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

 سانلمركز المعلومات والتأهيل لحقوق االن

 

 الـــوضـــع الصـــحي

 

حالة وفاة  13حالة مؤكدة و 82حالة بينها  1584بلغت حاالت االصابة بوباء حمى الضنك في المحافظة 

 ة.سبتمبر وذلك بحسب ادارة الترصد الوبائي بمكتب الصحة والسكان بالمحافظ 27حتى تاريخ 

ت وفاة, حاال 3حالة بينها  320وكانت حاالت االصابة بحمى الضنك خالل اغسطس المنصرم قد بلغت 

كتب الصحة مممايشير الى ارتفاع كبير في عدد المصابين والوفيات نتيجة لتفشي الوباء فيما يفتقر 

 والسكان إلى مقومات مكافحة هذا الوباء.

ي فكالسكر والكلى وغيرها من صعوبات بالغة  ويعاني العديد من المصابين باالمراض المزمة

ا الحوثي االستمرار بشراء االدوية لشحتها وارتفاع اسعارها جراء الحصار المفروض من قبل مليشي

 اعوام وتدهور العملة واالقتصاد. 3الكثر من 

 

 الوضع العام

نظام ن وفرض الشهدت محافظة تعز تطورات ايجابية متسارعة في مختلف المجاالت نحو تثبيت االم

دينة من كل الوحدات واستعادة الدولة وانهاء المظاهر العشوائية المسلحة واعادة تطبيع الحياة واخالء الم

 العسكرية.

سكرية رغم تأثرها عومع بداية العام الدراسي الجديد تم اعادة فتح العديد من المدارس التي كانت ثكنات  

الرئاسية بعد  سة نعمة رسام جوار شركة التبغ من قبل اللجنةبقصف مليشيا الحوثي , وتم فتح شارع مدر

 عام ونصف من االغالق ..

ها مكتب التربية كما تم تسليم مدرسة الصديق والمعهد العالي ومبنى االذاعة ومدرسة باكثير والتي تسلم

سي الجديد دراوالتعليم وتم االعالن للطالب واولياء امورهم سرعة الحضور والتسجيل وتدشين العام ال

 في المدرسة ..

سنوات من االغالق, وإزالة  ٣وتم فتح الطريق المؤدي الى صينة وشارع المصلى وشارع التربية بعد 

جميع النقاط العشوائية في الخط الرابط بين مدينة تعز والتربة, وخط تعز لحج, واخالء المدينة من 

 السالح الثقيل. 
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 من قضايا الفساد. وقامت السلطة المحيية بالتحقيق في عدد

ال من جانب اخر مازالت المجموعات المسلحة التي تقبع خارج اطار السلطة تمارس بعض االعم

لمجموعات ااالرهابية بحق المدنيين وتسعى لعرقلة  اقامة الدولة ونشر الفوضى حيث قامت بعض تلك 

وشارع جمال  قرشي والجملةبممارسة اعمال السطو واالبتزاز والجباية  ضد الباعة في سوق الوليد وال

فرض السلطة توالتحرير بحجة دعم الجبهات مما تسبب في اغالق العديد من المحالت لعدة ايام قبل ان 

 المحلية بعض الحلول للحد من اعمال هذه الجماعات.

لماضي اونجحت السلطة في كبح المواجهات المسلحة بين تلك الجماعات الى حد كبير خالل سبتمبر 

شكل ملحوظ شهر السابقة مما جعل الوضع االمني اكثر استقرارا وسقوط الضحايا بشكل اقل بخالف اال

 في المناطق المحررة.

لحياة وتسليم اوتبذل السلطة المحلية واللجنتين الرئاسية واالمنية جهودا كبيرة في تعز الجل تطبيع 

ت بعض ن ، اال انه مازالالمؤسسات وعودة عملها وازالة المتارس ومواجهة الخارجين عن القانو

المنازل والشوارع مقطوعة بسبب الخرسانات االسمنتية والحواجز ، كذلك مازال قليل من المؤسسات 

مثيري الفوضى الخاصة لم تسلم بعد ويقع على عاتق اللجنة االمنية ان تقوم بعملها في تعقب القتلة و

 والقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم.

ص المباشر وكذا قابل تزايد اعداد ضحايا مليشيا الحوثي من المدنيين جراء القصف الممكثف والقنفي الم

 االلغام التي تزرعها عشوائيا في الطرقات واالحياء واالرياف.

 

 :االحصائيات 

 كانت كالتالي:  2018انتهاكا خالل شهر سبتمبر  129رصد الفريق الميداني 

 

 : القتلى 

 

 قتيال من المدنيين  16

 رجال 12

 اطفال  3

 امرأة
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 سبب القتل :

 مدنيين  5قنص مباشر من قناص تابع للحوثيين : 

 مدنيين   3رصاص مباشر لمسلحين خارج اطار الدولة : 

 مدنيين . 3قتلى بقذائف المليشيا : 

 مدنيين 3رصاص مباشر لمجهولين : 

 لغم ارضي : مدنيين اثنين

 

 :االصابات 
 

 مصابا من المدنيين بينهم حاالت خطرة.  30

 رجال 18

 نساء  3

 اطفال 9

 

 : سبب االصابة 
 

 مدنيين معظمهم من االطفال 7جراء قذائف المليشيا : 

 مدنيين 6المليشيا : برصاص قناص من 

 مدنيين 9برصاص مسلحين خارج اطار الدولة : 

 رصاص مجهولين : مدني واحد

 مدنيين بينهم نساء 7لغم ارضي زرعته مليشيا الحوثي : 

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

 جراء االلغام والقذائف.
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 ـجــازر :المـ 

 

ديرية م 24بقصفها حي الدمينة شارع   " مجزرة الدمينة"مليشيا الحوثي مجزرة جديدة ارتكبت 

لمدنيين االمظفر بقذائف الهاون في السابع من سبتمبر, واسفر سقوط احداها عن إصابات في أوساط 

يقهم للعمل طفل مزقت اجسادهم الى اشالء وهم في طرحيث كانت الحصيلة النهائية ثالثة قتلى بينهم 

 حيث أنهم عمال بناء .

