كتیبة حزم عدن اصــ

  مشیران انھما قد یلجأن إلى الشرع القبلي, في حال استمراره.

   العنتري  الح حسـین عبدهللاصـ   اقدم مجھولین مسـلحین بسـرقة سـیارة المواطن :2019أكتوبر    24عدن
  بكریتر الیوم الخمیس 

    أقدم مســلحون، منتصــف لیلة األحد، على تفجیر أنبوب لنقل النفط الخام في   :2019أكتوبر   27شــبوه
محافظة شـبوة شـرق الیمن، في عمل تخریبي ھو الثاني من نوعھ خالل أقل من شـھر وأفاد مصـدر في 

ین فجروا أنبوب نقل النفط الخام في وادي تمورة شـرق منطقة السـلطة المحلیة بمحافظة شـبوة بأن مسـلح
نتھا في المنطقة وأضـاف  تعال النیران وتصـاعد ألـس بوة، ما أدى إلى اـش غریر بمدیریة الروضـة ـشرقي ـش
أن "األنبوب ینقل النفط الخام من القطاع الرابع حقول عیاذ بمدیریة جردان شـــــمال شـــــبوة، إلى میناء 

  ریة رضوم جنوب شرقي شبوة على بحر العرب".النشیمة النفطي في مدی

   ـالح بن فرید   :2019نوفمبر    4عدن ــیخ صـــ ــتولت قوة أمنیة بعدن مجددا على مزرعة تابعة للشــ اســ
حـیث أفـاد شـــــھود عیـان بـان ـمدرعـات ترافقھـا اطقم أمنـیة وجرافـات اقتحـمت المزرـعة الواقعة   ،العولقي

لى المزرعة مجددا كانت المزرعة قد عادت بمنطقة جعولة حیث قامت بطرد الحراســـــة واســـــتولت ع
ــیخ   ،لملكیة العولقي قبل عام قبل ان تتم مصـــادرتھا مجددا ــدر مقرب من الشـ من ناحیة اخرى أفاد مصـ

صـالح بن فرید العولقي لصـحیفة "عدن الغد" انھ وجھ عدة بالغات إلى مدیر امن عدن ـشالل علي شـایع 
ذه لكن دون أي اســــتجابة وقال قائد حراســــة المزرعة والمســــئولین االمنیین حول واقعة االســــتیالء ھ

للصحیفة في اتصال ھاتفي ان قوة ضخمة اقتحمت المزرعة وبدأت عملیات تجریف لھا ویأتي االستیالء 
  على المزرعة قبل ایام فقط من تغییرات امنیة مرتقبة بعدن

   بدأ مجھولون اعمال بـسط اـستھدفت حوش یتبع جھاز الدفاع المدني بعدن ویقع   :2019نوفمبر    5عدن
ــتقبلي لجھاز  الحوش الكبیر بمنطقة الصــولبان ویتبع وزارة الداخلیة وكان مقررا لھ ان یكون المقر المس
الدفاع المدني بعد توسعتھ وقال ساكنون یقطنون في محیط الحوش ان مجھولین بدأوا عملیات بناء خالل 

منوھین إلى أن من شـأن عملیة البسـط ھذه ان تنھي امال   ،ترات المسـاء داخل الحوش تنتھي عند الفجرف
التوســـعة والتحدیث لمقر الدفاع المدني الذي یقع مقره الحالي وســـط الشـــیخ عثمان وفي مكان یشـــھد 

  ازدحاما خانقا.

  ــلح  :2019نوفمبر    11  تعز ــلحون بعد ظھر الیوم االثنین على مصــ ة الھجرة والجوازات اعتدى مســ
ــلحین مجھولون قاموا باالعتداء وإطالق النار على مبنى :بمحافظة تعز وافادت مصــــادر محلیة أن مســ

ــلحین قاموا بعدھا  ـادر أن المسـ ـافت المصــ ــط المحافظة وأضــ ــلحة الجوازات في حي المرور وسـ مصـ
ذلك وأشـــارت أن بمحاصـــرة منزل مدیر المصـــلحة في حي الثورة دون معرفة األســـباب التي دفعتھم ل

د ألـقت القبض على اـحدى المســـــلحین ھ تمكن من الخالص ولم یتم    قوات األمن الخـاص كـاـنت ـق إال أـن
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فیما تم تأمین منزل مدیر المصــــلحة بعد   ،القبض علیھ ومســــلحیھ من قبل األجھزة األمنیة حتى اللحظة
ــتأنفت عملھ ــلحة الھجرة والجوازات قد اس ـال قوات أمنیة إلیھ وكانت مص بعد توقف   ا قبل أیام قلیلةإرسـ

  بسبب أحداث عدن األخیرة وعدم وصول الجوازات إلى المصلحة حسب توضیحھا دام قرابة الشھرین

  أقدم مســـــلحون مجھولون على ھدم ھنجر تجـاري بمحـافـظة لحج وقال رجل   :2019نوفمبر   11  لحج
ـالم باراس مالك محالت "باراس" أن مســلحین ھاجموا ھنجر یملكھ في محافظة لحج وقاموا   األعمال سـ

بھدم أجزاء من جدرانھ واضــاف أن المســلحین اخذوا بعض المواد واألشــیاء الموجودة في المحل ومنھا 
ــد رجل األعمال  ــلحین ھددوا العمال الذین كانوا بداخل الھنجر وناشـ ــالح وأشـــار إلى أن المسـ قطعة سـ

  ام بدورھا وضبط المسلحین."باراس" األجھزة األمنیة والسلطات المختصة بمحافظة لحج للقی

   اجبر مســلحون مجھولون فجر یوم الخمیس مواطنا كان یجلس داخل ســیارتھ   :2019نوفمبر  14عدن
ــرقتھا  ــیارة وقاموا بسـ ــورة بعدن على الترجل من السـ ــر بمدیریة المنصـ أمام منزلھ بحي شـــارع القصـ

ــر حیث كان یجلس المواطن ولید ملھي داخل ـسـ  ـارع القص یارة نجلھ وقال ملھي انھ ووقعت الحادثة بشـ
ــیارة وفروا بھا إلى  ــالح بالنزول من الس ــلحین اثنین حیث قاموا باجباره تحت تھدید الس فوجئ بقدوم مس
جھة غیر معلومة وتعرض ملھي خالل عملیة السـرقة لالعتداء من قبل المسـلحین ووقعت الحادثة وسـط 

ة ســــطو مســــلحة كھذه وفي احد أكثر الحي وامام انظار مواطنین ولم یحدث قط ان شــــھدت عدن واقع
  االحیاء ازدحاما بالناس.

    بیت المعرفة" الواقع في حي نواكشــط بالعاصـمة   ،أغلقت ملیشــیا الحوثي  :2019دیســمبر   4صــنعاء"
أن ملیشــیا الحوثي والموظفین الموالین لھا أغلقوا «بیت   ،صــنعاء بذریعة االختالط وأكد ســكان محلیون

ــین  المعرفة» وھو مقھى ومكتبة وبداخلھ قاعة البردوني للفعالیات المختلفة بذریعة االختالط بین الجنســ
قـبل أیـام للتضـــــییق على إدارة «بـیت المعرـفة» تـارة تـحت مســـــمى وأضـــــافوا إن الملیشـــــیـا ترددت 

السیاحة» بھدف ابتزاز مالكھ وفقا لوكالة خبر المحلیة  -«الضرائب» وأخرى تحت مسمى «التراخیص  
كما بررت الملیـشیا إغالق المقھى بأنھ أحد أـسباب تأخیر النـصر وأنھ یعمل لصـالح ما تـسمیھ «العدوان» 

  رب الناعمة».ضمن ما وصفوھا بـ«الح

   أغلقت قوة أمنیة صـباح یوم الخمیس المقر الرئیسـي لشـركة ام تي ان للھاتف   :2019دیسـمبر   5عدن
المحمول بـعدن كریتر وقـال شـــــھود عیـان ان قوة أمنـیة داھـمت المقر خالل ســـــاعـات العـمل واخرـجت 

المرة االولى التي   الموظفین وقامت باغالق المقر وتعمل شركة ام تي ان منذ سنوات في عدن وھذه ھي
  یتعرض فیھا مقرھا للإلغالق ولم تتوفر معلومات وافیة عن سبب االغالق.

    ــمبر   7إب ــھود عیان بان مشــرف حوثي یدعى إیاد االبیض اعتدى على احد مالك   :2019دیس افاد ش
ـایلة جبلة بمحافظة إب واســمھ ســلطان العرومي المشــرف الحوثي طلب من مالك  محطة بترول في سـ
لحین  المحطة التعبئة وبالقوة وبدون مقابل وعندما رفض قام بلطمھ والـشروع في قتلھ بمسـاعدة افراد مـس

  مما اثار الرعب والھلع في الشارع وفرار المتواجدینتابعین لعصابتھ 

    اقتحم صیادون بمدینة المكال عاصمة محافظة حضرموت، الیوم األحد،   :2019دیسمبر   8حضرموت
ـا إلجراءات منع الصـید  ـائد السـمكیة في البحر العربي، وعبثوا بمحتویاتھ رفض مبنى الھیئة العامة للمص

ـائد إن عشـرات الصـیادین من منطقة روكب بمدینة المكال، التقلیدي وذكر مصـدر في الھیئة ا لعام للمص
أقدموا على اقتحام مبنى الھیئة العامة للمصـائد السـمكیة في البحر العربي وأشـار إلى أن الصـادین عبثوا 
بمحتویات المبنى واتلفوا أرواق رســمیة وحطموا أجھزة وزجاج النوافذ ولفت إلى أن الصــیادین أقدموا 



 2019 السنويالتقرير     

   
  

 
 

 325من  282صفحة رقم  (NFHR)صادر عن امللتقى الوطين حلقوق االنسان  
 

داء على مبنى الھیـئة احتجـاجـا على إجراءات منع الصــــــید التقلـیدي، موضـــــحـا أن قوة أمنیة على االعتـ 
  تمكنت من إخراج الصادین إلى خارج المبنى.

    لحة، االثنین، على محل للصـرافة بمدینة تعز، ونھبت مبالغ   :2019دیـسمبر   9تعز ـسطت عصـابة مـس
صرافة "توب توب للصرافة" في شارع جامع وأفاد شھود عیان بأن مسلحین ھاجموا محل    ،مالیة كبیرة

ــلحین اقتحموا محالً  ــھود إلى أن المس ـار الش ــطوا على مبالغ مالیة كبیرة وأشـ ــط المدینة وس ــي وس القرش
  للصرافة وقاموا بتھدیدھم بالقتل وھم ینھبون المحل، قبل أن یغادروا ومعھم مبالغ مالیة كبیرة.

   دم متنـفذون الیوم   :2019دیســـــمبر  11ـعدن االربعـاء على بســـــط أرضـــــیتین كبیرة في ـمدیرـیة اـق
ـارع یؤدي   ،المنصـورة بعدن وقال مواطنون بأنھُ تم البسـط على أرضـیتین كبیرة وھي ضـمن مخطط ش

  .الى مدیریة البریقة واشاروا بأن المتنفذین شرعوا في البسط دون تحریك ساكنا من الجھات المعنیة

   ت یوم أمس األربعاء بإغالق المقر الرئیـسي لواحدة من أقدمت قوة أمنیة قام  :2019دیـسمبر   12عدن
وأفاد شــھود عیان بان عیان ان قوة أمنیة داھمت مقر شــركة ســبأ   ،اكبر شــركات االتصــاالت في الیمن

  فون بمدیریة المعال في عدن وقامت باغالق المقر ولم تذكر عن أسباب إغالق مقر الشركة.

    الحوثي حملة واسعة لمصادرة أجھزة شبكات "واي فاي" أطلقت ملیشیات   :2019دیسمبر    13صنعاء
ــلطتھا وجاءت الحملة  ــمة والمحافظات القابعة تحت ســ ــر في األحیاء والمناطق في العاصــ محلیة تنتشــ

ــاالت بحكومة الحوثیین غیر المعترف بھا،  24الحوثیة بعد   ــاعة من تعمیم أصــــدرتھ وزارة االتصــ ســ
 50ھا تصـاریح للعمل وأوقفت اتصـاالت الحوثیین، إنشـاط نحو  بإزالة تلك الشـبكات، بذریعة عدم امتالك

ــعة  ــبكات إنترنت محلیة في المناطق الخاضـ ــبكة "واي فاي" محلیة، وصـــادرة تجھیزات بث شـ ألف شـ
ـاالت الحوثیین، عقب احتجاج مالك الشــبكات على رفع شــركة "یمن نت"  لســیطرتھا ویأتي قرار اتصـ

 120ثیین وغالبیة المحافظات الجنوبیة، رســوم الخدمة بنســبة  المزود الوحید لألنترنت في مناطق الحو
  بالمئة، في محاولة للتضییق على عمل تلك الشبكات.

   ابلغ المواطن عبدالرحمن محمد صــــالح محمد عن تعرض ســــیارتھ نوع  :2019دیســــمبر    14عدن
ل عدن ظھر م لون ذھبي فاتح لســرقھ اثناء ما كانت متوقفة في ســوق الكراع شــما88(صــالون) مودیل  

م ودعا المواطن عبدالرحمن االجھزة األمنیة بعدن ولحج الى مسـاعدتھ 2019دیـسمبر   14الیوم الـسبت 
  .)20/8137في العثور على سیارتھ التي تحمل لوحة رقم (

    اسـتھدفت ملیشـیات الحوثي الموالیة إلیران مزارع المواطنین في مدیریة  :2019دیسـمبر   14الحدیدة
مســتخدمة مختلف أنواع األســلحة المتوســطة وقذائف عربة   ،فظة الحدیدة غرب الیمنالتحیتا جنوب محا

BMB بالغة وقالت مصـــادر محلیة أن الملیشـــیات اســـتھدفت ً ، وألحقت بممتلكات المزارعین أضـــرارا
ً للمیاه   ،باألسلحة الرشاشة المتوسطة وبالقذائف مزارع المواطنین غرب مدیریة التحیتا ودمرت مشروعا

ً من المزارع وتحدث أحد المزارعین أن الملیشــیات أطلقت نیران یعمل با لطاقة الشــمســیة ویغذي عددا
أســـــلحتھـا وـقذائفھـا على مزرعـتھ ودمرت مشـــــروع الري اـلذي یـغذي المزارع ومنـازل المواطنین في 

ــ    ،المنطقة  13حیث سقطت القذائف على ماكینة اإلرتواز ومشروع الطاقة الشمسیة التي تقدر تكلفتھا بــ
ــبب بجفاف عدد من المزارع بعد  ــروع المیاه توقف عن العمل مما تس ملیون لایر یمني وأضــاف أن مش
ـار إلى أن الملیشـیات الحوثیة  أن عجزوا عن إیجاد بدیل للطاقة الشـمسـیة التي كانت تشـغل المشـروع یش

وألحقت   ،ینتواصــــل انتھاكاتھا الیومیة للھدنة األممیة وتســــتھدف األحیاء الســــكنیة ومزارع المواطن
ً بالغة   .بالممتلكات العامة والخاصة أضرارا
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    اقدمت قوات تابعة لمحور تعز على اقتحام محكمة الشــمایتین بالتربة وتقوم  :2019دیســمبر    17تعز
ــغط على النیابة من اجل االفراج عن مســـاجین من  بالتھجم على وكیل النیابة في مكتبة في محاول للضـ

  یال مرافقین المحافظ الشھیدین اسامة االشعري و اشرف الذبحاني.بینھم المتھمین في قضیة إغت

    ــنعاء ــمبر   17صــ ــیات الحوثیة حمالت ابتزاز ونھب طالت أكثر من    :2019دیســ  13نفذت الملیشــ
ً في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سیطرتھا، بھدف فرض جبایات وإتاوات جدیدة وغیر  مستشفى خاصا

ـفیات: قانونیة وشـملت القطاعات الصـحیة   التي اسـتھدفتھا المیلیشـیات في حملتھا وتعمیمھا األخیر مسـتش
األم، والیمني األلماني، والمســتشــفى االســتشــاري، مســتشــفى المودة، المســتشــفى األوروبي، مســتشــفى 
الدكتور ھاشــم العراقي، مســتشــفى لبنان، المســتشــفى الیمني الفرنســي، مســتشــفى عز الدین الشــیباني، 

ـاھم التدابیر األھلي، المدینة، األل ـام وتوقع األطباء والعاملون، أن تســ ـفى الوســ ــتشــ ماني الحدیث، ومسـ
ــوم إجراء العملیات الجراحیة المرتفعة أصــالً على المرضــى وتثقل  الحوثیة المتكررة في مضــاعفة رس
كواھل ذویھم؛ إذ إنھم المتضـررون الفعلیون من ھذه اإلجراءات ویضـطر مالكي المنشـآت والمؤسـسـات 

ما تستھدفھم الملیشیات بفرض جبایات وغیرھا، من جھة ثانیة إلى تعویض الضرر من خالل الطبیة عند
رفع أســـعار الخدمات الصـــحیة المقدمة للمواطنین، األمر الذي یعمل على زیادة معاناة المواطنین الذین 

ً من أوضاع معیشیة صعبة للغایة وحذر األطباء من استمرار الملیشیات في نھجھا المتمثل   یعانون أساسا
ـادرة للمنشــآت الطبیة والصــحیة الخاصــة في صــنعاء، مطالبین  في النھب والتعســف واإلغالق والمصـ
بـضرورة وـضع حد لممارسـات المیلیـشیات وانتھاكاتھا ـضد القطاع الـصحي والدوائي الخاص والحكومي 

ـالیبھا تلك لتضـییق الخناق على المسـتثمرین في   القطاع الخاص وتسـعى الملیشـیات الحوثیة من خالل أس
ك  ـانھم من التـداوي وتلقي العالج في تـل ـا وحرم ـاق ســـــیطرتھ ـام، وعلى المواطنین في نط بشـــــكـل ع

  المستشفیات والمرافق الصحیة األخرى، وتوفیر بیئة لتفشي األمراض واألوبئة.

    ـالع اعتدت مجموعة مســلحة صــباح الیوم على مقر لجنة البصــمة التابعة   :2019دیســمبر   17الضـ
شــمال مدینة الضــالع. حیث قامت بإطالق الرصــاص في   في مدینة ســناح  WFPلغذاء العالميلبرنامج ا

جھات متفرقة من مقر تأدیت. اللجنةعملھا داخل منزل الشیخ علي قائد سناح وسط المدینة مما اضطرت 
 كیلومترعلماً   13اللجنة وقف ســیر اعمالھا وانســحبت الى مدینة الضــالع التي تبعد عن ســناح بأكثر من 

وھي متخصـصـة في تنفیذ نظام سـكوب   wfpان ھذه اللجنة معتمدة من قبل ادارة برنامج الغذاء العالمي  
المســح البیومتري (البصــمة والصــورة)إلســتكمال بیانات المســتفیدین المثبتین من برنامج الغذاء العالمي 

ــملھم البرنامج ھ ــنوات وإعداد جدیدة شـ ــملھم البرنامج منذ اكثر من ثالث سـ ذا العام لتقدیم مواد الذي شـ
ز والزـیت والســـــكر والملح والـعدس األبیض) ـھذا ولم یعرف مـا ھي (ـغذائـیة شـــــھرـیة من ُ اـلدقیق واإلر

األسباب الدافعة التي على اثرھا قامت تلك المجموعة بإطالق الرصاص على مقر اللجنة التابعة لبرنامج 
إنھا مجموعة متشددة تُحرم األختالط وتصویر الغذاء العالمي وطردھا من مقرھا غیر ان مصادر اكدت 

النساء أمام أعضاء اللجنة رغم تواجد عنصر نسائي یعمل ضمن اللجنة نفسھا وقد ناشد مواطنون منطقة 
ــكینة العامة  ــر التي تدخل في السـ ــبط في مثل ھذة العناصـ ــلطات المحلیة ضـ حجر الجھات األمنیة والسـ

تي تقدم المســاعدات اإلنســانیة للمواطنین الذین یعانون من أســوأ وتقف عائقا أمام المنظمات اإلنســانیة ال
  .سنوات 5حاالتھم بسبب الحرب والنزوح من مناطقھم ألكثر من 

    لقي رجل مـسن مـصرعھ مسـاء امس األثنین في أحد أحیاء مدینة إب بظروف   :2019دیـسمبر   17إب
ا على قتل رجل مســن في مكان "بأن مســلحین مجھولین أقدمو:حیث افاد عدد من المواطنون ،غامضــة

ــة ــغیرة بالقرب من   ،عملھ بمحافظة إب بظروف غامضـ ــب المواطنین فأن المتوفي لدیھ بقالة صـ وبحسـ
  .منزلھ ویعتقد المواطنون بأنھ تعرض لعملیة سرقة قبل أن یتم قتلھ
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    عة افاد ســائق الســیارة عالء عبده علي من ابناء حورة غنیة من ان جما :2019دیســمبر   18الضــالع
ـالع   ــلحة في قرض الرابطة بین األزارق والضـــ وفح) قامت الســــاعة الرابعة فجر الیوم االربعاء (مســ

