تقرير الرصد والتوثيق الدوري للرابطة حول أبرز جرائم
وانتهاكات حقوق اإلنسان التي حصلت يف اليمن خالل
ثالثة أشهر –يناير –فبراير – مارس 2112م
(التقرير الدوري)
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التاريخ
2112/1/1

رصد البرز انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م
تقطع وهنب سيارة الصحفي  /حييى السدمي -سكرتري حترير موقع  22سبتمرب من قبل مسلحني قبليني

قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع ميليشيات مسلحة يعتقد اهنا تابعة حلزب االصالح "مجاعةة االوةوان
 2112/1/2املسلمني يف اليمن" ومليشيات الفرقة األوىل بضرب النار علةى معسةكر اللةوا 26مة

ببلةي واملواقةع

اخلاربية باألسلحة اخلفيفة واملتوسطة.
2112/1/6

2112/1/9
2112/1/9

اعتقال االكادميي -ناصر العجي من قبل عناصر يعتقد بأهنا تابعة لنعاصر من الفرقة االوىل مدرع
قام جمموعةة ميليشةيات مسةلحة يعتقةد اهنةا تابعةة ألحةزاب املشةيا ومليشةيات الفرقةة األوىل مةدرع
باوتطاف /مدير نادي تعز السياحي يف حارة الظهرة ولف نادي الصقر.
قامت جماميع ميليشيات مسلحة يعتقد اهنةا تابعةة ألحةزاب املشةيا ومليشةيات الفرقةة األوىل مةدرع
إطالق النار على ودمات مستشفى الثورة .
قامةةت ميليشةةيات مسةةلحة يعتقةةد اهنةةا تابعةةة حلةةزب االصةةالح "مجاعةةة االوةةوان املسةةلمني يف الةةيمن"

 2112/1/12ومليشةةيات الفرقةةة األوىل بالضةةرب علةةى معسةةكر اللةةوا 26مة

ببلةةي واملواقةةع اخلاربيةةة باألسةةلحة

اخلفيفة واملتوسطة.
قامةةت عناصةةر يعتقةةد اهنةةا تتبةةع اإلصةةالح بتنظةةير تةةدريبات ريااةةية قتاليةةة واسةةتعرا (كارتيةةة-
مجباز)يف حوش اجلامعة اجلديدة من قبل مدربني متخصصني ووالل فية مابعةد العصةر يقومةون بقلقةا
حماارات على املتدربني داول حوش اجلامعة.

2112/1/12
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التاريخ

رصد البرز انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م
 قامت ميليشيات مسلحة يعتقد اهنا تابعة حلزب االصالح "مجاعة االوةوان املسةلمني يف الةيمن"ومليشيات الفرقة األوىل مةدرع بالضةرب علةى معسةكر اللةوا 26مة

2112/1/16

ببلةي واملواقةع اخلاربيةة

باألسلحة الثقيلة واخلفيفة واملتوسطة .
 قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع ميليشيات مسلحة يعتقد اهنا تابعةة ألحةزاب املشةيا ومليشةياتالفرقة األوىل مدرع بالضرب على تبة واصل بالرشاشات 1221والقناصات بأوقات متفرقة.

15/1/2012

اعتداء على قلعة رداع التاريخية ومسجد العامرية من قبل عناصر تنظيم القاعدة

قامةةت ميليشةةيات مسةةلحة يعتقةةد اهنةةا تابعةةة حلةةزب االصةةالح "مجاعةةة االوةةوان املسةةلمني يف الةةيمن"
 2112/1/14ومليشةةيات الفرقةةة األوىل ب ةالتمركز يف منطقةةة ببةةل الشةةرف ديريةةة /أرحةةب كمةةا قامةةت صةةباح يةةوم
 2112/1/15بقطالق النار على طائرة حربية فوق املنطقة.

2112/1/19

قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع ميليشيات مسلحة يعتقد اهنا تابعة حلزب االصالح "مجاعةة االوةوان
املسلمني يف اليمن" ومليشيات الفرقة األوىل بالضرب على موقع تبة واصل التابع للوا 6م

ببلي.

 -قامت عناصةر يعتقةد اهنةا تتبةع ميليشةيات مسةلحة يعتقةد اهنةا تابعةة حلةزب االصةالح "مجاعةة

2112/1/21

االوةةوان املسةةلمني يف الةةيمن" ومليشةةيات الفرقةةة األوىل بالضةةرب علةةى تبةةة واصةةل (بالرشاشةةات
+القناصات +بي .)11
 -اعتدا على معسكر احلرس اجلمهوري  +اطالق نار يف شارع هائل من مليشيات مسةلحة يعتقةد

2112/1/21

بأهنا يتبعون حزب االصالح ومليشيات الفرقة االوىل مدرع
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رصد البرز انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م

التاريخ

 -قامت عناصةر يعتقةد اهنةا تتبةع ميليشةيات مسةلحة يعتقةد اهنةا تابعةة حلةزب االصةالح "مجاعةة

2112/1/21

االوةةوان املسةةلمني يف الةةيمن" ومليشةةيات الفرقةةة األوىل بالضةةرب علةةى معسةةكر اللةةوا  26م ة
واملواقع اخلاربية باألسةلحة اخلفيفةة واملتوسةطة كمةا قةاموا باسةتحداث نقطةة بديةدة ةر ةال
غرب املعسكر.
 قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع ميليشيات مسلحة يعتقد اهنةا تابعةة لالصةالح ومليشةيات الفرقةةاألوىل مكونةةة مةةن عةةدد()2أشةةخام ملةةثمني يرتةةدون الةةزي املةدني هامجةةة أحةةد أفةةراد الشةةرطة

2112/1/22

العسكرية يف سوق اجلهير حماولني هنب سالحه اآليل ولكنة متكن من الفرار.
 قام عناصر يعتقد اهنا تتبع ميليشيات مسلحة يعتقد اهنا تابعة للقةا املشةيا ومليشةيات الفرقةةاألوىل يف حةةارة الضةةربة بنةةهب سةةيارة رقةةر()6594إدوةةال مجركةةي نةةوع هيلةةوكا دبةةل غمةةارتني
وذلك أثنا قيام موظفي ملؤسسة املياه بتفقد وصول املياة إىل املشيكني.
 -قامت عناصةر يعتقةد اهنةا تتبةع ميليشةيات مسةلحة يعتقةد اهنةا تابعةة حلةزب االصةالح "مجاعةة

2112/1/25

االووان املسلمني يف اليمن" ومليشيات الفرقةة األوىل بةقطالق النةار باألسةلحة اخلفيفةة واملتوسةطة
على معسكر اللوا 26م

ببلي واملواقةع اخلاربيةة للمعسةكر وال يةزال اللةوا يف حالةة حصةار

من قبل تلك العناصر.
قيام جمموعة ميليشيات مسلحة يعتقد اهنا تابعة للمدعو /ربي

علي وهبةان العليةي أحةد عناصةر

يعتقد اهنا تتبع مجاعة األووان املسلمني بقحتجاز العقيد الركن/عبد امللك الدرة قائةد القاعةدة اجلويةة
 2112/1/21باحلديدة .
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التاريخ

رصد البرز انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م
 قامت عناصةر يعتقةد اهنةا تتبةع ميليشةيات مسةلحة يعتقةد اهنةا تابعةة حلةزب االصةالح "مجاعةةاالووان املسلمني يف اليمن" ومليشيات الفرقة األوىل بالضةرب بالرشاشةات والقناصةات وبةي 11

2112/1/22

على تبة واصل –ل22م

ميكا.

 قامت عناصر يعتقد اهنا ميليشيات مسلحة يعتقد اهنا تابعة حلزب االصةالح "مجاعةة االوةواناملسلمني يف اليمن" ومليشيات الفرقة األوىل بالضرب باألسلحة اخلفيفةة واملتوسةطة علةى معسةكر
اللوا 26م

ببلي حرس واملواقع اخلاربية للمعسكر.

 2112/1/61االعتدا على شبكة االتصاالت ا اتفية

2112/1/61

احراق منزل االستاذ/علي الرعيين -عضو اجمللا احمللي حافظة البيضا عن مديرية صباح من قبل
عناصر تنظير القاعدة
قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع ميليشيات مسلحة يعتقد اهنا تابعة حلزب االصالح "مجاعةة االوةوان

 2112/2/6املسلمني يف اليمن" ومليشيات الفرقة األوىل يف مديرية هنر بالضرب من قةرن لةوو ومةن ببةل الظلمةات
على املواقع العسكرية التابعة للحرس اجلمهوري.
قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع ميليشيات مسلحة يعتقد اهنا تابعة حلزب االصالح "مجاعةة االوةوان
 2112/2/6املسلمني يف اليمن" ومليشيات الفرقة األوىل بالضرب على تبة واصةل بالقناصةات وقفيفةة أر بةي بةي
ورشاش.1221
قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع ميليشيات مسلحة يعتقد اهنا تابعة حلزب االصالح "مجاعةة االوةوان

2112/2/2

املسلمني يف اليمن" ومليشيات الفرقة األوىل يف مديرية أرحب املتمركزة شرق تبة واصل بالضرب على
معسةةكر الصةةمع ومواقةةع الفراةةة التةةابع للحةةرس اجلمهةةوري بشةةكل متقطةةع برشاشةةات عيةةار-1221
1524م و.
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التاريخ

رصد البرز انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م
 -قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع ميليشةيات مسةلحة يعتقةد اهنةا تابعةة حلةزب االصةالح ومليشةيات

2112/2/1

الفرقة األوىل مب /تعز ديريةة التعزيةة بةقطالق النةار مةن أسةلحة الرشاشةات واملعةدالت علةى موقةع
شارع الستني التابع للوا ()66مدرع نتج عن ذلك إصابة ()2أفراد.
 قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع ميليشةيات مسةلحة يعتقةد اهنةا تابعةة حلةزب االصةالح ومليشةياتالفرقةةة األوىل مب /تعةةز ديريةةة عصةةيفرة بةةقطالق النةةار علةةى وةةدمات األمةةن املركةةزي يف منطقةةة

2112/2/2

احلوبلة.
 قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع للفرقة االوىل مدرع واربة عن القانون مب /تعةز بةقطالق النةار علةى نقطةةالربيعي التابعة لألمن املركزي

2112/2/9

 االعتدا على الصحفي نبيةل حيةدر والصةحفي نبيةل سةبيع مةن قبةل عناصةر يعتقةد بأهنةا تابعةةملليشيات الفرقة االوىل مدرع
 -قيام عناصةر يعتقةد اهنةا تتبعةو مليشةيات اإلصةالح يف م/عةدن ديريةة كةريي بتوزيةع أسةلحة علةى

2112/2/11

ميليشةةيا ر مةةن مقةةرهر الواقةةع يف كةريي أمةةام ملعةةب احلبيشةةي يف سةةاعات الفجةةر األوىل وتعب تةةهر
وتوزيعهر على جمموعات ومت توزيع األسلحة على ميليشيات يف حةارات (الشةعب العيةدروس
اخلساف حارة معسكر عشرين).
 قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع ميليشيات مسلحة تابعة حلزب االصالح "مجاعة االووان املسلمنييف اليمن" ومليشيات الفرقة األوىل بالضةرب علةى معسةكر الصةمع وتبةة واصةل با اونةات ديريةة

2112/2/21

أرحب مب/صنعا .
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رصد البرز انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م

التاريخ

 قيام املدعو/منصور امحد صدام(اشياكي)وجبانبه جمموعة ميليشيات مسةلحة يعتقةد اهنةا تابعةةحلزب االصالح باقتحام إدارة أمن التعزية وطرد مدير أمن املديرية.

