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التي رصدها الفريق الميداني   2018تقرير انتهاكات حقوق االنسان خالل شهر اغسطس 

 لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق االنسان

 

 الوضع الصحي
 

ة والقوات من اغسطس وّجهت إدارة المستشفى الجمهوري نداء استغاثة إلى المنظمات اإلنساني 12في 

 الحكومية تطالبها فيه بفّك الحصار المفروض على المستشفى ووقف القصف الذي يستهدفه. 

 16يقول نائب مدير المستشفى الجمهوري، الدكتور خليل العبسي في تصريح صحفي ان اكثر من 

لمرضى إلى قتلوا وجرحوا جّراء االشتباكات في محيط المستشفى، من بينهم مدنيون يرافقون ا شخصا  

 جانب آخرين كانوا في الشارع في أثناء حدوث االشتباكات".

تشفى"، ويحذّر العبسي من أّن "حاالت صحية خطرة معّرضة إلى الموت بعدما توقف العمل في المس

 ت في أضرار مختلفة في مبنى المستشفى".الفتا  إلى أّن "االشتباكات تسبّب

سببا في تفاقم وتسببت حاالت االشتباكات المتكررة الى اغالق مستشفى الجمهوري لما يقارب االسبوع مت

ى جراء الوضع الصحي للمرضى والجرحى الذين عانوا صعوبة بالغة في انتقالهم الى مستشفيات اخر

 الحصار واالشتباكات.

 ألف مريض شهريا . 20دّم خدماته ألكثر من يذكر أّن المستشفى يق

م من جانب اخر يصل عشرات المدنيين الى المستشفيات مصابين بمرض حمى الضنك ، بسبب تراك

 النفايات وغيرها من االسباب وانتشار البعوض الناقل لهذا المرض .. 

لسلطة اوان على  وتؤكد جهات صحية بأن هناك بوادر لكارثة صحية وانتشار امراض فتاكة بالناس ،

قيام بحمالت المحلية االسراع لمواجهة هذا الوباء ووضع حلول واهمها رفع القمامة بشكل متواصل وال

 لمكافحة البعوض .

مسة خوقال تقرير حديث عن الوضع الوبائي بالمحافظة تعز صادر عن مكتب الصحة والسكان  إن  

 16نها م  2018ف األول من العام الجاري حالة كوليرا حدثت في المحافظة خالل النص 793ألف و 

 حاالت مؤكدة وثالث حاالت وفاة.

بل سنوات قد وذكر التقرير أن حاالت وباء الدفنتريا ) الخناق ( وهو مرض كان قد أختفى من اليمن ق

 حالة منها سبع حاالت وفاة . 63ظهرت مجددا حيث بلغت حاالت اإلصابة به  

 فاة.حالة منها ثمان حاالت و 364ت التهابات السحايا بلغت وأشار التقرير إلى أن عدد حاال
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ه بحسب بأما عن حمى الضنك الوباء المستوطن فى مدينة تعز منذ سنوات فقد بلغت حاالت اإلصابة 

داء الكلب  240الة و ح 640منها حالتين وفاة فيما بلغت حالة اإلصابة بالمالريا  ألفا و 257التقرير ألفا و

 حالة وفاة.حاالت عض منها 

المستشفيات  كما تعاني العديد من المستشفيات الحكومية من توقف بعض االجهزة الحيوية عن العمل في

واالزمة  كجهاز الرنين المغناطيسي في المستفى العسكري وغيرها, جراء الحرب الدائرة في البالد

فرضه الحصار الذي تاالقتصادية وتدهور الخدمات الصحية وصعوبة نقل االجهزة وتغييرها جراء 

 المليشيات على المدينة. 

 

 الوضع العام

حررة من رغم تحسن عمل السلطة المحلية وتشكيل لجان الستباب االمن واالستقرار في المناطق الم

لمحاكم وفتح العديد مليشيا االنقالب الحوثي حيث تم تسليم المرتفعات للسلطة المحلية وتفعيل النيابات وا

شرطة الحومية وترميم السجن المركزي, وتفعيل البحث واالستخبارات العسكرية والمن المقرات 

ضى زادت بشكل العسكرية, وغيرها من االعمال االيجابية التي تحسب للسلطة المحلية اال ان حالة الفو

خارجة عن  كبير وملحوظ , وشهدت العديد من المناطق حاالت اشتباكات عنيفة بين اما جماعات مسلحة

 ار الدولة او بين فصيل منها والشرطة وافراد اللجان والجيش.اط

لى تدمير العديد اونتج عن تلك االشتباكات سقوط العديد من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح باالضافة 

ان في منازلهم من الممتلكات واثارة الرعب والفزع بين المدنيين وايقاف الحياة العامة واحتجاز السك

 لة.لساعات طوي

ضافة الى وعانت المدينة خالل اغسطس الماضي من تزايد المتارس في االحياء والشوارع والمداخل ا

ن الضحايا متواجد القناصين في العديد من االحياء وعلى اسطح البنايات مما تسبب في وقوع العديد 

 المدنيين اثناء اشتباك تلك الجماعات المسلحة.