ـار عالء الى انھ   ،بالتقطع لسـیارتھ لسـلب المقاوتھ القات الذین كانوا ذاھبین بھ لبیعة في سـوق سـناح واش
سـیارتھ وتسـكن في لتخترق    ،عند وصـولھ بسـیارتھ تعرض إلطالق النار على سـیارتھ من قبل البالطجة

انھ اـستطاع ان ینجو بنفـسھ  :ولوال لطف هللا لكنت قتیال واوضـح عالء  :دجلتھ التي تقیة من البرد مضـیفا
ـالع وفي  ــلك طریق اخر حتى وصــل الى الضـ ــلحة البالطجة وس واالفالت من بین ایدي المجموعة المس

وتم معاینة اثار الطلقات التي وقعت  الســیاق نفســھ اكد عالء انھ قام بإبالغ امن الضــالع عن ھذه الحادثة
  في السیارة واثار طلقة في الدجلة التي تغطي جسده من البرد

    قام الیوم مـشرف الحوثیین بمدیریة الحشـاء باـستقدام مـسلحین وقام بإغالق  :2019دیـسمبر   18الضـالع
ـالع وق ـا بالضـ ـار مخزن جمعیة التكافل الكائن بمنطقة الصــلب بضــوران مركز مدیریة الحشـ ام بإحضـ

ــلیل على المواطنین بدعایات كاذبھ حول اخفاء  إعالمیین یتبعون قنواتھم بھدف عمل ماده اعالمیھ للتضـ
مخزون ماده الســـكر المقدم من منظمة الغذاء العالمي والمســـلم عبر الجمعیة علما بأن الســـكر الموجود 

ریة مع علم برنامج داخل المخزن مورد وھناك محضــــر رســــمي من قبل لجنھ صــــرف اإلغاثة بالمدی
الغذاء العالمي بصنعاء وإدارة جمعیة التكافل بالمحافظة والمدیریة واعتبر المصدر بان ھذا العمل تظلیل 
على المواطنین باإلشــــاعات الكاذبة من إنجاز وإخراج المتحوثین الجدد والذین ینھبون مخصــــصــــات 

  .یرة الحوثیة الھزیلةالمدیریة ویسعوا للتغطیة على ذلك بتلك المسرحیة لقناة للمس
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 حقّ العیش في بیئة نظیفة وخالیة من التدمیر  -6

د نتج عن ـھذا    ـا، وـق ـا وافریقی تتمیز الیمن بموقعھـا الجغرافي بین قـارتي آســـــی
ً   ،تنوعا طبوغرافیا في األنظمة البیئیة  ،الموقع الجغرافي الممیز وأحدث تنوعا كبیرا

ـالیـة من التنوع الحیوي  ،في البیئـة الطبیعیـة ة   ،وأوجـد درجـة ع ذو األھمیـة الوطنـی
ــة ــدولی ــة وال ــة واإلقلیمی إذ یتنوع الغطــاء النبــاتي في الیمن بتنوع المنــاخ  ،والبیئی

  .والتضاریس وموارد المیاه وتتمیز الیمن بتضاریس وأقالیم مناخیة متنوعة

ــذا التنوع   ــل ھ ــدھور  لكن ك الطبیعي الخالب في الیمن یتعرض للت
الى جانب عوامل   ،المسـتمر نتیجة التدمیر المباشـر من قبل البشـر وتوسـعھ العمراني

 ،مما تســـــبب في اختفاء العدید من األصـــــناف النباتیة والحیوانیة في البالد  ،أخرى
ـاكل البی  ،وانحســار بعضــھا لدرجة االنقراض ئیة في األمر الذي فاقم الكثیر من المشـ

  .والتي ماتزال حتى اآلن دون حلول ،الوقت الراھن

د من الكوارث الطبیعـیة وغیر    كمـا تتعرض الیمن بصـــــورة مســـــتمرة للـعدـی
ــبحت حقیقة  الطبیعیة فالكوارث الطبیعیة الناتجة عن ظاھرة التغیرات المناخیة أصــ

ـاھدھا ونســمع عنھا ونعیشــھا كل یوم. فعلى ســبیل المثال ال الحصــر، ازداد ت نشـ
ــنوات القلیلة الماضــیة فخالل   ،وتیرة االعاصــیر التي تعرضــت لھا الیمن خالل الس

ــة من  2019الى  2015االربع الســـــنوات مـا بین  ــت الیمن الى خمســـ تعرضـــ
االعاصــیر القویة المتتالیة التي ضــربت عدد من مدننا الســاحلیة و من بینھا جزیرة 

فـادـحة في األرواح وـقد نتج عنھـا خســـــائر   ،ســـــقطرى ومحـافـظة المھرة وشـــــبوه
ــبة   ،والمنازل والممتلكات والبنیة التحتیة ــبل ومصـــادر العیش بالنسـ وتدھور كل سـ

ــاس في ادنى حدودھا. وبالمقابل نجد في مناطق  للمجتمعات المحلیة التي ھي باألســ
ــحر وتدھور  ــبب في زیادة رقعة التصــ أخرى من البالد موجات جفاف طویلة تتســ

لتي تعتبر مصدر الدخل الوحید بالنسبة للمزارعین األراضي الزراعیة والمحاصیل ا
ــكلون اكثر من  ــون في األریاف والذین یشــ ــكان الیمن   01الذین یعیشــ % من ســ

  كما ان التغیر في كمیات ومواسم .ویعتمدون اعتمادا كلیا على األنشطة الزراعیة

دھور    د اصـــــبح ملحوظـا ان االمطـار تؤثر الى حـد كبیر على ـت لـق
ـكذـلك فـإن موجـات الغبـار   ،والموارد الطبیعـیة والتنوع الحیوياألراضـــــي والترـبة  

تزایدت الى حد كبیر مســببة الكثیر من المشــاكل الصــحیة التي تشــكل عبئا إضــافیا 
ــحة المواطنین ــلبیة بلغت الحد الذي یمثل أھم   ،على ص كل تلك التبعات واالثار الس

ـا الجمھوریـة الیم ـات البیئیـة والتنمویـة التي تواجھھ ـا الكوارث غیر   ،نیـةالتحـدی ام
فتتمثل في تلك التي تقوم اطراف النزاع والتي بلغت حدا كبیرا من العبث   ،الطبیعیة

 .والتدمیر الذي طال االنسان واألنظمة البیئیة بكل مكوناتھا في البر والبحر

ة الى   ،وقـائع انتھـاك )5(وثق الملتقى الوطني   ،2019وخالل العـام    ـاـف اضــــ
ــایا البیئیة ّ   ،رصــــد الظواھر والقضــ ــاھمت في ازدیاد التدھور المریع لحق التي ســ

ـافة الى االســــتخدام الجائر للموارد   ،العیش في بیئة نظیفة وخالیة من التدمیر اضـــ
الطبیعیة وارتفاع معدل التلوث البیئي نتیجة للتزاید الســــكاني الذي یعاني مزیدا من 

   :على النحو اآلتي ذلكونسرد تفاصیل  ،غالل السیئومزیدا من االست ،الفقر
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  نقص المیاه -

 800% من المیـاه، أي ما یقـارب 30تواجھ الیمن ندرة في المیـاه الجوفـیة، وتســـــتھـلك زراعة (القـات) 
ملیون متر مكعب من المیاه في الســنة نتیجة توســع زراعتھ على حســاب المحاصــیل الزراعیة األخرى 

  ثرة الطلب علیھ.بسبب زیادة االستھالك وك

  تلوث المیاه بالمخلفات السائلة -

میاه الشـرب تتعرض في بعض المدن الیمنیة للتلوث بسـبب تسـرب میاه الصـرف الصـحي بسـبب كثرة 
ــحي  ــرف الص ــبكات الص ــرف الزراعي، إذ تفتقر الیمن إلى ش ــناعي والص ــرف الص (البیارات)، والص

ّ الكافیة للتخلص من مخلفات المنازل والمصـانع (مع ال من میاه الصـرف الصـحي یحتوي  3سـم  1علم أن
ً من سكان الریف یعتمدون في الحصول  3ــ   2على   مالیین میكروب، باإلضافة إلى ذلك فال یزال كثیرا

على میاه الشــــرب من المیاه الســــطحیة ســــواء البرك والمواجل المعتمدة على میاه األمطار أو الغیول 
  .مصادر غیر مأمونة صحیاالجاریة واآلبار الضحلة وھي في الغالب 

  تلوث میاه البحر -

ـاحلیة،  ــكانیة السـ ـفن العابرة أو مخلفات التجمعات الس ـادر التلوث البحري تكون إما عن طریق السـ مصـ
ّ مخلفات التجمعات السكانیة القریبة من الشواطئ تعتبر المصدر الرئیس لتلوث البیئة البحریة،  ولذلك فإن

ّ مجاري المدن الساحلیة الیمن ــ تصب في البحر مباشرة دون أیة معالجة أو آلیة ألن ــ دون استثناء ـــ ــ یةـ 
ّ مدینة عدن كانت الوحیدة في الیمن التي تقوم بتجمیع میاه  ــ وتضیف أن ــ ذلك ما تؤكده الدراسة ــ تذكر ــ
ّ معظم تلك التجھیزات قد اندثرت  ــعالجھا قبل صبھا إلى البحر أو استعمالھا للتشجیر، إال أن المجاري وتـ

  عمرھا االفتراضي قد انتھى. ألنّ 

  المخلفات الصلبة -

ــعد المخلفات الصلبة المتمثلة في مخلفات البناء والھدم والزجاج والمواد البالستیكیة وفضالت المعامل  تـ
 ،وتعتبر مـشكلة التخلص من ھذه المخلفات   ،والمصـانع والمسـالخ والمخلفات األخرى من مـسببات التلوث

) إلى 0.5حیث وصـلت كمیة المخلفات في المتوسـط من (  ،لمزمنة في الیمنمن أكثر المشـكالت البیئیة ا
 ،جرام للفرد الواحد في المدن الثانویة   400ــــــ   300) كیلو جرام للفرد الواحد في المدن الرئیسـة و1(

% والمواد البالستیكیة   20% ومخلفات الھدم والبناء    6وأبرز ھذه المخلفات والنفایات المواد العضویة  
  .% 5% والمخلفات األخرى  3لزجاج % وا 2% والمنسوجات  9

  تلوث الھواء -

ـادر الثابتة والمتحركة الملوثة للھواء في الیمن وأھمھا ـافي البترول في البریقة بمحافظة عدن   :المص مص
وصـــــافر بمحـافـظة مـأرب، والمحـطة الحرارـیة في م / الشــــــعب بمحـافـظة ـعدن والمخـا بمحـافـظة تعز 

ومصــنع اســمنت عمران ومصــنع اســمنت باجل وینتج عنھما الغبار، ومصــنع صــھر الحدید   ،والحدیدة
ــلب ودباغة الجلود والمنظفات الكیماویة والبطاریات ومقا ـارات ومحطات تعبئة الصـ لع الحجارة والكســ

ـائل  ــتعماالت المنزلیة ووســ البنزین والخبز ومحطات تولدي الكھرباء ورذاذ المبیدات عند الرش واالسـ
  .النقل المختلفة وغاز األوزون الناتج عن التفاعل الكیمیائي الضوئي في وجود الشمس
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  مشكلة التصحر -

ــعاني   ــ   97تـ ضي الزراعیة في الیمن من التصحر وبدرجات مختلفة % من المساحات الكلیة لألرا99ـ
ــحر، ویتعرض ما یقارب  ــي الزراعیة في المحافظات   3.63من حدة التصــ مالیین ھكتار من األراضــ

ة الھوائـیة و ة إلى التعرـی ة المـائـیة و 12الشـــــمـالـی ـالتملح ومـا  3.83ملیون ھكتـار للتعرـی مالیین ھكتـار ب
عاني 30یقارب  ُ ــ ــحر، وما یقارب   % من تعاونیة میفعة تـــــ ـاحة تعاونیة   80من حدة التص % من مسـ

ـاحلیة وبالتالي زیادة رقعة األراضــي المتصــحرة على حســاب األراضــي الزراعیة. وتھدد  رضــوم السـ
ً على اإلنتاج الزراعي  ــلبا ــحر الموارد الطبیعیة من التربة وأراض زراعیة، كما تنعكس س ــكلة التص مش

ً ع ـا لى مسـتوى معیشـة السـكان وعلى حیاتھم االجتماعیة ویقف التدھور النباتي والحیواني كما تؤثر أیض
ً أمام التنمیة المتكاملة التي تھدف إلیھا خطط التنمیة في الیمن   .المتسارع للموارد الطبیعیة عائقا

  تلوث التربة -

دي تعتبر األســمدة والمبیدات الكیمیائیة والفضــالت المنزلیة والصــناعیة من أھم ملوثات التربة والتي تؤ
ــوبتھا  ــویة وبالتالي إلى تدھور خص ــھم في تحلیل المواد العض إلى قتل العدید من الكائنات الحیة التي تس
ً من جھة، والتأثیر على حیاة اإلنســــان عن طریق المحاصــــیل أو المیاه  ً ونوعا وانخفاض إنتاجیاتھا كما

  الملوثة من جھةٍ أخرى.

  استخدام المبیدات -

المبیدات الحشـــریة والمخصـــبات الزراعیة بطریقة غیر مأمونة، كما المزارعین في الیمن یســـتخدمون  
ً من قبل المزارعین لزیادة اإلنتاج والربح الســریع دون  تســتخدم مواد أخرى كیماویة تعتبر محرمة دولیا
ٍ من األمراض أخطرھا األمراض  ـابون بكثیر ــتھلكین الذین یصـ تقدیر ألضــرارھا على البیئة وعلى المس

  یف الكبدي والفشل الكلوي.السرطانیة والتل

  

تفاصـــیل عدد من وقائع انتھاكا حقّ العیش في بیئة نظیفة  )19(یوضـــح المرفق رقم    
  :على الو الوارد أدناه 2019وخالیة من التدمیر بعدد من المحافظات خالل العام 

   ــبتمبر    11أبین ــمة   22تعاني حارة   :2019سـ ــیة في مدینة زنجبار عاصـ مایو أحدى الحارات الرئیسـ
محافظة أبین الواقعة أمام مبنى إدارة االتصــاالت على خط ســاحة الشــھداء من طفح میاه المجاري دون 

خـصوصـأ أن طفح میاه المجاري جعلت منظر   عمل حلول جذریة من جھات االختصـاص المعنیة باألمر
ــداد الممرات وأعاقة المارة من الذھاب إلى   الحارة غیر الئق إلى جانب أنتشــار األمراض واألوبئة وأنس

مایو بزنجبار عن موضـــــوع طفح میاه المجاري  22وفي حدیث لبعض من شـــــباب حارة   ،المســـــجد
مایو ظاھرھا الرحمة ولكن عندما تتجول في الحي الخلفي لھا   22حارة   :والمعاناة التي تسـببھا لھم قالوا

العجاب مجاریھا ھنا وھناك وانســـــدادات في المخرجات فھي بأختصـــــار ظاھرھا الرحمة   تجد العجب
وـھذه المجـاري نعـاني منھـا طیـلة أكثر من ثمـان ســـــنوات رغم قـلة منـازل الحـارة دون   ،وبـاطنھـا الـعذاب

ـاص لمعاناتنا وأننا نناشـد مدیر عام مؤسـسـة المیاه والصـرف الصـحي المھندس   ،أھتمام جھات االختص
بلعیدي" ومدیر عام مدیریة زنجبار م. "سالم عكف" بضرورة التدخل ووضع حلول جذریة لحل "صالح  

ھذه المعضـلة التي أرھقت حیاتنا فقد مرض ووقع فیھا أطفالنا وأنسـدت الممرات إلى جانب أعاقة المارة 
سة المیاه مختتمین حدیثھم: فھل سنجد لمناشدتنا أذان صاغیة من مدیر عام مؤس  ،من الذھاب إلى المسجد

 .والصرف الصحي ومأمور مدیریة زنجبار
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    ـالة في عموم   :2019سـبتمبر   16ذمار ً للكالب الض ـارا ً ألكوام القمامة وانتش ـا تشـھد مدینة ذمار تكدس
ــوارع  ـادر محلیة أكدت إن معظم الش ــدات لألھالي بالتدخل العاجل مصـ ــط مناش ــوارع واألحیاء، وس الش
الرئیسـیة بمدینة ذمار تعاني من تراكم أكوام القمامة لعدة أیام، في ظل غیاب السـلطة المحلیة موضـحین 

ــ  ً إلى الشـــــوارع لرفع القمامة والمخلفات، ولكن بســـــبب نھب بأن ـســ یارات القمامة كانت تخرج یومیا
الملیشــیات لمســتحقات صــندوق النظافة والتحســین، توقفت ســیارات رفع القمامة ما ینذر بحدوث كارثة 
بیئـیة منوھین بـأن االختالس الحوثي لمخصـــــصـــــات حمـلة مكـافـحة الكالب تســــــبب في توقف برنـامج 

ــد األھالي بمدینة ذمار إلى المكافح ــوارع واألحیاء وناش ـالة في الش ة، وبالتالي ازدیاد أعداد الكالب الضـ
ً بالتدخل لوقف  التدخل العاجل ورفع مخلفات القمامة التي تســـببت بأمراض وانتشـــار للبعوض، وأیضـــا

فال أكثر انتشـــار الكالب الضـــالة من شـــوارع المدینة التي أصـــبحت تھدد حیاة المواطنین، حیث واألط
  عرضة لإلصابات بعضات الكالب

   ــبتمبر    17عدن ــوارع المدیریة  :2019سـ ــكا مواطنون بمدیریة التواھي تكدس القمامة بعدد من شـ شـ
ــندوق  ــھا في أنحاء متفرقة من المدیریة ودعا االھالي صـ وقال االھالي في ان اكوام القمامة تزاید تكدسـ

  .النظافة إلى تعزیز جھوده في تنظیف المدیریة

   إلى دخولھا لمنازل المواطنین   أدى طفح میاه الصــرف الصــحي "المجاري"  :2019ســبتمبر    23عدن
بـمدیرـیة خورمكســـــر بـعدن وقـال مواطنون من حي أبي عبـیدة بخور مكســـــر أن میـاه المجـاري دخـلت 
ـاف الموطنون أن طفح میاه المجاري بات ظاھرة یومیة  منازلھم في ظل تقاعس الجھات المختصـة وأض

ــیرین إلى أنھم ابلغوا الجھات المختصــة ولكن ل ــد المواطنون في حي أبي عبیدة مش ـاكنا وناش م تحرك سـ
ـاكل المجاري وخاصـة بعد  السـلطة المحلیة ومؤسـسـة المیاه والصـرف الصـحي بالتدخل العاجل لحل مش

  انتشار االمراض واالوبئة وایجاد حل للمشكلة كونھا أصبحت مالزمة للحي بشكل مستمر ودائم.