2112/2/21

 قامت عناصةر يعتقةد اهنةا تتبةع ميليشةيات مسةلحة يعتقةد اهنةا تابعةة حلةزب االصةالح "مجاعةةاالووان املسةلمني يف الةيمن" ومليشةيات الفرقةة األوىل يسةتقالن درابةة ناريةة بةقطالق النةار علةى
طقر األمن املركزي املرابط يف منطقة كالبه والذوا بالفرار.

2112/2/22
2112/2/22

 االعتدا على وزير الدولة حسن شرف الدين من قبل مليشةيات يعتقةد بأهنةا تابعةة للفرقةة االوىلمدرع
 االعتدا على الناشط احلقوقي والسياسي نزيه امحد العماد من قبل مليشيات يعتقةد بأهنةا تابعةةللفرقة االوىل مدرع
 -مت اوياق وقف إطالق النار من قبل عناصر يعتقد اهنا تتبع االصالح والضرب علةى تبةة واصةل

2112/2/26

ختلف أنواع األسلحة على اللوا 22م

ميكا مب/صنعا ديرية أرحب.

 ال زالت العناصر يعتقد اهنا تتبع للجماعةات اإلرهابيةة تطلةا النةار علةى معسةكر الصةمع ديريةةأرحب مب/صنعا باألسلحة اخلفيفة واملتوسطة وبي 11ومدافع ا اون.
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التاريخ

رصد البرز انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م
 قامت عناصةر يعتقةد اهنةا تتبةع ميليشةيات مسةلحة يعتقةد اهنةا تابعةة حلةزب االصةالح "مجاعةةاالووان املسلمني يف اليمن" ومليشيات الفرقة األوىل بالضرب على اللوا 6مشاه ببلي مب/صةنعا
بشكل مكثف بالرشاشات والقناصات كما قامت بالضرب على اللوا با اون وبي .11
 -قامت عناصةر يعتقةد اهنةا تتبةع ميليشةيات مسةلحة يعتقةد اهنةا تابعةة حلةزب االصةالح "مجاعةة

2112/2/25

االووان املسلمني يف اليمن" ومليشيات الفرقة األوىل مب/صةنعا بالضةرب علةى تبةة واصةل التابعةة
للوا 22ميكا حرس مجهوري بشكل متقطع ختلف األسلحة .
 قامت عناصةر يعتقةد اهنةا تتبةع ميليشةيات مسةلحة يعتقةد اهنةا تابعةة حلةزب االصةالح "مجاعةةاالووان املسلمني يف اليمن" ومليشيات الفرقة األوىل مب/صنعا بالضرب دافع ا اون مةن منطقةة
نقيل السلر مديرية أرحب باجتاه معسكر الصمع.
 قامت عناصةر يعتقةد اهنةا تتبةع ميليشةيات مسةلحة يعتقةد اهنةا تابعةة حلةزب االصةالح "مجاعةةاالووان املسلمني يف اليمن" ومليشيات الفرقة األوىل مب/صنعا بالضةرب علةى موقةع ذبةاب التةابع

2112/2/24

للوا 22مشاه من اجتاه قرن لوو وببل النيب أيوب وال يزال اللوا يف حالة حصار .
 قامت عناصةر يعتقةد اهنةا تتبةع ميليشةيات مسةلحة يعتقةد اهنةا تابعةة حلةزب االصةالح "مجاعةةاالووان املسلمني يف اليمن" ومليشيات الفرقة األوىل بالضرب على اللوا 6مشاه ببلي مب/صةنعا
با اونات والرشاشات والقنا صات نتج عن ذلك إصابة أحد األفراد.

2112/2/24

 قام أحد مرافقي عبداجمليد الزنداني بتهديد الصحفي /عادل عبةده بشةر (رئةيا حتريةر صةحيفةاجلمهور) بالتصفية اجلسدية له ولكافة طاقر الصحيفة .
 -قامت عناصةر يعتقةد اهنةا تتبةع ميليشةيات مسةلحة يعتقةد اهنةا تابعةة حلةزب االصةالح "مجاعةة

2112/2/21

االووان املسلمني يف اليمن" ومليشيات الفرقة األوىل بالضرب على تبة واصل بالقناصات وخمتلف
األعرية النارية
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التاريخ

رصد البرز انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م
 قامت عناصةر يعتقةد اهنةا تتبةع ميليشةيات مسةلحة يعتقةد اهنةا تابعةة حلةزب االصةالح "مجاعةةاالووان املسلمني يف اليمن" ومليشيات الفرقة األوىل بقطالق النار بشكل متقطع يف تبةة واصةل –
لبوة – الربقة – احلدادة وكفلك من املشامة والغرة باألسلحة اخلفيفة واملتوسطة وعربة بةي تةي
أر علي ببل الصمع نتج عن ذلك إصابة عدد ( )6أفراد كما يوبد جتمعةات لتلةك املليشةيات
حول الصمع وحتركات كثيفة ر يف نفا املنطقة .
 -قامت عناصةر يعتقةد اهنةا تتبةع ميليشةيات مسةلحة يعتقةد اهنةا تابعةة حلةزب االصةالح "مجاعةة

2112/2/22

االوةةوان املسةةلمني يف الةةيمن" ومليشةةيات الفرقةةة األوىل بةةقطالق النةةار علةةى املعسةةكر مةةن اجلهةةة
الشمالية الغربية باألسلحة اخلفيفة واملتوسطة .

2112/6/6
2112/6/5
2112/6/61

 االعتةةدا علةةى معسةةكرات احلةةرس اجلمهةةوري واالمةةن املركةةزي ةدينيت البيضةةا واملكةةال مةةن قبةةلعناصر تنظير القاعدة.
 حماولة اغتيال االخ عبداهلل علي حسني ادريا رئيا فرع املؤمتر الشعيب العام دينة رداع من قبلعناصر يعتقد بأهنا تابعة ملليشيات الفرقة االوىل مدرع
 -االعتدا على افراد نقطة تفتي

تابعة للوا  119مشاة وراح احيتها  24بنديا.

 9من 54

التاريخ

رصد البرز انتهاكات حقوق االنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م عصابات أوال األمحر
قامت جماميع من عصابات أوالد األمحر باعيا طقر طلبةة احلةرس بةالقرب مةن جملةا الشةور

2112/1/1

وحدث اشتباكات بني أفراد احلرس املرابطني يف جملا الشور وعناصر يعتقد اهنا تتبع مةن تلةك
اجملاميع نتج عن ذلك إصابة عدد()2أفراد من احلرس اجلمهوري.

2112/2/1
2112/2/11

قامت جماميع من عصةابات أوالد األمحةر بةقطالق النةار علةى معسةكر النجةدة ومكتةب وةدمات
وزير الداولية يف منطقة احلصبة وذلك من عمارة عباس ومن بوار منزل شاهر عبد احلا
قيام جمموعة تابعة ألوالد األمحر بقدوال مدافع إىل مدرسة النهضة بأمانة العاصمة.
قيام أوالد األمحر بيكيب أبهزة من احملتمةل أن تكةون كةامريات تصةوير يف العمةارات التاليةة(الةدور

2112//12

اخلاما لعمارة الوادعي بوار سوق الرشيد -عمارة قبيظة يف شارع مةازدا -عمةارة الصةالهر-
مدارس التقنية بوار مستشفى كزم).

2112/1/15
2112/1/11
2112/1/2

2112/1/2
2112/1/21
2112/1/22

حدث تبادل إطالق نار بني جماميع أوالد األمحر ومجاعة الشيخ /صغري بن عزيز يف مدينة صوفان
نتج عن ذلك إصابة شخصني من الطرفني.
قامت جماميع عصابات أوالد األمحر بقطالق ثالث طلقات نارية إىل مبنى وكالة سبأ لألنبا .
 قامةةت عصةةابات أوالد األمحةةر ب ةالقنن علةةى مبنةةى جملةةا الشةةور نةةتج عةةن ذلةةك إصةةابةاجلندي/منري الغار من مرتب احلرس اجلمهوري.
قيةةةام جمةةةاميع مةةةن عصةةةابات أوالد األمحةةةر باسةةةتحداث متةةةارس يف مدينةةةة صةةةوفان بةةةوار منةةةزل
املدعو/محري األمحر والشوارع احمليطة باملنزل وبنوب منزل الشيخ/صغري بن عزيز.
قامت جماميع عصابات أوالد األمحر بقطالق النار باجتاه حديقة الثورة.
تفيد املعلومات عن توابد طقر علية رشاش 1221على متنه أشخام مسلحني من مجاعة أوال
األمحر أحدهر يرتدي زي الفرقة األوىل مدرع يف بولة الساعة ولف فندق النجر الطائر.
 11من 54

التاريخ
2112/2/22

رصد البرز انتهاكات حقوق االنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م عصابات أوال األمحر
قيام مليشيات تتبع أوالد األمحر يف منطقة حوث مب/عمران بالتقطع لةألخ/حسةن شةرف الةدين (
وزير الدولة ) وأوف سيارته أثنا عودته من م/صعدة.
قي ةام عصةةابات أوالد األمحةةر بقمةةداد أصةةحاب وصةةاب املتواب ةدين يف بولةةة احلبةةاري وشةةارع

2112/1/25

احلصبة باملبالغ املالية واألسلحة املتنوعة من صواريخ لو وقفائف لضرب معسةكر شةرطة النجةدة
ومبنى وزارة الداولية.

2112/1/6

 قامت جماميع أوالد األمحر باستحداث نقطة تفتيبالقرب من جملا الشور ويقومون بالتفتي

أمام عمارة الةوادعي بعةد سةوق الرشةيد

.

قامةت جمموعةةة ميليشةةيات مسةةلحة يعتقةد اهنةةا مةةن مجاعةةة أوالد األمحةر بأمانةةة العاصةةمة بأوةةف

2112/2/4

اجلندي/والد عبده صاحل أمحد عتيا أحد أفراد النجدة فةرع شةبوة أثنةا عودتةه مةن مستشةفى
الشرطة .

