
 تقارير النشاط السنوي

 2020الى   2000من عام  •

 

 2000تقرير 

 تعـز  – المعــلومـات والتـأهيل لحقوق اإلنسـانمـركز 
Taiz  - Human Rights Information & Training Centre 

 

  

2000التقرير السنوي ألنشطة المركز  

 

 أوال: المحاضرات:
 التاريخ المكان البيان #

15/03/2000 تعز محاضرة عن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  1  

14/03/2000 تعز محاضرة عن العولمة وحقوق اإلنسان  2  

محاضرة عن تقرير الخارجية األمريكية حول  3

 حقوق اإلنسان في اليمن

 تعز
02/06/2000  

   تعز محاضرة عن التشريعات المحلية وحقوق اإلنسان 4

02/02/2002 تعز محاضرة عن حقوق الطفل  5  

 ثانيا:   الدورات التدريبية :
9/08/2000-6 صنعاء   دورة تدريب الصحفيين في مجال حقوق اإلنسان  1  

دورة تدريب المدربين في مجال حقوق اإلنسان  2

 على مستوى الوطن العربي
21-8 عدن / 09/2000  

دورة عمل عن حقوق الطفل    3 14/09/2000-13 عدن   

19/09/2000-18 عدن ورشة عمل عن حقوق المرأة  4  

ورشة عمل عن المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان   5

تعز-لمجموعة آمنستي   
25/09/2000 تعز  

27/09/2000 صنعاء ورشة عمل تقيم دورة المنظمات غير الحكومية  6  

 ثالثا : الندوات والمؤتمرات :
3/01/2000 عدن ندوة حقوق المرأة االقتصادية واالجتماعية 1  

2000 /11/03 صنعاء  مؤتمر عن يوم المرأة ،وحفل موسيقي  2  

ندوة مؤسسات المجتمع المدني في اليمن ومعوقات  3

 عملها
   18/12/2000 تعز

 رابعا: مشاركات خارجية :

اليمن وحقوق اإلنسانلقاء المائدة المستديرة عن  1 2000فبراير كندا   



 

 

 

 

 2001تقرير 

 تعـز  – مـركز المعــلومـات والتـأهيل لحقوق اإلنسـان
Taiz  - Human Rights Information & Training Centre 

 

 

2001التقرير السنوي ألنشطة المركز   

 

  يناير

 الزمان المكان النشاط م

1 
الديمقراطية برنامج التوعية السياسية بأهمية المشاركة  قافلة

االنتخابية الشعبية في العملية  . 
25/01/2001 تعز  

29/01/2001 تعز التربة  الديمقراطية الحق في المشاركة السياسية قافلة   2  

31/01/2001 تعز المخا  الديمقراطية الحق في المشاركة السياسية قافلة  3  

  فبراير
 الزمان المكان النشاط م

01/02/2001 تعز الراهدة   الديمقراطية الحق في المشاركة السياسية قافلة  1  

2000مارس  بيروت ندوة عن مسيرة النساء ودور المنظمات العربية 2  

2000مايو بيروت دورة التوثيق في مجال حقوق اإلنسان 3  

ورشة عمل المنظمات غير الحكومية في الوطن  4

 العربي
2000يوليو عمان  

لحركة حقوق المؤتمر العربي الدولي الثاني  5

 اإلنسان
16/10/2000-13 القاهرة  

26/10/2000 مراكش مؤتمر نشطاء حقوق اإلنسان في الوطن العربي 6  

 اإلصدارات: أوال الكتب
2000مارس   كتاب مطالب المرأة ضد الفقر والعنف 1  

2000 أكتوبر كتاب ترجمات دولية في مبادئ حقوق اإلنسان د. محمد أمين الميداني 2  

2000نوفمبر   كتاب دور المرأة في منظمات المجتمع اليمني د.فؤاد الصالحي 3  

    أصدر المركز ثالثة أعداد من مطويات اعرف حقوقك 4

بحجم صغير يحوي عبارات 2000)كلندر(  أصدر المركز نوعين من تقويم 5

 من الدستور اليمني عن الحقوق الديمقراطية والحق في االنتخابات 
 

 المطبوعات :ثانيا مجلة حقوقنا
)العدد الرابع(        مجلة حقوقنا 1 2000ابريل    

)العدد الخامس(        مجلة حقوقنا 2 2000يونيو    

)اعدد السادس(         مجلة حقوقنا 3 2000سبتمبر   
   



04/02/2001 تعز مقبنة   الديمقراطية الحق في المشاركة السياسية قافلة 2  

3 
االنتخابات والتعديالت الدستورية. جار هللا عمر ، ندوة حول  

 محمد المقالح
18/02/2001 تعز  

4 
الدورة التدريبية األولى للمنظمات غير الحكومية حول اإلنترنت  

السفارة الدانماركية وبالتعاون مع مركز  وحقوق اإلنسان بدعم من

 المعلومات بالسفارة األمريكية

 13-15/02/2001  

5 
محاضرة حول االنتخابات والتعديالت الدستورية / محاضرة

الشئون القانونيةعبدهللا غانم وزير ل  
14/02/2001 تعز  

نلدعم المرشحات في المجالس المحليندوة  6 12/02/2001 تعز   

صحفي من الشمال األوربي يزور مركز المعلوماتوفد  7   31/02/2001  

  مارس
 الزمان المكان النشاط م

08/03/2001  المساعدة القانونية والنفسية للسجينات مشروع 1  

الرائداتتكريم  2   24/03/2001  

3 

 .حلقة نقاش حول قانون الجمعيات األهلية 

 .صالح عبدهللا وكيل وزارة التأمينات والشؤون االجتماعية على

25/03/2001 تعز  

في زمن الحصار  للدكتور حاتم الصكرمحاضرة حول الثقافة  4 29/03/2001 صنعاء    

5 
)أغنيات من  حول الفن وحقوق االنسان موسيقيةامسية 

محمد شبيلي    الشرق(  
30/03/2001 تعز  

 ابريل

 الزمان المكان النشاط م

1 
الخاصة بإدارة المنظمات غير الحكومية و إعداد الدورة التدريبية 

 المشاريع
21/05/2001-7 صنعاء  

2 
الفلسطينية)مسرحية للحملة الوطنية في مناصرة القضية دعم 

 الثقافة بيبرس حاكماً( بالتعاون مع مكتب
30/04/2001 صنعاء  

  مايو

 الزمان المكان النشاط م

1 
اإلصالح التعليمي في اليمن. للدكتور عبدهللا ندوة حول 

 الذيفاني 
07/05/2001 تعز  

2 
ي رباح ييح -عن ذكرى اغتصاب فلسطين محاضرة 

بصنعاءسفير دولة فلسطين   
07/05/2001 تعز  

3 
عمل عن دور المنظمات غير الحكومية في ورشة 

 العربي المؤتمرات الدولية بالتعاون مع منتدى الشقائق
31/05/2001 صنعاء  

  يونيو

 الزمان المكان النشاط م

نقاش حول أوضاع السجيناتحلقة  1 21/06/2001 تعز   

  يوليو



 الزمان المكان النشاط م

1 
 المشاركة في تنمية المهارات الشخصية

 والعمل الجماعي لمؤسسات المجتمع المدني 
 31/7-2/8/2001 

 أغسطس

 الزمان المكان النشاط م

1 
 المشاركه في مؤتمر استراتيجيات لتخفيف

صنعاء  -الفقر   
25/08/2001-24 صنعاء  

2 
نقاش حول أنشطة أوكسفام وكيفية التعاون مع حلقة   

 .المنظمات غير الحكومية
23/08/2001 تعز  

مسرحيه حول ماتعانيه الفئات المهمشةمشاهد  3 23/08/2001 تعز .  

