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التي رصدها الفريق الميداني لمركز   2018تقرير انتهاكات حقوق االنسان خالل شهر يونيو 

 المعلومات والتأهيل لحقوق االنسان

 

 الوضع العام :

 

عابر للخروج مالتزال مدينة تعز تعاني من وقع الحصار الذي اثر كثيرا على حياة المواطنين وبرغم وجود 

ة حائال وخطورة الطرق االخرى تجعل المشقاال ان مشقة الوصول الى الطريق المؤدي الى محافظة عدن 

لمؤدي اامام عشرات االاللف من السكان وال يزال حصار المدينة من الشمال والشرق محكما والطريق 

 للحديده ايضا مغلقا 

 واكثر المتضررين من ذلك المرضى والجرحى 

صارت  وحالة الجرحىوبرغم عمل بعض المستشفيات بالمدينة اال ان الشكوى من الوضع الصحي تتزايد 

 دوما مهددة بالموت 

اجل تردي  وهذا الشهر نفذ عدد من المتظاهرين واهالي الجرحى وقفات احتجاج امام مستشفى البريهي من

ن اسبوعين حالة الجرحى وحرك الناس وفاة رندا الشارحي  التي توفيت بعد ان بقيت بالمستشفى الكثر م

ها ووعورة لى عدن توفيت بسبب ما قيل تردي الخدمات التي قدمت ولكن حالتها تردت وعندما تم نقلها ال

 السفر 

ناشطين وال تزال تعز تعاني من حالة انفالت امني شهدته المدينة خالل شهر يونيو ونفذ عدد من ال

 والسياسيين وقفات ومسيرات لحث السلطة المحلية على تحمل المسؤلية 

ات بشكل مبادرات لحث السلطات  بالعمل على عودة المؤسسونفذ عدد من النشطاء  عدد من الوقفات وال

 فاعل وانهاء حاالت التمرد 

نفالت األمني ة  ايها المسؤولية الكاملة أمام الجرائم واستمرار نزيف الدم في المدينة وحالة االمحمل

 ين.طنالمتواصل، وطالبتها القيام بمسؤوليتها ووظيفتها األساسية في حماية أمن واستقرار الموا
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 :االحصائيات 

 كانت كالتالي:  2018انتهاكا خالل شهر يونيو  69رصد الفريق الميداني 

 

 : القتلى 

 قتيال من المدنيين  18

 رجال  14

 اطفال 3

 امرأة واحدة

 : سبب القتل 

 مدنيين بينهم طفل  4قنص مباشر من قناص تابع للحوثيين : 

 مدنيين 2عبوة ناسفة من قبل مجهولين :

 مدنيين   5مة والجيش : رصاص مباشر الفراد في المقاو

 مدنيين .3قتلى بقذائف المليشيا : 

 مدنيين 2رصاص مباشر للمليشيا : 

 لغم ارضي : امرأة واحدة

 مدني1جراء االخفاء والتعذيب من قبل الحوثيين: 

 

 :االصابات 

 مصابا من المدنيين بينهم حاالت خطرة. 30

 رجال 18

 نساء  4

 اطفال 8
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 : سبب االصابة 

 

 مدنيا  7المليشيا :جراء قذائف 

 مدنيين 4برصاص قناص من المليشيا : 

 مدنيا 8برصاص مسلحي المقاومة والجيش: 

 مدنيين5رصاص مباشر من قبل مليشيا الحوثي : 

 مدنيين 3عبوة ناسفة زرعها مجهولين : 

 مدنيين 2لغم ارضي زرعته مليشيا الحوثي : 

 رصاص مباشر لمجهولين : مدني واحد

 

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

 االلغام والقذائف.

 

 استمرار الحصار والقصف 
 

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

ا القصف ص واالطفال والنساء مع المواطنين العزل هم االكثر عرضة لهذالماكن الحصار بالقصف والقن

 واالستهداف المباشر.

 

 : االختطاف واالعتقاالت 

 

ا وتعذيبه من قبل  لوفاة الصحفي انور الركن جراء اخفاءه قسري  حالة واحدةوثق الفريق الميداني للمركز 

 ام قليلة. مليشيات الحوثي ومن ثم اطالق سراحه ووفاته بعدها باي

مدت فيه الميليشا وهي جريمة ضد االنسانية واكثر الجرائم بشاعة ومخالفة للقوانين واالعراف االنسانية  تع

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

دي من قبل شام الجراهلمداهمة منزل مراسل قناة الجزيرة  حالة واحدة وثق الفريق الميداني للمركز

ل مكتب القناة ضباط وافراد مرافقين من االمن القومي والتحقيق معه بتهمة االساءة للتحالف رغم توقف عم

 واغالقه منذ ايام عديدة.

 

 األلغام :
 

الضرار تشكل االلغام اكبر جريمة تعاني منها تعز ووضعتها ميليشيا الحوثي بشكل ممنهج ل

عمليات من  ارا  لهذه الجريمة تعمل ميليشيا الحوثي على عرقلة ايبالمواطنيين العزل واستمر

 شانها التخلص من االلغام حتى يبقى هذا الخطر محدقا بالمواطنيين 

واستطاع  فخالل هذا الشهر انفجر لغم ارضي بعائلة توفيق المقبلي ونزل فريق لنزع االلغام

الحوثي  بقرية القوز  شنت مليشيا بالفعل ان ينزع عشرين لغما  وبينما كان الفريق  يعمل

اذ هجوما شرسا عليه وعمدت على عرقلة عمله  واصيب احد اعضاءه  بشكل مباشر وتم انق

 الفريق بعد اشتباك مسلح قام به الجيش الوطني مع الميليشيات

 

 : الممتلكات العامة والخاصة 
 

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

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

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

 ساكنيها.

 وتم توثيق ورصد مايلي :

 لحوثية.اهي مبان تضررت بشكل جزئي نتيجة القصف بقذائف المليشيات  حاالت لممتلكات عامة 3 -
 

 كالتالي : حالة انتهاك لممتلكات خاصة 16 -

 3منازل تضررت بشكل كلي نتيجة القصف من قبل المليشيات 

 11  تضررت بشكل جزئي نتيجة القصف من قبل المليشياتمنزال. 

 ار على من فيه من قبل مسلحين في الجيش والمقاومة.مداهمة محل تجاري واطالق الن 

 .سرقة محل تجاري في السوق المركزي من قبل مجهولين 