 11من 54

ثالثاً-:
أبرز اخلروقات واإلنتهاكات اخلطرية حلقوق االنسان يف
شهر مارس خالل الفرتة من2112 /6/61-1/1م

 12من 54

التاريخ
2112/1/2

2112/1/15

رصد البرز انتهاكات حقوق االنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م -عناصر يعتقد اهنا
تتبع الفرقة األوىل مدرع
قام أفراد الفرقة األوىل مدرع باستحداث نقطة تفتي

يف شارع هايل بوار مدرسة صةالح الةدين كمةا

تتوابد عربة مصفحة وطقر مسلح يف شارع هايل تقاطع شارع(.)21
قةام أفةةراد الفرقةةة األوىل بواةةع برميةةل يف اجلهةةة الشةةمالية الشةةرقية لسةةور اجلامعةةة القدميةةة علةةى املةةدول
املؤدي إىل مدرسة الفرات.
لةةةوحن انتشةةةار أفةةةراد األوىل مةةةدرع يف أحيةةةا (اللكمةةةة-صةةةالح الةةدين – القبةةةة اخلضةةةرا – شةةةارع

)12 2112/1/14وقيامهر بتفتي

السةيارات وكةفا إغةالق شةارع 12إىل القبةة اخلضةرا مةن أمةام مدرسةة صةالح

الدين
2112/1/19

قامةةت الفرقةةة األوىل مةةدرع باسةةتحداث نقطةةة تفتةةي

هنايةةة سةةور بامعةةة اإلميةان املةةدول املةةؤدي إىل

صوفان وما تزال النقاو مستمرة.
قام افراد الفرقةة األوىل مةدرع حاصةرة أعضةا اللجنةة االنتخابيةة بةاملركز (ج ) الةدائرة ( )14األمانةة

 2112/1/22و ديد رئيا اللجنة ثر حترا أحد اباو الفرقة إىل مقر اللجنة األصلية بالةدائرة وقةام بأوةف الوثةائا
اخلاصة باللجنة وغادر مقر اللجنة .
2112/1/25

قامت عناصر يعتقد اهنا تتةبعمن الفرقةة األوىل مةدرع باوتطةاف الرائةد/علةي حممةد عجةالن يف نقطةة
الفرقة املتوابدة ولف كلية الطريان أثنا عودته إىل منزلة.
قام أفراد الفرقة األوىل مدرع باوتطاف اجلندي/بشري علي بابر من مرتب األمن السياسي وذلك مةن

2112/2/1

منزلة الكائن حبي السنينة.
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التاريخ

رصد البرز انتهاكات حقوق االنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م -عناصر يعتقد اهنا
تتبع الفرقة األوىل مدرع
تقول املعلومات املتداولة ان قيادة الفرقة األوىل مةدرع قامةت بتفصةيل بةدالت حةرس مجهةوري قةدير يف

2112/2/6

مقر مبنى األيتام جبوار مدرسة النهضة وقةد مت سةحب مةائتني بدلةة وتوزيعهةا علةى بعةت مةن منتسةيب
الفرقة األوىل مدرع للخروج يف مظاهرات أمام منزل /رئيا اجلمهورية اد قائد القوات اجلوية.

2112/2/6
2112/6/6

قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع من الفرقة األوىل مدرع باوتطاف العقيد/حممد علةي الةوبري مةن الةدفاع
اجلوي (اللوا 22رادار)وذلك من منزلة الكائن يف السنينة.
 قامت العناصر يعتقد اهنا تتبع للفرقة اخلاربة عن القانون بالضرب على موقع تبةة واصةل بقةفائفا اونات وبي  11والرشاشات والقناصات نتج عن ذلك إصابة عدد ( )6افراد وإصابة عربة بي
أم بي 2يف الربج بقفيفة بي .11
 قامت العناصر يعتقد اهنا تتبع الفرقة اخلاربةة عةن القةانون بالضةرب باألسةلحة اخلفيفةة واملتوسةطةعلى معسكر اللوا

نتج عن ذلك إصابة أحد أفراد اللوا .

 2112/6/6بتاريخ 2112/6/6م قةام العميةد الةركن /صةادق علةي سةرحان بتوبيةه اجملةاميع املسةلحة التابعةة لةه
باخلروج إىل شوارع مدينة تعز باسلحتهر والقيام بأعمال التقطع .
2112/6/6

قام جمموعة أشخام مسلحني يتبعون ميليشةيات الفرقةة بةالتجمع واالنتشةار بةوار مستشةفى العربةي يف
منطقة بري باشا يف تعز وإستحداث نقطة تفتي .

2112/6/6

قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات اللقا املشيا والفرقة األوىل مدرع مب/تعةز بواةع نقطةة تفتةي
يف اخلط العةام منطقةة بةري باشةا وبعةد ذلةك قامةت تلةك العناصةر باالنتشةار يف األزقةة واحلةارات وقةاموا
بقطالق النار لغر ختويف وترويع املواطنني .
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التاريخ
2112/6/5

رصد البرز انتهاكات حقوق االنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م -عناصر يعتقد اهنا
تتبع الفرقة األوىل مدرع
قامت عناصر من الفرقة اخلاربة عن القانون بقطالق النار علةى تبةة واصةل ختلةف األسةلحة بصةورة
متقطعة.

2112/6/5

قامت العناصر يعتقد اهنا تتبع الفرقة اخلاربة عةن القةانون بةقطالق النةار علةى معسةكر الصةمع با ةاون
واملدفع بي  11والرشاشات واألسلحة املختلفة.

2112/6/5

قامت عناصةر يعتقةد اهنةا تتبةع مليشةيات اللقةا املشةيا والفرقةة األوىل مةدرع مب/تعةز بةالتجمع بشةكل
جمموعات متفرقة يف منةاطا متفرقةة وهةي ( بولةة مستوصةف إبةن العربةي  +بةري باشةا  +سةوق عبةده
سيف بري باشا  +سوق الزنا  +مدينة النور  +وادي التحمي  +حارة عمر  +حارة الدار  +بولة مقر
التجمع اليمين لإلصالح  +شارع مجال  +بولة مستوصف املنجدين  +الضبعه  +بولة نادي الرشيد +
شارع املغيبني ) األمر الفي أثار الرعب يف أوساو املواطنني .

2112/6/4

قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األووان والفرقة األوىل مدرع بقطالق النار باجتةاه مواقةع
ببل ذباب التابع ملعسكر بيت دهره (حرس مجهوري ) يف هنر وارحب .

2112/6/4

قامةةت عناصةةر يعتقةةد اهنةةا تتبةةع مليشةةيات مجاعةةة األوةةوان والفرقةةة األوىل مةةدرع بةةقطالق النةةار علةةى
معسكر الصمع وتبة واصل ختلف األسلحة .

2112/6/4

قام ثالثة أشخام من عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات اللقةا املشةيا والفرقةة األوىل مةدرع يسةتقلون
درابةةةة ناريةةةة ديريةةةة املظفةةةر م/تعةةةز بة ةالتقطع وإطةةةالق النةةةار وهنةةةب سةةةيارة نةةةوع هيلةةةوكا تابعةةةة
للمدعو/عبدالرحير حممد سامل الفي يعمل مديراً للتموين الصحي .
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التاريخ
2112/6/2

رصد البرز انتهاكات حقوق االنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م -عناصر يعتقد اهنا
تتبع الفرقة األوىل مدرع
قامةةت عناصةةر يعتقةةد اهنةةا تتبةةع مليشةةيات مجاعةةة األوةةوان والفرقةةة األوىل مةةدرع بةةقطالق النةةار علةةى
معسكر الصمع من شرق وغرب تبة واصل با اون و بي .11

2112/6/2

قامت عناصةر يعتقةد اهنةا تتبةع مليشةيات مجاعةة األوةوان والفرقةة األوىل مةدرع بالضةرب علةى اللةوا
الثالث مشاة ببلي بشكل مكثف بالرشاشات والقناصات نتج عن ذلك إصابة أحد أفراد اللوا .

2112/6/2

قامت عناصةر يعتقةد اهنةا تتبةع مليشةيات مجاعةة األوةوان والفرقةة األوىل مةدرع بالضةرب علةى اللةوا
ال 26م

2112/6/2

باألسلحة اخلفيفة واملتوسطة على اللوا .

قامةةت عناصةةر يعتقةةد اهنةةا تتبةةع مليشةةيات مجاعةةة األوةةوان والفرقةةة األوىل مةةدرع بةةقطالق النةةار علةةى
معسكر الصمع وتبة واصل ختلف األسلحة .

2112/6/1

قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع ميليشيات مجاعة األووان والفرقة األوىل مدرع بالضرب على تبة واصةل
ختلف األسلحة.

2112/6/2

قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األووان والفرقة األوىل مدرع بالضرب علةى تبةة واصةل
ختلف األسلحة وبشكل كثيف.

2112/6/2

قامةةت عناصةةر يعتقةةد اهنةةا تتبةةع مليشةةيات مجاعةةة األوةةوان والفرقةةة األوىل مةةدرع بةةقطالق النةةار علةةى
معسكر الصمع با اون واملدفع بي  11والرشاشات واألسلحة املختلفة.

2112/6/2

قامةةت عناصةةر يعتقةةد اهنةةا تتبةةع مليشةةيات اللقةةا املشةةيا والفرقةةة األوىل مةةدرع مب/عةةدن مديريةةة بولةةة
القاهرة يسةتقلون سةيارة نةوع شةام بةقطالق النةار علةى سةيارة فةورد تابعةة للشةرطة العسةكرية والذوا
بالفرار نتج عن ذلك إصابة املالزم /عبداهلل أمحد جميديع يعمل يف الشرطة العسكرية .
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التاريخ
2112/6/9

رصد البرز انتهاكات حقوق االنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م -عناصر يعتقد اهنا
تتبع الفرقة األوىل مدرع
قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األووان والفرقة األوىل مدرع بالضرب علةى تبةة واصةل
ختلف األسلحة.

2112/6/9

قامةةت عناصةةر يعتقةةد اهنةةا تتبةةع مليشةةيات مجاعةةة األوةةوان والفرقةةة األوىل مةةدرع بةةقطالق النةةار علةةى
معسكر الصمع با اون واملدفع بي  11والرشاشات واألسلحة املختلفة.

 2112/6/11قامةةت عناصةةر يعتقةةد اهنةةا تتبةةع مليشةةيات مجاعةةة األوةةوان والفرقةةة األوىل مةةدرع الةةرق وقةةف اطةةالق النةةار
والضرب على تبة واصل با ةاون وبةي  11والقناصةات وخمتلةف األعةرية الناريةة علةى اللةوا  22مة

ميكةا

ديرية أرحب م/صنعا .