امسية غنائية    الفن وحقوق االنسان 4 24/08/2001 تعز   

5 
شركاءها في  المشاركه في اجتماع منظمة اوكسفام مع

 برنامج العنف ضد النساء 
 30/08/2001  

 سبتمبر

 الزمان المكان النشاط م

10/2001/-21-10 صنعاء ورشة .تدريب الصحفيات 1  

2 
المشاركة في ندوه العنف ضد المرأة وخصوصية 

 .الثقافة اليمنية
 22-24-/09/2001  

  أكتوبر

 الزمان المكان النشاط م

1 
زوجتي طرزان( ضمن برنامج الفن من مسرحية )

 اجل حقوق اإلنسان
09/10/2001 تعز  

اإلرهاب أسبابه ومواجهتهندوة حول  2 25/10/2001 تعز   

حقوق المرأة والتشريعات القانونية ندوة حول    3 25/10/2001 تعز   

المشاركة السياسية للمرأة وقانون االنتخابات ندوة  4   21/10/2001  

  ديسمبر

 الزمان المكان النشاط م

1 

وتأثير النزاع المسلح الحرب والسالم ندوة حول )

اللجنة  & على النساء( بالتعاون مع منتدى الشقائق

 .الدولية للصليب األحمر

11/12/2001 صنعاء  

3/01/2001-29/12 تعز اإلقليمية األولى في مجال حقوق اإلنسان الدورة 2  
 

 الخارجية المشاركات

–الفيدرالية المشاركة في مؤتمر  1 2001يناير  المغرب   



2 
المحكمة الجنائية تابع لمؤتمر المشاركة في ندوة حول 

 الفيدرالية 
المغرب   2001يناير    

19/02/2001-15 المغرب مؤتمر منتدى الطفولة العرب 3  

تجنيد األطفال مؤتمر   4 04/2001/-10-8 عمان          

عمل التدريب على حقوق اإلنسان ورشة    5 20/04/2001-17 القاهرة   

األسلحة الخفيفة  مؤتمر   6 7/05/2001-6 عمان   

 م2001/ مارس  مؤتمر    النيبال 7

المغربية المشاركة في مؤتمر الجمعية 8    
ابريل  1مارس و 30-31

م2001  

لحقوق اإلنسان 11عنبتاويدورة   9 17/7/2001-30/6 تونس    

10 
التحضيري لمؤتمر العنصرية في جنوب المؤتمر 

  -أفريقيا
22/07/2001-19 القاهرة  

لطالب الجامعات في حقوق اإلنسان  ةالدورة التدريبي 11 19/08/2001-4 القاهرة   

دار بن لمناهضة العنصريةمؤتمر   12 7/09/2001-31/08 جنوب أفريقيا   

 الزيارات 

24/01/2001 مركز اإلعالم باألمم المتحدة  مدير 1  

30/02/2001 الصحفي الهولندي الوفد 2  

31/02/2001 الصحفي األوروبي الوفد 3  

  الصليب األحمر ممثل 4

04/02/2001 اوكسفام ممثلة 5  

14/02/2001 محافظة تعز محافظ 6  

14/02/2001 الشئون القانونية  وزير 7  

31/02/2001 الدنمركي السفير 8  

17/05/2001 الفلسطيني السفير 9  

2001يونيو اليونسيف بصنعاء ممثل 10  

21/08/2001 البريطانية السفيرة 11  

2408/2001-23 اوكسفام لبرامج المرأة منسقة 12  

04/09/2001 أول السفارة الهولندية سكرتير  13  

16/09/2001 الثقافي الفرنسي الملحق 14  

الدوليوفد بعثة الصليب األحمر  زيارة 15  23/10/2001  

25/10/2001  الدولة لحقوق اإلنسان وزير 16  

17 
 –المرأة  مستشارة مشروع الفرص المتكافئة وتنمية

 التعاون األلماني
25/10/2001  

29/10/2001 زيارة السفير البريطانية 18  

اليمن –اوكسفام  19  7-8/11/2001  

20 
اللجنة  مدير مكتب رئاسة الجمهورية ، نائب رئيس

 .الوطنية العليا لحقوق اإلنسان
29/12/2001  

  إصدارات  المركز

 شهريه نشرة الصحفي الملف 1



والمجتمع المدني في اليمنالدولة    2  الصالحي د/ فؤاد 

 عبدالحكيم الشرجبي /د وحقوق اإلنسان في اليمن الفقر 3

 المركز ترجمه التمييز العنصر بين االستمرارية والتغير سياسة 4

 مجلة حقوقنا  

2001اكتوبر  العدد السابع  1  

2001يناير العدد الثامن  2  

2001مارس العدد التاسع  3  

2001يونيو  العدد العاشر 4  

2001سبتمبر  العدد الحادي عشر 5  
 

 
 

 2002تقرير  •

 تعـز  – مـركز المعــلومـات والتـأهيل لحقوق اإلنسـان
Taiz  - Human Rights Information & Training Centre 

 

  
 

2002عام ـطة المركز لل ـأنش  

( ديسمبر  -ترة )يناير ـفــ الل الــخ  

 

2002يناير   

 م النشاط المكان الزمان

5-16/1/2002  1 المشاركة في دورة تدريبية في كيفية إعداد المشروعات  

9/1/2002 المدني)بيت الطاعه(حلقة نقاش حول مشروع قانون المرافعات والتنفيذ  تعز    2 

14/1/2002  صنعاء  
حلقة نقاش حول مشروع قانون المرافعات والتنفيذ المدني)بيت الطاعه( 

 بالتعاون مع منتدى الشقائق العربي 
3 

28/1/2002  4 حلقة نقاش حول تقديم العون القضائي لالطفال االحداث تعز  

فبراير   2002 

 م النشاط المكان الزمان

13/2/2002  1 ورشة عمل "كيفية تقديم المشاريع والبرامج" صنعاء  



19/2/2002  2 المشاركة في محاضرة العنصرية وموقف التشريعات  تعز  

2002مارس   

 م النشاط المكان الزمان

3-4/3/2002  صنعاء  
الدورة التدريبية االولى لضباط الشرطة في مجال حقوق االنسان والقانون 

االنسانيالدولي   
1 

5-6/3/2002  تعز  
المشاركة بورقة خاصة بالمائدة  المستديرة حول النظام االساسي للمحكمة  

 الجنائية الدولية
2 

7 /3/2002  3 احتفالية بيوم المراة  العالمي )تكريم المناضله دعره سعيد( صنعاء  

10/3/2002 الوطنية للتخفيف من الفقر المشاركة في ندوة وحلقات نقاش االستراتيجية     4 

11/3/2002  5 المشاركة في العمل االجتماعي ودور المنظمات غير الحكومية   

13/3/2002  6 ندوة الذكرى االولى لرحيل االستاذ / محمد محمد  المجاهد تعز  

28/3/2002  7 المشاركة في فعالية اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري صنعاء  

2002 إبريل  

 م النشاط المكان الزمان

9/4/2002  1 المشاركة بفعالية في جامعة تعز تضامناً مع الشعب الفلسطيني  

12/4/2002  2 ورشة العمل االولى الخاصة بالمعلمين في مجال حقوق اإلنسان تعز  

16/4/2002  3 حلقة نقاش مع نقابة  المحامين في تعز حول العنف ضد المرأه تعز  

25/4/2002  تعز  
ورشة العمل  الثانية الخاصة بالمعلمين في مجال حقوق االنسان واتفاقية  

 حقوق الطفل
4 

•  

2002مايو   

 م النشاط المكان الزمان

5/5/2002   
المشاركة في ورشة عمل تدريبية عن ادماج الرجال في برنامج العنف ضد 

)المرأه في اطار   Gender Equality & man) 
1 

6/5/2002  2 المشاركة في مناقشة خطط اللجنة العليا لالنتخابات للقيد والتسجيل تعز  

20/5/2002  3 المشاركة بالمهرجان الثقافي والخطابي تضامناً مع فلسطين  

22/5/2002  4 محاضرة بعنوان الفئات المهمشة والواقع التمييزي تعز  

2002 يونيو  



 م النشاط المكان الزمان

9-10/6/2002   
المشاركة في المؤتمر االول "نحو استراتيجية لتنمية اللمشروعات الصغيرة 

 الواقع والتطلعات"
1 

10/6/2002   
سفير حقوق   -االنسان  مع )اوال ستروم المشاركة في حلقة نقاش لناشطي حقوق  

 االنسان السويدية(
2 

11-12/6/2002  3 المشاركة في ورشة عمل "حقوق االطفال واالطفال المعرضون للخطر"  

23/6/2002  4 المشاركة في ورشة عمل "حقوق االطفال وادارة قضاء االحداث"  

2002 يوليو  

 م النشاط المكان الزمان

2/7/2002  1 المنتدى الشهري"العولمة واالمن االنساني" لـ د. عاطف عضيبات ،االردن  

3/7/2002  2 المشاركة في حلقة نقاش"مساعدة السجينات في اليمن" صنعاء  

17/7/2002   
المشاركة في حلقة نقاش اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء نحو تعميق  

 شفافية االداء
3 

20/7/2002   

المشاركة في ورشة عمل لتدريب موجهي المجتمع المدني على التعاطي  

ئ حقوق االنسان فهماً وممارسة من خالل الدستورر والقوانين مع مباد 

 والتشريعات النافذة في الجمهورية

4 

25/7/2002  5 ندوة "التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني" صنعاء  

25/7/2002  صنعاء  
المشاركة في ندوة "نظام االنتخابات بالقائمة النسبية تحت شعار التطوير 