ضحايا  لمدنيين برصاص قناصي مليشيا الحوثي وقذائفها اال انفباالضافة الى سقوط العديد من ا

 الجماعات المسلحة في المناطق المحررة ارتفع بشكل كبير وملحوظ.

نشئات وتناولت العديد من االخبار تسليم بعض تلك الجماعات المسلحة لمقرات حكومية وخاصة وم

اصة او مخازن ة واستخدمتها اما مقرات خكانت قد استولت عليها عقب تصفيتها من المليشيات االنقالبي

اك مماطلة للسالح واالعتقاالت وغيره, اال ان بعض تلك االخبار كانت غير صحيحة تماما, وكانت هن

 في تسليم العديد من االماكن.
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عد ان اغلقت وتسبب اغالق المنفذ الوحيد لتعز في وجود مئات األسر العالقة في مدخل تعز الوحيد, ب

سكان وتسبب في وثي منافذ تعز الرئيسية منذ مايزيد عن اربعة اعوام لتضاعف من معاناة المليشيات الح

عملة المحلية, وتوفي ارتفاع المواد الغذائية واالستهالكية والتي ارتفعت بشكل كبير ايضا نتيجة انهيار ال

 العديد من المرضى اثناء تنقلهم عبر الطرق الوعرة او عجزهم عن االنتقال.

 عدد من الجنود التابعين للجيش الوطني عمليات ابتزاز مالي بحق المدنيينومارس 

ح او التهديد حيث قاموا بايقاف السيارات في نقطة الثالثين وفرض اتاوات على المواطنين بقوة السال

 دون رواتب.بقطع الطريق تحت مبرر دعم لجبل هان وانه باوامر من قائد جبل هان بحجة ان االفراد ب

 مؤسف أن اغلب االنتهاكات التي حدثت في شهر اغسطس تمت بسبب الصراع الدائر بينومن ال

 الجماعات المسلحة , والتي اثرت على الحالة االمنية لمدينة تعز بشكل كبيرومروع.

الى  وغلب على الرصد الذي عانى خالله الراصدون في مركز المعلومات صعوبة بالغة في التوصل

لحة نفسها ي اصابة المواطنين لتداخل خطوط التماس وتداخل الجماعات المسبعض االطراف المتسببة ف

 في مختلف احياء المدينة والمحافظات.

مل األجهزة لذا فأنه يقع على عاتق المحافظة ضرورة إخالء المدينة من الثكنات العسكرية وتسهيل ع

بث يمكن أن يحدث عالمدنيين من أي األمنية وتفعيل مهامها من اجل تطبيع الحياة داخل المدينة , وحماية 

 نتيجة انتشار المسلحين .
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 :االحصائيات 

 كانت كالتالي:  2018انتهاكا خالل شهر اغسطس  181رصد الفريق الميداني 

 

 : القتلى 

 

 قتيال من المدنيين  43

 رجال 37

 اطفال 4

 امرأتين

 

 سبب القتل :

 مدنيين  3قنص مباشر من قناص تابع للحوثيين : 

 مدنيين 4عبوة ناسفة من قبل مجهولين : 

 عبوة ناسفة للحوثيين : مدني واحد

 مدنيين   23رصاص مباشر لمسلحين خارج اطار الدولة : 

 قتلى بقذائف المليشيا : امرأة .

 مدنيين 5رصاص راجع لمجهولين : 

 لغم ارضي : مدنيين اثنين

 قبل مسلحين خارج اطار الدولة: طفليندهسا من 

 جنائية لمجهولين : طفلين
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 :االصابات 

 

 مصابا من المدنيين بينهم حاالت خطرة.  94

 رجال 80

 نساء  5

 اطفال 9

 

 : سبب االصابة 

 

 مدنيين 7جراء قذائف المليشيا : 

 مدنيا 14برصاص قناص من المليشيا : 

 مدنيا 45برصاص مسلحين خارج اطار الدولة : 

 مدنيين 4رصاص مجهولين : 

 مدنيا 13عبوة ناسفة زرعها مجهولين : 

 مدنيين 4لغم ارضي زرعته مليشيا الحوثي : 

 مدنيين 6رصاص قناصين مسلحين خارج اطار الدولة : 

 مدني 1رصاص قبليين : 

 

للمصابين   ونتج عن الكثير من تلك االصابات بترا لالعضاء مخلفا عددا اكبر من االعاقات الجسدية

 جراء االلغام والقذائف.
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 استمرار الحصار والقصف 

 

ياء المتاخمة ال تزال حالة الحصار المطبق على تعز من قبل ميليشيا الحوثي كما هي مع استهداف لالح

هذا الماكن الحصار بالقصف والقنص واالطفال والنساء مع المواطنين العزل هم االكثرعرضة ل