 2112/6/11قامةةت عناصةةر يعتقةةد اهنةةا تتبةةع مليشةةيات مجاعةةة األوةةوان والفرقةةة األوىل مةةدرع بةةقطالق النةةار علةةى
معسكر الصمع وتبة واصل با اون واملدفع بي  11والرشاشات واألسلحة املختلفة .
 2112/6/11قامت عناصر يعتقد اهنةا تتبةع مليشةيات مجاعةة األوةوان والفرقةة األوىل مةدرع بةقطالق النةار بالضةرب
على تبة واصل با اون وبي  11والقناصات والرشاشات .
 2112/6/11قامةةت عناصةةر يعتقةةد اهنةةا تتبةةع مليشةةيات مجاعةةة األوةةوان والفرقةةة األوىل مةةدرع بةةقطالق النةةار علةةى
معسكر الصمع وتبة واصل با اون واملدفع بي  11والرشاشات واألسلحة املختلفة .
 2112/6/11قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األووان والفرقة األوىل مدرع الةرق وقةف اطةالق النةار
والضرب على تبة واصل با اون واملدفع بي  11والرشاشات واألسلحة املختلفة .
 2112/6/11قامت عناصةر يعتقةد اهنةا تتبةع مليشةيات اللقةا املشةيا والفرقةة األوىل مةدرع بةالتقطع يف اخلةط العةام
نطقة عصيفرة م/تعز وإطالق النار على املدعو/حممد املثايل مدير عام الش ون املالية باحملافظةة وهنةب
سيارة نوع برادوا .
 11من 54

التاريخ

رصد البرز انتهاكات حقوق االنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م -عناصر يعتقد اهنا
تتبع الفرقة األوىل مدرع

 2112/6/11قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات اللقا املشيا والفرقة األوىل مدرع بةقطالق النةار علةى دوريةة
شرطة النجدة املرابطة يف بولة العوااي م/تعز وقاموا بنهب سيارة الدورية نوع هونداي سنتايف .
 2112/6/11قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات اللقا املشيا والفرقة األوىل مةدرع بقسةتحداث نقطةة تفتةي
على السيارات املارة يف منطقة الكمب الروسي كالبه مب/تعز .
 2112/6/11قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات اللقا املشيا والفرقة األوىل مةدرع مب/تعةز بةالتقطع ملةدير عةام
الش ون املالية باحملافظة وهنب سيارته رقةر ( 5/22462وصوصةي) لةون فضةي موديةل  2112نةوع
برادوا وذلك يف منطقة عصيفرة.
 2112/6/12قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األووان والفرقة األوىل مدرع بالضرب علةى تبةة واصةل
على معسكر اللوا  22م

ميكا با اونات والقناصات وخمتلف األعرية النارية وبشكل كثيف .

 2112/6/12قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشةيات مجاعةة األوةوان والفرقةة األوىل مةدرع بالضةرب علةى معسةكر
الصمع اللوا  26وتبة واصل با اون واملدفع بي  11والرشاشات واألسلحة املختلفة.
 2112/6/16قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األووان والفرقة األوىل مدرع بالضرب علةى تبةة واصةل
على معسكر اللوا  22م

ميكا با اونات والقناصات وخمتلف األعرية النارية وبشكل كثيف .

 2112/6/16قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشةيات مجاعةة األوةوان والفرقةة األوىل مةدرع بالضةرب علةى معسةكر
الصمع اللوا  26وتبة واصل با اون واملدفع بي  11والرشاشات واألسلحة املختلفة.

 12من 54

التاريخ

رصد البرز انتهاكات حقوق االنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م -عناصر يعتقد اهنا
تتبع الفرقة األوىل مدرع

 2112/6/16قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األووان والفرقة األوىل مدرع بالضرب علةى تبةة واصةل
معسكر اللوا الثالث مشاه ببلي با اون وبي  11والقناصات والرشاشات.
 2112/6/15قامت العناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األووان والفرقة األوىل مدرع بالضرب ختلف األعةرية
النارية على تبة واصل.
 2112/6/15قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشةيات مجاعةة األوةوان والفرقةة األوىل مةدرع بالضةرب علةى معسةكر
اللوا  26ن

ببلي حرس مجهوري باألسلحة اخلفيفة واملتوسطة.

 2112/6/15قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األووان والفرقة األوىل مدرع بالضرب على تبة واصةل
على معسكر اللوا  22م

ميكا با اونات والقناصات وخمتلف األعرية النارية وبشكل كثيف .

 2112/6/15قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األوةوان والفرقةة األوىل مةدرع بالضةرب علةى معسةكر
اللو ا 26م

باألسلحة اخلفيفة واملتوسطة.

 2112/6/15قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األوةوان والفرقةة األوىل مةدرع بالضةرب علةى معسةكر
الصمع اللوا  26وتبة واصل با اون واملدفع بي  11والرشاشات واألسلحة املختلفة.
 2112/6/15قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األووان والفرقة األوىل مدرع بالضرب على تبة واصةل
معسكر اللوا الثالث مشاه ببلي با اون وبي  11والقناصات والرشاشات.
 2112/6/14قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األوةوان والفرقةة األوىل مةدرع بالضةرب علةى معسةكر
الصمع واملواقع اخلاربية باألسلحة اخلفيفة واملتوسطة.

 19من 54

التاريخ

رصد البرز انتهاكات حقوق االنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م -عناصر يعتقد اهنا
تتبع الفرقة األوىل مدرع

 2112/6/14قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األووان والفرقة األوىل مدرع بالضرب على تبة واصةل
على معسكر اللوا  22م

ميكا با اونات والقناصات وخمتلف األعرية النارية وبشكل كثيف .

 2112/6/14قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األوةوان والفرقةة األوىل مةدرع بالضةرب علةى معسةكر
اللوا 26م

ميكا باألسلحة اخلفيفة واملتوسطة.

 2112/6/14قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األوةوان والفرقةة األوىل مةدرع بالضةرب علةى معسةكر
الصمع اللوا  26وتبة واصل با اون واملدفع بي  11والرشاشات واألسلحة املختلفة.
 2112/6/14قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األووان والفرقة األوىل مدرع بالضرب على تبة واصةل
معسكر اللوا الثالث مشاه ببلي با اون وبي  11والقناصات والرشاشات.
 2112/6/14قامةةت عناصةةر يعتقةةد اهنةةا تتبةةع مليشةةيات اللقةةا املشةةيا والفرقةةة األوىل مةةدرع مب/تعةةز بنةةهب سةةيارة
هيلةوكا غمةةارتني رقةر ( )5/11622وصوصةةي تابعةة للمةةدعو/عبةداهلل صةةاحل الشةرعيب وذلةةك مةةن
شارع مجال.
 2112/6/12قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األوةوان والفرقةة األوىل مةدرع بالضةرب علةى معسةكر
الصمع اللوا  26وتبة واصل با اون واملدفع بي  11والرشاشات واألسلحة املختلفة.
 2112/6/12قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األووان والفرقة األوىل مدرع بالضرب على تبة واصةل
معسكر اللوا الثالث مشاه ببلي با اون وبي  11والقناصات والرشاشات.
 2112/6/11قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات اللقا املشةيا والفرقةة األوىل مةدرع مب/تعةز بةقطالق النةار يف
الباب الكبري وشارع املركزي ويطالبوا من أصحاب احملالت التجارية إغالقها.
 21من 54

التاريخ

رصد البرز انتهاكات حقوق االنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م -عناصر يعتقد اهنا
تتبع الفرقة األوىل مدرع

 2112/6/11قامت عناصر يعتقةد اهنةا تتبةع مليشةيات اللقةا املشةيا والفرقةة األوىل مةدرع مب/تعةز حاولةة هنةب
سيارة النجدة املرابطة يف بولة األووة.
 2112/6/11قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات اللقةا املشةيا والفرقةة األوىل مةدرع مب/تعةز باإلعتةدا علةى
موظفي املؤسسة العامة للكهربا وهنب سيارة هيلوكا رقر ( 5216حكومي) تابعة للمؤسسة وذلك
نطقة عصيفرة ..
 2112/6/11قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات اللقا املشيا والفرقة األوىل مدرع مب/تعز بنهب سيارة تابعةة
إلدارة املرور نوع هيلوكا رقر ( 2111شرطة ) وذلك من بولة املركزي أمام سوق الصيد.
 2112/6/11قامت العناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات اللقا املشيا والفرقة األوىل مدرع بقطالق النةار علةى املركةز
التدرييب يف احلوبان من اجتاه البوابة نتج عن ذلك إصابة أحد أفراد اللوا  22حرس مجهوري.
 2112/6/11جتمع حوايل ( )51-61شخن مسلح من عناصر يعتقد اهنا تتبةع مليشةيات اللقةا املشةيا والفرقةة
األوىل مدرع مب/تعز وقاموا باالنتشار على امتداد شارع مجال وقةاموا باالعتةدا والسةطو وهنةب سةيارة
هيلوكا رقر (2221شرطو) والتابعة ملرور م/تعز أثنا مرورها يف شارع مجال املركزي والذوا بالفرار
 2112/6/11قامت العناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األووان والفرقة األوىل مدرع بالضةرب علةى املعسةكر
باألسلحة اخلفيفة واملتوسطة .
 2112/6/11قامت العناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األووان والفرقةة األوىل مةدرع بةقطالق النةار علةى تبةة
واصةةل اللةةوا الثالةةث مشةةاه ببلةةي با ةةاون وبةةي  11والقناصةةات وخمتلةةف األعةةرية الناريةةة وبشةةكل
كثيف.

 21من 54

التاريخ

رصد البرز انتهاكات حقوق االنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م -عناصر يعتقد اهنا
تتبع الفرقة األوىل مدرع

 2112/6/11قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات اللقا املشيا والفرقة األوىل مدرع مب/تعز بنهب سيارتني نوع
سةةنتايف تابعةةة لشةةرطة النجةةدة والةةيت كانةةت يف مكةةان اخلدمةةة بولةةة األوةةوة وقيةةامهر بتهديةةد اخلةةدمات
واشهار السالح عليهر مطالبني منهر تسلير الدوريات .
 2112/6/12قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األووان والفرقة األوىل مدرع بالضرب على تبة واصةل
معسكر اللوا الثالث مشاه ببلي با اون وبي  11والقناصات والرشاشات.
 2112/6/12قام أشخام مسلحني من العناصر يعتقد اهنا تتبعاخلاربة عن القانون بقطالق النار على سيارة صالون
رقر ( )5/26911وصوصي وذلك أثنا مرورها من حي بري باشا مب/تعز .
 2112/6/12قامت عناصر يعتقد اهنا تتبعاللقا املشيا ومليشيات اإلصالح بالضرب على معسكر اللوا 26م
ببلي واملواقع اخلاربية باألسلحة اخلفيفة واملتوسطة.
 2112/6/19قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األووان والفرقة األوىل مدرع بالضرب على تبة واصةل
على معسكر اللوا  22م

ميكا با اونات والقناصات وخمتلف األعرية النارية وبشكل كثيف .