 الدائم لآلليات الديمقراطية ضمانة اكيدة الستمراريتها" 
6 

31/7/2002  7 المشاركة في اجتماع الشركاء   

2002 اغسطس  

 م النشاط المكان الزمان

1/8/2002   
-"حقوق النساء بين القانون والواقع"المشاركة في القاء التشاوري حول 

نتدى الشقائق العربي م  
1 

7-9/8/2002   
المشاركة في ورشة عمل تدريب المدربين على دليل مناهضة العنف ضد 

 المراة
2 

7/8/2002   
المشاركة في مناقشة خطط مشاركة المنظمات والجمعيات المختلفة في عملية 

 مراقبة حملة القيد والتسجيل
3 

10/8/2002  4 حضور اجتماع عرض برامج الشركاء   

12-13/8/2002  5 الدورة التدريبية الثانية لضباط الشرطة في مجال حقوق االنسان تعز  

14/8/2002   
المشاركة في ورشة عمل "تشجيع المرأة للمشاركة في لجان القيد والتسجيل 

 االصلية واالشرافية"
6 



10/08/2002 االسري واثره على الصحة النفسية للمراةالعنف  تعز   7 

2002 سبتمبر  

 م النشاط المكان الزمان

1/9/2002 (للهيورست25المشاركة في اجتماع الفريق الفني )    1 

2-4/9/2002   
المشاركة في ورشة عمل اشراك الفقراء والمجتمع في عملية تنفيذ ومتابعة  

 استراتيجية التخفيف من الفقر 
2 

8/9/2002   
المشاركة في ورشة عمل اشراك الفقراء والمجتمع في عملية تنفيذ ومتابعة  

 استراتيجية التخفيف من الفقر 
3 

9/9/2002  4 اجتماع لمناقشة انشطة فرق الهيورست  

15/9/2002   
حفل تدشين "الدورة التدريبية للعاملين في مشروع حملة التوعية االنتخابية  

والتسجيل"لمرحلة الفيد   
5 

16/9/2002   
حضور اجتماع لمناقشة خطة العمل الخاصة "بدور منظمات المجتمع  

 المدني في استراتيجية التخفيف من الفقر" 
6 

16-17/9/2002  7 المشاركة في اجتماع استراتيجية  التخفيف من الفقر   

23-24/8/2002 حقوق االنسانعالمين في مجال الدورة التدريبية الثانية لإل صنعاء    8 

24/09/2002  9 ملتقى فتيات تعز القانونيات منتدى الحوار الشهري تعز  

 

2002 اكتوبر  

 م النشاط المكان الزمان

1/10/2002  1 حضور اللقاء الموسع مع اعضاء مجلس النواب  

2/10/2002  2 المشاركة في حلقة نقاش حول حقوق النساء والحاجة الصالح تشريعي   

5-8/10/2002   
المشاركة في ندوة تنمية وعي المواطن اليمني بحريات وحقوق االنسان في  

 االعالم االذاعي والتلفزيوني
3 

8/10/2002   

حضور اجتماع اعضاء مجموعة العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ استراتيجية  

استضافة  التخفيف من الفقر لمناقشة وسائل التنسيق وطريقة التنفيذ ومكان 

 المجموعة

4 

10/10/2002   
المشاركة في حلقة النقاش العلمية حول : العنف االسري واثره على 

 الصحة النفسية للمراة
5 

21/10/2002  6 حضور الحفل التكريمي الخاص بالمبرزين في ملتقى الطفوله االول  

23-24/10/2002  7 تنفيذ اللقاء االول لشركاء اوكسفام  

24/10/2002 المنتدى الشهري  -ملتقى فتيات تعز للقانون    8 

27/10/2002 (للهيورست27المشاركة في اجتماع الفريق الفني )    9 



28/10/2002   
حضور حفل افتتاح الحلقة النقاشية االولى حول تفعيل قانون المعاقين ذوي  

 االحتياجات الخاصة
10 

31/10/2002 الفقر وعالقته بالعنف ضد النساءالمشاركة في ندوة حول     11 

2002 نوفمبر  

 م النشاط المكان الزمان

2/11/2002  1 المشاركة في تدريب منسقي اوكسفام على طرق البحث  

13/11/2002   
بالتعاون مع    حلقة نقاش "الميثاق العربي لحقوق االنسان واهمية تحديثة"

 منتدى الشقائق العربي 
2 

23/11/2002  3 حضور اجتماع موسع مع نائب وزير التخطيط والتنمية  

13/11/2002  4 حلقة نقاش الفقر وعالقته بالعنف ضد النساء تعز  

2002 ديسمبر  

 م النشاط المكان الزمان

8/12/2002   

العمل لمنظمات المجتمع  اجتماع نائب وزير التخطيط والتنمية مع لجنة 

المدني في اطار مبادرة اوكسفام لتعزيز المجتمع المدني في متابعة  

 استراتيجية التخفيف من الفقر 

1 

19/12/2002  2 حضور اللقاء المشترك الثاني الوكسفام   

20-23/12/2002   
ضد  ففي دليل العنالثانية ورشة عمل تدريب المدربين المشاركة في 

 المراة
3 

21-26/12/2002  4 الدورة العربية الثانية لحقوق االنسان صنعاء  

21-22/12/2002  5 الندوة العربية لتحديث الميثاق العربي لحقوق االنسان صنعاء  

 

 المشاركات الخارجية

28/2/2002-27 األردن االجتماع التنسيقي للشبكة العربية للمعلومات 1  

2 
الدولي للمنظمات غير الحكومية لدول الجنوب حول المؤتمر 

المستدامه   التنمية  
17/3/2002 الجزائر  

27/3/2002-23 جنيف  اجتماعات لجنة حقوق االنسان باالمم المتحدة 3  

4 
االجتماع مع المنظمة العربية لحقوق االنسان من اجل التنسيق لدفاع  

 عن حق الشعب الفلسطيني
30/3/2002 لندن  

لخاصة بالمحكمة الجنائية الدوليةجلسات االمم المتحده ا 5 21/4/2002-8 نيويورك   

كة حقوق االنسان في الوطن العربيمحاضرة عن تحديات حر 6  
جامعة شيكاغو قسم  

 الشرق االوسط
26/4/2002  

لمحكمة الجنائية الدولية الدائمهالمؤتمر الدولي عن ا 7 11/5/2002-8 القاهرة   



8 
المشاركة في ورشة تفكير"قضايا التربية على حقوق االنسان والتدريب 

ة العاملة في مجال حقوق االنسان"في المنظمات غير الحكومي  
4/6/2002-1 مراكش  

9 
ورشة العمل الفنية )المشرق( المبادرة االوربية للديمقراطية وحقوق 

-2004-2002االنسان  
12/6/2002-10 االردن  

17/6/2002-15 القاهرة ورشة عمل حول اتفاقية الطفل وااللفية الثالثة 10  

لحقوق االنسان 12الدورة التدريبية عنبتاوي  11 16/7/2002-3 تونس   

10/7/2002-7 االردن مؤتمر االسلحة الصغيرة 12  

27/7/2002-26 األردن ورشة عمل "شبكة االطفال العساكر"  13  

25/8/2002-24 االردن حلقة عمل "الحقوق االقتصادية واالجتماعية" 14  

22/10/2002-20 االردن ورشة العمل العربية لتقييم برامج االرشاد لضحايا العنف  15  

 االردن دورة تدريبية حول آليات الحماية الدولية لحقوق االنسان 16
27/10-

2/11/2002  

17 
عربية لتدريب ماموري الضابطه العدلية في قضايا حقوق ورشة عمل 

 االنسان واالمن االنساني
30/10/2002-28 االردن  

30/10/2002 االردن ندوة حول الميثاق العربي لحوقق االنسان وضرورة تحديثة 18  

2/11/2002 االردن ندوة حول المراة والتنمية البشرية 19  

انتشار االسلحة الصغيرةندوة التقاليد والحد من  20 4/11/2002-3 االردن   

4/11/2002 االردن ندوة التقاليد والحد من انتشار االسلحة الصغيرة 21  

ارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالزي  

باحثة وخبيرة في مجال حقوق االنسان المغرب –د/فريدة البناني   1  15/1/2002  

فريدتشمؤسسة  – د/ بيل باش  2  25/1/2002  

سكرتير اول السفارة الهولندية & وفد تلفزيوني هولندي -جانت البردا  3  9/2/2002  

البرنامج الكندي لتنمية الجهود الذاتيه في اليمن  -فؤاد جواهري 4  10/2/2002  

مستشارة  - هيدي مارك 5 GTZ 6/3/2002  

ممثلة من اليونيفم  –رنا الحسيني  6  15/3/2002  

جامعة كليفونيا –ديفيد  7  21/3/2002  

منظمة اوكسفام –باحثة  –تغريد الخوري   8  15-17/4/2002  

21/9/2002 محافظ محافظة تعز  9  

10 
السفير الكندي المقيم بالرياض&القنصل الفخري للسفارة الكندية&ممثل البرنامج الكندي لتنمية  