   ــبتمبر    28عدن ــیخ عثمان بال  :2019سـ ــكا مواطنون من مدیریة الشـ ــمة المؤقتة عدن" الیوم شـ عاصـ
الســبت" من تكدس أكوام القمامة بشــكل مُخیف في المدیریة وقال المواطنون في معرض شــكواھم (أن 

ً بعد آخر أمام منازلھم وأمام ســـــوق الخضـــــار العام في المدیریة فیما لم تقم   ،أكوام القمامة تتكاثر یوما
ــلطة المحلیة بدورھا الفعال تجاه ھذه المخلفات وأ ضـــافوا" بأن میاه األمطار اختلطت بأكوام القمامة السـ

ومیاه الصرف الصحي" المجاري" حیث مازالت حتى اآلن دون أي تدخالت إلنقاذھم وأكدوا" أن تكدس 
ً على حیاتھم وحیاة أطفالھم مع تكاثر األمراض واألوبئة  ً كبیرا أكوام القمامة في المدیریة یشـــــكل خطرا

اه األمطار وناشـــدوا الســـلطة المحلیة وصـــندوق النظافة والتحســـین بعد انتشـــار البعوض على برك می
  بالتدخالت العاجل لنقل أكوام القمامة من المدیریة)

    نظم أھالي منطقة بویش روكب وقفة احتجاجیة صباح الیوم السبت أمام   :2019دیسمبر   7حضرموت
ــرا ــكنیة، جراء ما یعانونھ من اضــ ــحیة وبیئة على اھالي مكب النفایات الواقع قرب المنطقة الســ ر صــ

المنطـقة، بحضـــــور ـعدد من عقـال أحیـاء المنطـقة وطـاـلب األھـالي خالل الوقـفة بنـقل مـكب النفـایـات الى 
منطقة غیر مأھولة بالسكان، كون أن مكب النفایات قد سبب انتشار كبیر لألوبئة واألمراض، وقد تسبب 

ً األ ً في اختناق ألعداد كبیرة من المواطنین خصــوصــا وقال األھالي في الوقفة أن   ،طفال والشــیوخأیضــا
المھمـشین یقومون بإحراق المواد البالـستیكیة وإطارات الـسیارات إلـستخالص المواد النحاـسیة والمعدنیة 
ـابة أعداد كبیرة بأمراض الربو  ـار الدخان الخانق لألھالي وإصــ  ،وبیعھا، األمر الذي یتســـبب في انتشــ

محافظة المتمثلة باللواء الركن فرج ســـــالمین البحســـــني محافظ وناشـــــد األھالي الســـــلطة المحلیة بال
ـأن  حضـرموت قائد المنطقة العسـكریة الثانیة بالتدخل السـریع، من خالل توجیھ الجھات ذات العالقة بش

الجذیر بالذكر أن   ،نقل مكب النفایات الذي یقع بالقرب من المناطق الســـــكنیة، ویســـــبب األذي لألھالي
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قد بعثوا عدة خطابات الى الســـــلطة المحلیة بمدینة المكال وإلى صـــــندوق النظافة عقال أحیاء المنطقة  
والتحســین وإلى رئیس مركز العملیات المشــتركة، مفاداھا تحویل مكب القمامة من المنطقة الســكنیة إلى 

  منطقة بعیدة وغیر مأھولة بالسكان

    ـار مخیف لمیاه   ،أبین شــھدت مدینة لودر أحدى كبریات مدن محافظة  :2019دیســمبر   11أبین انتشـ
الصــــرف الصــــحیة على مداخل المدینة وبین الحارات والشــــوارع وقال مواطنون في إفادة بأن میاه 

ـار وتغزوا المدینة ـار   ،الصـرف الصـحي تواصـل اإلنتش ـافھ انتش ما تسـبب بإعاقة في حركة السـیر واض
 أشــھر طویلة األمر الذي بات الروائح وغیرھا واضــافوا بأن معظلة میاه الصــرف الصــحي لم تُحل منذُ 

ـفى محنف بتزاید  ـادر طبیة في مش ً وھاجزا على سـكان المدینة وزوارھا الى ذلك قالت مص یشـكل خطرا
عددا الحاالت المصابة بالحمیات والمالریا واالمراض األخرى التي تسببھا البعوض ورجحت المصادر 

تسببھ من انتشار للمراض الوبائیة بین أوساط   بأن السبب الرئیسي لذلك یعود الى المجاري المكشوفة لما
  وانتقالھا من شخص  ،المواطنین

    ــمبر   19أبین ــن بمدیریة خنفر   :2019دیســ ــكا عدد من المواطنین والمزارعین في مدینة الحصــ شــ
محافظة أبین األوضـاع التي یعانوا منھا بـسبب تكدس القمامة والمخلفات ومیاه المجاري التي یقوم ـسكان 

ــبب لھم في المنازل   ــر الحصــن بتصــریفھا عبر ھذه القناه األمر الذي یتس القریبة من القناة الفرعیة لجس
عودة ھذه المیاه إلى منازلھم وما تشـــكلھ من مخاطر صـــحیة علیھم وعلى أطفالھم إضـــافة إلى مایعانیھ 

لغ على تربة المزارعین من تلوث میاه السـیول المختلطة بالمجاري ألراضـیھم وما یلحق بھا من تأثیر با
إن مدینة الحصــن  -في تصــریحات خاصــة للصــحیفة صــباح الیوم األربعاء   -األرض الزراعیة وقالوا  

ــبب لھم  ــبكة مجاري یمكن ربط منازل المواطنین بھا وحل ھذه المعضــلة التي تؤرق حیاتھم وتس فیھا ش
ـارة مشـیرین أن موضـوع ربط بیاراتھم با ـار الحشـرات الض لمجاري الرئیسـیة األمراض واألوبئة وإنتش

كانوا قد طالبوا بھا منذ أن تم تنفیذ مشـروع المجاري بالمدینة ولكن المسـؤولین بصـحة البیئة والصـرف 
الصـحي والمدیریة إذن من طین وأخرى من عجین مناشـدین المسـؤولین وفي مقدمتھم محافظ المحافظة 

والصـرف الصـحي بأبین م/ صـالح   اللواء ركن/ أبوبكر حسـین سـالم ومدیر عام المؤسـسـة المحلیة للمیاه
ــر الصـــاعدي ومدیر عام مكتب  بلعیدي ومدیر عام مكتب الھیئة العامة لحمایة البیئة بالمحافظة م/ ناصـ
ین بالمحافظة أ/ أسـامھ  ین الھیثمي ومدیر عام صـندوق النظافة والتحـس الزراعة والري بالمحافظة د/ حـس

  .ھمالموقري بالتدخل وحل ھذه المشكلة المقلقة لحیات
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  حقّ المأكل والمشرب) للعیش (الحقّ في المستوى الالئق  -7
ـاني من      دول التي تع ذي صـــــنف ضـــــمن اـل یعیش الیمن اـل

ــتویات جوع مقلقة للغایة  ،في حرب طاحنة تدخل عامھا الخامس   ،مس
ــعب ــرق   ،أثرت على تفقیر الشـ ــدرت الیمن قائمة دول الشـ حیث تصـ

ً لمؤشر الجوع العالمي لعام  ،األوسط وشمال إفریقیا األكثر جوعاً  وفقا
 ، الذي أعلنتھ منظمة "إغاثة جوعى العالم" األلمانیة مشـــــیرة2019

ٍ مقلق.   إلى أن عدد الجوعى في الیمن یتصاعد بشكل

ً خالل الســـــنوات الخمس  ـا إن آالف الیمنیین قضـــــوا جوع
في ظل بقاء مالیین منھم   ،ضیة معظمھم من األطفال وكبار السنالما

تحت خطر المجاعة وانتشار األمراض خاصة في العاصمة صنعاء، 
  .الظروف اإلنسانیة والصحیة المأساویة التي یعانون منھا وسط

ً لم یســـــبق لھ مثـیل     ویســـــبب  فمـعدل الجوع في الیمن حالیـا
من توفیر المساعدات اإلنسانیة،   وبالرغم  ،معاناة شدیدة لمالیین الناس

وتـشیر التقدیرات   ،ملیون ـشخص ینامون جوعى كل یوم  15.9ھناك 
 20 ـقد یرتفع ـھذا الرقم إلى غیـاب المســـــاـعدات الـغذائـیة إلى أـنھ مع

 .ملیونا

ـال من أعلى    ویعـد معـدل ســـــوء التغـذیـة لـدى األطف
وأظھر   ،المـعدالت في العـالم ومـا زاـلت الوضـــــع الـغذائي في ـتدھور

ً أن ً تعـاني من فجوات في  مســـــح أجري مؤخرا ثـلث األســـــر تقریبـا
ــة ــذائی ـا الغ ــة من البقولیــات   ،نظمھـ ــك أي أطعم ـاد ال تســـــتھل وتكـ

وتـظل مـعدالت   ،والخضـــــراوات والفـاكـھة ومنتجـات األلبـان واللحوم
ـاء واألطفال في الیمن من بین أعلى المعدالت  ــوء التغذیة بین النسـ س

ملیون  2یحتـاج أكثر من ملیون امرأة و على مســـــتوى العـالم، حـیث
ویمثل ھذا العدد زیادة بنسبة  ،من سوء التغذیة الحاد  طفل إلى العالج

ـام  57 ـائـة منـذ أواخر ع ـاة ھؤالء  ،2015في الم ـا یھـدد حی وھو م
  .األطفال ومستقبلھم

ً المواد الغذائیة  في حین تشتري     أكثر من نصف األسر قاطبة
ــتویات ما قبل  50قدرھا بالدین، وبزیادة   ً مقارنة بمس في المائة تقریبا

ذ ســـــبتمبر/أیلول  ـام مـن ب موظفي القطـاع الع األزمـة. تم تعلیق رواـت
في المـاـئة من الیمنیین اـلذین  30، ممـا أثر على مـا یقرب من 2016

 .یعتمدون على الرواتب الحكومیة والمعاشات التقاعدیة

ق عقدین حتى وان انتھت الحرب فإن األمر سـیسـتغر  
من الزمن كي یـصل أطفال ذلك البلد الفقیر إلى مـستوى أقل من ـسوء 

وبدون وقف فوري إلطالق النار فإن  ،التغذیة الذي عانوه قبل النزاع
ملیار دوالر إضـــــافیة  29الحرب یمكن أن تكلف المجتمع الدولي    \
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الن الیمن اصـبحت موطن ألكبر عدد من السـكان الذین   ،من الموارد
  .ن انعدام األمن الغذائي في العالمیعانون م

ل عـام فقط أعلـنت المجـاـعة في أجزاء      فـالوضـــــع یتفـاقم فقـب
ـا شـدیدا 80د، واآلن  معینة من البل % من عدد السـكان یواجھون نقص

 .واألطفال ھم األشد معاناة ،في الغذاء ویعیشون على حافة المجاعة

 وللجوع أبعــاد كثیرة، ال تكمن األزمــة في الیمن في  
، ولكن القــدرة  ً ـان قلیال ـالطعــام متوفر، وإن ك شـــــح الطعــام فقط. ف
ــراء احتیاجاتھم الغذائیة.  ــعیفة ما یمنع الكثیرین من شـ ــرائیة ضـ الشـ
ـائع للیمن. ھناك  ــببھ تحدیات دخول وخروج البضــ والطعام القلیل سـ
ــتھا الحرب على نقل الغذاء من مكان إلى مكان. بُعد آخر  قیود فرضـ

ـالیمن یكمن  ـاطق، فتقترن للجوع ب في اختالف حـدة األزمـة بین المن
ــعب  ظاھرة الجوع بالمناطق التي تقع عند خطوط تماس، ھناك یصــ
ــھدت  ـاني واألمني. ویزداد الجوع في المناطق التي ش الوضــع اإلنسـ

ا إلیھا ً ا سكانیا كبیر  .نزوحً

ــ التنقل أی     ــافات طویلة. لیس من   اً ـضـ بالیمن صــــعب والمســ
ــرة أن تھ ــھل على األس رب من منطقة نزاع إلى منطقة أكثر أمنًا. الس

ـانـت  ـات المعبـدة قبـل الحرب لم تعـد موجودة. الرحلـة التي ك الطرق
تسـتغرق نصـف سـاعة قبل اندالع النزاع، أصـبح اجتیازھا یحتاج إلى 

   .ست ساعات في دروب جبلیة وعرة

  

دد   NFHRالملتقى الوطني وثق  ة )19(ـع اك  واقـع  الالئق للعیشالحقّ في المســـــتوى انتـھ
ــرب) ــور االنتھاك على النحو  ،محافظة) 16( توزعت بین  ،(حقّ المأكل والمشـ ــكال وصـ وتنوعت اشـ

  :االتي

    ضــــربت قذائف مدفعیة مطاحن البحر األحمر التابعة لبرنامج األغذیة   :2019دیســــمبر   26الحدیدة
   .العالمي في مدینة الحدیدة فتوقفت عملیة طحن الحبوب المخصص للسكان الذین یتضورون جوعا

 ات ثالث منظمات دولیة ّ اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ومنظمة "أوكسفام" ولجنة   ،الضالع تعرضت مقر
لتعلن المنظمات على   ،لتفجیرات متزامنة نفذتھا مجموعات مجھولة  ،مدینة الضـــــالع في  ،اإلنقاذ الدولیة

ّف عملیتھا ھناك   .األثر توق

   بحق سـكان حي منظر بمدینة الحدیدة   :2019سـبتمبر   4بتاریخ ً ً جماعیا  ،مارسـت میلیشـیا الحوثي عقابا
ــي للمیاه من داخل الحد ــرب عبر خط التغذیة الرئیســ وأطلقت مدیریة الحوك   ،یدةبمنعھا تدفق میاه الشــ

ــدة عاجلة إلى التحالف العربي والمنظمات الدولیة والمحلیة إلنقاذ أھالي حي منظر  بمدینة الحدیدة مناشــ
ً؛ بســبب منع ملیشــیا الحوثي المیاه عنھم ـا وأوضــحت المدیریة أن المنظمات الدولیة   ،من الموت عطشـ

ة إلى قیامھا بواجباتھا اإلنسانیة في إغاثة أھالي غابت عن أي دور تجاه ما یعانیھ سكان حي منظر، داعی
ـاة   ،الحي ــكلة المیاه وتحویلھا إلى مأسـ ــبب تزاید أعداد المواطنین العائدین إلى منازلھم إلى تفاقم مش وتس

 إنسانیة حقیقیة تھدد حیاة المواطنین.
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    بتمبر    7بتاریخ تغا :2019ـس لطة أطلق ـسكان شـارع الكثیري في مدیریة المنصـورة نداء اـس ثة إلى الـس
 ،المحلیة ووزارة المیاه وقیادة المؤسسة العامة بعدن، بعد انقطاع میاه الشرب عنھم منذ أكثر من شھرین

ــ"عدن الغد" ان إمدادات المیاه لم تصلھم منذ أشھر غیر مرات قلیلة، بینما تصل وبشكل  وقال السكان لـــ
ـافوا أنھم لجئوا إلى   ،ھ عن مناطقھممنتظم إلى مناطق أخرى، بطریقة توحي أن ھناك تعمد في قطع وأض

جـلب المیـاه عبر "الوایتـات" ـكل یومین بتكلـفة لم تـقل عن خمســـــة آالف لایر، وھو األمر اـلذي أدى إلى 
ودعا الســـكان القیادات في الســـلطة المحلیة ومؤســـســـة المیاه إلى التدخل   ،زیادة تفاقم معاناة المواطنین

ً وأن ا ً على الفوري، وإنقاذ الســكان، خاصــة ألھالي یقومون بجلب الوایتات بشــكل یومي مما یشــكل عبئا
  المواطنین.

    ـشكى أھالي المناطق المرتفعة في احیاء الرصـافي وابن زیدون ووحدة إقبال  :2019ـسبتمبر    9بتاریخ
ـابیع وقال االھالي: بالرغم من  عند النفق مدیریة التواھي منطقة القلوعة بعدم وصـول المیاه منذ ثالثة اس

كاوي المواطنین وابالغ الجھات المختصــة للمنطقة األولى بالقلوعة وعدم لقائھم للمدیر الســقاف اكثر ـشـ 
من مره شـارحین للمـسؤولین عن عملیة الـضخ واـسباب عدم وـصول المیاه بالیوم المخـصص للقلوعھ یتم 

ــعف وك أنھ عقاب جماعي فتح بمنطقة اخرئ واجزاء منتقاة للمعال وفوجئنا في الیوم التالي بإزدیاد الضــ
واضــافوا: وعند نزولنا لإلحتجاج وقطع الطریق عند المضــخات فجر ،بعد شــكاوئنا المتقدمة للمختصــین

الیوم والمنطقة بدون كھرباء حـضرت الـشرطھ ومنعتنا من قطع الطریق وقمنا بإطفاء المولد الذي یـشغل 
ممدود إلى عمارة انیس الیافعي   المـضخات عند إنقطاع الكھرباء وإكتشـفنا بالـصدفة أن ھناك خط كھرباء

صاحب مواد البناء المعروف والعمارة مالصقة لمبنى المضخات وعندما أطفأنا المولد إنطفئت الكھرباء 
للعمـارة بالكـامل مع المكیفـات فكیف كانوا یقولون المولد الیتحـمل اال اربع مضـــــخـات من مجموع ثمـان 

وقالوا   ،ضـرتین لشـراء دیزل من عمال المضـخةمضـخات والكارثة األخرى حضـور سـیارتین كانتا منت
ـابط المناوب الحمیقاني  ـاھدتھم للضـ ــرعین عند مشـ ــتري دبب دیزل منھم ثم ذھبوا مس كل یوم ونحن نش
ً من المضــخات الى محطة تحلیھ میاه موجودة خلف مبنى المضــخات  وشــاھدنا خط میاه موصــول رأســا

ـا یعتبر جریـمة نرجو منكم اغـ  ،تتبع اـحد التجـار ببالش ودون ـعداد ـابعوا: فمـا بـحدث لن ـا ولكم منـا وت اثتن
ھاني العزاني  -عبده حمود    -محمد علي محمد    -عن اھالي القلوعة والمنطقة المتضـررة:  ،جزیل الشـكر

واھالي   -عاصــم ســیف   -حســن األســودي   -وھیب احمد شــیخ  -وجدان شــبوطي   -خالد شــبوطي -
  الرصافي و مناطق القلوعة المختلفة.

   نة المنصــورة عن اســتیائھم من وجود مقلب القمامة عبر عدد من أھالي مدی :2019ســبتمبر    10عدن
الكائن جوار سوقي الخضرة واألسماك بشارع القصر والذي سبب لھم مضایقات جراء الروائح الكریھة 
التي تنبعث منھ وتـسبب أذى للمارین بشـارع القصـر ومرتادي ـسوقي الخضـرة واألـسماك وناـشدوا مدیر 

ع حلول لتغییر مكان المقلب لما لھ من أضــرار على صــحة عام المدیریة ومدیر صــندوق النظافة بوـضـ 
ـایقات للمارین وأمراض  المواطنین كون القمامات عند تراكمھا تصـــدر منھا روائح نتنة وتســـبب مضــ

  بسبب تكاثر البعوض والحشرات علیھا

   ــبتمبر    14عدن ــیطرة االنتقالي  :2019س ـادر المیاه منذ س  یعیش أبناء مدینة عدن أزمة خانقة في مصـ
ــھادات المواطنین. وقال مواطنون أن انقطاعات المیاه في  ،على المدینة و طرد حكومة ھادي ــب ش بحس

ــیطرة االنتقالي على المدینة األمر الذي فاقم من معاناة المواطنین في   ،مدینة عدن زادت مؤخرا عقب سـ
ماء بمبالغ ظل ارتفاع درجة الحرارة. وأوضــح المواطنون أن بعضــھم یضــطر إلى شــراء “الوایت” ال

في حین المواطنین الذین ال یقدرون على شراء الماء، اضطروا   ،ألف لایر 15كبیرة تصل إلى أكثر من  
إلى الربط العشوائي من مصادر المیاه األساسیة. وبحسب السكان فإن المیاه تصل خالل األسبوعین مرة 

  یاه.واحد فقط، وحملوا االنتقالي المسؤولیة الكاملة تجاه انقطاعات الم
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   شكا أھالي حي العریش انقطاع المیاه عن حیھم منذ قرابة شھر وقال األھالي   :2019سبتمبر    17عدن
إن المیاه انقطعت عن حیھم بشـكل كامل منذ أشـھر وأضـحوا بان المیاه كانت تصـل على فقرات متقطعة 

ــترون المیاه من الوا ــكل نھائي وقال األھالي أنھم باتوا یشـ ــة بمبالغ لكنھا مؤخرا توقف بشـ یتات الخاصـ
باھظة تصـل إلى عشـرة ألف لایر لكل وایت ودعا األھالي مؤسـسـة المیاه إلى حل مشـكلة انقطاع المیاه 

  والتحرك السریع إلنقاذھم.

    نفذ محتجون غاضــبون من منطقة ذنبات بمدیریة الریدة وقصــیعر وقفة   :2019أكتوبر   3حضــرموت
ــة المحلیة للمیا ــس ــحي وخالل الوقفة االحتجاجیة طالبوا فیھا احتجاجیة أمام مقر المؤس ــرف الص ه والص

ــة  ــس ــتجابة من مدیر المؤس ــھر ونیف دون االس ــخ المیاه المقطوعة عن منطقتھم منذ ثالثة أش بإعادة ض
لطلباتھم السابقة وعبروا عن استیائھم في ھذا الشأن وطالبوا خالل ھذه الوقفة محافظ حضرموت ووكیل 

لســلطة المحلیة بالمدیریة وكذا مدیر عام المؤســســة بالمحافظة بالتدخل أول الشــیخ عمرو بن حبریش وا
إلنقـاذھم وأطفـالھم من الھالك والمعـانـاة التي یعـانونھـا من نـقل المیـاه من مســـــافـات طویـلة تجـاوزت ـعدد 
ـادر عیشـھم وازدادت سـوء واعتبر مواطنین  الفاي وتعبت ظھور حمیرھم من الحمولة وجفت منابع مص

بـأن مطلبھم حقوقي یـجب االســـــتجـاـبة ـلھ وقـالوا في حـاـلة ـعدم تلبـیة مطـاـلب الوقـفة   متضـــــامنوا معھم"
  االحتجاجیة سوف یلجأون إلى أسلوب آخر لتنفیذ مطالبھم

   ـافظـة الحـدیـدة على نھـب  :2019أكتوبر   4الحـدیـدة ـادي حوثي في مـدیریـة المراوعـة بمح أقـدم قی
ـ  ـاعدات غذائیة مقدمة من برنامج الغذاء العالمي لعـش ـادر محلیة أن مسـ رات األســر الفقیرة وأكدت مصـ

ً لمدیریة المراوعة، اســتبدل أســماء عشــرات الفقراء من  المدعو أدھم ثوابة، الذي عینھ الحوثیون مدیرا
ــادر، فإن  ً للمصــ قوائم برنامج الغذاء العالمي بآخرین موالین للملیشــــیا اإلرھابیة من ذات المنطقة ووفقا

ناه ال تسـتحق المسـاعدات، معتبرا ذلك ضـمن تدابیر تقوم بھا لجان حوثیة ثوابھ ادعى أن األسـماء المسـتث
إلعادة النظر في قوائم المســتحقین، في حین أن األســماء التي تمت ازاحتھا، ھي لســكان فقراء یعتمدون 
ً إلى  على المسـاعدات بشـكل أسـاسـي وتؤكد المصـادر أن بعض تلك األسـر المسـتفیدة فقدت عائلھا، الفتتة

ــلحي أن عدداً  ــؤولي الغذاء العالمي في الحدیدة، إال أن مس ــكوى إلى مس  من المتضــررین حاولوا رفع ش
ــمبر الماضــي  ـار إلى أن برنامج األغذیة العالمي كان قد اتھم في دیس ثوابة ھددوھم بالقتل واالعتقال یُشـ

ــرقة المســاعدات الغذائیة بصــورة منھجیة في المناطق الواقعة تحت   الحوثیین والمنظمات التابعة لھم بس
  سیطرتھم.