 2112/6/19قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األوةوان والفرقةة األوىل مةدرع بالضةرب علةى معسةكر
الصمع اللوا  26وتبة واصل با اون واملدفع بي  11والرشاشات واألسلحة املختلفة.
 2112/6/19قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األووان والفرقة األوىل مدرع بالضرب على تبة واصةل
معسكر اللوا الثالث مشاه ببلي با اون وبي  11والقناصات والرشاشات.

 22من 54

التاريخ

رصد البرز انتهاكات حقوق االنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م -عناصر يعتقد اهنا
تتبع الفرقة األوىل مدرع

 2112/6/19قام شخصني من عناصر يعتقةد اهنةا تتبةع مليشةيات اللقةا املشةيا والفرقةة األوىل مةدرع مب/البيضةا
على منت درابة نارية بقطالق النار على املدعو/عبداهلل عبدالرمحن أبو طالب أمني عةام اجمللةا احمللةي
باملديرية وذلك أثنا ما كان جبوار مدرسة الثورة برداع نتج عن ذلك إصةابة اجلنةدي /تةاج ناصةر صةاحل
التاج وإصابة املدعوة/أمرية علي الضرييب .
 2112/6/19قام املدعو/حممد أمحد حممد الشهاري أحد عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشةيات اللقةا املشةيا والفرقةة
األوىل مدرع مب/تعز برمي قنبلة يدوية على طقر تابع األمةن املركةزي ةا أد إىل انفجارهةا وذلةك أثنةا
مروره جبولة احلو نتج عن ذلك إصابة بندي .
 2112/6/19قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات اللقا املشيا والفرقة األوىل مدرع مب/تعز باإلنتشار يف شارع
مجال وحي املسبح.
قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات اللقا املشةيا والفرقةة األوىل مةدرع مب/تعةز باإلسةتيال علةى
 2112/6/19قاطرة رقةر ( )2/62959نقةل تابعةة جملموعةة هائةل سةعيد وذلةك مةن بةوار مصةانع اجملموعةة نطقةة
احلوبان وحتركوا هبا بقجتاه مفرق ماوية.
 2112/6/19جتمع ما يقارب ( )511-611شخن من عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات اللقا املشةيا والفرقةة
األوىل مةةدرع مب/تعةةز أمةةام اجملمةةع احلكةةومي نطقةةة العةةني – مديريةةة املواسةةط وقةةاموا بققتحةةام اجملمةةع
واإلعتدا على سيارة مدير عام املديرية وسيارة مكتب الصةحة وبعةد ذلةك حتركةوا إىل مكتةب اليبيةة
وقسر الشرطة مطالبني برحيل اجمللا احمللي واملكتب التنفيفي باملديرية.

 26من 54

التاريخ

رصد البرز انتهاكات حقوق االنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م -عناصر يعتقد اهنا
تتبع الفرقة األوىل مدرع

 2112/6/21قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات اللقا املشيا والفرقة األوىل مةدرع مب/تعةز يقةدر عةددهر بةةة
( )41شخن مسلح باقتحام مبنى احملكمة التجارية حيث قامت تلةك اجملموعةة بكسةر بوابةة احملكمةة
والدوول إىل املبنى .
 2112/6/21قامةت عناصةةر يعتقةةد اهنةةا تتبةع مليشةةيات اللقةةا املشةةيا والفرقةة األوىل مةةدرع مب/تعةةز برمةةي قنبلةةتني
هجومية روسية الصنع إىل داول حوش ثانوية تعز الكرب ا أد إىل انفجار األوىل .
 2112/6/21قامت جماميع مسلحة تابعة للمدعو/صادق سرحان باقتحام اجملمع القضائي يف ببل برة م/تعز.
 2112/6/21قامت جماميع مسلحة من عناصر يعتقد اهنا تتبعاللقا املشةيا ومليشةيات اإلصةالح يف مديريةة هنةر بالضةرب
على معسكر اللوا 26م

ببلي نتج عن ذلك إصابة ()6أفراد وعند إسةعافهر إىل مستشةفى  52تعراةوا

لعملية التقطع يف تبة العصيدة ومت أسرهر وهر مصابني ويف حالة حربة.
كما قامت تلك العناصر يعتقد اهنا تتبعبالضرب ختلف األسلحة عن تبة واصل باملعدالت والقناصات.

 2112/6/21قةةام ثالثةةة عناصةةر يعتقةةد اهنةةا تتةةبعمن مليشةةيات اللقةةا املشةةيا والفرقةةة األوىل مةةدرع مب/تعةةز مسةةلحني
يستقلون درابة نارية بالتقطع وهنب سيارة نوع كامري بقيادة /علةي عبدالواسةع نةابي يعمةل بنةدي يف
أمن احملافظة وذلك أثنا عودته من اخلدمة.
 2112/6/21قامت عناصر يعتقد اهنا تتبةع مليشةيات اللقةا املشةيا والفرقةة األوىل مةدرع مب/تعةز بةالتقطع وهنةب
بابور حكومي تابع لبلدية تعز .
 2112/6/21قامت عناصر يعتقد اهنا تتبعةاألووان املسةلمني واجملةاميع املسةلحة التابعةة ةر بالضةرب علةى وحةدات
احلرس يف هنر وأرحب با اونات و(بي)11وخمتلف أنواع األسلحة.

 25من 54

التاريخ

رصد البرز انتهاكات حقوق االنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م -عناصر يعتقد اهنا
تتبع الفرقة األوىل مدرع

 2112/6/21قام ثالثة أشخام مسةلحني مةن عناصةر يعتقةد اهنةا تتبعاللقةا املشةيا يسةتقلون درابةة ناريةة بةالتقطع
وهنب سيارة نوع كامري موديل ()2116لون أبيت رقر ()6/52254وصوصي بقيادة اجلندي/علي
عبدالواسع نابي من مربت أمن م /تعز وذلك أثنا عودتةه مةن اخلدمةة كمةا قةاموا بأوةف ثالثةة تلفونةات
سيار وبطاقة شخصية.
 2112/6/21قام ثالثة أشخام 2مسلحن من عناصر يعتقد اهنا تتبعأحزاب اللقا املشيا يف م/تعةز بنةهب سةيارة
نوع هيلوكا غمارتني لون رمادي موديل  2111رقةر ()5/19115وصوصةي تابعةة حملةالت الةدبعي
للتجارة.
 2112/6/21الزالت مليشيات األووان املسلمني واجملاميع التابعة ر يف مديرية أرحب تقوم بالضرب على تبة واصةل
بقفائف ا اون وخمتلف أنواع األسةلحة ويوبةد جتمةات كةبرية حةول تبةة واصةل مةن أرحةب وهنةر.كمةا
قامت عناصرهر بالضرب على املعسكر باألسلحة اخلفيفة واملتوسطة.
 2112/6/22مت اوةةياق وقةةف إطةةالق النةةار بالضةةرب مةةن قبةةل عناصةةر يعتقةةد اهنةةا تتبةةع مليشةةيات مجاعةةة األوةةوان
والفرقة األوىل مدرع على تبة واصةل علةى معسةكر اللةوا  22مة

ميكةا ومعسةكر اللةوا  26مة

ببلي با اونات وخمتلف األعرية النارية وبشكل كثيف .
 2112/6/22قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات اللقا املشيا والفرقة األوىل مدرع مب/تعز بقطالق النار علةى
حمطة كهربا عصيفرة من اجلهة الغربية .

 24من 54

رصد البرز انتهاكات حقوق االنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م -عناصر يعتقد اهنا

التاريخ

تتبع الفرقة األوىل مدرع

 2112/6/22قامةةت عناصةةر يعتقةةد اهنةةا تتبةةع مليشةةيات اللقةةا املشةةيا والفرقةةة األوىل مةةدرع مب/تعةةز علةةى رأسةةهر
 /صالح حممةد مةارش املخةاليف بةقطالق النةار علةى املةدعو/حممةد الشةرعيب منةدوب فةرزة الباصةات يف
ديلكا نتج عن ذلك إصابته كما قاموا بأوفه بالقوة إىل بهة غري معروفة .
 2112/6/22قامةةت عناصةةر يعتقةةد اهنةةا تتبعاللقةةا املشةةيا بالضةةرب ختلةةف األسةةلحة علةةى اللةةوا يف هنةةر نةةتج عةةن ذلةةك
استشهاد فرد من اللوا .

 2112/6/22قامت جمموعة مسلحة من عناصر يعتقد اهنا تتبعاللقا املشيا ومليشيات اإلصالح بةقطالق النةار مةن
بني األشجار على نقطة النجيمات التابعة للشرطة العسكرية واألمن العام يف م/تعز.
 2112/6/26قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األووان والفرقة األوىل مدرع بالضرب على تبة واصةل
على معسكر اللوا  22م

ميكا با اونات والقناصات وخمتلف األعرية النارية وبشكل كثيف .

 2112/6/26قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األووان والفرقة األوىل مدرع بالضرب على اللةوا 26
م

وإصابة ( )6أفراد ومت إسعاف إثنني أفراد اليت حالتهر وطرية ومت التقطع ر من قبل تلك العناصر

يعتقد اهنا تتبعفي تبة العصيدة واوتطافهر.
 2112/6/26الزالةةت عناصةةر يعتقةةد اهنةةا تتبةةع مليشةةيات مجاعةةة األوةةوان والفرقةةة األوىل مةةدرع تطلةةا النةةار علةةى
معسكر الصمع اللوا  26وتبة واصل با اون واملدفع بي  11والرشاشات واألسلحة املختلفة.
 2112/6/26قام مخسة أشخام مسلحني من عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات اللقا املشيا والفرقة األوىل مةدرع
مب/تعةةز ب ةالتقطع وهنةةب سةةيارة هيلةةوكا تابعةةة للمةةدعو/مةةنري أمحةةد سةةف احلةةروي وذلةةك يف حةةو
األشراف .
 2112/6/26قامةةت أشةةخام مةةن عناصةةر يعتقةةد اهنةةا تتبةةع مليشةةيات اللقةةا املشةةيا والفرقةةة األوىل مةةدرع مب/تعةةز
بقطالق النار على أفراد األمن العام والشرطة العسكرية يف نقطة النجيبة .
 22من 54

التاريخ

رصد البرز انتهاكات حقوق االنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م -عناصر يعتقد اهنا
تتبع الفرقة األوىل مدرع

 2112/6/25قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األووان والفرقة األوىل مدرع بالضرب على تبة واصةل
على معسكر اللوا  22م