 الجهود الذاتية
22/9/2002  

ضابط برامج اوكسفام   - لينا االرياني  11  22/9/2002  

4/10/2002 منظمة كويكرز ،ليليان+ ديفيد جاكمان 12  

مديرة المعهد الدولي لتضان النساء باالردن  -اسمى خضر 13  4/10/2002  

المسئول المالي الوكسفام  -عزيزي االثوري 14  2/11/2002  

GTZ 2/11/2002وفد الماني من   15  

كونراد اديناور-ميرنغ جريجور  16  19/12/2002  

15/12/2002 جاشو دربي داسفوينا & لينا االرياني  17  
 

 إصدارات المركز



 نشرة شهريه  الملف الصحفي 1

2002يناير  احترام فكرة القضاء الحديث في الوطن العربي) محمد المخالفي(  2  

2002مارس  الدولة والقبيلة والمجتمع المدني )فؤاد الصالحي ( 3  

2002مايو  المرأة اليمنية والتصنيع "دراسة ميدانية")فوزية حسونة( 4  

2002اغسطس  سياسة تدريس القانون في كليات الحقوق اليمنية وأثرها على العدالة) محمد المخالفي(  5  

2002سبتمبر  اإلصالح التربوي ماذا يعني؟ وكيف يكون؟ )عبدهللا  الذيفاني(  6  

القانونية لمؤسسات المجتمع المدني في اليمناألطر  7  2002 

 ثانيا مجلة حقوقنا

2002يناير  اللعدد الثاني عشر 1  

2002ابريل  العدد الثالث عشر 2  

2002ديسمبر  العدد الرابع عشر 3  

 
 

 

 2003تقرير  •

 تعـز  – مـركز المعــلومـات والتـأهيل لحقوق اإلنسـان
Taiz  - Human Rights Information & Training Centre 

 

  

 2003التقرير السنوي ألنشطة المركز 

 

 أوال:الدورات التدريبية

 التاريخ المكان البيان #

لدورة التدريبية الثالثة لضباط الشرطة في مجال حقوق ا 1

 اإلنسان
 19/02/2003-17 تعز

الدورة التدريبية للعاملين في مجال اإلعالم المسموع  2

 والمرئي
 19/03/2003 

 24/03/2003-22  دورة تدريبية حول المرأة والمشاركة السياسية 3

ربية ية حول تعليم لغة برايل لطالب التتدريبالدورة ال 4
 29/08/2003-18 تعز الخاصة

 5/09/2003-3 تعز الدورة الرابعة لضباط الشرطة في مجال حقوق اإلنسان 5

 12/12/2003-6 صنعاء اإلنسانالدروة العربية الثالثة في مجال حقوق  6



الدورة العربية الخاصة بالمعلمين في مجال حقوق  7

االنسان بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق االنسان/ 

 البرنامج الكندي للتنمية 

 28/05/2003-26 صنعاء

 30/08/2003-18 صنعاء الدورة الخاصة بالمعلمين في مجال حقوق اإلنسان 8

 ثالثا : ورش عمل  : 

1 
 03/03/2003 تعز ورشة عمل لجنة المناصرة لقضايا حقوق اإلنسان

 13/03/2003 تعز ورشة عمل لجنة المناصرة لقضايا حقوق اإلنسان 2

 17/03/2003 تعز ورشة عمل لجنة المناصرة لقضايا حقوق اإلنسان 3

 23/03/2003 عدن ورشة عمل عن المراة والمشاركة السياسية 4

 27/03/2003 تعز لجنة المناصرة لقضايا حقوق اإلنسانورشة عمل  5

ورشة عمل خاصة حول برامج وأنشطة منظمة المجتمع  6
 09/09/2003 تعز المدني بالتعاون مع وفد اإلتحاد األوروبي

ورشة العمل الخاصة بإعادة تشكيل شبكات منظمة العفو  7
 23/09/2003-21 تعز الدولية 

كيفية اعداد التقارير الموازية بالتعاون ورشة العمل الخاصة في  8
 13/10/2003-11 صنعاء مع منتدى الشقائق 

ورشة عمل حول كيفية دعم مشاريع المنظمات الغير  9

حكومية بالتعاون مع صندوق المنح الديمقراطية في 

 واشنطن
 15/10/2003 تعز

ورشة عمل وطنية من اجل يمن بال تعذيب واعمال  10
االقتصادية واالجتماعية بالتعاون مع منتدى الحقوق 

 الشقائق العربي والفدرالية الدولية لحقوق االنسان بفرنسا
 12/12/2003-11 صنعاء

 ثالثا : حلقات نقاش ومحاضرات 

 25/03/2003 تعز حلقة نقاش عن المرأة والمشاركة السياسية 1

 13/04/2003 تعز السياسيةحلقة النقاش الثانية حول المرأة والمشاركة  2

حلقة نقاش حول جدلية العالمية والخصوصية الثقافية  3
 لحقوق اإلنسان

 28/07/2003 تعز

 01/11/2003 تعز حلقة النقاش حول المحكمة الجنائية الدولية  4

ندوة تعريفية وحلقة نقاش عن االستراتيجية الوطنية  5
   للتخفيف من الفقر

  تعز الحق في السكنحلقة النقاش حول  6

  تعز لقاء تضامني مع سامي الشرجبي 7

  تعز تضامن مع حكيمة الشاوي وخديجة بطار 8



حلقة نقاش حول تشكيل لجنة مناصرة لحقوق االنسان في  9

 تعز
 13/03/2003 تعز

حلقة نقاش خاصة بالمشاركة الياسية للمراة في اليمن  10

 بالتعاون مع كونراد ادينارو
 13/04/2003 تعز

 13/09/2003 تعز حلقة نقاش حول شركاء منظمة اوكسفام 12

حلقة نقاش حول اهمية مصادقة بالدنا على انشاء المحكمة  13

 الجنائية الدولية 
 01/11/2003 

مؤتمر دولي حول الحد من سوء استخدام االسلحة   14

 الصغيرة
 14/12/2003-13 صنعاء

 ندوات

اإلنسان ودور مؤسسات المجتمع ندوة اإلعالم لحقوق  1

 21/08/2003 تعز المدني

ندوة التحديات الراهنة أمام الحركة العربية لحقوق  2

 24/08/2003 صنعاء اإلنسان

ندوة خاصة حول اإلصالح القضائي لحقوق اإلنسان  3

 01/09/2003 صنعاء بالتعاون مع منتدى الشقائق العربي لحقوق اإلنسان

 25/09/2003 تعز ثقافة وألعاب الطفلندوة حول  4

 25/10/2003 تعز ندوة عن المشاركة السياسية للمرأة 5

الندوة األولى عن المحكمة الجنائية الدولية بالتعاون مع  6

 10/11/2003 صنعاء منتدى الشقائق

 10/12/2003 صنعاء العالمي لحقوق اإلنسان نندوة عن مكانة اإلعال 7

حول مكانة االعالن العالمي لحقوق االنسان ندوة وطنية  8

في التشريعات الوطنية والدولية بالتعاون مع مركز اعالم 

 االمم المتحدة في صنعاء
 صنعاء

12/12/2003 

 26/02/2003  لحقوق اإلنسان  الندوة الوطنية 9

ندوة عن كيفية تفعيل دور المحامين في حماية حقوق  10

 تعز اإلنسان
13/03/2003 

ندوة خاصة بالمشاركة الياسية للمراة في اليمن بالتعاون  11

 مع كونراد ادينارو
 19/02/2003-18 عدن

 رابعا: مشاركات داخلية : 

المشاركة والحضور في حفل تدشين عرض  1

الفيلم الوثائقي الخاص بالمعاقين ذوي 

 االحتياجات الخاصة

 تعز
13/01/2003 

تدشين أعمال ديا   والحضور في حفلالمشاركة  2

 الفرنسية وعرض لالعمال المستقبلية
 تعز

25/01/2003 



المشاركة في حلقة نقاش عن األمية القانونية   3

 وانعكاسها على الحقوق والحريات
 09/01/2003 صنعاء

التدريب في إدماج الطالب المهمشين في  4

 المجتمع

 20/01/2003 تعز

الدورة التدريبية الثالثة لتدريب  المشاركة في  5

المدربين على دليل مناهضة العنف ضد المرأة 

 )أوكسفام(
 23/02/2003 صنعاء

المشاركة في ورشة العمل إلعداد التقرير  6

الخاص لوضع المرأة في اليمن لتقديمه في 

 -المؤتمر االقليمي لمناهضة العنف ضد المرأة 

 القاهرة

 25/02/2003 صنعاء

المشاركة في ورشة عمل حول واقع جنوح  7

 االحداث في اليمن 
 18/03/2003 عدن

حضور افتتاح ندوة دورة االعالميات ورائدة  8

 العمل السياسي في االنتخابات النيابية القادمة 
 04/01/2003 

 رابعا: مشاركات خارجية : 