    تشــــــھد عزلة "بني علي" في مدیریة حزم الـعدین، غرب إب، أزمة خانـقة في   :2019أكتوبر   16إب
وقال مصـدر محلي، إن متنفذ حوثي من   میاة الشـرب، بعد قطع متنفذ حوثي مشـروع المیاة عن المنطقة

ـافیة" بعزلة بني  ــروع "وادي الصـ ــین المتوكل"، أقدم على وقف تدفق المیاة في مش ــنعاء یُدعى "حس ص
ـاة وأفـاد المصـــــدر بـأن المتنـفذ علي في حزم الـعدی ً المواطنین ومزارعھم من المی ن إلى األھـالي، حـارمـا

الحوثي منع عن المنطقة المیاة منذ أكثر من عشرون یوم، ماأدى إلى تأثر كثیر من المحاصیل الزراعیة 
ھالي إلى والقات إلى التلف،ناھیك عن احتیاج شدید في میاة الشرب ومیاة االستخدام المنزلي، ما دفع باأل

قطع مســـافات طویلة للبحث عنھ أو شـــراءه بمبالغ كبیرة وســـط أزمة في المشـــتقات النفطیة وأضـــاف 
ــلحة إلى المنطقة وقاموا بعملیات نھب لممتلكات المواطنین  ــدر أن المتنفذ الحوثي قام بحملة مســ المصــ

ائمة من قبل المشـــرفین ویعاني األھالي في مناطق "حزم العدین وحبیش والقفر" إلى جرائم وانتھاكات د
ذین یمتھنون الزراـعة بشــــــكل كبیر  ة كبیرة على المواطنین اـل ذین یفرضـــــون اتـاوات مـالـی الحوثیین اـل
وتواصل ملیشیا الحوثي االنقالبیة جرائمھا ضد المدنیین في محافظة إب الخاضعة لسیطرتھم منذ خمسة 

ــجلة أرقام كبیرة في الجرائم واالنتھاكات ــدرت وكانت منظم  أعوام مسـ ـان قد أصـ ة الجند لحقوق اإلنســ
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یا الحوثي االنقالبیة اكثر من ألف انتھاك طال مختلف فئات  14  مسـاء أمس كشـفت فیھ عن ارتكاب ملیـش
  .المجتمع في المحافظة خالل الخمس السنوات الماضیة

    أكتوبر/تشــرین األول   28شــكا مواطنون في العاصــمة صــنعاء، االثنین  :2019اكتوبر   28صــنعاء
ــكان محلیون  ،2019 ــرات المخابز أبوابھا أمامھم وقال س إنھم   ،من انعدام رغیف الخبز بعد إغالق عش

ــراء الرغیف، إال أنھم لم یجدوه، حیث أغلقت أغلب المخابز  ظلوا ثالث ســـاعات یبحثون عن مخبز لشـ
یشــیات أبوابھا أمام المواطنین ویأتي ذلك بعد أن أغلق مكتب الصــناعة باألمانة الخاضــع لســیطرة المل

ً خالل یومین ـبذریـعة أنھـا مخـالـفة من جـاننـبة أفـاد مكـتب الصـــــنـاعة  ،الحوثـیة أكثر من خمســـــین مخبزا
ً بحجة  ــین مخبزا ــمة إنھ تم اتخاذ إجراءات صــــارمة وإغالق أكثر من خمســ والتجارة في أمانة العاصــ

فیما شـــكا أحد   ،مخالفة للوزن ورفع أســـعار رغیف الخبز وعدم التزامھا بالشـــروط والمقاییس المعتمدة
مالكي المخابز لوكالة خبر، من ارتفاع مادة الدیزل وشــرائھم للمادة من الســوق الســوداء التابع للملیشــیا 
بأـسعار مرتفعة باإلضـافة إلى ارتفاع أـسعار الحطب وأشـار إلى أن حملة إغالق المخابز لیـست إال حملة 

ت الحوثیة بمكتب الصـــــناعة والتجارة آخر البتزاز مالكیھا وفرض إتاوات وغرامات مالیة، وأن القیادا
 .ھمھا معاناة المواطنین أو صغر وكبر حجم رغیف الخبز

  

  

    



الباب الرابع4

اإلنتهاكات اثناء النزاع 
املسلح التي طالت الفئات 

األشد ضعفا
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 النازحین
ً في الیمن 2019یعد عام    ــكریا ً عســ على معظم   ،العام األكثر ھدوءا

لكن "الكارثة اإلنســانیة األكبر في   ،ألســباب مختلفة  ،جبھات الحرب الثالثین
ً من أن  العالم" بحســــب توصــــیف منظمات أممیة ودولیة تفاقمت حدتھا بدال

ــيء ــتقرار، والدخل   ،تھدأ بعض الشـ ــتمرار انعدام االسـ وأتى ذلك نتیجة اسـ
ً، وعدم فعالیة االســـتجاب ّف كلیا ّع أو المتوق ة اإلنســـانیة في إدامة أثرھا المتقط

ـادي   ،على المدى القصــیر ـاف إلى ما ســبق اســتمرار االنھیار االقتصـ یضـ
ـاعي ـالـة  ،وكـذلـك االجتم ـال وعم ـا تجنیـد األطف ـاھر مختلفـة أبرزھ مع مظ

ــي والبطالة وانھیار الخدمات الصــحیة والتعلیمیة  ــرب المدرس األطفال والتس
ــحي ــرف الصـ مقابل زیادة األعباء على في   ،وخدمات التزوید بالمیاه والصـ

ــعار وزیادة القیود على  ــرائب واألسـ المواطنین الفقراء من قبیل ارتفاع الضـ
 ،ألف شـــــخص 800نحو  2019فـقد بلغ ـعدد النـازحین في عـام   ..الحرـكة

  .2018مالیین شخص آخرین قد نزحوا حتى نھایة عام   3.5فیما كان نحو  

یبقى النزوح أزمة إنســانیة   ،وعلى الرغم من الھدوء النســبي  
فقد تواصــل نزوح  ،إلى جانب األزمات األخرى  ،كبرى یعانیھا الیمن وأھلھ

ــراع  ــراع جدیدة نتیجة ازدیاد أعمال العنف والصــ الیمنیین من مناطق صــ
ما ادى   ،المســتمر وانھیار االقتصــاد وتراجع الخدمات االجتماعیة في الیمن

ــل عدد االفراد الذین أجبروا   ،الى إجبار الناس على مغادرة منازلھم إذ وصـ
ــمبر   2015على الفرار (النزوح) خالل الفترة (مارس   ،)2019الى دیســ

ـازحین ألكثر من  80منھم أكثر من  ،) فرد3650000الى ( ـازالوا ن % م
في حین  ،) فرد1280000كمـا بلغ االفراد النـازحین داخلیـا (  ،اربـعة اعوام

ا وصـل عدد االفراد الطالبین للجوء كم ،) فرد267244بلغ عدد الالجئین (
  :أدناه )18(للتفاصیل انظر جدول الرسم البیاني رقم  ،) فرد10576(

) یوضح اعمال النزوح واللجوء في الیمن خالل الفترة  18جدول الرسم البیاني رقم (
 2019الى دیسمبر  2015مارس 

  

 31ینایر إلى   1الفترة من  بلغ األســـر التي أجبرت على الفرار (النزوح) خالل   
 22) فرد موزعة على 412692) أســرة مكونة من (66402عدد ( 2019دیســمبر  
والنسـبة األكبر من بین ھؤالء سـجلت في محافظة الحدیدة حیث كان الصـراع  ،محافظة

عدد االفراد النازحین
3583501

عدد االفراد النازحین 
داخلیا 

1280000

عدد الالجئین
267244

عدد االفراد طالبي 
اللجوء

10576
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باإلضافة إلى بعض المناطق الجنوبیة حیث اندلعت مواجھات   ،2019محتدما في العام  
  .2019في أغسطس

محافظة الحدیدة التي تعتبر منفذ دخول أغلب واردات   
وقد صــمدت إلى حد كبیر ھدنة   ،الیمن وتمثل شــریان حیاة للمالیین

ة الخـاضــــــعة لســـــیطرة الحوثیین ألكثر من عـام رغم أن  في الـمدیـن
ــي لم ینفذ ورغم  ــحاب القوات الذي تم االتفاق علیھ العام الماضـ انسـ

یعتبر الســاحل الغربي للیمن   كما  ،وقوع بعض االشــتباكات المتقطعة
ــبة القادمین من محافظتي  ً حیث تبلغ نس ــدر للنازحین حدیثا أكبر مص

دة وتعز  وال یزال األشـــــخـاص بغـالبیتھم یقیمون ـلدى  ،%71الـحدـی
األقارب أو األصـدقاء وقد احتُجز البعض في منازلھم أو في الكھوف 

نص من مع ازدیاد حدة المعارك البریة والقصــف الجوي وأعمال الق
  .حولھم

% من النازحین 19اما في محافظة حجة التي تســـتضـــیف      
ملیون شـــــخص، أجبرت أعمــال العنف  2في الیمن البــالغ عــددھم 

وتصــنف   ،شــخص على الفرار من منازلھم  2,000المتزایدة حوالي  
محـافـظة حـجة بـالمرتـبة األولى من حـیث ـعدد النـازحین، إذ نزح منھا 

ــبب تحویل الحوثیین أل 467أكثر من    2017حتى عام  ً، وذلك بســ فا
الـمدن والقرى المـأھوـلة بـالســـــكـان إلى "ســـــاـحة حرب"، متـخذة من 
ة"، مـا اضـــــطر األھـالي إلى  َّ ً بشـــــرـی مواطني ـھذه المنـاطق "دروعـا

ً بعد تحویل مناطقھم   ،النزوح ً صـعبا ً إنسـانیا ویعاني المواطنون وضـعا
ـادر دخلھم، المتمثلة ف ـاحة حرب، وانقطاعھم عن مص ي الصـید إلى س

والزراعة وتوقف منفذ الطوال البري، الذي یعد الشـــــریان األول في 
  .المنافذ البریَّة للیمن مع السعودیة

ة المحـافظـات ة اـعداد االســـــر النـازـحة على بقـی  ،في حین تتوزع بقـی
ــیل   ــح تفاصـ ــیحي رقم  ذلكونوضـ على النحو البین بالجدول التوضـ

  :أدناه )32(
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) یبین توزع عدد األسر التي أجبرت على الفرار (النزوح) في كل  32التوضیحي رقم (الجدول 
  2019المحافظات خالل العام 

 عدد األسر النازحة  المحافظة  م
 17548 حجة 1
 11073 الضالع  2
 10390 الحدیدة  3
 7306 تعز 4
 4503 امانة العاصمة  5
 3164 إب  6
 2438 مأرب  7
 1928 عمران  8
 1735 صنعاء  9

 1032 شبوة 10
 983 لحج  11
 541 عدن  12
 498 صعدة  13
 655 أبین  14
 429 ذمار  15
 642 حضرموت 16
 400 البیضاء  17
 551 الجوف  18
 224 ریمة 19
 159 المحویت  20
 160 سقطرى 21
 140 المھرة  22

 66499 االجمالي 

  

ــد خالل العام     ــجل فریق الرص ــر   ،2019كما س عودة عدد من االس
 ،النازحة التي غادرت مواقع النزوح وانتقلت إما الى موطن سـكنھا االصـلي 

) أســـــرة مكوـنة من 11529أو انتقـلت الى موقع اخر من مواقع النـازحین (
  .) فرد71347(

 ،تحیط باآلالف من األـسر الیمنیة ھموم الحیاة التي ال تتوقف   
ــبب ظروف الحرب ــرب الخوف وكأنما النزوح لم یك  ،بس ــببًا كافیا لیتس ن س

 ً إلى أعین األطفـال والنســـــاء، فیـأتي البرد لیضـــــیف إلى قائـمة المعـاناة ثقال
  .جدیدًا ال تستطیع األسر النازحة والفقیرة تحملھ

في لیالي الشـتاء القارص والتي تصـل درجة انخفاض الحرارة أحیانًا   
ـفر في صـنعاء وبعض المدن الج 10فیھا إلى   بلیة، ینتظر درجات تحت الص

الفقراء الفجر الســتقبال أشــعة الشــمس؛ لتعید الحیاة إلى أجســادھم التي بدأت 
  ترتجف من شدة البرودة.

أن المئات من األسر ال تستطیع مقاومة البرد ألنھا تعیش في   
ة،  منـازل خـالـیة من األثـاث والبطـانیـات، وبعضـــــھم یعیش في خیـام مھترـئ

افد أو أبوابًا ولیس لدیھم المـال الكـافي والبعض اآلخر في منـازل ال تمتـلك نو
  لشراء البطانیات أو المالبس الشتویة.

ــوة؛ إذ تجبرھم    ــراوة وقسـ ــد ضـ لكن معاركھم مع ظروف الحیاة أشـ
  .ظروف الحیاة المرة على االنزواء بعیدًا عن العیش الكریم
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  :نسرد عدد من قصص المعاناة لعدد من االسر النازحة على النحو االتي  

  األرملة ـسمیرة ناـصر (ام لثمانیة اوالد) حاولت العودة إلى قریتھم لكنھم اـضطروا تحت وطأة الـضربات
ـسمیرة، التي تقـضي ـشتاء آخر   ،الجویة المتواـصلة إلى العودة إلى حیث األمان النـسبي في مخیم لالجئین

ة من السكان اضطروا في المئ  12ملیون یمني یمثلون نحو    3.6واحدة من   ،في المخیم تحت قسوة البرد
للنزوح عن دیـارھم خالل الحرب التي ـبدأت قـبل قراـبة خمس ســـــنوات وأفرزت مـا تقول األمم المتحدة 
ـالـــــم  ــعــــ ــي الـــ ـا فـــ ـاحــــ ــحــــ ــة إلـــ ــیـــ ــد األزمـــــات اإلنســـــــــانـــ ـــــ ـا أشــ ــھــــ   . إنـــ

"نحن نزحنا أول مرة من ھناك (صــعدة) إلى ضــروان، جینا ما یدعمھم وال حاجة وال   :وقالت ســمیرة
والطیران محلق فوق صـعدة فقلنا نرجع (المخیم) ألنھم قالوا بیصـرفوا لنا خـشب ـشي. رجعنا إلى صـعدة  

، ولما نزلنا إلى ھنا ما رضـــــوا یصـــــرفوا لنا شـــــيء"  وبطانیات وحاجات النازحین من كل شـــــيء،
"رجعنا (صـعدة) نـشتي، نجلس، نتعیش في بالدنا والطیران مكانھ فوقنا محلق.. ضـربوا ـسوق :وأضـافت

ّ أطفالي بالمدارس)، ھناك لم أسـتطیع نردھم المدارس جنبنا وباص فیھ أطف ال، أرید أدّرس جھالي (الحق
ــم".  ــھــــــ ـفــــــ ــران تــــــــقصـــــــــــ ــیــــــ ــطــــــ ــن الــــــ ــن مــــــ   خــــــــائــــــــفــــــــیــــــ
وكانت الـضربات الجویة منعت ـسمیرة على مدار الـسنوات الثالث األخیرة من محاولة العودة إلى منطقة 

ع إیران التي تحارب تحالفا صـعدة التي كانت تعیش فیھا وتقع ضـمن أراضـي حركة الحوثي المتحالفة م
 .2015عسكریا بقیادة السعودیة منذ مارس عام 

 ) قـاـلت إنھـا عجزت عن العودة إلى صــــــعدة حـیث كـاـنت تبیع   ،عـامـا) أم لثالـثة أوالد 40حورـیة محـمد
الـقدور "الحرب ھنـاك مـا ھو موقف. بیوتنـا ھنـاك مخرـبة. ال عـندنـا بیوت نتـأوى فیھـا وال أي حـاـجة ھنـاك 

زي ما كنـا من أول جینـا ھنـا نازحین تقصـــــد (في مخیم لالجئین في خامر التي تبـعد نحو   مش مرتاحین
ـاعة بالسـیارة عن العاصـمة صـنعاء) برضـوا ما ارتحنا" ـاعتین ونصـف الس موضـحة بان الحیاة في   ،س

إحنا  ،"كنـا نموت برد  :وأضـــــاـفت حورـیة بقولھـا  ،المخیمـات في غـاـیة الصـــــعوـبة حـیث المرافق ـبدائـیة
ننام ھكذا فوق ثالث أربع بطانیات جیشــي (خفیف) ما تدفئنا مع البیت كامل اثنین ثالثة فرشــات وعیالنا  

 .كل شيء یدخل علینا" ،ترقد أنت وأوالدك فوقھا المطر والطل

 ) ــویع ــل   28المواطن عبد الرحمن الشـ ــھ من غسـ ــب عیشـ عاما) المقیم في مدینة الحدیدة قال بانھ یكسـ
وأضــاف أنھ   ،النوم وبوســع األطفال الذھاب إلى المدارس دون خوف"  الســیارات إن "اآلباء یســتطیعون

"رغم عدم وجود عمل وإغالق الطرق وانقطاع الكھرباء فإن الوضع في الحدیدة أفضل اآلن بسبب عدم 
 .وجود اشتباكات أو قصف"

   الواقـعة في العـاصــــمة النـازـحة فـاطـمة مرعي وحفـیداتھـا الثالث الیتیمـات اللواتي نزحن من ـمدیرـیة نھم
ــبة لھم بمثابة  صــنعاء والتي كانت إحدى نقاط اندالع الصــراع، فقد أصــبحت مســاعدة المفوضــیة بالنس

وقالت: ”لقد فقدنا أرضــنا ومنزلنا وأثاثنا وأصــبحنا من المشــردین بین لیلة وضــحاھا. إنھا ،  شــریان حیاة
ل أن تنتھي ھذه الحرب البشعة وأن تتركنا المرة األولى التي نحصل فیھا على المساعدة منذ نزوحنا. نأم

 الجھات المتحاربة نعیش بسالم.“

   ـفت األم العازبة حیاة سـیف التي فرت من الخوخة خالل شـھر دیسـمبر أعمال العنف التي   ،2019وص
ــراع ــوأ ما رأتھ خالل الصـ ً بأسـ ً أجبرنا على   :وقالت  ،ازدادت أخیرا ــتوى ”بلغت حدة أعمال العنف مسـ

ویتعین على بعض العـائالت التي بقـیت ھنـاك اآلن   ،الفرار. كنـا ننـام تـحت األثاث لنحـاول حمـایة أنفســـــنـا
 االختباء تحت األرض.“
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 بعد أن فرت من   ،النازحة ”مریم“ تعیش مع أطفالھا في منزل صــغیر بحي الســنینة غرب مدینة صــنعاء
ــیات الحوثیة وجنود الجیش الوطني بمدینة أحد األحیاء ال ــر المیلیشــ واقعة على خط التماس بین عناصــ

ــة رغم أن الدخان   ،الحدیدة ال تجد غیر حرق الورق المقوى وبعض الخرق البالیة لتدفئة أطفالھا الخمســ
یسـبب لھم مشـاكل في التنفس، لكنھا تجد نفسـھا مضـطرة للتعامل مع ھذا الوضـع بسـبب شـدة البرد الذي 
ــع.  ــیـ ـابـ ــدة أســــــ ــذ عـ ــنـ ــن مـ ــمـ ــیـ ــن الـ ــة مـ ــیـ ـالـ ــمــ ــق الشـــــ ــنـــاطـ ــرب الـــمـ ــدأ یضـــــ   بـ
لـقد كانت حیـاة المرأة األربعینـیة ھادئة، وبالكـاد تكفیھـا عائدات ســـــیـارة األجرة التي كان یمتلكھـا زوجھا 

ل   دة قـب ـالحـدـی ـار بین مســـــلحین مجھولین ب ل بحـادث إطالق ن ُـت ذي ق ـأتي الحرب  3المتوفى، اـل أعوام، لت
ا على عقبوتصــل إلى ســقف منزلھا   ً وتقول ”مریم“ ســقطت عدة قذائف على ســقف  ،لتقلب حیاتھا رأســ

أما في الیوم الثاني فكانت االشـــــتباكات في المنازل المجاورة، عندما ســـــمعت   ،المنزل في الیوم األول
ا على حیاتي وأطفالي“  ً ــطح منزلي، أیقنت أن البقاء بات خطر ــلحین حوثیین یتحدثون عن اعتالء س  ،مس

لكنھا لم   ،الكثیر من الجیران قد نزحوا إلى صنعاء، وبعت خاتمین من ذھبي ولحقت بھم“  وأضافت “كان
ًا یوحي أنھا محل ترحاب فال أقرباء وال ســـكن وال مال یكفي لمواجھة ظروف  ،تجد في صـــنعاء شـــیئ