 شر.القصف واالستهداف المبا

حيد لتعز اضافة الى قيام بعض فصائل في الجيش ومسلحين خارج اطار الدولة بقطع طريق المنفذ الو

حوثي منافذ تعز متسسبا ذلك في وجود مئات األسر العالقة في المدخل الوحيد, بعد ان اغلقت مليشيات ال

د الغذائية تفاع المواالرئيسية منذ مايزيد عن اربعة اعوام لتضاعف من معاناة السكان وتسبب في ار

ديد من المرضى واالستهالكية والتي ارتفعت بشكل كبير ايضا نتيجة انهيار العملة المحلية, وتوفي الع

 اثناء تنقلهم عبر الطرق الوعرة او عجزهم عن االنتقال.

 كما مارس عدد من الجنود التابعين للجيش الوطني عمليات ابتزاز مالي بحق المدنيين

ح او التهديد بايقاف السيارات في نقطة الثالثين وفرض اتاوات على المواطنين بقوة السالحيث قاموا 

 دون رواتب.بقطع الطريق تحت مبرر دعم لجبل هان وانه باوامر من قائد جبل هان بحجة ان االفراد ب

 

 : االختطاف واالعتقاالت 

 

جراء  ابراهيم الصالحي المختطف حيث توفي  حالة اختطاف 18وثق الفريق الميداني للمركز 

شط في المجال المختطف والمخفي قسريا النااخفاءه قسريا وتعذيبه من قبل  مليشيات الحوثي, كما ظهر 

هو في االنساني هيكل عصيوران بعد قيام مجهولين بوضعه في كيس دقيق ورميه في وادي المعسل و

 الذي تعرض عليه من قبلهم. حالة مزرية جراء التعذيب

بل مسلحين جنديا اثناء تواجدهم في اماكن عامة بشكل مدني من ق 13ريق الميداني اختطاف ووثق الف

علي وخارج اطار الدولة باالضافة الى مدني اخر , كما اختطف مسلحون مجهولون جنديا اخرا , 

 الريمي امام مسجد وسط المدينة.

اف االنسانية  فة للقوانين واالعروتعد جريمة االختطاف جريمة ضد االنسانية ومن اكثرها بشاعة ومخال

 تعمدت فيه الميليشا الحوثية اختطاف الصحفي انور الركن وتعذيبه حتى الموت.
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 حرية الرأي والتعبير :

مصور عيسى ال النتهاك حرية الرأي والتعبير حيث قتل اربع حاالت  وثق الفريق الميداني للمركز

تخوضها قوات  منطقة باقم اثناء تغطيته للمعارك التي النعمي بانفجارعبوة ناسفة زرعها الحوثيون في

 الجيش الوطني في االول من اغسطس الجاري.

بودية السعيد الناشط زيد الكمالي لعملية إطالق نار من قبل أفراد تابعين للجيش الوطني في عوتعرض 

تهديد بدهس لفرحان في منطقة عصيفيرة مديرية القاهرة, كما تعرض الناشط واألستاذ التربوي عبدهللا 

 اغسطس. 26من قبل أحد قادة الجيش الوطني في شارع العواضي مديرية المظفر بتاريخ 

تهامهم ااسما لناشطين وراصدين تم  39ورصد الفريق تعميما على وسائل التواصل المجتمعي تناول 

هم على الفيس رات لباالساءة للجيش والتهديد بتقديمهم للنيابة العامة وتجهيز ملفات تحتوي على منشو

 بوك تؤكد تلك التهم.

 

 : الممتلكات العامة والخاصة 

 

لميداني في انتيجة الشتداد المعارك والقصف اليومي المكثف من قبل المليشيات فقد عجز فريق الرصد 

جزئية وماتم الوقت الحالي عن رصد كافة الممتلكات العامة والخاصة التي تعرضت لالضرار الكلية وال

هجير كل جزءا يسيرا جدا مما تضرر خصوصا في القرى التي يتم قصفها بكثافة يوميا وترصده يش

 ساكنيها.

 وتم توثيق ورصد مايلي :

ات هي مبان تضررت بشكل جزئي نتيجة القصف بقذائف المليشي حاالت لممتلكات عامة 5 -

 الحوثية بينها مسجد ومدرسة.

 

 كالتالي : حالة انتهاك لممتلكات خاصة 17 -

 3منازل تضررت بشكل كلي نتيجة القصف من قبل المليشيات 

 6  تضررت بشكل جزئي نتيجة القصف من قبل المليشياتمنازل. 

 تفجير منزلين من قبل مليشيا الحوثي 

 حرق محل تجاري في جريمة جنائية 

 .حرق سيارتين من قبل مجهولين وتحطيم اخرى من قبل مسلحين خارج اطار الدولة 

 بل ين منزلين احدهما من قبل مسلحين خارج اطار الدولة واالخر من قمداهمة ونهب منزل

 مجهولين.