حول مواجهة ظاهرة العنف ضد  رحلة دراسة 1

 المرأة
 07/01/2003 المغرب

 18/01/2003 القاهرة الميثاق العربي لحقوق اإلنسان تحديث 2

التحديث للميثاق العربي لحقوق  إقامة ندوة 3

اإلنسان بالتعاون مع البرنامج العربي لنشطاء 

 اإلنسان حقوق

 القاهرة

18-20/01/2003 

 19/01/2003 القاهرة اإلعالم وحقوق الالجئين ندوة عن 4

العربية الدولية حول مكانة حقوق اإلنسان  الندوة 5

 الثانوي في المناهج والكتب المدرسية للتعليم
 27/02/2003 المغرب

تدريبية للمحامين في مجال التثقيف  دورة 6

 القانوني الخاص بالمحاكمة العاجلة
 24/02/2003 المغرب

 25/02/2003 عمان األسلحة الخفيفة ورشة عمل 7

مؤتمر المرأة والمشاركة السياسية  المشاركة في 8

 القانونية 
 7/05/2003-5 القاهرة

 20/05/2003-17 عمان ورشة عن المحكمة الجنائية الدولية  المشاركة في 9

 25/06/2003-2 امريكا برنامج الزائر الدولي المشاركة في 10

 28/07/2003-5 امريكا برنامج الزائر الدولي المشاركة في 11

 25/07/2003-19 تونس ورشة عنبتاوي المشاركة في 12

مؤتمر األمم المتحدة حول الحد من  المشاركة في 13

 سؤ استخدام االسلحة الصغيرة
 22/12/2003-21 القاهرة

 سادساً : الزيارات



زيارة بعض المنظمات ومعرفة طريقة العمل  1
 واألنشطة

 04/01/2003 تعز

لالطالع على األنشطة المشتركة ومعرفة زيارة  2
البرامج المستقبلية ) مسئول برامج الشرق 

األوسط وشمال افريقيا لبرنامج المنح 
 -واشنطن -الديمقراطية 

 18/01/2003 تعز

زيارة لمناقشة المشاريع المستقبلية المشتركة )  3
 زيارة من شبكة االرض والسكن بالقاهرة (

 18/01/2003 تعز

المشتركة   زيارة لمناقشة المشاريع المستقبلية 4
والتعرف على انشطة المركز ) وفد االتحاد  

 (-صنعاء  -األوروبي 

 28/01/2003 تعز

زيارة وفد من منظمة العفو الدولية ) األمانة   5
 الدولية مكتب الشرق األوسط وشمال افريقيا (

  

 خامسا : المطبوعات :الكتب

 مجموعة مؤلفين -المشاركة السياسية للمرأة اليمنية كتاب  1

 تحرير عز الدين سعيد

 2003ابريل 

 2003 ) الهام العاقل(التفتيش في قانون اإلجراءات الجزائية اليمني 2

 (أ/ عالء قاعود )لجنة القضاء على التمييز العنصري 3

 

2003 

 2003 دليل المرشح 4

 2003 السياسية للمرأةبوستر عن المشاركة  5

 2003 بوستر عن الحد من سؤ استخدام االسلحة الصغيرة 6

 2003 نشرة المحكمة الجنائية الدولية )عددان ( 7

 2003 أعداد( 3نشرة الشبكة الخاصة بالحد من سؤ استخدام االسلحة ) 8

 2003 عدد( 12)2003الملف الصحفي لعام  9

 مجلة حقوقنا 

 2003ابريل  الخامس عشرالعدد  1

 2003ديسمبر  العدد السادس عشر 2

 

 

 

 

 

 



 2004تقرير  •

والتـأهيل لحقوق اإلنسـانمـركز المعــلومـات    – 

 تعـز 
Taiz  - Human Rights Information & Training Centre    

 

 2004التقرير السنوي ألنشطة المركز 

 

 أوال: الدورات التدريبية
 الزمان  المكان البيان #

دورة تدريبية خاصة بالحفيين في مجال حقوق اإلنسان/  1

الديمقراطية / مركز التدريب  بالتعاون مع برنامج المنح 

 والتأهيل اإلعالمي / ومركز إعالم األمم المتحدة 

 صنعاء

2-13/03/2004 

 13/03/2004 عدن الدورة التدريبية الخاصة بالمعلمين في مجال حقوق اإلنسان 2

 28/04/2004-17 تعز دورة تدريبية في مجال اإلسعافات األولية للفئات األشد فقرا  3

دورة تدريبية حول المحكمة الجنائية الدولية / بالتعاون مع  4

مركز عدالة لدراسات حقوق اإلنسان والمركز اإلقليمي لألمن 

 اإلنساني األردن

 16/05/2004-15 االردن

الخاصة بتدريب المدربين في مجال فض الدورة التدريبية  5

 النزاعات

 تعز
11-14/07/2004 

 22/08/2004-12 تعز الدورة التريبية الخاصة بالمعلمين في مجال حقوق االنسان 6

الدورة التدريبية الخاصة بالحقوق القانونية والمدنية والسياسية  7

 والصحة اإلنجابية / بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة 

 تعز
19-22/10/2004 

الدورة التدريبية الخاصة بالتخطيط المجتمعي بالتعاون مع /  8

 معهد الملكة زين الشرف باألردن

 عدن
28/10-2/10/2004 

دولة عربية (   11الدورة العربية الرابعة لحقوق االنسان )  9

 بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور

 8/10/2004-3 عدن

 ثانيا الندوات
ندوة خاصة بإصدار أول دليل للمنظمات غير الحكومية في  1

 اليمن
 صنعاء

28//2/2004 

والخليج الندوة اإلقليمية الخاصة بالمجتمع المدني في الجزيرة  2

 تحديات الواقع وآفاق المستقبل
 5/05/2004-4 تعز

ندوة حول العالقة بين منظمات المجتمع المدني العاملة في  3

مجال حقوق اإلنسان والمؤسسات الرسمية / بالتعاون مع 

 وزارة حقوق اإلنسان / البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة

 10/10/2004-9 عدن

ندوة خاصة بدور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق أهداف  4

األلفية  بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية ) 

نوقشت مبادرة خاصة بإنشاء تحالف وطني لمنتدى اجتماعي 

 صنعاء
1-2/12/2004 



 

 

 

يمني  ورؤية تمثل اليمن لتقديمه الى لمنتدى االجتماعي 

 2005العالمي الذي عقد في البرازيل في فبراير 

 تثالثا حلقات نقاش ومؤتمرا 

حلقة نقاش خاصة بدور نقابة الصحافيين اليمنيين في تطوير  1

 المهنة وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان في المجتمع

 عدن
15/02/2004 

حلقة نقاش حول دور نقابة المحامين في تعزيز قيم الديمقراطية  2

 11/02/2004 تعز منتدى الحوار الشهري (وحقوق اإلنسان ) 

لقاء تشاوري لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال  3

حقوق اإلنسان بالتعاون مع البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة / 

 اليمن

 06/07/2004 تعز

االحتفال الخاص بيوم العدالة العالمي بالتعاون مع / مركز  4

اإلنسان / مجموعة القانون الدولي / عدالة لدراسات حقوق 

المركز اإلقليمي لألمن اإلنساني باألردن / المعهد الدبلوماسي 

 األردني

 17/07/2004 االردن

ملتقى حوار حول حرية الرأي والتعبير في الوطن العربي /  5

بالتعاون مع نقابة المحامين والصحفيين اليمنيين ) منتدى 

 الحوار الشهري (

 صنعاء
26/10/2004 

 رابعا ورش العمل:
 08/08/2004 تعز ورشة عمل خاصة بأعضاء أندية حقوق اإلنسان 1

ورشة عمل حول موضوع منظومة عربية لحماية حقوق  2

اإلنسان في الوطن العربي بالتعاون مع / المفوضية السامية 

العليا لحقوق اإلنسان / المعهد العربي لحقوق اإلنسان  ) صدر 

توصيات  نداء عدن بإنشاء محكمة عربية خاصة بحقوق عنها 

 اإلنسان (

 7/10/2004-6 عدن

  أنشطة أخرى

تدشين المرحلة الثانية من البرنامج الخاص بتقديم العون  3

 القضائي و اإلشارد القانوني
 تعز

 2004يناير 

منح مركز المعلومات عضوية الفيدرالية الدولية لحقوق  4

 االنسان 

 
 2004يناير 

 2004مارس   منح المركز الصفة االستشارية في األمم المتحدة  5

 االصدرارات اوال الكتب
 2004 نحو تحديث الميثاق العربي لحقوق اإلنسان تحرير عزالدين االصبحي 1