ميكا ومعسكر اللوا  26مة

با اونةات والقناصةات وخمتلةف األعةرية

النارية وبشكل كثيف .
 2112/6/25قامةةةت عناصةةةر يعتقةةةد اهنةةةا تتبةةةع مليشةةةيات اللقةةةا املشةةةيا والفرقةةةة األوىل مةةةدرع مب/تعةةةز تةةةابعني
للمدعو/صادق سرحان بقيةادة املةدعو/عةدنان ومةزودين ختلةف األسةلحة بالوصةول إىل موقةع ببةل
برة واالنتشار فيه وقاموا بطرد أفراد املؤسسة االقتصادية و ديد أفراد الشرطة العسكرية.
 2112/6/25قام أربعة أشخام مسلحني من عناصر يعتقد اهنا تتبعاللقا املشيا يستقلون سيارة صالون لون أسود
موديل  25بقوتطاف /منصور علي مصلح احلياني يعمل أمني صةندوق املعهةد القةومي وعضةو اجمللةا
احمللي ديرية صالة وأوفه إىل مفرق حفران واوف عليه مبلغ  64ألف ريال  +أربعةة شةيكات با ةة
وبعت الوثائا وإطالق النار عليه نتج عن ذلك إصابته بطلقة نارية يف فخف ربلة اليمين
 2112/6/24قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األوةوان والفرقةة األوىل مةدرع بالضةرب علةى معسةكر
الصةةمع اللةةةوا  26وتبةةةة واصةةةل ومعسةةةكر اللةةوا  26مةة

با ةةةاون واملةةةدفع بةةةي  11والرشاشةةةات

واألسلحة املختلفة.
 2112/6/24قام أربعة أشخام مسلحني من عناصر يعتقةد اهنةا تتبعاللقةا املشةيا ومليشةيات الفرقةة األوىل مةدرع
بنهب سيارة هيلوكا غمارتني دبل لون أبيت رقر ( )5/21151تابعة للمواطن /ناصةر حممةد غالةب
الصويف وذلك من بولة سوفتل مب/تعز .

 21من 54

التاريخ

رصد البرز انتهاكات حقوق االنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م -عناصر يعتقد اهنا
تتبع الفرقة األوىل مدرع

 2112/6/22ال قامت عناصر يعتقةد اهنةا تتبةع مليشةيات مجاعةة األوةوان والفرقةة األوىل مةدرع بالضةرب علةى تبةة
واصل معسكر اللوا الثالةث مشةاه ببلةي وعلةى معسةكر اللةوا  26با ةاون وبةي  11والقناصةات
والرشاشات.
 2112/6/21قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األووان والفرقة األوىل مدرع بالضرب على تبة واصةل
على معسكر اللوا  22م

ميكا با اونات والقناصات وخمتلف األعرية النارية وبشكل كثيف .

 2112/6/21قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األوةوان والفرقةة األوىل مةدرع بالضةرب علةى معسةكر
الصةةمع اللةةوا  26وتبةةة واصةةل با ةةاون واللةةوا  26م ة

واملةةدفع بةةي  11والرشاشةةات واألسةةلحة

املختلفة.
 2112/6/22قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األووان والفرقة األوىل مدرع بالضرب على تبة واصةل
على معسكر اللوا  22مة

ميكةا ومعسةكر اللةوا  26مة

واللةوا الثالةث مشةاه ببلةي با اونةات

والقناصات وخمتلف األعرية النارية وبشكل كثيف .
 2112/6/22قامةةت عناصةةر يعتقةةد اهنةةا تتبعاللقةةا املشةةيا ومليشةةيات الفرقةةة األوىل مةةدرع مب/تعةةز ب ةقطالق النةةار
ختلف أنواع األسلحة اخلفيفة واملتوسطة كانوا متوابدين يف بولة اجلهير وبولة احملضار نتج عةن ذلةك
إصابة شخصني أثنا مرورمها من املنطقة.
 2112/6/22قامت جماميع مسلحة من عناصر يعتقد اهنا تتبعاللقا املشيا ومليشيات الفرقة األوىل مدرع باإلنتشار
يف بولة اجلهير – منطقة عصيفرة – زيد املوشكي مب/تعز.

 22من 54

التاريخ

رصد البرز انتهاكات حقوق االنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م -عناصر يعتقد اهنا
تتبع الفرقة األوىل مدرع

 2112/6/29مت اوةةياق وقةةف إطةةالق النةةار بالضةةرب مةةن قبةةل عناصةةر يعتقةةد اهنةةا تتبةةع مليشةةيات مجاعةةة األوةةوان
والفرقة األوىل مدرع على تبة واصل على معسكر اللوا  22م

ميكا واللوا  26م

واللةوا 26

با اونات والقناصات وخمتلف األعرية النارية وبشكل كثيف .
 2112/6/29قامت عناصر يعتقةد اهنةا تتبعاللقةا املشةيا ومليشةيات الفرقةة األوىل مةدرع مب/تعةز بةقطالق النةار إىل
داول مكتب مدير أمن مديرية املظفر والذ بالفرار .
 2112/6/29قامةةت عناصةةر يعتقةةد اهنةةا تتبعاللقةةا املشةةيا ومليشةةيات الفرقةةة األوىل مةةدرع مب/تعةةز يسةةتقلون سةةيارة
صالون بقطالق النار على نقطة شارع الستني التابعة للوا  66مدرع والذوا بالفرار.
 2112/6/61مت اوةةياق وقةةف إطةةالق النةةار بالضةةرب مةةن قبةةل عناصةةر يعتقةةد اهنةةا تتبةةع مليشةةيات مجاعةةة األوةةوان
والفرقة األوىل مدرع على تبة واصل على معسكر اللوا  22م

ميكا واللوا  26م

واللةوا 26

وتبة واصل با اونات والقناصات وخمتلف األعرية النارية وبشكل كثيف .
 2112/6/61جتدد إطالق النار من قبل عناصر يعتقةد اهنةا تتبعاللقةا املشةيا والفرقةة األوىل مةدرع مةن موقةع ببةل
لوو على مواقع احلرس اجلمهوري إىل ببل ذباب.
 2112/6/61قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األووان والفرقة األوىل مدرع بالضرب على تبة واصةل
على معسكر اللوا  22م

ميكا واللوا  26م

با اونات والقناصات وخمتلف األعرية النارية.

 2112/6/61قامت عناصر يعتقد اهنا تتبع مليشيات مجاعة األوةوان والفرقةة األوىل مةدرع بالضةرب علةى معسةكر
الصةةمع اللةةوا  26وتبةةة واصةةل واللةةوا الثالةةث مشةةاه ببلةةي با ةةاون واملةةدفع بةةي  11والرشاشةةات
واألسلحة املختلفة.

 29من 54

التاريخ

رصد البرز انتهاكات حقوق االنسان اليت حصلت يف اليمن عام 2102م -عناصر يعتقد اهنا
تتبع الفرقة األوىل مدرع

 2112/6/19أفةةادت املعلومةةات عةةن قيةةام عناصةةر يعتقةةد اهنةةا تتبعالفرقةةة واإلصةةالح باإلعتةةدا علةةى خميمةةات مهةةدان
التابعة للعناصر يعتقد اهنا تتبعاحلوثية أمام شةركة (إم تةي إن) يف سةاحة اإلعتصةام أمةام بامعةة صةنعا
اجلديةةةدة وحبسةةةب املعلومةةةات عةةةن حةةةدوث اشةةةتباكات بةةةني الطةةةرفني نةةةتج عنةةةها سةةةقوو مةةةا يقةةةارب
()41بريح من الطرفني.

 61من 54

ثانياً-:
أبرز اخلروقات واإلنتهاكات التي مارسها أوالد األمحر
وعصاباتهم املسلحة خالل شهر مارس يف الفرتة من-6/1
2112 /6/61م

 61من 54

التاريخ

اخلروقات املرتكبة من قبل عصابات أوال األمحر
قةةةام مليشةةةيات أوالد األمحةةةر باحتجةةةاز سةةةيارة نةةةوع حبةةةة وربةةةع طربةةةال رقةةةر ( )6652تابعةةةة

2112/6/12

للعقيد/حمسن أمحد اليزيدي – من مرتب اللوا  111م

وقةاموا بنقةل السةيارة إىل منةزل أوالد

األمحر .
قامةةت عناصةةر أوالد األمحةةر بانتشةةار مكثةةف وتعزيةةز املتةةارس القدميةةة واملسةةتحدثة وذلةةك أمةةام

2112/6/21

معر السيارات جبانب اللجنة الدائمة وبوار مستشفى كزم ومداول بيت األمحر وشارع مازدا
وحي صوفان وكفا انتشار مكثف يف الدائرة وبولة سبأ وتفتي

2112/6/29

دقيا.

لةةوحن توابةةد عناصةةر مسةةلحة تابعةةة ألوالد األمحةةر يف بعةةت منةةاطا احلصةةبة وحةةي صةةوفان
وبعضهر قام بتفتي

عدد من السيارات املارة.

قامةةت جمةةاميع أوالد األمحةةر باإلنتشةةار يف حةةي صةةوفان والقيةةام بتفتةةي

2112/6/29

بعةةت السةةيارات املةةارة

وكفلك قيام اثنني بوابري حتمل بلك وأفراد من الفرقة األوىل مدرع لعمل متارس يف احلصبة وحتديداً
أمةةام عمةةارة مستشةةفى الصةةحاب – أراةةية سةةام – عمةةارة الصةةالهر ومسةةلحني بالبوازيةةك
واألسلحة املتوسطة.
قامةةت عصةةابات أوالد األمحةةر يف منطقةةة احلصةةبة بقسةةتحداث متةةارس بديةةدة يف املبةاني التاليةةة ( بيةةت

2112/6/29

احلزورة – نيابة املخالفات – عماير الصةالهر – مبنةى ا ي ةة العامةة للمعاشةات ) وكةفلك نقطةة بةوار
نيابةةة املخالفةةات مةةع انتشةةار موسةةع بكثافةةة مةةن املسةةلحني ومعهةةر أنةةواع مةةن األسةةلحة الثقيلةةة واملتوسةةطة
ويغلقون نوافف املباني باالكياس الرملية.

2112/6/29

لوحن توابد عناصر مسلحة تابعة ألوالد األمحر يف بعت مناطا احلصبة وحي صوفان وبعضهر
يقوم بتفتي

عدد من السيارات املارة .