تم تكدیس بعض النازحین في فـصول مدرـسیة األسـاـسیة في ـصنعاء، من قبل مبادرة ـشبابیة ما   ،المـستقبل
ا“ یعمل على سیارة األجرة،  17وكان ابنھا األكبر ”مروان    ،بث أعضاؤھا أن غادروا بعد عدة أیامل ً عام

ا. وقبل نحو عام  ً ــغیر ً صـ ــتأجرت منزال ــنینة بعد أن اسـ وبعد أیام انتقلت ”مریم مع أطفالھا“ إلى حي السـ
ُرت مریم الى بیع ســـیارة األجرة، وما تمتلكھ من الذھب واألشـــیاء الثمینة لدفع تكالیف العالج   ،اضـــط

ـار ـا بســـــبــب األمـطـ ـقــد الســـــیـطـرة عـلـیـھـ ـا ف ـا عـنــدمـ ـا ابـنـھـ ـفــل دھســـــھـمـ   . لشـــــــاب وط
ـاد أفرادھا وأشــباھھم من الفقراء  تعیش ھذه األســرة وســط حالة من البؤس، حیث یحاصــر البرد أجسـ
ا ویتركھا عرضـــــھً لألمراض، وربما الموت، ویزداد األمر قســـــوة مع الرضــــع  ً واألیتام، لیزیدھا ألم

  .لموالید الذین تعجز أسرھم على توفیر التدفئة لھم وسط حالة من الفقر المدقعوا

   توفیت رضـیعة نازحة مع أسـرتھا من الحدیدة بسـبب البرد بمدینة معبر التابعة  2019في شـھر نوفمبر
  .لمحافظة ذمار

 ــیا الحوثي اإلی ــنتھا میلیشــ ــرة الحاج غالب فرحان مع اندالع الحرب التي شــ رانیة في بدأت معاناة أســ
منطقتھم بحي الـدمینـة غرب مـدینـة تعز الیمنیـة. أجبرتھم الحرب على النزوح من منزلھم الصـــــغیر 
تقر بھم الحال حتى عادت الحرب مرة  یط إلى منزل آخر مھجور یقع في ـشرق المدینة، وما أن اـس والبـس

ھ بـ  ـاة تتضـــــاعف لوقوع المنزل اـلذي نزحوا إلـی دأت المعـان القرب من خط أخرى إلى مكـان نزوحھم وـب
ــمود في مكان النزوح رغم وقوعھ بالقرب من خط النار والمواجھات ،  المواجھة ــرة الصــ حاولت األســ

المـستمرة لوقف تقدم المیلیـشیا، والخطر الذي یحدق بھا، إال أن قذیفة غادرة أطلقتھا میلیـشیا الحوثي أدت 
اءت أوضـاع ھذه األسـرة وانھارت أعوام، وسـ  9إلى بتر ید أحد أطفالھم «محمد» والذي یبلغ من العمر  

ــبب عدم توفر اإلمكانیات المادیة للنزوح إلى مناطق آمنة  ــمود. وبسـ ــعفت قدرتھم على الصـ قواھم وضـ
لم تنتھِ معاناة أسرة الحاج ،  أجبروا على العودة إلى منزلھم األصلي والذي مازال بالقرب من المواجھات

ـابق ـان وقبل حلول عید الفطر الموافق   ،غالب بعودتھم إلى منزلھم الس ففي إحدى اللیالي في شـھر رمض
ــرة طفلتھم 2019یونیو   2 ـامة، حیث فقدت األســ ، عاد الحزن مرة أخرى إلى منزلھم وخطفت االبتســـ

«بـسمة» التي لم تكمل ربیعھا الثاني عـشر، والتي كانت برفقة أـسرتھا في تلك اللیلة تتناول وجبة العشـاء 
ــرتھا منھا قبل أن یختطف رصــاص ـامتھا وتحرم أس ــرة الحاج غالب إنھ ،  الحوثیین ابتسـ یقول رب االس

ــف  ــمة في داخل منزلھم مجتمعین، وإنھا كانت تص ــرتھ ومن بینھم الطفلة بس ـاء مع أس كان یتناول العشـ
فرحتھا عن اســتعدادھا للعودة للمدرســة بعد اإلجازة، إال أنھا وأثناء حدیثھا دخلت رصــاصــة من قناص 

لحوثي المتمركزة في ما یعرف بــــــ (جبل القارع) في رأـسھا وـسط منزلھم، أدخلتھا في غیبوبة میلیـشیا ا



 حالة حقوق اإلنسان في الیمن  
 

  
  

 (NFHR)صادر عن امللتقى الوطين حلقوق االنسان 
 

  325من  301صفحة رقم 

 

أیـام قـبل أن ترتقي إلى بـارئھـا وتنطفئ ابتســـــامتھـا وتحرمھم وجودھـا معھم وتتحول فرـحة ـقدوم  6لـمدة  
المنزل  یـصف الحاج ردة فعلھ حینھا أنھ لم یـستوعب الحدث وفر من  ،العید إلى مأسـاة أـسرة الحاج غالب

وأضـاف الحیاة في   ،من ھول الموقف وسـفرتھم مضـرجة بالدماء وسـط صـراخ أسـرتھا لطلب المسـاعدة
ظل الحرب ـصعبة وملیئة بالمعاناة لعدم توفر أبـسط اإلمكانیات والمقومات، لكن ال أكثر مرارة من الفقر 
ــالـــــك.  ــفــــ ــقــــــدان أحــــــد أطــــ ــاة ســـــــــوى فــــ ــانــــ ــاجــــــة والــــــمــــــعــــ   والــــــحــــ

، بحرقة والدموع تنھمر من عینیھا وھي تســتعرض صــور الطفلة تتحدث أم رزاز، زوجة الحاج غالب
ــرة، إال أن  ـامة لمنزلھم الصــغیر وكانت تمأل المنزل حیاة ومحبوبة األس ــمة، وقالت إنھا كانت االبتسـ بس
غادرتھم وتركتھم في حزن كبیر وجرح في القلب لن یندمل. وأضــــافت: أتمنى أن تنتھي الحرب. یكفي 

  ما خسرناه

 جمیع أھالي قرى الطینة البالغ عددھم    ،عاما وأحد الســـكان المھجرین 75عبده جلحوف   النازح "ثابت"
ــرة غادروا منازلھم 73 ــبوق"  ،أس ضــت مناطقھم لقصــف غیر مس َّ وأضــاف "غالبیَّة األســر   ،بعدما تعر

ً من الموت" ً ســوى أســرھم، بعد قطع   ،غادرت منازلھا ونزحت خوفا ً أنھم "لم یأخذوا معھم شــیئا مؤكدا
ــتقلونھا"الح ــیارة التي كانوا یسـ ـقة كبیرة في   ،وثیین طریق السـ ــن عانوا مشــ وتابع "األطفال وكبار السـ

  .النزوح، إذ ساروا على أقدامھم منذ المساء وحتى صباح الیوم التالي، في مناطق مزروعة باأللغام"

 نتین الماضـیة تعرضـت عدد من مخیمات النازحین والقرى لقصـف حوثي راح ضـحیتھ ال عـشرات في الـس
 15آخره اسـتھداف مخیم شـلیلة للنازحین في مدیریة حرض، ما أدى إلى مقتل أكثر من    ،من المواطنین
ً، بینھم  ً من النازحین 30نساء، وأكثر من  8أطفال و 4نازحا  .جریحا

 ) (تعار عام) العیش ال یطاق نتیجة الوضـع المتردي، حیاتنا تعب وھم ونكد"  21النازحة أحالم (اـسم مـس
صــف بعد عودتھا الى محافظة الحدیدة ونزوح دام الكثر من عام الى القریشــة بمدیریة الشــمایتین ھكذا ت

حیث انھا نزحت مع أســـرتھا المكونة من ثالث بنات واخ ذو الخمس ســـنوات عام   ،بریف محافظة تعز
 ،یة وعادت منتصف شھر سبتمبر بغیة مواصلة الدراسة مستوى ثاني بجامعة الحدیدة كلیة الترب  ،2018

ــف وتحلیق الطیران بكثافة جعل  ــوات القص ــة نزوحھا من المدینة التي طالتھا القذائف واص ــرح قص تش
الف) لایر مع إنعدام   150(والدھا یقرر السـفر ویبیع جزء من ذھب زوجتھ حیث كلفھم النزوح اكثر من

ـارع المطار منطق ـائل المواصـالت بینما كان ش  ،ة رعب "البقالة المشـتقات النفطیة وخلوا المدینة من وس
ً في المنزل "بـعد إنتھـائھـا من ـحدیثھـا  ـا اكثر ان نموت جوعـا الفرن المطـاعم الجیران ال اـحد یتواـجد خفن
ــھا بتجاه الیمین والیســـار داللة على الحزن  ــماء محركة رأسـ ــة بتجاه السـ تتنھد بعمق وعیناھا شـــاخصـ

ــف خ ــيء ال یوص ـفل لتقول "كانت تلك األیام ش ــھا الى االسـ ــبحت المدینة وتوطئ رأس وف كبیر بل أص
ة والحواجز تملئ الشـــــوارع وطیران ال یتوقف" ل  ،معتقـل ل ینـق ـاص (طـب ـالب ــل ب ـا واتصـــ دھ تحرك واـل

المسافرین من والى البالد) تحركنا وامامنا خط واحد ھو خط الشام مفرق الصلیف بتجاه باجل بینما خط 
ً منطقة إشــتباكات" وصــلنا القریة مرھقین ب 16كیلو   ســاعة ومشــاھد المدینة  15عد ســفر دام  كان مغلقا

مازالت عالقة في ذھني" تســكت لبرھة وتواصــل حدیثھا اثناء مكوثھا في القریة وتشــتكي من تقصــیر 
ــيء في المدینة ــة ونحن نزحنا بثیابنا تاركین كل شــ الجیران   ،المنظمات في تقدیم المســــاعدات "خاصــ

الزیت ودبة غاز كمســــاعدة مقدمة من احد اعطونا فراشــــات وبطانیات ونســــاء القریة جمعن الدقیق و
  الــــــتــــــجــــــار كــــــل مــــــا قــــــدم لــــــنــــــا كــــــان عــــــبــــــر االھــــــالــــــي". 
ــة ومناطق الریف بمحافظة تعز مما  ــر النازحة الى القریشـ ــرة احالم ال یختلف عن مئات االسـ حال اسـ
ــة وان الحرب  ــیل العودة الى الحدیدة على اال یظھرن حاجتھن للناس خاص ــر تفض ــطر ببعض االس أض

تعلة وعاد تباكات لتشـاھد حجم المأسـاة في مـش بتمبر بعد توقف االـش ت أحالم مع عائلتھا منتصـف ـشھر ـس
الغذاء العالمي ومنظمات أخرى لم تعاود أسـتھداف االسـر  ،المدینة مئات االسـر أصـبحن دون مسـاعدات
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العـاـئدة من النزوح، "البحر لم یعود كمـا كـان والشـــــوارع ـكذـلك حواجز ترابـیة وخرســـــانـات وإنقطـاع 
ــتقات النفطیةالك ـار من كل   ،ھرباء والمشـ ــط حصــ الغاز كذلك ال یتوفر كیف لھذه المدینة ان تعیش وسـ

ــوفات  ــمائھم في كشــ اإلتجاھات"ھكذا لســــان حال الكثیر ممن فتكت بھم الحرب وجعلتھم ینتظرون اســ
ـانیة ــیط    ،المنظمات التي یقولون عنھا بالالإنســ یغطي والد أحالم یعمل في احد المطاعم كخباز باجر بسـ

ـفین من كمالیات رغم اھمیتھا اال انھم متمســكین  إحتیاجات االســرة وتمكینھم من مواصــلة الحیاة متقشـ
 برغیف العیش والزبادي والخضروات كشيء ضروري

ـات وعـادت الى المعھـد الوطني   ة التجـارة)(تخطـت كـل المعوق ل لكلـی دـی .المكـان مكثض .ـب
ــى ذكریات كثیرة في مدینة تعد ،قربھا من خط الناربالطالب قدموا من كلیة التجاریة نتیجة   عســــاھا تنســ

جزء من حیاتھا وتفاـصیلھا وذكریاتھا لتواـصل مـشوارھا الجامعي مع توقف بعض زمیالتھا وزمالئھا عن 
.عجلة التقدم توقفت في نظر أحالم.. تلعن الحرب والمتســببین .مواصــلة الدراســة ونزوحھم خارج المدینة

 .ل" الى متى سیضل الوضع بھذا السوء والمعاناة والى متى یستمر الحصار" ؟بھا ولسان حالھا یقو

  ــكن معظمھم في مالجئ غیر مالئمة لألحوال الجویة ـانات بالتحدید على النازحین الذین یس أثرت الفیضـ
ـانات ـانات إلى تدمیر المالجئ   ،القاســیة أو موجودة في أماكن معرضــة للفیضـ ففي الحدیدة أدت الفیضـ

  .أسرة 32911لغذائیة ومنع الوصول إلى میاه شرب نظیفة الى اكثر من والمواد ا
    بتمبر   17ابین یخ سـالم   :2019ـس كیلو ـشرق مدینة  12نزحت عـشرات العائالت من أھالي منطقة الـش

ـقرة حیث نزح  ــل بین زنجبار إلى منطقة شــ ــمة محافظة أبین والواقعة على الخط الواصـ زنجبار عاصـ
ــرعیة االھالي إلى مناطق في م ــكریة بین قوات الشـ ــبا لبدء العملیات العسـ دیرتي زنجبار وخنفر ؛ تحسـ

ـقرة من جھة وبین قوات المجلس اإلنتقالي من جھة أخرى بعض من اھالي منطقة  المتمركزة بمنطقة شــ
ـالم تحدثوا عائلة نزحت بصـــورة مســـتعجلة من المنطقة و كذا القرى والمعازیب  92"إن    :الشـــیخ ســ
فوا "ان النازحین أقاموا في أماكن متعددة في زنجبار وخنفر، حیث اســـتطاع عدد المحیطة بھا " وأضـــا

اما االغلبیة فقد اقاموا في منازل لبعض من   ،بســیط جدا من النازحین اســتئجار منازل باســعار مرتفعة
ــتوى العام، معتبرین ذلك كإیواء مؤقت لحین  ــیة صــعبة على المس ذویھم واقاربھم في ظل ظروف معیش

ــكن في اماكن   ،وعمل الحلول لھم  إغاثتھم ــطروا الى الس ـا ان ما تبقى من النازحین اض ــحین ایضـ موض
ـا لیسـت بأحسـن  ـاني فیھا".كون ھذه المناطق التي وصـلوھا ھي ایض عامة التصـلح اطالقا للتواجد االنس

لتحشید حال، مما قد یعمق معاناتھم في ظل المعاناة العامة في شتى مقومات الحیاة یأتي كل ھذا في ظل ا
ــكري للقوات من كال االطراف المتصــارعة ــبب في   ،العس ــكریة قد تتس والذي یوحي بقرب عملیات عس

الســمح هللا تدمیر لمنازلھم ویصــعب عودتھم وممارســة اعمالھم كونھم یعملون باصــطیاد االســماك وھو 
ھذا   المصــدر الوحید الذي یســترزقون منھ بشــكل یومي كمصــدر وحید للدخل الذي ھو ایضــا في خضــم

.كافة العموم والمنظمات اإلنســــانیة .النزاع توقف بســــب النزوح ویناشــــد المواطن ســــعید علوي علي
مؤكدا أنھ التوجد اي جھة تعمل على توفیر اي خدمات اومسـاعدات   ،بضـرورة التدخل وإغاثة النازحین

ل الى ذین بلغ عـدد العواـئ ـازحین اـل ـام كال من 92للن ھ ق د ذاـت ـا وعلى الصـــــعـی ة تقریب ـائـل ـاھر  ع االخوة م
الصـالحي ونبیل النمي و محمد السـعدي..بالنزول المیداني للمنطقة بھدف االطالع على اوضـاع اخوتھم 
من ابناء المنطقة وتلمس ظروفھم بھدف الرصـــــد والمتابعة المجتمعیة، حرصـــــا منھم على توصــــیل 

 معاناتھم للجمیع.
    ــكان محلیون وعدد من الناز  :2019أكتوبر   3الحدیدة ــرد  1حین بانھ یوم الثالثاء  افاد ســ أكتوبر تشــ

المئات من االســر و تحطیم الكثیر من المنازل وخاصــة منازل النازحین كما قتل العدید من االفراد اثر 
كل ما یقف أمامھ مخلفا وراءه العدید من   سـیل فتك بما تبقى من مدیریة الدریھمي وقد اجتاح ذلك السـیل

ـا اســـھالیھ بما فیھا االرامل توفي من یعولھا غریقا واآل الف من االطفال یتباكون جوعا وفقرا وامراضــ
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ـاكنھا المحصـنة الى   الكولیرا والدفتریا حیث ازداد مؤشـر ارتفاع االسـھاالت لدیھم. اسـر تھجرت من مس
اماكن كانت تظنھا ســتكون آمنة الختیارھم العشــوائي لمكوثھم ھربا من موت الحرب في مجرى الســیل 

ل    اـلذي ال یبقي وال یظر.المتوقف ـلھ نصـــــف قرن  ـاده لیعلن 50وكعـادـتھ قـب ھ المعت عـامـا یمر من طریـق
للعالم انكم انتم من دفع بھؤالء الضــحایا الي ھذا المصــیر الذي القوه. " كانت قبیل زحف الســیل بیوتا 

ــتغیث ً متفرقھ " الدریھمي تسـ ــالء ً مؤلمھ, وســـاكنوھا أشـ ــبحت أطالال ھم االن ،معمورة وبعد زحفھ اصـ
  الى تأھیل تام كي یتسنى لھم ع االقل العیش بشبھ كرامة. الى صحة. الى غذاء. الى مأوى.بحاجة 

    فروا أول مرة من الرصـــاص، فنزوحوا من محافظة الحدیدة، غربي الیمن،   :2019أكتوبر   6الحدیدة
ء إلى محافظة لحج في الجنوب، لتحاصــرھم الســیول في مخیمات الحد األدنى من الحیاة اإلنســانیة یســو 

حال النازحین الیمنیین في الداخل، خاصة في محافظة لحج، جنوبي البالد، مع السیول والفیضانات التي 
تغرق مخیم الرباط، في ظل فشـل األمم المتحدة وحكومة عبدربھ منصـور ھادي، في وضـع حد للمعاناة 

المواطنة جواھر سـعید، مثلھا مثل آالف مواطنیھا من أبناء محافظة الحدیدة، الذي نزحوا للحج   ،المركبة
ا لحیـاتھم في ـظل اســـــتعـار الحرب في المحـافـظة الواقع على ســـــاـحل البحر األحمر؛ بعثرت میـاه  ً إنقـاذ

ا)، إنھا نزحت، ومن تبق 32الســیول، حرفیًا، حیاتھم في مخیمات النزوح تقول جواھر ( ً ى من أھلھا عام
لم یقتلھ رصــاص الحرب، من الحدیدة إلى لحج، على أمل أن "تســتقبلنا المنظمات الدولیة المعنیة بتأمین 

یعیش النـازحون في مخیم الربـاط بلحج، في خیـام،  ،المـأـكل والمـأوى. لكن لم نـجد إال أضـــــغـاث أحالم"
لمأكل والمـشرب، واآلمان من العوامل بالحدود الدنیا، أو أقل، من المعیـشة اإلنسـانیة، في مـسكنھم، وفي ا

الطبیعـیة، على رأســـــھـا الســـــیول والفیضـــــانـات التي تغرقھم ـكل مرة، دون حلول نـاجـعة من الجھـات 
ــؤولة ــمھا، خیام المخیم بما حملت، وال یملك النازحون ما یكفي إلطعام   ،المسـ ــیول في مواسـ تغرق السـ

تلف. تقول جواھر   ُ ً عن ـشراء بدائل لما أ لــــــ"الترا ـصوت": "لو كنت أعلم ما ـسیحدث لنا أنفـسھم، فـضال
لت البقاء والموت في منزلي" ّ ــ ــربت عددًا من المحافظات الیمنیة خالل   ،ھنا، لفض ــیول التي ض وفي الس

وبحسـب مكتب األمم المتحدة لتنسـیق   ،أسـرة ألضـرار متباینة 2775األسـبوع الماضـي، تعرضـت نحو  
ـانیة في الیمن، فإن المنظمات ا ــؤون اإلنسـ ا الش ً ــركاء محلیین، أجرت تقییم ـاعدة ش ألممیة المعنیة، وبمسـ

أـسرة تـضررت  2775موقعًا بالمحافظات المتـضررة، خالل األـسبوع الماـضي، لتجد أن   15ـسریعًا في 
في محافظة   508في عدن، و  900من ھذه األسر في محافظة لحج، و  1329من السیول والفیضانات؛  

ــرق الیمن وأعرب 38أبین، و ــرموت ش ـانیة، عن  في حض ــؤون اإلنسـ ــیق الش مكتب األمم المتحدة لتنس
 ٌ مخاوفھ من أن تتســبب الســیول في تفاقم أزمة النازحین على عدة مســتویات، على رأســھا صــحیًا، حیث
ـاره في البیئة الرطبة، تحدیدًا ظروف الســیول  ـار وباء الكولیرا، الذي یتفاقم انتشـ یخشــى في تفاقم انتشـ

ــببت والفیضــــانات وفي مخیم واحد ف ــرقي البالد، تســ قط للنازحین، ھو مخیم الجفینة، بمدینة مأرب شــ
ً  59الســیول الجارفة، في ھدم  ت الســیول األخیرة، التي ضــربت عدة محافظات یمنیة، منھا:   ،منزال ّ عر

لحج وأبین وحضـــــرموت، وغیرھا، فشـــــل حكومة عبد ربھ منصـــــور ھادي، في التعامل مع أزمات 
ي لم تُقدّم أو تؤخر تحالفات حكومة ھادي في نتائجھا كما لفت مأســـــاة النازحین تحت وطأة الحرب، الت

ـاشـة دول المنظمات األممیة العاملة في الیمن، رغم ضـخامة  ـاعفة على إثر السـیول، ھش النازحین المض
التبرعات التي تتحصل علیھا، األمر الذي یعید فتح ملف المساعدات المھدرة، وشبھات الفساد داخل ھذه 

ٍ غزیرة المنظمات یُ ذكر أنھ، خالل األســابیع القلیلة الماضــیة، شــھدت عدة محافظات یمنیة ســقوط أمطار
ـفة المداریة "ھیكا" التي ضــربت بحر العرب، وامتد تأثیرھا إلى عُمان وأجزاء من  ضــمن تأثیر العاصـ

  الیمن والسعودیة.
   حریق شـب في أحد وأصـیب آخرون، فجر الیوم األحد، جراء   توفي طفالن  :2019أكتوبر    13مأرب

ــیف مثنى" مدیر الوحدة التنفیذیة لمخیمات  ــرقي البالد وقال "سـ مخیمات النازحین بمحافظة "مأرب" شـ
ً شـــــب في وـقت مبكر فجر الیوم في مخیم للنـازحین بمنطـقة  ،النـازحین في محـافـظة "مـارب" ـا إن حریق

ـفر عن وفاة طفلی ـاف "مثنى" أن الحریق أس ـابة "رمیلة" شـرقي مدینة "مأرب" وأض ن على الفور، وإص
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شـخصـین آخرین الزالوا یتلقون العالج في مسـتشـفى الھیئة بمدینة "مارب" وحول األضـرار المادیة قال 
ــبكات المیاه والصــرف الصــحي،  4لتضــرر    "مثنى" إن الحریق أدى ــكل كلي، وتضــرر ش مســاكن بش

لقي النازحین معونات عاجلة إضــافة للمواد الغذائیة التي كانت بداخل تلك المســاكن وأشــار "مثنى" إلى ت
  من بعض الجمعیات والمنظمات الفاعلة في المحافظة.