 2004 المحكمة الجنائية الدولية الجزء األول مراحل تحديد البنية القانونية احمد الحميدي  2

نطاق صالحية مأموري الضبط القضائي في مباشرة اجراء القبض على المتهم في  3

 حاالت الجريمة المشهودة" المشروعية والبطالن" القاضي عبدالسالم مقبل 

2004 

 ثانيا مجلة حقوقنا
 2004اغسطس  العدد السابع عشر  1



 

 2005تقرير  •

 تعـز  – مـركز المعــلومـات والتـأهيل لحقوق اإلنسـان 
Taiz - Human Rights Information & Training Center 

 
 

2005التقرير السنوي ألنشطة المركز   

 

 أوال: الدورات التدريبية
 الزمان المكان البيان #

الدورة الخاصة بتدريب المدربين في مجال حقوق اإلنسان  1

لضباط الشرطة ./ بالتعاون مع السفارة البريطانية بصنعاء/ 

اإلنمائي لألمم المتحدة / وزارة الداخلية / وزارة البرنامج 

 حقوق اإلنسان

 تعز

23/3-1/4/5200  

الدورة التدريبية األولى الخاصة بضباط الشرطة في مجال  2

حقوق اإلنسان ./ بالتعاون مع السفارة البريطانية بصنعاء/ 

البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة / وزارة الداخلية / وزارة 

اإلنسانحقوق   

 صنعاء

24-26/04/5200  

الدورة التدريبية الثانية الخاصة بضباط الشرطة في مجال  3

حقوق اإلنسان ./ بالتعاون مع السفارة البريطانية بصنعاء/ 

البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة / وزارة الداخلية / وزارة 

 حقوق اإلنسان

15/06/5200-13 عدن  

الثالثة الخاصة بضباط الشرطة في مجال الدورة التدريبية  4

حقوق اإلنسان ./ بالتعاون مع السفارة البريطانية بصنعاء/ 

البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة / وزارة الداخلية / وزارة 

 حقوق اإلنسان

4/07/5200-2 عمران  

الدورة التدريبية الرابعة الخاصة بضباط الشرطة في مجال  5

بالتعاون مع السفارة البريطانية بصنعاء/ حقوق اإلنسان ./ 

البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة / وزارة الداخلية / وزارة 

 حقوق اإلنسان

 ذمار

30/7-1/8/5200  

الدورة التدريبية الخاصة بالمعلمين في مجال حقوق اإلنسان )  6

 مشرفي أندية حقوق اإلنسان في المدارس (

 تعز
7-9/08/5200  

الدورة التدريبية الخامسة الخاصة بضباط الشرطة في مجال  7

حقوق اإلنسان ./ بالتعاون مع السفارة البريطانية بصنعاء/ 

البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة / وزارة الداخلية / وزارة 

 حقوق اإلنسان

 الحديدة 

9-11/08/5200  

الدورة التدريبية السادسة الخاصة بضباط الشرطة في مجال  8

قوق اإلنسان ./ بالتعاون مع السفارة البريطانية بصنعاء/ ح

 اب
14-16/08/5200  



البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة / وزارة الداخلية / وزارة 

 حقوق اإلنسان

الدورة التدريبية السابعة الخاصة بضباط الشرطة في مجال  9

بصنعاء/ حقوق اإلنسان ./ بالتعاون مع السفارة البريطانية 

البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة / وزارة الداخلية / وزارة 

 حقوق اإلنسان

30/08/5200-28 حضرموت  

الدورة التدريبية الثامنة الخاصة بضباط الشرطة في مجال  10

./ بالتعاون مع السفارة البريطانية بصنعاء/ حقوق اإلنسان 

الداخلية / وزارة البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة / وزارة 

 حقوق اإلنسان

14/09/5200-13 صنعاء  

الدورة العربية الخامسة في مجال حقوق اإلنسان / بالتعاون مع  11

 كنوراد اديناور

 صنعاء
12-18-10/5200  

الدورة العربية  الخاصة بتطوير المنظمات غير الحكومية  12

اليمن (./ بالتعاون مع مؤسسة  –وتدريب المدربين ) العراق 

 المنح الديمقراطية 

 صنعاء

 عدن

2/11-13/12/5200  

 ثانيا ورش العمل
ورشة العمل اإلقليمية حول خطورة انتشار األسلحة الصغيرة /  1

ايانسا / والمنظمة البريطانية كسر الطلقة / بالتعاون مع منظمة 

 وجمعية حركة السالم الدائم بلبنان 

 لبنان

29-31/01/5200  

ورشة عمل خاصة لطالبات نادي حقوق اإلنسان حول المفاهيم  2

 األساسية لحقوق اإلنسان ) أندية حقوق اإلنسان

 تعز
13/04/5200  

ورشة عمل للشباب حول حقوق اإلنسان ) ضمن برنامج  3

 التربية على حقوق اإلنسان (  

 تعز
05/05/5200  

ورشة عمل خاصة بطالبات أندية حقوق اإلنسان حول مفاهيم  4

 حقوق اإلنسان 

 تعز
16/05/2005  

ورشة عمل خاصة ب لجان مناصرة حقوق اإلنسان ) في  5

الخاص بالتوعية القانونية لحقوق المرأة(  جإطار البرنام

 بالتعاون مع نقابة المحامين 

06/06/5200 تعز  

ورشة عمل خاصة ب لجان مناصرة حقوق اإلنسان ) في  6

الخاص بالتوعية القانونية لحقوق المرأة(  جإطار البرنام

 بالتعاون مع نقابة المحامين

 عدن

07/06/5200  

االحتياجات التدريبية ودورها في ورشة عمل خاصة بتحديد  7

 رفع كفاءة ومستوى برنامج التربية على حقوق اإلنسان

 تعز
26/06/5200  

ورشة عمل حول ترسيخ الوعي القانوني وأهمية المساعدة  8

اإلنمائي لألمم المتحدة  جالقانونية / بالتعاون مع البرنام  

 عدن
16-18/07/5200  

القانوني وأهمية المساعدة ورشة عمل حول ترسيخ الوعي  9

اإلنمائي لألمم المتحدة  جالقانونية / بالتعاون مع البرنام

 ومشروع قطاع العدالة

3/08/5200-2 صنعاء  

ورشة العمل الخاصة بترسيخ الوعي القانوني وأهمية المساعدة  10

 القانونية / بالتعاون مع البرنامج الكندي لتنمية الجهود الذاتية 

07/09/5200 صنعاء  



 مشاركات خارجية
 التاريخ  المكان  النشاط  م

 02/02/2005 لندن  -تأسيس المجموعة العربية للرقابة واألداء اإلعالمي في االنتخابات  

 7/02/2005-6 تركيا    –المرأة والمشاركة السياسية   –ندوة أسطنمبول  

 والتغيير في العالم العربي اإلصالحللجنة المتابعة لشبكة   األولاالجتماع  
 ي د.عبدا لباق

 األردن  -
11/02/2005 

 02/2005/ 19-17 المغرب   -من اإلصالح في العالم العربي (  نالمنتدى ) حصيلة عامي 

 02/2005/ 19-18  سالم   يأ.عبدا لقو  –اجتماع هاني الحوراني  

 02/2005/ 24 بيروت   -مؤتمر الدولي لحد سؤ استخدام األسلحة الصغيرة   

المؤتمر اإلقليمي الثاني "برنامج تعزيز حكم القانون في بعض الدول   
 العربية مشروع تحديث النيابات العامة". 