 62من 54

ثالثاً-:
أبرز اخلروقات واإلنتهاكات التي مارستها مليشيات
الفرقة األوىل مدرع خالل شهر مارس -الفرتة من-6/1
2112 /6/61م

 66من 54

التاريخ
2112/6/6

اخلروقات املرتكبة من قبل عناصر الفرقة األوىل مدرع
قامت مليشيات الفرقة األوىل مدرع بقطالق النار على املدعو/حييى عبداهلل حسن الةديلمي نةتج عةن
ذلك إصابته .
قامةةت مليشةةيات الفرقةةة األوىل مةةدرع بةةقعيا ( )2بنةةود تةةابعني إلدارة أمةةن مديريةةة مه ةدان أثنةةا

2112/6/5

توبههر بقرسالية ر ية لضبط كالً من /حممد حممد قائد الكبوس عمار صاحل قائد الكبوس وذلك
وبب طلب النيابة وقاموا بقلزامهر بةالعودة إىل املديريةة مةع العلةر بةأن نقةاو الفرقةة ال زالةت متنةع
حتركات أطقر أمن املديرية .

2112/6/4
2112/6/2
2112/6/12

قام ما يقارب ( )61شخن مسلح تابعني لصادق علي سرحان باقتحام حمطة توليد كهربا عصةيفرة
حماولني أوف البام من احملطة حبجة أن لديهر سيارة مسروقة ويريدون التعويت.
قام ما يقارب ( )61شخن مسلح تابعني لصادق علي سرحان بققتحام حمطة توليد كهربا عصةيفرة
حماولني أوف البام من احملطة حبجة أن لديهر سيارة مسروقة ويريدون التعويت.
قةةام أفةةراد مةةن الفرقةةة األوىل مةةدرع بالةةدوول إىل منةةزل املرحةةوم /أمحةةد رسةةام وقةةاموا بةةقطالق النةةار
واوتطاف شخصني من املنزل من بينهما األخ/أمني أمحد رسام .
قام أفراد من الفرقة األوىل مدرع على منت طقمني مسلحني هبدم سةور منةزل املقةدم/امحةد معةيت مةن

 2112/6/16مرتب وزارة الداولية ( كاتةب مرتبةات أمةن م/مةأرب) وأوةفوه بةالقوة مةن داوةل منزلةه الكةائن حبةي
النهضة.
قام بنود من الفرقة األوىل مدرع بنهب سيارة نوع تويوتا لون رصاصي موديل  2114رقر ()2114
2112/6/19

حكةةومي تابعةةة لكهربةةا م/حجةةة وذلةةك يف منطقةةة اةةالع األ ةةور م/عمةةران حبجةةة أهنةةر يط ةالبون
رتبا ر.
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اخلروقات املرتكبة من قبل عناصر الفرقة األوىل مدرع

التاريخ

قامت الفرقة األوىل مدرع بقستحداث عدد من نقاو التفتي

يف األمةاكن التاليةة ( نقطةة بةوار مركةز

 2112/6/21سنان بالقرب من قسر املعلمي – نقطة يف فكة صالح الةدين بشةارع  – 12نقةة يف بولةة عشةرين –
نقطة بعد بولة عشرين بقجتاه الرقام ).
قامةةت الفرقةةة األوىل مةةدرع بةةدعر جمموعةةة مةةن عناصةةر اإلصةةالح بغةةر التةةهجر علةةى حةةرم بامعةةة
 2112/6/21صنعا اجلديده لرفت اإلبرا ات اليت قامت هبا رئاسة اجلامعة إلوةراج العناصةر املسةلحة مةن احلةرم
اجلامعي.
2112/6/22
2112/6/22

قامت الفرقة األوىل مدرع بقوراج عربات وأطقةر ونشةرها يف شةارع الةثالثني وحةي النهضةة باإلاةافة
إىل نشر جماميع مسلحة من عناصرها يف تلك األماكن كما قامت بنشر أطقر مسلحة وعربان.
قامةةت الفرقةةة األوىل مةةدرع بنشةةر جمةةاميع مسةةلحة مةةن عناصةةرها يف شةةارع الربةةاو – شةةارع – 12
الشوارع املتفرعة منها – شارع الستني – واملداول املتفرعة منه – إستحداث نقاو تفتي .
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رابعاً-:
أبرز اخلروقات واإلنتهاكات التي مارستها عناصر ما
يسمى باحلراك اجلنوبي خالل الفرتة من/6/61-6/1
2112م
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التاريخ
2112/6/11

اخلروقات املرتكبة من قبل عناصر ما يسمى باحلراا
قامت عناصر مسلحة تابعة ملا يسمى باحلراا بقطالق النار على وحدات اللوا  64مةدرع باملنطقةة
اجلنوبية يف الضالع .
قامت جمموعة من عناصر ما يسمى احلةراا ديريةة املنصةورة م/عةدن بقيةادة املةدعو/بعبةل بةقطالق

 2112/6/11النار على سيارة نوع هونداي تابعة للمعيد الركن /فتح الرمحن الدعيا قائد اللوا  121د ج يقودها
املدعو/عبداخلالا العمري .
2112/6/4
2112/6/4م
2112/6/1
2112/6/1
2112/6/1

قامت جمموعة من عناصر ما يسمى احلراا بقطالق النار على أفةراد الشةرطة العسةكرية املةرابطني يف
بولة كالتكا ديرية املنصورة م/عدن .
بتةةاريخ 2112/6/4م قامةةت جمموعةةة مةةن مةةا يسةةمى بةةاحلراا بةةقطالق النةةار علةةى أفةةراد الشةةرطة
العسكرية املرابطني يف بولة الكتكا ديرية املنصورة .
قامت جمموعة من عناصر ما يسمى احلراا مب/الضالع بقطالق النار على أحد أفراد البحث اجلنةائي
م/الضالع أثنا ماكان مكلف يف مهمة نتج عن ذلك استشهاده وإصابة مواطن (صاحب حمل) .
قامت جمموعة من عناصةر مةا يسةمى احلةراا مب /عةدن بةقطالق النةار علةى أفةراد الشةرطة العسةكرية
املكلفني حبراسة مبنى احملافظة.
قامت جمموعة من عناصر ما يسمى احلراا مب/حلج مديرية املضاربة ورأس العارة بنةهب سةيارة تابعةة
للمفواية السامية لالب ني خير ورز وذلك يف سوق ورز واجتهوا هبا إىل مكان جمهول.
قامت عناصر مةا يسةمى احلةراا بةقطالق النةار علةى الرقيةب/عبةداهلل علةي عبةداهلل أسةعد يعمةل يف

2112/6/2

البحث اجلنائي م/الضالع اثنا ما كان مكلف يف مهمة نتج عن ذلك استشهاده وإصابة املةدعو/أمحةد
قائد صاحل املنصري .
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التاريخ
2112/6/2
2112/6/16

اخلروقات املرتكبة من قبل عناصر ما يسمى باحلراا
قام ت عناصر ما يسمى احلراا يسةتقلون درابةة ناريةة إطةالق النةار بشةكل عشةوائي بةوار مدرسةة
احلريري نتج عن ذلك إصابة شخصني.
قامت عناصر مايسمى احلراا بةقطالق النةار بةوار مستشةفى النقيةب وفنةدق ةا عةدن نةتج عةن
ذلك غصابة شخن يعمل منظف يف مستشفى النقيب.

 2112/6/16قامت عناصر مسلحة تابعة ملا يسمى باحلراا باإلنتشار يف مجيع املداول الفرعية بشارع املغيبني.
2112/6/11
2112/6/11

قامت عناصر ما يسمى باحلراا بقطالق النار على مبنى حمافظة عدن وقيامهر برمي قنبلة إىل داول
حوش املبنى.
قامت عناصر ما يسمى باحلراا بنهب سيارة تابعة للمؤسسة العامةة للميةاه والصةرف الصةحي وذلةك
من بولة الشيخ إسحاق وحتركوا هبا إىل مكان غري معروف .
قامت جماميع مسلحة من اخلاربني عةن النظةام والقةانون ومةا يسةمى بأنصةار الشةريعة والسةلفية بقطةع

 2112/6/11الطرقات واالنتشار يف مديرية املعال القلوعة وقطع الطرقات الرئيسية املؤدية إىل مديرية التواهي وقةاموا
بقطالق النار على املارة وهنب عدد ( )5باصات اليت تنقل العمال واملوظفني إىل مرافا عملهر .
قامت العناصر اخلاربة عن القانون بقطالق النار بالبوازيك والرشاشات على النقطةة التابعةة للةوا يف
 2112/6/22مدول منطقة احلمرا وعلى إدارة األمن العام حافظة حلج نتج عن ذلك إصابة أحد أفةراد الشةرطة
العسكرية .
قامةت جمموعةةة مةن العناصةةر اخلاربةةة عةن القةانون بةةقطالق النةار علةةى منةةزل العقيةد/عبةةداهلل حمسةةن

2112/6/22

الطيب يعمل مدير أمن مديرية الضالع .
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اخلروقات املرتكبة من قبل عناصر ما يسمى باحلراا

التاريخ

قام جمموعة أشخام من اخلاربني عن القانون القاطعني الطريا يف منطقة الوبح بقطالق النار على كالً
 2112/6/22من  /امحد صاحل علي نابي امحد صةاحل حممةد ا تةار وذلةك أثنةا مةا كةانوا علةى مةنت سةيارة نةوع
كروال ومتجهني من قعطبة إىل الضالع نتج عن ذلك وفاة األول وإصابة الثاني.

2112/6/22
2112/6/21

قامت جماميع مسلحة بقطالق النار علةى إدارة أمةن م /حلةج نةتج عةن ذلةك إصةابة إثةنني أفةراد وقةد مت
إسعافهر.
قامت العناصر اخلاربةة عةن القةانون بةقطالق النةار علةى إثةنني وايتةات مةا والطقةر املرافةا يف اخلةط
الرئيسي الضالع قعطبة منطقة بالس .
قام جمموعة أشخام مسلحني من اخلاربني عن القانون بقحراق ثالثة باصات إثةنني باصةات يف وةط

 2112/6/19املينا األول تابع إلدارة أمن م /عدن والثاني تابع لفنةدق شةرياتون وقةاموا بواةعها وسةط اخلةط وقطةع
الطريا هبا وكفا إحراق بام ثالث تابع لشركة النفط م/عدن .

2112/6/19
2112/6/19

قام جمموعة أشخام مسلحني من اخلاربني عن القانون يقطالق النةار علةى أفةراد الشةرطة العسةكرية
يف بولة كالتكا نتج عن ذلك إصابة بندي ومت إسعافه.
قام جمموعة أشخام مسلحني من اخلاربني عن القانون باإلعتدا وإطةالق النةار علةى مبنةى حمافظةة
عدن.

 2112/6/12قامت جمموعة مسلحة بقطالق النار على سيارة وكيل حمافظة عدن سلطان الشعييب .
قامت جمموعة من العناصر اخلاربة عن القانون ويقدر عددهر ( )14شخن بواةع نقطةة يف املعةال

2112/6/12

– الدكة جبانب ورشة إصالح سيارات الفولفو والقيام بتفتةي
للدولة.