    ـفر عن   :2019أكتوبر   20الحدیدة التھم حریق ضـــخم مخیم بني جابر للنازحین بمدینة الخوخة واســ
ـائر مادیة كبیرة وافاد عدد من النازحیین أن المخیم التابع لمؤســـســـة الملك ســـلمان احترق نتیجة  خســ

 .أنبوبة غاز ولم یرد تاكید رسمي بذلكالنفجار 
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 النساء
تســببت أكثر من أربع ســنوات من النزاع المســلح في الیمن     

ً من أفقر  بتدھور وضع النساء واألطفال عند الوالدة في بلد كان مسبقا
البلدان في الشــرق األوســط وواحد من أفقر بلدان العالم حتى قبل بدء 

لم یـعد یرى غیر أن خســـــائر النزاع  ،2014الحرب في ســـــبتمبر  
ــتمتاع بتلك  المدمر لحیاة اإلنســـان لم تترك إال لألقلیة المســـاحة لإلسـ

  .الحقوق

وللناجین   ،في الیمن یحرم األطفال من حقھم في الحیاة  
وھذا یشمل الرعایة   ،منھم الحصول على أفضل رعایة صحیة ممكنة
من اتفـاقـیة حقوق  24(قـبل الوالدة وبـعدھا ألمھـاتھم وفقـا لنص المـادة  

ـا ھجوم  ـائج الحرب في الیمن على أنھ ث تتجلى إحـدى نت ل) حـی الطـف
حیث تعتبر األمھات والرضـع من بین   ،واضـح على األمومة واألبوة

أكثر الفئات ضــعفا في الیمن حیث تموت أم واحدة وســتة موالید كل 
  ساعتین بسبب مضاعفات الحمل أو الوالدة.

ســـــاســــــیة بمـا في ذـلك الرعـایة كمـا إن الـخدمـات العـاـمة األ
یة لدعم األمھات والوالدة  ،على وـشك االنھیار التام   ،الصـحیة األسـاـس

ـامـل 51یعـد یعمـل فقط اال  فلم % من جمیع المرافق الصـــــحیـة بك
ـا ـاقتھ ـاد في األدویـة  ،ط ـاني من نقص ح ـآت تع وحتى ھـذه المنشــــ

  .والمعدات والموظفین

ـانیة ت الحاجة الملحة طغ  ،وفي بلد متأثر بشـدة باألزمة اإلنس
لإلـستجابة لوباء الكولیرا باإلضـافة للجوع على تقدیم خدمات الرعایة 
الـصحیة األولیة الروتینیة مما یترك النسـاء الحوامل واألطفال حدیثي 
الوالدة بمقدرة محدودة للوصـول إلى المجموعة الواسـعة من خدمات 

ـابقة للوالدة و  ،صــحة األم والطفل الطوارئ بما في ذلك الرعایة السـ
  .والوالدة

ــنعاء وتعز وعدن     ـاء في ص ُجریت مع نسـ  ،ووفقا لمقابالت أ
ـاد فقر  ً إلزدی ة في ارتفـاع أیضـــــا نظرا د وـجد أن الوالدات المنزلـی فـق

ُـسر كل یوم  ،لذ تفـضل عددا من النسـاء إنجاب أطفالھن في المنزل   ،األ
  .ویبحثن فقط عن الرعایة الطبیة إذا تعرضن لمضاعفات

ـا أدت الح   ـا منـذ كم ـاھ رب في الیمن والتي تـدور رح
خمس سنوات إلى أوضاع معیشیة وأزمة انسانیة ساحقة وباتت كثیر 
ـاویة بعد أن  ـادیة بالغة المأسـ من األســر الیمنیة تواجھ ظروف اقتصـ
فقدت مصــادر دخلھا بشــكل شــبھ كلي ومثلت النســاء واالطفال أكثر 

ً من ھذه الحرب.   الفئات االجتماعیة تضررا
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عدام اســاســیات الحیاة بســبب الحرب والحصــار وفي ظل ان
تتحـمل المرأة الیمنـیة الـعبء األكبر من نتـائج ـھذه الحرب، فمع فـقدان 
الرجـال لفرص عملھم تحـاول النســـــاء ولو في حلول مؤقـتھ مواجھة 
ـاسـیات الحیاة توفیر متطلبات أسـرھا بشـتى  أزمة الجوع وانقطاع اس

ســـائل البدائیة البدیلة لتغطیة الوســـائل الممكنة وكثیرا ما تلجأ الى الو
احتیاجاتھا المعیشـیة، كاالحتطاب مثالً ونقل المیاه من اآلبار واالنارة 

ـقة األعمال   ،المنزلیة بالفوانیس والشــــموع وغیرھا ناھیك عن مشـــ
  .المنزلیة كغسل المالبس یدویا

وفي ظل ھذا الشقاء الذي تواجھھ النساء في الیمن في   
أسرھن واالضطرار الستخدام ھذه البدائل  زمن الحرب للقیام برعایة

التقلـیدـیة إال أن كثیر من النســـــاء الالتي یعـانین من حـاـلة فقر وعوز 
ً من   شــدید وتنحدر من الطبقات المھمشــة یواجھن واقعا أكثر ســوءا

ـان ال یســـــتطعن  ـات فھن في كثیر من االحی ـاء االخری واقع النســــ
ــیدة "م ــول على ھذه البدائل كما ھو حال السـ التي   خلص قائد"الحصـ

ــول على  ــعوبة في الحصـ تقول في حدیث لقناة بلقیس انھا تواجھ صـ
"الكرتونة او نشـارة الخـشب " وتـسعى مع كثیر من نسـاء حارتھا الى 
تجمیع ما توفر لدیھن واســتخدامھ في " تنور " واحد وتبادل االدوار 
ــة بمــا یحقق لھن االقتصــــــاد في  فیمــا بینھن ألعــداد طعــام العــائل

  ك.االستھال

ـیـمن ـعـلى اـلـطبقــة      ـأـثـیرات اـلـحرب ـفي اـل وـلم تــقتصـــــر تـ
ً فقط بل ســـــحقت جمیع الطبقات وكثیرا ما   ،االجتماعیة األشـــــد فقرا

ــكل  ــعار بشـ ــر بعد انقطاع رواتبھا وارتفاع األسـ تفاقمت معاناة األسـ
ـاء  جنوني في ظل أزمة الحرب الحالیة مما اضــــطر كثیر من النســـ

  .امتھان مھن دنیا لتوفیر لقمة العیش ألطفالھن

لقد دفعت الحرب بغالبیة أسـعار السـلع األسـاسـیة نحو   
یعد الكثیر من المواطنین   االرتفاع بشــكل جنوني، في الوقت الذي لم

ــیولة  قادرا على تغطیة احتیاجاتھم من الغذاء وغیره، لعدم وجود السـ
  .النقدیة بین أیدي المستھلكین"

بســــــبب الحرب وـعدم   ،وتجتـاح المجـاـعة غـالبـیة ـمدن الیمن
ــرب ألطفالھم، الذین یعانون  ــكان على توفیر المأكل والمشـ قدرة السـ
ســوء التغذیة، ودفع ھذا الوضــع كثیر من المنظمات الدولیة إلعالن 
ـاطق منكوـبة"، النعـدام األمن الغـذائي  ة "من ـعدد من المحـافظـة الیمنـی

  .وانتشار المجاعة فیھا

ة في الیمن یمكن لقد اصبح قدوم مولود جدید إلى الحیا  
عقود من   ،أن یتحول في كثیر من األحیان إلى مأسـاة لألسـرة بأكملھا

ـتدني التنمـیة وســـــنوات من القتـال الحـاد أوصــــــلت الـخدمـات العـامة 
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بما في ذلك الرعایة الصحیة األساسیة لألمھات واألطفال،   ،األساسیة
  .إلى حافة االنھیار التام

ل حاد منذ تصـــــاعد ن معدل وفیات األمھات ارتفع بشـــــكا    
ً عـام  حـاـلة وفـاة  12إلى   2013النزاع من خمس وفیـات أمھـات یومیـا

امرأة أثنـاء الحمل  260اذ اـنھ تموت واـحدة من بین ـكل   ،2019في 
والدات تتم في  10والدات فقط من بین كــل  3وان  ،أو الوالدة

مولود جدید خالل  37كما یموت واحد من بین كل    ،المرافق الصحیة
فتـاة مراھـقة  15من  1اضـــــاـفة الى ان   ،ألول من الوالدةالشـــــھر ا

ـارھن بین  د 19-15تتراوح أعم ة أنجـت موالـی ك   ،ســــــن ـاـل  1,1وھن
  .ملیون امرأة حامل ومرضع تحتاج إلى عالج من سوء التغذیة الحاد

وتـشیر التقاریر المیدانیة الى ان الوـصول إلى خدمات    
حــدیثي الوالدة  رعــایــة للحوامــل ومــا بعــد الوالدة ھو مفتــاح بقــاء

ً إلى   ،واألمھات على قید الحیاة ولعل غیاب الخدمات المالئمة إضــاقة
ــالت  ــول علیھا أو عدم القدرة على دفع تكالیف المواصـ تعذر الحصـ
ـارع المالذ  جعل من العاملین الصــحیین المجتمعیین وعلى نحو متسـ
األخیر للحـصول على تلك الخدمات بالنـسبة للنسـاء واألطفال ال ـسیما 

ومع ذلك فھم   ،ي المناطق النائیة والریفیة والمتضــــررة من الحربف
ً عدة تحدیات كانعدام األمن ونقص اإلمدادات وغیاب  ـا یواجھون أیض

  .وسائل النقل

ــبب  كما لم تعد تعمل نصــف المرافق الصــحیة في الیمن بس
ـالیف  ة التك درة على تغطـی نقص الكوادر ونقص اإلمـدادات وعـدم الـق

ــبب م ــغیلیة وبسـ ــولالتشـ أما تلك التي ال تزال تعمل   ،حدودیة الوصـ
ـا  ـاد في األدویـة والمعـدات والموظفین مم ـاني من نقص ح ـا تع ـإنھ ف

  .یعرض الكثیر من األرواح للخطر

وثق الملتقى الوطني لحقوق االنســــــان خالل العــام   
ـات  ،) امرأة12955تعرضـــــن ( ،2019 ـاك ث   ،لعـدد من االنتھ حـی

و  ،لالعتداء الجـسدي  ) امرأة336و (  ،للقتل  ) امرأة309تعرـضت (
ـاولـة القتـل63(  ) امرأة47و (  ،للتھـدیـد ) امرأة7و (  ،) امرأة لمح

ـفي ) 60و ( ،لالختطاف  ) امرأة38و (  ،لالعتقال واالحتجاز التعســـ
للعنف   ) امرأة2و (  ،لالعتداء الجنـسي  ) امرأة43للتعذیب, و (  امرأة

ــري ــن (كما تعر  ،) امرأة للمحاكمة العادلة3و (  ،االســ ) 5832ضــ
ّ في التعلیم ّ في 4499و (  ،امرأة النتھـاك الحق ) امرأة النتھـاك الحق

ّ في 509و (  ،الحصــول على الرعایة الصــحیة ) امرأة النتھاك الحق
ّ في الســـــفر709و (  ،العمل ) امرأة 498و (  ،) امرأة النتھاك الحق

ــكن ّ في السـ ونبین عدد النســـاء في المحافظات الالتي   ،النتھاك الحق
ــ  ) 33(بالجدول التفصــــیلي رقم   2019ن لالنتھاكات خالل تعرـضـ

   :أدناه
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  2019) یبین توزع النساء الضحایا في المحافظات خالل العام 33الجدول التوضیحي رقم (

االعتداء  القتل  المحافظة  م
 الجسدي 

محاولة  
االعتقال   التھدید  القتل 

االعتداء  التعذیب  االختطاف  واالحتجاز 
 الجنسي 

العنف 
 االسري

المحاكمة  
 التعلیم  العادلة 

الحقّ  
في  

 الصحة

الحقّ  
في  
 العمل 

الحقّ  
في  
 السفر 

الحقّ  
في  

 السكن
 االجمالي 

1 
أمانة العاصمة  

ومحافظة  
 صنعاء 

16 27 3 0 41 19 43 7 2 3 92 322 83 57 27 742 

 1184 25 203 109 620 136 0 0 5 0 6 0 2 9 48 21 عدن 2
 1513 41 82 18 431 869 0 0 6 0 5 0 3 9 32 17 تعز 3
 5804 79 108 172 1327 3959 0 0 9 17 1 2 1 16 59 54 الحدیدة  4
 123 17 32 34 28 1 0 0 2 0 0 0 0 0 9 0  حضرموت  5
 856 44 0 23 592 131 0 0 0 0 0 0 0 6 26 34 حجھ  6
 162 9 15 0 97 21 0 0 0 0 0 0 0 1 7 12 أبین 7
 250 36 0 0 94 64 0 0 0 0 0 0 0 6 23 27 صعده 8
 216 18 1 1 85 101 0 0 0 0 1 0 0 1 3 5 لحج  9
 730 5 3 21 649 45 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 المحویت  10
 138 4 9 23 62 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20 17 مأرب  11
 79 12 34 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شبوه  12
 69 23 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 21 الجوف  13
 22 4 0 5 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 ریمھ 14
 371 61 121 0 0 135 0 0 0 0 0 0 0 3 19 32 الضالع  15
 13 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 عمران 16
 198 20 37 1 9 93 0 0 0 0 0 0 0 0 21 17 البیضاء  17
 254 19 4 0 26 174 0 0 4 0 0 4 0 1 13 9 ذمار  18
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المھرة 19
 231 47 3 19 108 0 0 0 9 0 5 0 1 3 14 22 إب 20
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سقطرى  21

 12955 498 709 509 4499 5832 3 2 43 60 38 47 7 63 336 309 االجمالي 
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 األطفال
 31ملیون طفــل في الیمن الیوم في  1.2یعیش حوالي     

ــتعلة بالنزاعمنطقة   ــعدة    ،مشـ  -بما في ذلك الحدیدة وتعز وحجة وصـ
ً بسـبب بالحرب ً شـدیدا فمنذ اتفاق إسـتكھولم في  ،في أماكن تشـھد عنفا

ــمبر   13 قتل معظم   ،یقتل أو یصــاب ثمانیة أطفال یومیاً  ،2018دیس
أو في طریقھم من وإلى   ،ھؤالء األطفـال أثنـاء اللـعب خـارج منـازلھم

  .المدرسة

 ،ول على مدى الســنوات الخمس الماضــیة العنف المھ  
إضـــافة إلى عقود من النزاعات واإلھمال   ،وارتفاع مســـتویات الفقر

وتمزق نســــیجھ   ،تضــــع عبئا ثقیالً على المجتمع الیمني  ،والحرمان
ــي ألي مجتمع ــة األطفال   ،االجتماعي الذي ھو أمر أســـاسـ  ،وخاصـ

ــیة ألطفال الیمن والحروب واأل ـافة الى الظروف المعیشـ زمات اضــ
االقتصــادیة وعقود من التراجع في التنمیة ال تســتثني أي فتاة أو فتى 

  .معاناة األطفال ھذه كلھا من صنع اإلنسان .في الیمن

إن حصـیلة خمس سـنوات من الحرب في جمیع أنحاء الیمن     
حـیث یعـاني نحو  ،حـیث حوـلت الحرب الیمن إلى جحیم حي ،مرعـبة

ــوء طفل تقل أعمارھ 300ثالثة مالیین و ــنوات من س م عن خمس س
ــنویا  ــون لخطر الموت في أي لحظة حیث یموت سـ التغذیة ویتعرضـ

ملیون طفل   7كمـا ان ھنـالك   ،ألف طـفل بســــــبب ســـــوء التـغذیة 30
ة وھم جیـاع ل لیـل دون للنوم ـك ألف  400كمـا یواـجھ في ـكل یوم   ،یخـل
ملیون طـفل ال  2, كمـا ان أكثر من ،طـفل خطر ســـــوء التـغذـیة الحـاد

أما الذین یذھبون إلى المدرـسة فیواجھون تعلیم   ،ى المدرـسةیذھبون إل
  .ذات جودة متدنیة داخل غرف صفیة مكتظة

ــلبت مقذوفات اطراف    المئات من االطفال الیمنیین سـ
من خالل اـستھداف مباـشر   ،الـصراع حیاتھم في جرائم ـضد اإلنسـانیة
 ،وفي مختلف مناطق البالد   ،لمواقع وأسواق ومنازل مأھولة بالسكان

مـنذ اـندالع   .طـفل 7000حـیث تحققنـا من مقـتل وإصـــــاـبة أكثر من  
ولم یتخذ أطراف الصـــراع ســـوى تدابیر غیر مجدیة لمنع   ،الحرب

ــحایا في صـــفوف المدنیین الذین ھم بمثابة الورقة التي   ،ســـقوط ضـ
وفي القـلب من ذـلك   ،بھـا وعلیھـا أطراف الصـــــراع في الیمنیلـعب  

  .بل أصبحت أمرا مروعا ،"األطفال" الذین تدھورت وضعیتھم

ـال في الیمن      ـا األطف ـاكـات التي یتعرض لھ ومن أوـجھ االنتھ
ــري في المعارك ،على إثر الحرب ــتغاللھم بالتجنید القس فمنذ بدء   ،اس

ــة ا ـا بین الحوثیین والحكوم ــةالحرب داخلیـ وحتى دیســـــمبر  ،لیمنی
ــریا نحو    ،2019 ّد قسـ ــیب األكبر  ،طفال 6972جن وللحوثیین النصـ

  .من عملیات التجنید ھذه
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ـامـل من الیمنیین   ل ك دفع بجـی ذي ـی ذي ھم   ،االمر اـل اـل
بإـشراكھم قـسرا في حرب ال یعلمون عنھا   ،نحو الجحیم  ،أطفالھ اآلن

ًا كات أخرى، وتعرضـھم على إثر ھذا اإلشـراك القسـري النتھا  ،شـیئ
ــكل فعلي أو مزعوم بأحد أطراف  ــب ارتباطھم بشـ مثل االعتقال بسـ

  .الصراع

من جھة أخرى فان خمس المدارس في الیمن لم تعد صالحة     
تعمال بـسبب األضـرار والتدمیر الذي تعرضـت لھ أو ألنھا تأوي  لالـس

ــف   ،العائالت النازحة وتتعرض المدارس والمنشـــآت التعلیمیة للقصـ
ــتمر من ق ــراع الیمنيالمسـ ً عن تحویل   ،بل كافة اطراف الصـ ــال فضـ

حیث   ،بعضـھا إلى ثكنات عسـكریة من قبل أطراف الصـراع المختلفة
ــلت الــــــــى  بلغ عدد االعتداءات التي طالت المدارس في الیمن وصـ