 الرباط  –
24-25 /02/2005 

 ثالثا الندوات
ندوة عن : التقرير الوطني  حول وضع المرأة في اليمن) بيجن  1

( / بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة  10+   

 

 تعز

01/01/5200  

الندوة الخاصة حول مساهمة المجتمع المدني في التحول  2

ديمقراطي في البلدان العربية / بالتعاون مع مؤسسة بيت  ال

 الحرية / و اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان القطرية 

 قطر

4-5/01/5200  

الندوة اإلقليمية الخاصة بدور المجتمع المدني في التحوالت  3

الديمقراطية  الراهنة ) في إطار البرنامج الدولي لدعم حوار 

 dadالديمقراطية 

16/08/5200-15 صنعاء  

ندوة حول مبدأ السيادة وحقوق اإلنسان )  على هامش الدورة  4

 العربية الخامسة لحقوق اإلنسان (

 صنعاء
 

12/10/5200 تعز ندوة خاصة حول عمل المرأة في المجالين القانوني والقضائي 5  

 رابعا حلقات نقاش ومؤتمرات
حلقة نقاش حول هموم منظمات المجتمع المدني وتطلعاتها في  1

 تعز / بالتعاون مع السفارة الهولندية

21/06/5200 تعز  

األوسط / الحوار الديمقراطي ومبادرة الشراكة في الشرق  2

 منتدى الحوار

16/11/5200 تعز  

30/11/5200 عدن حلقة نقاش حول برنامج تعزيز الحوار الديمقراطي  3  

 أنشطة أخرى 
تدشين برنامج التوعية القانونية لحقوق المرأة ودعم حقوق  1

اإلنسان ) تشكيل لجان داعمة للمحاكمات العادلة / لجان 

 مناصرة 

 تعز

 صنعاء

 عدن

5200يونيو   

المؤتمر اإلقليمي حول التحوالت الديمقراطية ودور المجتمع  2

المدني ... نظرة للمستقبل ) نتج عنه تأسيس منتدى الحوار 

 الديمقراطي العربي 

 

5200سبتمبر   

12/11/5200-11 البحرين قمة منتدى المستقبل / البحرين   3  

5200ديسمبر   المشاركة في إنشاء شبكة الديمقراطيين العرب في المغرب  4  

16/04/5200-13 عدن زيارة طالب أندية حقوق اإلنسان إلى محافظة عدن 5  



المشاركة في الدورة التدريبية لمناقشة التقارير حول أوضاع السجون  
 العربية أ. غازي السامعي 

 27/02/2005-25 القاهرة  -

 03/2005/ 6-4 قطر  المؤتمر الثاني ) تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان (   

 5/04/2005-2 قطر  أ. عز الدين االصبحي–المؤتمر الدولي الخاص بثقافة حقوق اإلنسان  

 02/02/2005 تركيا  عرفات الرفيد(  -المرأة والمشاركة في الحياة العامة )أ. يوسف أبو راس 

  عمان  العربي للرقابة على االنتخابات ) غازي السامعي( تأسيس مرصد العالم  

 الزيارات   م
 05/02/2005 من السفارة االمريكية  –كريشا تومس  1

 24/02/2005 من السفارة االمريكية  –كريشا تومس  2

 22/05/2005 وفد من مبادرة الشرق اوسطية ميبي  3

  أ. عبدالقادر حاتم  وكيل محافظ محافظة تعز   4

  البرنامج الكندي للتنمية ايميلي كنج و فوائد الجوهري  5

  وفد من ند عبدالوهاب الكبسي ودالل حسن  6

  لندا دحدح  IREXوفد من  7

 إصدارات المركز أوال الكتب 
 2005 المحكمة الجنائية الدولية "الجزء الثاني العوامل المحددة لدور المحكمة الجنائية الدولية احمد الحميدي  1

 2005 مدى انطباق الشرعية على نظام العقوالت الدولية محمد عبدالرحمن الذاري  2

 2005 جدار غير شرعي عالء قاعود  3

  من اجل تعزيز الحوار الديمقراطي   4

5   

 ثانيا مجلة حقوقنا 
 العدد الثامن عشر   1

 
 2005أغسطس 

 العدد التاسع عشر   2
 

 2005نوفمبر 

 

 

 

 

 

 

 

 2006تقرير  •

 تعـز  – مـركز المعــلومـات والتـأهيل لحقوق اإلنسـان 
Taiz - Human Rights Information & Training Center 

 

 

2006التقرير السنوي ألنشطة المركز   
 

 أوال: الدورات التدريبية 



 الزمان  المكان البيان #

دورة تدريب المدربين الخاصة بالتوعية االنتخابية بالتعاون مع / اللجنة  1

 العليا لالنتخابات . 

 تعز 
17-18/04/2006 

بالتعاون مع البرنامج  الدورة العربية الثالثة الخاصة بتدريب المدربين /  2

 الكندي للتنمية . 

 28/06/2006-12 صنعاء 

الدورة التدريبية الخاصة بمراقبة وسائل االعالم أثناء االنتخابات   3

 الرئاسية

 8/08/2006-1 صنعاء 

 13/08/2006-12 تعز  الدورة التدريبية الخاصة في مجال حقوق االنسان 4

حقوق االنسان لدول الجزيرة والخليج /  الدورة التدريبية الخاصة بمجال  5

 بالتعاون مع الجمعية البحرينية لحقوق االنسان

 البحرين
5-7/11/2006 

الدورة التدريبية الخاصة بالحماية القانونية لإلعالميين والمحاميين /   6

يالتعاون مع مركز حماية حرية الصحفيين باالردن ومجلس األبحاث  

 والتبادل الدولي 

 عدن

20-22/11/2006 

 ثانيا ورش العمل

 19/02/2006-18 صنعاء  ورشة عمل حول تقييم برنامج الشرطة في مجال حقوق اإلنسان 1

ورشة عمل حول اإلعالم ودوره في التحول الديمقراطي بالتعاون مع /   2

 dadبرنامج التحول الديمقراطي 
 صنعاء 

11/03/2006 

ورشة عمل خاصة حول : أولويات المجتمع المدني في دعم اإلعالم /   3

بالتعاون مع مركز حماية وحرية الصحافيين األردن/ ومجلس األبحاث  

 والتبادل الدولي

 صنعاء 

25/07/2006 

 ثالثا الندوات 

الندوة الخاصة بالموقف القانوني واالجتماعي من ظاهرة االختطاف في   1

 اليمن

 05/01/2006 تعز 

ندوة حول التحوالت الديمقراطية في الشرق األوسط ودور المجتمع   2

 المدني ) ضمن المنتدى العالمي للديمقراطية

 تركيا 
2-5/05/2006 

 14/05/2006 تعز  ندوة مبادرة الشراكة الشرق أوسطية 3

الندوة الخاصة حول تنظيم أداء وسائل االعالم أثناء االنتخابات الرئاسية   4

 اليمنية / بالتعاون مع المنظمة الدولية لدعم االعالم الدنمارك

 صنعاء  
01/08/2006 

االصالح السياسي في دول الندوة الخاصة بدور المجتمع المدني في  5

 الجزيرة والخليج

 8/11/2006-7 البحرين

ندوة خاصة بدور المجتمع المدني في صنع التحوالت الديمقراطية في   1

 المنطقة

 عمان
27/11/2006 

 رابعا حلقات نقاش ومؤتمرات 



 

 المشاركات المحلية 

 الفترة مكان النشاط الموضوع م

 03/01/2006 صنعاء  2006افتتاح الدورة التدريبية االولى لمرشحات المجالس المحلية  1

 1/3/2006-28/2 صنعاء  لحملة التوعية االنتخابية حفل تدشين والدورة التدريبة  2

 07/0/20063 صنعاء  ورشة عمل حول التواصل مع المانحين 3

حلقة نقاش حول مجلس حقوق اإلنسان: إحدى اليات اصالح االمم   4
 المتحده

 09/30/2006 صنعاء 

حلقة نقاش عن حقوق الطفل في دار رعاية األحداث / بالتعاون مع   1

 رعاية اإلحداثمجلس إدارة 

 23/01/2006 تعز 

اليوم الدراسي المفتوح في جامعة تعز بالتعاون مع اللجنة العليا  2

 لالنتخابات ) في إطار أندية الديمقراطية وحقوق اإلنسان( 

 11/04/2006 تعز 

اليوم الدراسي المفتوح في جامعة إب  بالتعاون مع اللجنة العليا  3

 أندية الديمقراطية وحقوق اإلنسان( لالنتخابات ) في إطار 

 اب 
20/04/2006 

اليوم الدراسي المفتوح في جامعة الحديدة بالتعاون مع اللجنة العليا   4

 لالنتخابات ) في إطار أندية الديمقراطية وحقوق اإلنسان( 

 الحديدة
22/04/2006 

الشهري  حلقة نقاش  حول دعم حرية التعبير في اليمن ) منتدى الحوار  5

) 

 19/07/2006 صنعاء 

حلقة نقاش حول العون القانوني لدعم الحريات الصحفية م بالتعاون مع  6

مركز االبحاث والتبادل الدولي ) ايركس( ومركز حماية وحرية 

 الصحافيين االردن

 8/10/2006 صنعاء 

حلقة نقاش حول قانون الصحافة والمطبوعات/ بالتعاون مع مركز   7

وحرية الصحفيين االردن ومجلس االبحاث والتبادل الدولي   حماية 

 ومركز حرية االعالم في الشرق األوسط وشمال أفريقيا المغرب

 عدن

18-19/11/2006 

 انشطة اخرى 

اإلعالن عن مسابقة في القصة القصيرة ضمن برنامج الفن من اجل  1

 أيانسا(التغيير التي أطلقتها حملة الحد من األسلحة ) 