 69من 54

السةيارات واحتجةاز أي سةيارة تابعةة

التاريخ
2112/6/11
2112/6/19
2112/6/19
2112/6/19
2112/6/12

اخلروقات املرتكبة من قبل عناصر ما يسمى باحلراا
قامت العناصر اخلاربة عن القةانون بةقطالق النةار علةى أفةراد الشةرطة العسةكرية املةرابطني يف بولةة
كالتكا من الكتيبة األوىل نتج عن ذلك إصابة أحد األفراد .
قامت جمموعة من العناصر اخلاربة عن القانون بينهر مسلحني بقطع الطريةا يف بولةة القةاهرة ديريةة
الشيخ عثمان وكفلك يف بولة السفينة مديرية دار سعد .
قام ستة أشخام مسلحني من العناصر اخلاربة عن القانون مايُسمى بةة(احلراا) يسةتقلون سةيارة نةوع
شام لون أبيت رقر ( )1/12192بتوزيع ذورية على عناصرهر يف مديرية املعال .
قامت جمموعة مسلحة من العناصر اخلاربة عن القانون ما يُسمى بةة(احلراا )مب/الضالع بةقطالق النةار
على موقع الكرب التابع للوا  64مدرع نتج عن ذلك إستشهاد عدد ( )6أفراد وإصابة آور.
قامت جمموعة مسلحة من العناصةر اخلاربةة عةن القةانون ةا يسةمى بةةة(احلةراا ) بقطةع شةارع املعةال
املؤدي إىل وط املينا وقاموا بتفتي

السيارات املاره وابتزاز سأقيها .

قامت جمموعة من عناصر ما يسمى باحلراا بقطع الطريا يف منطقة الةوبح وقةاموا بةقطالق النةار علةى
 2112/6/21املدعو /بابر عبده حممد صاحل أثنا ماكان على منت البةوزة التابعةة لةه نةتج عةن ذلةك إصةابته بطلقةة
نارية أد إىل وفاته.
قامت جمموعة مسلحة من عناصةر مةا يسةمى بةاحلراا بةالتقطع يف اخلةط العةام منطقةة الةوبح م/الضةالع وهنةب
سيارة رقر ()221/12نقل تابعة للمساعد/حسني علي حممد يعمل يف إدارة التموين بةأمن م/الضةالع واليةت
 2112/6/21كانت تنقل مواد غفائية ألمةن مديريةة الضةالع كمةا قةاموا بنةهب مسةدس روسةي تةابع للمسةاعد/حممةد عةي
حسني اخلوالني يعمل يف التموين بقدارة األمن وقاموا بقطالق النار على بوزة تابعة للمةواطن/طةابر عبةده حممةد
صاحل نتج عن ذلك مقتله.

2112/6/21

قةةام أشةةخام مسةةلحني مةةن يسةةتقلون سةةيارة هيلةةوكا غمةةارتني بةةقطالق النةةار علةةى أفةةراد األمةةن يف
م/حضرموت ا أد إىل استشهاد أحد األفراد والذوا بالفرار.
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التاريخ
2112/6/22

اخلروقات املرتكبة من قبل عناصر ما يسمى باحلراا
قامت جمموعة مسلحة من عناصر ما يسمى باحلراا بةقطالق النةار علةى منةزل وزيةر النقةل الكةائن يف
مديرية وور مكسر.
قامت جمموعة مسلحة من عناصر ما يسمى باحلراا بقطالق النار على منزل العقيةد/عبةداهلل حمسةن

2112/6/22

2112/6/61
2112/6/25
2112/6/25
2112/6/26
2112/6/21

الطب يعمل مديرن أمةن مديريةة الضةالع وذلةك يف م/احلةود التوبةد أي إصةابات بشةرية عةد أاةرار
مادية باملنزل.
قام أشاوصا جمهولني بالتقطع وهنب سيارة نوع ايكو حكومي تابعةة لصةندوق النظافةة م/عةدن وذلةك
من أمام مدرسة الشوكاني دارس سعد .
قام أشخام مسلحني من اخلاربني عن القةانون بقطةع الطريةا العةام أمةام النفةا يف القلوعةة مةن وةالل
رمي األحجار .
قةةام مسةةلحني مةةن العناصةةر اخلاربةةة عةةن الق ةانون ديريةةة املعةةال ب ةالتقطع وهنةةب سةةيارة دينةةا تابعةةة
ملستشفى باصهيب .
قامت جمموعةة مةن العناصةر اخلاربةة عةن القةانون ومةا يسةمى بةةة(احلةراا ) بنةهب كيةبالت علةى مةنت
سيارة دينا من داول حوش الكهربا ديرية وور مكسر .
قامت جمموعةة مةن العناصةر اخلةاربني عةن القةانون مايسةمى بةاحلراا بنةهب بةام تةابع جملموعةة هائةل
سعيد أنعر ديرية املنصورة .
قامت جمموعة من العناصر اخلاربني عن القانون مايسمى بةاحلراا بنةهب سةيارة تابعةة ملؤسسةة امليةاه

 2112/6/21بعدن م/املنصورة .

 51من 54

التاريخ
2112/6/21
2112/6/21

اخلروقات املرتكبة من قبل عناصر ما يسمى باحلراا
قامةةت جمموعةةة مةةن العناصةةر اخلةةاربني عةةن القةانون مايسةةمى بةةاحلراا بنةةهب سةةيارة رقةةر (-4444
حكومي) نوع دباب سوزوكي تابع للمياه ديرية املنصورة أمام عمارة احلري .
قامت جمموعة مسلحة من العناصر اخلاربة عن القانون ما يسمى بةاحلراا بةقطالق النةار أثنةا مةرور
طقر أمن مركزي يف حي التجاري أمام ساحة العرو

ديرية وور مكسر .

قامت جمموعة مسلحة من العناصر اخلاربةة عةن القةانون مةا يسةمى بةاحلراا بةقطالق نةار علةى بوابةة
 2112/6/22معسكر اللوا  69مدرع  +حمطة كهربا وور مكسةر ومعسةكر بةدر مةن بهةة حةي السةالم ديريةة
وور مكسر .

2112/6/25
2112/6/24
2112/6/24

قامت جمموعة مسلحة من العناصر اخلاربة عن القانون ما يسةمى بةاحلراا بةقطالق النةار علةى قسةر
شرطة الشيخ عثمان ومت الرد عليهر والذ اجلناة بالفرار .
قامت جمموعة مسلحة من العناصر اخلاربة عن القانون ما يسمى باحلراا بالتقطع وهنب سةيارة دينةا
تابعة ملستشفى باصهيب العسكري يف املعال .
قما ما يقارب ( )14شخن مسلح من العناصر اخلاربة عن القانون مةا يسةمى بةاحلراا بقطةع اخلةط
باملعال وهنب سيارة هيلوكا غمارة مقفن رقر ( )6/62422نقل تابعة ملعسكر النقل العسكري
قامت جم موعة مسلحة من العناصةر اخلاربةة عةن القةانون مةا يسةمى بةاحلراا بقطةع الطريةا مةن اجتةاه

 2112/6/24املينا ديرية املعال وقاموا بنهب سيارة نوع هيلوكا رقر ( -1111شرطة) تابعةة لألمةن املركةزي
وقطعتني سالح آيل .
قامت جمموعة مسلحة من العناصر اخلاربة عن القانون ما يسمى بةاحلراا بققتحةام مبنةى فةرع اجلهةاز
 2112/6/24املركزي للرقابة واحملاسبة ديرية وور مكسر رافعني األعالم التشطريية ومرددين الشعارات االنفصالية
وقاموا بتهديد نائب مدير اجلهاز .
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التاريخ
2112/6/24
2112/6/24
2112/6/24
2112/6/24
2112/6/24
2112/6/61

اخلروقات املرتكبة من قبل عناصر ما يسمى باحلراا
قامت جمموعة مسلحة مةن العناصةر اخلاربةة عةن القةانون مةا يسةمى بةاحلراا بةقطالق النةار وإحةراق
اإلطارات يف شارع العيدروس أمام مدرسة بازرعة ديرية صريه .
قامةت جمموعةةة مسةةلحة مةةن العناصةر اخلاربةةة عةةن القةانون مةةا يسةمى بةةاحلراا بةةقطالق النةةار بشةةكل
مكثف جبوار معسكر ا ندسة العسكرية ديرية دار سعد نتج عن ذلك إصابة طفل .
قامةةت جمموعةةة مسةةلحة مةةن العناصةةر اخلاربةةة عةةن القةانون مةةا يسةةمى بةةاحلراا بقطةةع اخلةةط يف بولةةة
القاهرة  +شارع السلفي ديرية الشيخ عثمان .
قامت جمموعة مسلحة من العناصر اخلاربة عن القانون ما يسمى باحلراا بقطالق النار داوةل سةوق
قات الشيخ عثمان ا أدي إىل إصابة شخصني أحدهر طفل .
قامت جمموعة مسلحة من العناصر اخلاربة عن القانون ما يسمى بةاحلراا بةقطالق النةار علةى أطقةر
الشرطة العسكرية املتوابدة يف بولة احلمرا نتج عن ذلك إصابة أحد األفراد .
قام أشخام من اخلاربني عن القانون بقطالق النار على مبنى البنك املركزي م/كريي ومت الةرد علةيهر
نتج عن ذلك إصابة عدد ( )5من تلك العناصر.
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خامساً-:
أبرز اخلروقات واإلنتهاكات التي مارستها عناصر احلوثي
خالل الفرتة من2112 /6/61-6/1م
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التاريخ
2112/6/1
2112/6/14

اخلروقات املرتكبة من قبل عناصر احلوثي
قامةةت عناصةةر مجاعةةة احلةةوثي بفةةر مبلةةغ ( 6111ألةةف ريةةال ) علةةى أصةةحاب احملةةالت التجاريةةة
وذلك لدعر تشغيل قناة املسرية الفضائية التابعة ر.
قامت العناصر احلوثية بقوتطاف اجلنةدي  /مصةطفى صةاحل حممةد إ اعيةل الرميةي مةن مرتةب اللةوا
التاسع م

ميكا من شارع مستشفى السالم بصعدة .

ال تزال العناصر احلوثية تقوم بتفتي

مجيع السيارات تفتي

دقيا مةن حةني إىل آوةر وطلةب البطةائا

 2112/6/22من مجيع املسافرين يف مجيع النقاو املستحدثة على اخلط الرئيسي سفيان /صعدة – سةفيان /بةرو
– سفيان /اجلوف.
قام جمموعة من عناصر التمةرد احلوثيةة بةالتقطع يف اخلةط العةام بنقطةة سةفيان علةى مةدير أمةن مديريةة حةرف
 2112/6/22سفيان الرائد/نابي درهر راشد ومعه إثنني أفراد وإبنه  /فضةل وقةاموا بأوةف مةدير أمةن املديريةة إىل مكةان
جمهول واحتجازه.
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