أدت إلى أضــــرار متفاوتة وصــــلت بعضــــھا للتدمیر   ،اعتداء 381
ً عن   ،الكلي من قبل   ،حالة اســتخدام عســكري للمدارس 258فضــال

ـافة الى ان ھنالك أكثر من ملیون   ،كافة اطراف الصــراع الیمني اضـ
ــة  ــة ھم خارج المدرسـ  ،طفل ما یعادل ثلث األطفال في عمر المدرسـ

 .أي بزیادة تقد بنصف ملیون طفل منذ اندالع النزاع

العمل   ،ومن صـــور مأســـاة األطفال في الیمن أیضـــا  
ـاء ل  ،المبكر من أجـل البق ـاـئ ـا أن الع ث إم في الكثیر من الحـاالت حـی

ما یضــــطر باألطفال للعمل   ،متوفى أو مفقود أو على جبھة المعركة
حتى تجازت نســبة العمال في أوســاط   ،من أجل توفیر القوت الیومي

  .% خالل الخمس األخیرة60األطفال ال 

 ،2019الل العـام  وثق الملتقى الوطني لحقوق االنســـــان خ    
) 283حـیث تعرض (  ،) طـفل لـعدد من االنتھـاكـات16629تعرض (
) طفل لمحاولة 18و ( ،) طفل لالعتداء الجـسدي170و (  ،طفل للقتل

ــي22و (  ،) طفل لالختطاف18و (  ،القتل و   ،) طفل لالعتداء الجنسـ
) طـفل النتھـاك 11964كمـا تعرض (  ،) طـفل للعنف االســـــري25(

ّ في التعلیم ّ في الحصـــــول على 3276(و  ،الحق ) طفل النتھاك الحق
ــة ــة الصـــــحی ـای ــة االطفــال وتوزعھم على  ،الرعـ ــداد بقی ونبین اع

   :أدناه) 34(المحافظات بالجدول التفصیلي رقم 
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  2019) یبین توزع االطفال الضحایا في المحافظات خالل العام 34الجدول التوضیحي رقم (

ضحایا   المحافظة  م
 القتل 

ضحایا  
االعتداء  
 الجسدي 

ضحایا  
محاولة  

 القتل 

ضحایا  
 االختطاف 

ضحایا  
االعتداء  
 الجنسي 

ضحایا  
العنف  
 االسري

ضحایا  
الحقّ في  

 التعلیم 

ضحایا  
الحقّ في  
 الصحة 

ضحایا  
الحقّ في  

 السفر 

ضحایا  
الحقّ في  

 السكن
 االجمالي 

أمانة العاصمة   1
 807 21 41 263 429 5 3 7 0 9 29 ومحافظة صنعاء 

 946 19 124 421 319 0 1 2 0 21 39 عدن 2
 2355 26 94 212 1972 3 9 3 2 13 21 تعز 3
 7813 53 89 1093 6461 0 2 4 11 31 69 الحدیدة  4
 32 9 0 13 2 0 0 0 0 7 1 حضرموت  5
 770 38 0 375 306 1 0 0 2 19 29 حجھ  6
 164 5 4 72 76 0 0 0 0 0 7 أبین  7
 1091 29 0 105 930 0 0 0 0 14 13 صعده  8
 315 11 2 123 174 0 0 0 0 2 3 لحج  9

 550 2 0 407 139 0 0 0 0 0 2 المحویت  10
 74 3 9 32 9 0 1 0 0 11 9 مأرب 11
 42 7 0 26 9 0 0 0 0 0 0 شبوه  12
 64 18 0 9 12 2 0 0 1 6 16 الجوف  13
 48 2 0 0 41 5 0 0 0 0 0 ریمھ 14
 502 57 95 0 318 0 0 0 1 12 19 الضالع  15
 9 5 0 1 1 1 0 0 0 1 0 عمران 16
 415 13 22 11 350 0 0 0 0 10 9 البیضاء  17
 475 11 4 31 416 1 2 0 0 5 5 ذمار 18
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المھرة  19
 157 39 1 82 0 7 4 2 1 9 12 إب  20
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سقطرى  21

 16629 368 485 3276 11964 25 22 18 18 170 283 االجمالي 

  

  

    



الباب اخلامس5

حدود التحسن والرتاجع يف 
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  واجبات الدولة لضمان الحقوق   -1
ــادیة     إذ   ،الدولة ھي المعني األول بضــــمان الحقوق االقتصــ

ــدولي الخــاص  ــد ال ــة من العھ تنص الفقرة األولى من المــادة الثــانی
ـادیة واالجتماعیة والثقافیة أن على كل دولة طرف   ،بالحقوق االقتصــ

ــاعــدة والتعــاون  ،في العھــد "أن تتخــذ بمفردھــا وعن طریق المســــ
ـادي والتقني  ،الدولیین ــعیدین االقتصـ ــیما على الص ــى ما   ،الس وبأقص

احة ما یلزم من خطوات لضـمان التمتع الفعلي تسـمح بھ مواردھا المت
اللجنـة وأكــدت  ،التــدریجي بــالحقوق المعترف بھــا في ھــذا العھــد"

بالحقوق االقتصــادیة واالجتماعیة والثقافیة في مبادئ لمبورغ المعنیة  
بشـأن تطبیق العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصـادیة على ضـرورة 

ـا بما في ذلك الدول التي ال   ،دیةالتزام الدولة بضــمان الحقوق االقتصـ
إذ أكدت اللجنة على ضـرورة سـعي تلك   ،تتوافر على الموارد الكافیة

ً من أـجل تـأمین التمتع على أوســـــع نطـاق ممكن  ً جـادا ـا اـلدول ســـــعی
والـسیما حمایة حقوق   ،بالحقوق ذات الـصلة في الظروف الخاـصة بھا

   .الفئات الضعیفة

ــیاســـات     القائمة على العدالة االجتماعیة إذا كانت السـ
ــمان الحقوق  واحدة من أھم اإلجراءات التي على الدولة اتخاذھا لضـ

 ،وتتعاظم أھمیتھا في الدول التي تعاني من شحة الموارد   ،االقتصادیة
ـات التحلیلیــة فعلى الرغم من  ـاربـ اختالف األطر النظریــة والمقـ

ـاد الف ـاعیــة حول أبعـ ـادیــة واالجتمـ ـات االقتصـــــ  ،قر للــدراســـــ
ً في   ،مؤشـراتھ،سـماتھ سـبل قیاسـھ وسـبل معالجتھ إال أنھا تتفق جمیعا

ً یسـتحیل تجنبھأن الفقر لی وإنما ھو ثمرة سـیاسـات مختلة أو   ،س قدرا
ـازة ـا ،منح ـا والتغلـب علیھ ـالجتھ ـالي فھو ظـاھرة یمكن مع ـالت عبر  وب

تبني ســـیاســـات   لذلك ینبغي ،ســـیاســـات اجتماعیة اقتصـــادیة عادلة
ة  ة الضـــــعیـف ـاعـی ـات االجتم ل تمكین الفئ ة تكـف ـادـی ة اقتصــــ ـاعـی اجتم

ً للموارد االقتصـادیة  ،والمھمـشة ً ومنصـفا ً عادال یـسمح   ،وتكفل توزیعا
  بالقضاء على التفاوت وتقلیص الفجوة بین األغنیاء والفقراء. 

  -:ولعل ابرز ما تم استنتاجھ بھذا االتجاه نوضحھ على النحو اآلتي

  

 القصور والتعارض بین أحكام القوانین والتشریعات النافذة فیما بینھا -
القصـور والتعارض بین أحكام القوانین والتشـریعات النافذة     

ـا ـا بینھـ وكــذا بین بعض المواد في القوانین، وتــداخــل في  ،فیمـ
ـات بین أجھزة الســلطة التنفیذیة ـاصـ وبین الســلطة المحلیة   ،االختصـ

إلى تعارض بین ما یصـدر عن السـلطة التنفیذیة باإلضـافة   ،والتنفیذیة
 .من قرارات ولوائح وبین القانون
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ـا    ومن خالل المراجعــة للقوانین المحلیــة التي اجرتھ
ـان ( ـانونیـة في الملتقى الوطني لحقوق االنســــ ) NFHRالـدائرة الق

ً إجرائـیة في قـانون المخـالفـات تتعـارض مع  خلصـــــت إلى أن أحكـامـا
د تعـارض بین قـانون الجمـارك وقرار إنشـــــاء كمـا یوجـ   ،قـانون البنـاء

وكذا بین قانون إنشاء المؤسسة العامة   ،الھیئة العامة للشؤون البحریة
للموانئ والقرار الجمھوري بشأن خفر السواحل وإنشاء الھیئة العامة 

 .للشؤون البحریة

ـاء      ــة أثنـ ـانونی ـالفــات قـ ــة تقوم بمخـ ـا إن جھــات حكومی كمـ
ألعمالھا وأنشـــــطتھا كقیام وزارة المالیة بمنح إعفاءات  ممارســـــتھا 

 .جمركیة وضریبیة مخالفة لقانون االستثمار

ـانون ا   ـا كق ن بعض القوانین یوجـد تعـارض في موادھ
 ،األموال العـامة وقانون قضـــــایا الدولة وقانون اإلجراءات الجزائیة 

ً في الالئـحة الخـاصـــــة بـاألـندـیة المقرة من مجلس   ،ھنـاك ثـمة اختالال
ة للقـانون  ،الوزراء ذـی ة إلى    ،والالئـحة التنفـی أن ھنـاك ثـمة بـاإلضـــــاـف

ً في بعض النصوص القانونیة كقانون العقوبات الذي لم یورد  قصورا
نص لمعاقبة المقاولین غیر المؤھلین الذین ترســـو علیھم مناقصـــات 

وخلو قانون المحاماة من نص یضمن   ،وھم غیر قادرین على تنفیذھا
ـائي ــرین العون القضــ ــجناء المعسـ وعدم وجود نص في قانون   ،للسـ

ــتخدامھ أســـالیب تعذیب  ــدد من عقوبة رجل األمن السـ العقوبات یشـ
 ،بحق مواطنین بالتعارض مع الدســتور والمواثیق واألعراف الدولیة 

ـافة إلى قصــور في قانون الســلطة المحلیة لعدم تحدیده اآللیة  باإلضـ
ة في م ل المجـالس المحلـی ةلعـم ذـی وھو مـا أدى   ،راقبتھـا للمكـاـتب التنفـی

 .إلى غیاب الجانب الرقابي لدى المجالس المحلیة

ولعل بعض نصـــوص وأحكام التشـــریعات النافذة تتعارض 
) من قــانون الجرائم 238تنص المــادة ( :فمثالً  ،في أحكــام موادھــا

والعقوبات في عقوبة القتل الخطأ على الدیة وأجازت أیضـــا التعزیز 
) من قـانون المرور 70فیمـا تعـاـقب المـادة (  ،ثالث ســـــنواتبـالحبس  

ـان أثناء قیادتھ مركبة بالحبس  المعدل أي شـخص تسـبب في وفاة إنس
) أـشھر وال تزید عن ـسنتین أو بغرامة ال تقل عن 4لمدة ال تقل عن (

) من قانون جرائم االختطاف تتعارض 1كما أن المادة (  ،عشرین ألفاً 
إذ تنص األولى على معـاقـبة   ،ون العقوبـات) من قـان133مع المـادة (

ـابة االختطاف ونھب الممتلكات العامة والخاصــة  الشــریك في عصـ
 .) سنوات10باإلعدام وتعاقب الثانیة بالسجن لمدة ال تزید عن (

ً في ممارســة االختصــاص    كما یالحظ وجود قصــورا
 ،في الـمدیریات یرجع إلى تركز الســـــیـاســـــة المـالـیة في المحـافظـات 

بة لألجھزة التنفیذیة فذلك یرجع إلى عدم صـدور لوائح تنفیذیة وبالن ـس
ة وإلى غیـاب اآللـیة  ذـی ة للمكـاـتب التنفـی لبعض القوانین ولوائح تنظیمـی

ـائیة من تنفیذ مھامھا وثمة قصـور   ،السـلیمة التي تمكن األجھزة القض
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ـاص یتمثل في وجود تداخل في مھام بعض  ــة االختصـــ في ممارســ
مؤـسـسة الموانئ بالحدیدة مع خفر الـسواحل  المؤـسسـات كتداخل مھام

ً بین مكتب  ومكـتب الزراـعة بـالـحدـیدة مع مكـتب األشـــــغـال وأیضـــــا
ومكتب الشــؤون االجتماعیة فیما یخص عمل   ،الثروة الســمكیة بلحج

 . الــــــــجــــــــمــــــــعــــــــیــــــــات الســــــــــــمــــــــكــــــــیــــــــة 
ولعل قانون السلطة المحلیة الذي یتعارض مع بعض القوانین كقانون 

وقـانون المعلم وقـانون الزكـاة والقـانون المـالي وقـانون الـخدـمة الـمدنـیة  
 .المناقصات والمزایدات

ـارب والتداخل في األحكام      ــور والتضـ ــباب القص ویرجع أس
ـات والمھام في األجھزة  ـاصـــ والتشــــریعات والتداخل في االختصـــ
ـائیة إلى أن بعض التشــریعات صــدرت في  التنفیذیة والمحلیة والقضـ

اقتراح نصـــــوص قانونـیة في قاعة البرلمان  وكذا  ،فترة زمنـیة معیـنة
عند مناقشـة أي مشـروع من دون مراجعتھا من قبل اللجنة المختصـة 

  .ولجنة الشؤون الدستوریة

ً عدم قیام الحكومة بإعداد مشاریع    ومن األسباب أیضا
ـادرة قبل   ــریعات الصـ وعدم قیام اللجان الدائمة في  1990بدیلة للتش

ة في إصـــــدار البرلمـان ـبدورھـا الرقـابي و ذـی ـابعتھـا لألجھزة التنفـی مت
   .اللوائح التنفیذیة والتنظیمیة

  

  معوقات حقوق اإلنسان في الیمن وتتمثل في  -
A.  غیاب مؤسسات الدولة بكافة المناطق 
B.  البنى التقلیدیة والثقافة القبلیة 
C . شحة الموارد 
D .  بوق للتنظیمات اإلرھابیة وبـشكل علني یصـل إلى حد تخدام مكاتب األجھزة الحكومیة انتشـار غیر مـس اـس

 .إلدارة اعمالھا اإلرھابیة
E.  لحة في مناطقھم تحت مـسمیات مختلفة واجندات یـشوبھا تـشجیع الحكومة لمواطنیھا لتـشكیل جماعات مـس

من خالل قیام تلك المجامیع بأعمال مخالفة للقوانین وصــلت إلى حد ارتكاب انتھاكات   ،الطابع االرھابي
 .انجسیمة لحقوق اإلنس
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في الیمن خالل  انتھاكات حقوق اإلنساندور السلطات الحكومیة حیال  -2
  2019العام 

ــة دور كبیر حیــال     ــد كــان للســـــلطــات الحكومی ـائع  لق وقـ
ــان  )23(االنتھاكات التي طالت   ــاســــیة لإلنســ حقا من الحقوق االســ

حیــث تم التحقق عن قیــام الســـــلطــات  ،2019خالل العــام  الیمني
ـاب  ـارتك ـالـت  )1272(الحكومیـة ب ـاك ط ـا من ) 17(واقعـة انتھ حق

ـان ــلطات الحكومیة  ،حقوق اإلنسـ اما وقائع االنتھاكات التي قامت الس
) 17(واقـعة انتھـاك طـاـلت  )2378(بـالتحریض الرتكـابھـا فـقد بلـغت  

كما اتسـم موقف السـلطات الحكومیة السـلبي حیال االنتھاك حیث  ،حقا
امـا فیمـا یتعلق بوقـائع  ،حقـا) 20(واقـعة انتھـاك طـاـلت  )4592(بلغ 

د  ة دور ایجـابي تجـاھھـا فـق االنتھـاكـات التي كـان للســـــلطـات الحكومـی
كمـا اـبدت للســـــلطـات  ،حقـا) 14(واقـعة انتھـاك تجـاه  )336(بلـغت 

ـا بوقو ـالـت  )1136(ع  الحكومیـة عـدم علمھ ـاك ط ) 12(واقعـة انتھ
في   حمایة حقوق اإلنسـاندور السـلطات الرسـمیة حیال    سـنتناول ،حقا

ـام  ـات خالل الع ـافظ ـاه  2019المح  ،على نحو اعمق وتفصـــــیلي أدن
ــیحي رقم  ــح توزع)  35(الجدول التوضـ ــلطات   أدناه یوضـ دور السـ

  :على النحو االتي حمایة حقوق اإلنسانالرسمیة حیال 

  

في المحافظات خالل   حمایة حقوق اإلنسان) دور السلطات الرسمیة حیال 35الجدول التوضیحي رقم (
  2019العام 

 الحقوق التي طالتھا وقائع االنتھاكات  م

وقائع  
االنتھاكات التي  
قامت السلطات  

الحكومیة  
 بارتكابھا 

وقائع االنتھاكات التي  
قامت السلطات  

الحكومیة بالتحریض  
 الرتكابھا 

ئع االنتھاكات  وقا
التي كان للسلطات  

الحكومیة دور  
 سلبي تجاھھا 

قائع االنتھاكات  
التي كان للسلطات  

الحكومیة دور  
 ایجابي تجاھھا 

قائع االنتھاكات  
التي ابدت للسلطات  

الحكومیة عدم  
 علمھا بوقوعھا 

 اجمالي 

 2800 454 167 948 1015 216 القتل  1
 1891 216 47 970 425 233 االعتداء الجسدي  2
 576 138 11 265 131 31 محاولة القتل  3
 145 16 8 87 23 11 التھدید  4
 929 0 34 533 141 221 االعتقال واالحتجاز  5
 186 47 5 23 89 22 االختطاف  6
 180 0 7 92 3 78 التعذیب وسوء المعاملة  7
 65 35 0 21 9 0 االعتداء الجنسي  8
 27 27 0 0 0 0 العنف األسري 9
 2 2 0 0 0 0 الزواج المبكر  10
 66 0 4 31 9 22 الحقّ في المحاكمة العادلة  11
 75 0 1 50 10 14 حریة الراي والتعبیر  12
 138 0 0 75 23 40 حریة التجمع  13
 16 0 0 16 0 0 حریة الدین والمعتقد  14
 142 0 3 85 9 45 الحقّ في التعلیم 15
 124 0 34 50 32 8 الحقّ في العمل  16
 280 7 0 147 40 86 الحقّ في الصحة  17
 309 25 2 199 58 25 الحقّ في حریة التنقل والسفر  18
 618 52 3 365 85 113 الحقّ في السكن  19
 1118 117 10 613 276 102 الحقّ في الملكیة  20
 19 0 0 19 0 0 العقاب الجماعي  21
 3 0 0 3 0 0 حق الضمان االجتماعي  22
 5 0 0 0 0 5 الحقّ في البیئة  23

 9714 1136 336 4592 2378 1272 االجمالي 
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ت   -2.1 اـم ات التي ـق اـك ائع االنتـھ وـق
   :السلطات الحكومیة بارتكابھا

ة بـارتكـاب      د قـاـمت الســـــلطـات الحكومـی واقـعة  )1272(لـق
ــدر انتھاك ،حقا) 17(انتھاك طالت   ــدیة   تص ــالمة الجس ّ في الس الحق

قائمة الحقوق التي قامت الســـــلطات الحكومیة (االعتداء الجســـــدي)  
(االعتقال واالحتجاز تاله    ،واقعة انتھاك )233(بارتكاب االنتھاك ب  

ّ في الحیاة    ،واقعة انتھاك )221(ب   التعســـفي)  (القتل)وانتھاك الحق
ـاك )216(ب  ّ في  ،واقعـة انتھ ـاك الحق  )113(ب  (الســـــكن)وانتھ

ّ في   ،واقـعة انتھـاك  ،واقـعة انتھـاك  )102(ب   (الملكـیة)وانتھـاك الحق
ّ في  ب   (الحصـــــول على الرعـاـیة الطبـیة والصـــــحـیة)وانتھـاك الحق

ّ في الســـالمة الجســـدیة   ،واقعة انتھاك )88( (التعذیب وانتھاك الحق
ــوء المعاملة) ّ في   ،واقعة انتھاك  )78(ب   وسـ  (التعلیم)وانتھاك الحق

ّ في   ،واقـعة انتھـاك )45(ب  ة التجمع)وانتھـاك الحق  )40(ب   (حرـی
ـاك ـاة   ،واقعـة انتھ ّ في الحی ـاك الحق ـاولـة القتـل)وانتھ  )31(ب  (مح
ّ في   ،واقـعة انتھـاك ل والســـــفر)وانتھـاك الحق ة التنـق  )25(ب   (حرـی
ّ في الســـالمة الجســـدیة    ،واقعة انتھاك ب   (االختطاف)وانتھاك الحق

ّ في   ،واقـعة انتھـاك )22( (الحصـــــول على المحـاكـمة وانتھـاك الحق
ـادلـة) ـاك )22(ب  الع ّ في  ،واقعـة انتھ ـاك الحق (حریـة الراي وانتھ
ّ في الـسالمة الجـسدیة   ،واقعة انتھاك )14(ب   والتعبیر) وانتھاك الحق
ّ في   ،واقـعة انتھـاك )11(ب   (التـھدـید) ) 8(ب (العـمل)  وانتھـاك الحق