 وتطلق مليشيات الحوثي المتمركزة في جبل المدرجات تلك القذائف.

ل المدينة وتكثف مليشيا الحوثي من قصفها المدفعي على العديد من المناطق واالحياء السكنية داخ

حياء الشمالية وشارع الثالثين ومدارات ووادي القاضي واال كمديرية صالة شرق المدينة والمطار القديم

قبنة, مما اثار مباالضافة الى القرى واالرياف كقرية القلعة والشقب وقريتي البركنة والنبيع بمديرية 

اكنهم الرعب والهلع وسط المدنيين العزل وتتعمد المليشيا قصف المدنيين بهدف ترحيلهم من ام

 كومي.مناطق االهلة بالسكان خالية من اي مسلحين او مواقع للجيش الحخصوصا وان اغلب تلك ال

 

 : التهجير القسري 

 

سرا من قأقدمت مليشيا الحوثي على تهجير سكان قرية "الكدمة" في مديرية مقبنة غرب مدينة تعز 

 منازلهم بقوة السالح ونهب ممتلكاتهم.

 

الكدمة،  على مغادرة منازلهم في قرية رة( أس45)وقال شهود عيان إن المليشيا أجبرت ما يقارب 

 حة الثقيلة .الواقعة في عزلة القحيفة، باتجاه مركز مديرية مقبنة بعد استهدافها بالقذائف واألسل

إن المواطنين  وكانت المليشيات قد أنذرت المواطنين وأمرتهم بالنزوح قبل اقتحام القرية بالقوة إال

رهم معيشتهم مما اضطر المليشيا الستخدام السالح لتهجيرفضوا النزوح لعدم قدرتهم وصعوبة 

 وطردهم من منازلهم.

القرية, كما  ويخشى ان تقوم المليشيا بزرع االلغام والعبوات الناسفة في طرقات ومنازل ومزارع تلك

لعديد افعلت سابقا في كل القرى والمناطق التي سيطرت عليها وهجرت سكانها مما تسبب في وقوع 

لمدنيين في يا معظمهم من النساء واالطفال ونفوق العديد من المواضي التي يعتمد عليها امن الضحا

 حياتهم المعيشية بشكل رئيسي.
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 : االختطاف واالعتقاالت 

 

ن خارج حيث قام مجموعة مسلحي حالتي اختطاف واعتقالرصد الفريق الميداني لمركز المعلومات 

ين في حي صينة د حسن يحى واعتقال ولده بالقوة وافزاع المدنياطار الدولة باقتحام منزل التربوي محم

 باستخدام السالح.

منطقة  كما قام مسلحون مجهولون باختطاف الجندي منير الصيرفي أحد أفراد الشرطة العسكرية في

 المطار القديم مديرية المظفر غرب المدينة.

 

 

 : حرية الرأي والتعبير 

 

االمن وجدي  النتهاك حرية الرأي والتعبير حيث اعتقل ثالث حاالت  وثق الفريق الميداني للمركز

ما تمت كالمقطري ثالثة ايام والتحقيق معه جراء منشوراته على الفيسبوك وترويع اطفاله واهله 

 مالحقة الناشط الحقوقي اكرم الشوافي من قبل البحث الجنائي.

ألخوة ي عقبة شارع جمال أسفل جولة اوتعرض الصحفي وضاح اليمن عبد القادر لمحاولة إغتيال ف

 بتمبر.سمجهولين اطلقوا وابال من الرصاص على سيارته في الرابع من  من قبل سيارة تقل ملثمين

 

 

 : الممتلكات العامة والخاصة 

 

لميداني في امن قبل المليشيات فقد عجز فريق الرصد نتيجة الشتداد المعارك والقصف اليومي المكثف 

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

هجير رصده يشكل جزءا يسيرا جدا مما تضرر خصوصا في القرى التي يتم قصفها بكثافة يوميا وت

 ساكنيها.

 وتم توثيق ورصد مايلي :

ات هي مبان تضررت بشكل جزئي نتيجة القصف بقذائف المليشي حاالت لممتلكات عامة 9 -

 الحوثية.
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 كالتالي : حالة انتهاك لممتلكات خاصة 24 -

 5منازل تضررت بشكل كلي نتيجة القصف من قبل المليشيات 

 13  تضرر بشكل جزئي نتيجة القصف من قبل المليشياتمنزال. 

 وثيتفجير منزل من قبل مليشيا الح 

 .تفجير جسر بقرية العذير من قبل مليشيا الحوثي 

 السطو على محلين للذهب من قبل عصابة مجهولة 

 .تعرض سيارة ومنزل مدني لوابل من الرصاص من قبل مجهولين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