ّ في وانت ،وقــائع انتھــاك ــة)ھــاك الحق  ،وقــائع انتھــاك  )5(ب  (البیئ
على النحو المبین بجدول الرســم البیاني رقم   ذلكونوضــح تفاصــیل  

  :أدناه) 19(

دور السلطات الحكومیة كجھة قائمة باالنتھاك تجاه االنتھاك  ) یوضح19جدول الرسم البیاني رقم (
  2019بالمحافظات خالل العام 

  

االعتداء الجسدي
233

االعتقال واالحتجاز 
التعسفي

221

القتل
216

الحق في السكن
113

الحق في الملكیة
102

الحق في الحصول على الرعایة 
الطبیة والصحیة

86

التعذیب وسوء المعاملة
78

الحق في التعلیم
45

حریة التجمع
40

محاولة القتل 
31

الحق في حریة 
التنقل والسفر

25

االختطاف
22

الحق في المحاكمة 
العادلة
22

حریة 
الراي 
والتعبیر

14
التھدید

11 الحق في العمل
8

الحق في البیئة
5

االعتداء الجسدي
االعتقال واالحتجاز التعسفي
القتل
الحق في السكن
الحق في الملكیة
الحق في الحصول على الرعایة الطبیة والصحیة
التعذیب وسوء المعاملة
الحق في التعلیم
حریة التجمع
محاولة القتل 
الحق في حریة التنقل والسفر
االختطاف
الحق في المحاكمة العادلة
حریة الراي والتعبیر
التھدید
الحق في العمل
الحق في البیئة
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وقائع االنتھاكات التي قامت السـلطات   -2.2
  :الحكومیة بالتحریض الرتكابھا

لقد كان للسلطات السلطات الحكومیة موقفا مغایرا لقیم ومبادئ   
من خالل قیـام الســـــلطـات الحكومـیة بـالتحریض الرتكـاب   ،تولیھـا مھـام الحكم

ــدر انتھـاك ،حقـا) 17(واقـعة انتھـاك طـاـلت  )2378( ـاة  تصـــ ّ في الحی الحق
قائمة الحقوق التي وقفت الســـــلطات الحكومیة موقف المحرض على (القتل)  

ــدیة   ،واقعة انتھاك )1015(انتھاكھا ب  ــالمة الجسـ ّ في السـ تاله انتھاك الحق
ــدي)(االعتداء ال ّ في   ،واقعة انتھاك )425(ب   جس ب   (الملكیة)وانتھاك الحق

واقعة  )141(ب   (االعتقـال واالحتجـاز التعســـــفي)و    ،واقـعة انتھـاك )276(
ـاك ـاة    ،انتھ ّ في الحی ـاك الحق ل)وانتھ ة القـت ـاك  )131(ب   (محـاوـل  ،واقعـة انتھ

ــدیة   ــالمة الجســ ّ في الســ  ،واقعة انتھاك  )89(ب   (االختطاف)وانتھاك الحق
ّ في  ــكن)وانتھاك الحق ّ في   ،واقعة انتھاك  )85(ب   (الس (حریة وانتھاك الحق
ّ في    ،واقعة انتھاك )58(ب   التنقل والســــفر) (الحصــــول على وانتھاك الحق

ّ في    ،واقعة انتھاك  )40(ب   الرعایة الطبیة والصـحیة)  (العمل)وانتھاك الحق
ـاك )32(ب  ّ في  ،واقعـة انتھ ـاك الحق ة التجمع)وانتھ واقعـة  )23(ب   (حرـی

ّ في السـالمة الجسـدیة   ،انتھاك  ،واقعة انتھاك  )23(ب    (التھدید)وانتھاك الحق
ّ في  ـاك الحق ة الراي والتعبیر)وانتھ ـاك )10(ب   (حرـی ـائع انتھ ـاك  ،وق وانتھ

ّ في الـسالمة الجـسدیة  وانتھاك   ،وقائع انتھاك  )9(ب  (االعتداء الجنـسي)الحق
ّ في  وانتھـاك   ،وقائع انتھـاك )9(ب   (الحصـــــول على المحـاكـمة العـادلة)الحق
ّ في  ّ في الســالمة الجســدیة   ،وقائع انتھاك )9(ب   (التعلیم)الحق وانتھاك الحق

على  ذلكونوضــح تفاصــیل    ،وقائع انتھاك )3(ب    (التعذیب وســوء المعاملة)
  :ادناه) 20(النحو المبین بجدول الرسم البیاني رقم 

  

للسلطات الحكومیة على االنتھاك  الموقف المحرض ) یوضح20جدول الرسم البیاني رقم (
  2019بالمحافظات خالل العام 
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 :وقائع االنتھاكات التي كان للسلطات الحكومیة دور سلبي تجاھھا -2.3

واقعة انتھاك  )4592(اتســم موقف الســلطات الحكومیة الســلبي حیال االنتھاك حیث بلغ    
ّ في السالمة الجسدیة    تصدر انتھاك ،حقا) 20(طالت   قائمة الحقوق التي وقفت (االعتداء الجسدي) الحق

ّ في الحیاة    ،واقعة انتھاك )970(الســــلطات الحكومیة فیھا موقفا ســــلبیا ب  ب   قتل)(التاله انتھاك الحق
ـاك )948( ّ في   ،واقعـة انتھ ـاك الحق ة)وانتھ ـاك )613(ب   (الملكـی ـال واالحتجـاز و   ،واقعـة انتھ (االعتق

ّ في   ،واقعة انتھاك )533(ب   التعسـفي) ّ   ،واقعة انتھاك )365(ب   (السـكن)وانتھاك الحق وانتھاك الحق
ّ في    ،واقعة انتھاك  )265(ب   (محاولة القتل)في الحیاة    )199(ب   (حریة التنقل والسـفر)وانتھاك الحق

ّ في   ،واقعة انتھاك  ،واقعة انتھاك  )147(ب    (في الحصول على الرعایة الطبیة والصحیة)وانتھاك الحق
ّ في الـسالمة الجـسدیة   ّ في   ،واقعة انتھاك )92(ب   (التعذیب وـسوء المعاملة)وانتھاك الحق وانتھاك الحق

ـاة   د)الحی دـی ّ في   ،واقـعة انتھـاك )87(ب   (التـھ وانتھـاك   ،واقـعة انتھـاك )85(ب   (التعلییم)وانتھـاك الحق
ّ في  ة التجمع)الحق ـاك )75(ب  (حرـی ّ في   ،واقعـة انتھ ـاك الحق ة الراي والتعبیر)وانتھ  )50(ب   (حرـی

ّ في   ،واقـعة انتھـاك ّ في   ،واقـعة انتھـاك )50(ب   (العـمل)وانتھـاك الحق (الحصـــــول على وانتھـاك الحق
ــدیة   ،واقعة انتھاك )31(ب   اكمة العادلة)المح ــالمة الجسـ ّ في السـ  )23(ب   (االختطاف)وانتھاك الحق

ّ في السالمة الجسدیة   ،واقعة انتھاك (العقاب و   ،واقعة انتھاك  )21(ب   (االعتداء الجنسي)وانتھاك الحق
ّ في   ،واقـعة انتھـاك )19(ب  الجمـاعي) دین وانتھـاك الحق ة اـل  ،واقـعة انتھـاك  )16(ب   والمعتـقد)(حرـی

ّ في  على النحو المبین   ذلكونوضـح تفاصـیل    ،وقائع انتھاك  )3(ب   (الضـمان االجتماعي)وانتھاك الحق
  :ادناه) 21(بجدول الرسم البیاني رقم 

  

بالمحافظات للسلطات الحكومیة تجاه االنتھاك  الدور السلبي ) یوضح21جدول الرسم البیاني رقم (
  2019 خالل العام
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 :الدور االیجابي -2.4

ة دور    ـان للســـــلطـات الحكومـی ـات التي ك ـاك ـائع االنتھ ـا یتعلق بوق فیم
د بلـغت  ــدر  ،حقـا) 14(واقـعة انتھـاك تجـاه  )336(ایجـابي تجـاھھـا فـق تصـــ

ّ في الحیاة    انتھاك قائمة الحقوق التي وقفت الســـلطات الحكومیة (القتل)  الحق
ّ في الســـــالمة   ،واقـعة انتھـاك )167(فیھـا موقفـا ایجـابیـا ب  تاله انتھـاك الحق

(االعتقال واالحتجاز و   ،واقعة انتھاك  )47(ب  (االعتداء الجسدي)الجسدیة 
ّ في   ،واقعة انتھاك )34(ب   التعسفي) واقعة  )34(ب    (العمل)وانتھاك الحق

ـاك ـاة  و  ،انتھ ّ في الحی ـاك الحق ل)انتھ ة القـت ـاك  )11(ب  (محـاوـل  ،واقعـة انتھ
ّ في  ّ في الحیاة   ،وقائع انتھـاك )10(ب   (الملكـیة)وانتھـاك الحق وانتھـاك الحق

ّ في الـسالمة الجـسدیة   ،وقائع انتھاك)  8(ب   (التھدید) (التعذیب وانتھاك الحق
ــوء المعاملة) ّ في ا  ،وقائع انتھاك  )7(ب   وس ــدیة وانتھاك الحق ــالمة الجس لس

ّ في   ،وقـائع انتھـاك) 5(ب  (االختطـاف) (في الحصـــــول على وانتھـاك الحق
ّ في   ،وقـائع انتھـاك )4(ب   المحـاكـمة العـادـلة)  )3(ب   (التعلیم)وانتھـاك الحق

ّ في   ،وقـائع انتھـاك وانتھـاك   ،وقـائع انتھـاك )3(ب   (الســـــكن)وانتھـاك الحق
ّ في  ل والســـــفر)الحق ة التنـق ّ في   ،وقـائع انتھـاك )2(ب   (حرـی وانتھـاك الحق

ــیل    ،واقعة انتھاك )1(ب   (حریة الراي والتعبیر) ــح تفاصـ على   ذلكونوضـ
  :ادناه) 22(النحو المبین بجدول الرسم البیاني رقم 

  

للسلطات الحكومیة تجاه االنتھاك  الدور االیجابي ) یوضح22جدول الرسم البیاني رقم (
  2019بالمحافظات خالل العام 
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    :قائع االنتھاكات التي ابدت للسلطات الحكومیة عدم علمھا بوقوعھا -2.5

ــلطات الحكومیة عدم علمھا بوقوع     واقعة انتھاك   )1136(ابدت للسـ
ــدر انتھاك ،حقا) 12(طالت   ّ في الحیاة    تصـ قائمة الحقوق التي (القتل)  الحق

تاله   ،واقعة انتھاك )454(ابدت للسـلطات الحكومیة عدم علمھا بوقوعھا ب 
ــدیة   ــالمة الجسـ ّ في السـ ــدي)انتھاك الحق واقعة  )216(ب  (االعتداء الجسـ

ـاة    ،انتھـاك ّ في الحی ل)وانتھـاك الحق ة القـت  ،واقـعة انتھـاك  )138(ب   (محـاوـل
ّ في  ـاك الحق ـاكواق )117(ب   (الملكیـة)وانتھ ّ في  ،عـة انتھ ـاك الحق وانتھ

ّ في الســـــالمة الجســـــدیة   ،واقعة انتھاك  )52(ب   (الســـــكن) وانتھاك الحق
ّ في الســــالمة الجســــدیة   ،واقعة انتھاك )47(ب   (االختطاف) وانتھاك الحق

ّ في الســـــالمة   ،واقـعة انتھـاك )35(ب   (االعـتداء الجنســـــي) وانتھـاك الحق
ّ في   ،واقعة انتھاك )27(ب   (العنف األسـري)الجسـدیة   (حریة وانتھاك الحق

ّ في الحیاة    ،واقعة انتھاك  )25(ب   التنقل والسـفر) ب   (التھدید)وانتھاك الحق
ـاك )16( ّ في   ،واقعـة انتھ ـاك الحق ة وانتھ ة الطبـی ـاـی (الحصـــــول على الرع

 ،واقعة انتھاك  )2(ب   (الزواج المبكر)و   ،وقائع انتھاك )7(ب   والصـــحیة)
) 23(على النحو المبین بجدول الرســـم البیاني رقم   ذلكونوضـــح تفاصـــیل  

  :ادناه

  

بالمحافظات خالل العام  السلطات الحكومیة باالنتھاك   عدم علم ) یوضح23جدول الرسم البیاني رقم (
2019  
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  التوصیات
ــد    ـاع حقوق رصــ ـأن أوضـــ التقریر أھم التطورات التي حدثت بشـــ

ومن اجل تحسین حالة حقوق االنسان  ،2019اإلنسان في الیمن خالل العام  
في الیمن فان التقریر یوصــي باتخاذ اإلجراءات الفوریة لســد الفجوة التي قد 
ـانیة وذلك باتخاذ االجراءات  ـاعد في تجنیب الیمنیین تفاقم الكارثة اإلنســ تســ

  - :االتیة

  التوصیات الموجھة الى األمم المتحدة  :اوال
لى ســرعة اصــدار قرار بإیقاف الحرب وإلزام یدعو التقریر مجلس االمن الدولي ا .1

كافة االطراف لالنتقال الى العملیة السیاسیة وتعزیز السالم وإعادة االعمار بصورة 
 .والتھیئة إلجراء انتخابات عامھ ،فوریة

یدعو التقریر المفوضـیة السـامیة لحقوق االنسـان ومجلس حقوق االنسـان الى ـسرعة  .2
ـان في الیمن خالل تشـكیل لجنة دولیة   للتحقیق في االنتھاكات الجسـیمة لحقوق االنس

  .2019العام 

  :التوصیات العاجلة الموجھة الى االطراف المحلیة واإلقلیمیة -:ثانیا
على كافة األطراف المشاركة بالحرب والصراعات الداخلیة سرعة اإلیقاف الفوري  .1

 .لھذي الحرب العبثیة
ـانیة إلى الیمن على دول التحالف توســیع وتســریع   .2 ـاعدات اإلنسـ عملیة إدخال المسـ

 .وباألخص المساعدات الطبیة
ــرعة االفراج الفوري عن كافة المعتقلین والمخفیین   أطرافعلى كافة  .3 ــراع سـ الصـ

وااللتزام بتنفـیذ القرارات الدولـیة والتوقف عن اســـــتغالل عائدات الدولة ومواردھا 
  .لتمویل حملتھم العسكریة

  التوصیات الموجھة الى الحكومة الیمنیة  -:ثالثا
بما یتوازى وحجم  ،تعزیز ســـــلطة الدولة وإعادة تشـــــغیل كافة القطاعات الخدمیة .1

 .المعاناة االنسانیة للمواطنین

وفي مقدمتھا سرعة دفع رواتب   ،سرعة القیام بااللتزامات الحكومیة تجاه المواطنین .2
 .كافة الموظفین الحكومیین

 .االلغاء الفوري لكافة المیلیشیات المسلحة والتوقف عن دعم بعضھا .3

 .اطار الحكومة الشرعیةاالغالق الفوري لكافة السجون التي تقع خارج  .4

 .االفراج الفوري عن كافة المعتقلین والمخفیین قسرا .5

تعزیز المنظومة التـشریعیة والتعجیل بإصـدار حزمة من التـشریعات بما یتفق مع ما  .6
 .جاء في دستور الجمھوریة الیمنیة والمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان
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ــیع فرص العمل .7 ــروعات مكافحة الفقر وتوسـ ـائل وـضــ   ،تكثیف مشـ مان توفیر وســ
ـاكن صـحیة وآمنھ للفقراء كما یتعین تطویر نظام الدعم   ،مواصـالت عامة آمنة ومس

 .العیني (الضمان االجتماعي) بما یضمن وصولھ لمستحقیھ

ــحة وتطبیق معاییر الجودة .8 ــبة اإلنفاق الحكومي على الصـ ونظام التأمین   ،زیادة نسـ
  .الصحي اإلجتماعي الشامل

ــبة اإلنفاق   .9 الحكومي على التعلیم والتعلیم الجامعي والبحث العلمي وإتاحة زیادة نســ
والقضاء على   ،تعلیم عالي الجودة في مؤسسات التعلیم الحكومیة یؤھل لسوق العمل

 .األمیة الھجائیة والرقمیة وفق جدول زمني

دعم تطبیق إستراتیجیة شاملة لمواجھة إنتھاكات حقوق الطفل كالتسرب من التعلیم  .10
وختان   ،ســتغالل الســیاســي والمخاطر الصــحیة وارتفاع معدالت التقزموالعنف واال

  .اإلناث وعمالة األطفال وأطفال الشوارع بأسالیب جدیدة وأكثر فاعلیة

وعلى تراث الیمن الحضـــــاري   ،الحفاظ على التعددیة الثقافیة ومكوناتھا المتنوعة .11
 ،على التراث الیمني   مع تـشدید عقوبات جریمة اإلعتداء  ،والثقافي المادي والمعنوي

 .ووضع برنامج شامل للتوعیة بقیم ومبادئ حقوق اإلنسان

ّ في االجتماعات العامة والتظاھرات الســلمیة الصــادر في  .12 تعدیل قانون تنظیم الحق
واإلفراج الفوري عن المتظــاھرین المحتجزین ممن ال  ،وفقــا لمقترحــات المجلس

 .یثبت تورطھ في جریمة یعاقب علیھا القانون

ة الخـاصـــــة بـأمـاكن االحتجـاز ت .13 دولـی ل قـانون الســـــجون لیتفق مع المعـاییر اـل  ،ـعدـی
وإدخال نظام قاضي اإلشراف   ،وإعادة تأھیل المساجین  ،والتغذیة والرعایة الصحیة

ـا یلزم من إجراءات   ،على العقوبـة ـاذ م ـانون اإلجراءات الجزائیـة واتخ وتعـدیـل ق
ــمان العدالة الناج ــي وضـ ــمانات المحاكمة لتالفى البطء في التقاضـ زة بما یكفل ضـ

 .المنصفة

ـاركة   ،إصــدار مشــروع قانون مكافحة العنف ضــد المرأة .14 و دعم مشــروع المشـ
الســیاســیة للمرأة على أن یتم صــیاغتھ في ســیاســات وبرامج اقتصــادیة واجتماعیة 

واألشــخاص ذوي   ،وحمایة حقوق الشــباب  ،وســیاســیة تنتھجھا األجھزة الحكومیة
 .وتوفیر معاش مناسب یكفل لھم حیاة كریمة وكبار السن ،اإلعاقة

تعزیز حریة ونزاھة العملیة االنتخابیة وتعدیل القوانین المنظمة لمباشــــرة الحقوق  .15
ــیة وانتخابات مجلس النواب لھذا الغرض ــیاس وضــمان تمثیل المرأة بما ال یقل   ،الس

 ،یانات األخرىوالتمثیل المالئم للشباب ومعتنقي الد  ،عن الثلث وفقا للمعاییر الدولیة
د  دســـــتور الجـدـی ـا لـل ـال والفالحین وفق ة والیمنیین في الخـارج والعم ـاـق  ،وذوى اإلع

وتیســــیر إجراءات التصــــویت للیمنیین في الخارج لضــــمان ممارســــتھم لحقوقھم 
ـاء الھیئة المسـتقلة لالنتخابات وتشـكیل جھازھا المؤسـسـي وإصـدار   ،السـیاسـیة وإنش

لضمان إنفاذ القانون لمواجھة االنتھاكات في كافة مراحل العملیة   ،قانون وآلیة فعالة
ولالســتجابة للشــكاوي التي تحیلھا منظمات المجتمع المدني خاصــة فیما   ،االنتخابیة

 .عبادة واألموال فى التأثیر على الناخبینیتعلق بالتمییز الدیني واستخدام دور ال



ــل الشــكر  ــوق اإلنســان (NFHR) جبزي ــى الوطــين حلق ــدم امللتق يتق
وماديــا  معنويــا  ســامهوا  الذيــن  واإلفــراد  اجلهــات  لــكل  والتقديــر 
ليتمكــن مــن إصــدار هــذا التقريــر، ويف مقدمتهــم الصنــدوق الوطــين 
للدميقراطيــة(NED) الــذي قــدم الدعــم املــايل ملختلــف مراحــل عمــل 
املشــروع  عمــل  وطاقــم  واملحامــني  والفنيــني  وللباحثــني  التقريــر، 
والراصديــن امليدانــني باملحافظــات والعاملــني والناشــطني الذيــن بذلــوا 

جهودا كبرية يف سبيل إصدار هذا التقرير .

التقرير السنوي"حالة حقوق اإلنسان يف اليمن لعام 2019"
الطبعة األوىل ابريل 2020

مجيــع حقــوق الطبــع حمفوظــة، ويســمح بإعــادة اســتخدام أو طبــع بعــض أجــزاء 

التقريــر لغــرض خدمــة قضايــا حقــوق اإلنســان علــى أن يتــم اإلشــارة إىل املصــدر 

(NFHR) أو التنويه إىل امللتقى الوطين حلقوق اإلنسان

خامتة التقرير



(NFHR) صادر عن امللتقى الوطين حلقوق االنسان

2020
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