 يناير  تعز 

 26/04/2006 تعز  كأس الديمقراطية وحقوق اإلنسان لكرة الطائرة للفتيات )   2

ضمن برنامج بطولة الديمقراطية وحقوق االنسان ) لقاء فريق مدرسة  3

الفاروق ومدرسة ثانوية تعز في لقاء كروي / بالتعاون مع اتحد 

 الرياضة للجميع 

 تعز 

29/03/2006 

بيان صحفي بمناسبة األسبوع العالمي للعمل ضد انتشار األسلحة  4

 الصغيرة 

 
22/05/2006 

إجتماع المنظمات غير الحكومية الشركاء في برنامج دادمع الشركاء   5

 من تركيا وإيطاليا

 صنعاء 
03/11/2006 

 19/9/2006-23/8 صنعاء  الرقابة على أداء وسائل االعالم أثناء االنتخابات الرئاسية والمحلية  6



دورة تدريبية حول الضوابط المالية لمحاسبي المنظمات المشاركة في   5
 التوعية االنتخابية لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين

 20064//04/0 صنعاء 

حفل تدشين مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين وافتتاح الدورة  6
 التدريبية للجان اإلشرافية واألساسية

 08/04/2006 صنعاء 

 19/4/2006-15/4 صنعاء  تدريب في مهارات ادارة الشبكات 7

نقاش حول تقرير الخارجية االمريكية لحقوق االنسان في اليمن  حلقة  8
 2005للعام

 19/04/2006 صنعاء 

استعراض اهم مخرجات المشاركة في بيروت واعداد خطة عمل  9
 لالنشطة الوطنية في اطار النداء لمكافحة الفقر في اليمن

 23/4/2006 صنعاء 

والمراقبة والتحليل في مجال حقوق الدورة التدريبة حول التقصي  10
االنسان وورشة عمل التخطيط والتنسيق بين الراصدين في مجال حقوق  

 االنسان

 8/6/2006-4/6 صنعاء 

 03/07/2006 صنعاء  النداء العالمي لمكافحة الفقر  11

 11/07/2006 صنعاء  اللقاء التشاوري الخاصة بانشطة االجندة الوطنية لمكافحة الفقر  12

 17/7/2006 صنعاء  مناقشة تقرير السيداو 13

 18/7/2006-17/7 صنعاء  مناقشة اتفاقية حقوق الطفل 14

 26/7/2006-22/7 صنعاء  الدورة التدريبية االولى حول آليات التصدي النتهاكات حقوق االنسان 15

 3/08/2006 صنعاء  حملة لتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني 16

 8/8/2006-5/8 صنعاء  الثانية في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق االنسان الكترونيا الدورة  17

 15/8/2006-12/8 صنعاء  دورة تديبية متخصصة فيمجال تقنية اعداد التقارير حول حقوق االنسان 18

 20068//24-21/8 صنعاء  دورة المحاسبة لغير المحاسبين  19

الشباب والتعاون مع ايفس والمدرسة  اجتماع مشروع رفع الوعي بين   20
 الديمقراطية

 09/2006 /30 صنعاء 

فعاليات اللقاء الوطني االول لتقييم االثار التنموية واالنسانية لعمليات   21
 التعامل مع االلغام في الجمهورية اليمنية

 7/11/2006-6/11 صنعاء 

 12/11/2006 صنعاء  تدريب في حقوق االنسان في اليمن   22

لورشة الوطنية حلو خطة عمل البرنامج القطري لصندوق االمم  ا 23
 المتحده للسكان

 21/11/2006 صنعاء 

اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة الخاصة بانشطة النداء العالمي لمكافحة   24
 الفقر

 4/12/2006 صنعاء 

حفل تكريم المشاركين في دورة بناء قدرات المتطوعين في مؤسسة  25
 المدني وتوزيع شهائد تكريم للمتطوعينالمجتمع 

 6/12/2006 صنعاء 

 7/12/2006 صنعاء  تقرير التنمية البشرية 26

 11/12/2006 صنعاء  اصدار التقرير النهائي لرصد وسائل االعالم اثناء االنتخابات  27

 14/12/2006 صنعاء  ندوة الصحافة في اليمن هامش يضيق ام افق يتسع 28

 14/12/2006 صنعاء  السفارة االمريكية في منزل المساعد نبيل خوري اجتماع مع  29

 16/12/2006 صنعاء  ندوة القانون الدولي االنساني 30

 17/12/2006 صنعاء  حفل افتتاح اللقاء االقليمي لمنسقي شبكة تكامل الشبابية العربية 31

 21/2/2006 صنعاء  مائدة مستديرة حول التسامح وتاريخ السود االمريكان  32

 11/12/2006 صنعاء  اجتماع الهيئة االستشارية لورزاة حقوق االنسان 33

 20/8/2006 صنعاء  تدريب عن لجان المناصرة ودور المنظمات غير الحكومية 34

 21/9/2006 صنعاء  المؤتمر الصحفي لتقرير االتحاد االوربي 35

 المشاركات الخارجية 

 الفترة النشاطمكان  الموضوع م

 11/2 األردن االجتماع األول للجنة المتابعة لشبكة اإلصالح والتغيير في العالم العربي  1

المنتدى المدني الموازي للقمة العربية المنتدى تحت عنوان "حصيلة  2
 عامين من اإلصالح في العالم العربي" 

 19/2-17/2 الرباط



تجارة األسلحة )آن األوان لعقد اتفاقية  ورشة عمل لعقد اتفاقية لتنظيم  3
 من اجل تنظيم تجارة األسلحة(

 4/6-3/6 القاهرة

الحملة اإلقليمية لرفع التحفظات واالنضمام الى البروتوكول االختياري   4
 الملحق باتفاقية السيداو )الشرق األوسط وشمال افريقيا( 

 11/6-8/6 المغرب

مشاركة في صنع القرار في  ورشة عمل خاصة بالشباب وإشكالية ال 5
 المنطقة العربية

 7/12-4/12 لبنان

 10/12-7/12 األردن اللقاء التأسيسي األول للشبكة العربية للديمقراطية 6

 

 مكان الزيارة القائم بالزيارة  التاريخ غرض الزيارة م

روبن بـيري، الـمحـــامين االمريكـــان +  3/2 تعريف بالمركز ونشاطه 1
 الهندياكرم 

 المركز

ــي، وزارة  DAD 21/2تعريف بالمركز ومناقشة حول برنامج  2 ــفير الدكتور احمد الوحيش الس
 الخارجية

 المركز

 المركز كيشا تومس 1/3 تعريف بالمركز وبرامجه 3

تعريف بالمركز وانشــــطته وخصــــوصــــا برامج  4
 المتعلقة بالشرطة

 المركز وفد بريطاني 11/3

 المركز نيكول، تيسيف االيطالية DAD 11/3 – 12/3مناقشة حول برنامج  5

ــيف+د.  DAD 15/3مناقشة حول برنامج  6 ــف+جانلوكا، تيســ نيكول، تيســ
 الوحيشي، وزارة الخارجية

 المركز

تعـارف بين المركز وشـــــركـاء من اجـل التغيير  7
 الديمقراطي

 المركز مايكل لوتز 6/4

 المركز اللجنة الوطنية للمراه 12/6 تعارف وتعاون  8

منظمـة العفو -دينـا المـامون، قرشـــــاب 27/6 تعارف 9
 الدولية

 المركز

 المركز لورا، ميبي 28/6 تعارف  10

 السفارة اليابانية أ.عزالدين+أ.يوسف 9/7 تعارف وبرامج المركز 11*

ة  17/7 تعريف بانشطة المركز 12 احـث ة ايغس، ـب دى منظـم ل ـل ة تعـم انـي الـم
 امريكية

 المركز

 امديست صابرينه فيبر، امديست 19/7 تعارف 13*

 المركز كرستين+ليندا، منظمة ايركس 24/7 تعارف ومناقشة برامج 14

 المركز مارتينا، باحثة سويسريه 25/7 تعارف ومعلومات عن االسحلة 15

 المركز االقتصادي االمريكي ومساعدهالملحق  21/8 تعارف وتعريف بنشاط المركز 16

ــة برنامج الرقابة على االعالم اثناء  17 تعارف مناقشـ
 االنتخابات

ي  30/8 حـــاد االوروـب الزو، االـت ـي زيـــب ـم ـي ـج
 للرقابة على انتخابات

 المركز

 المركز زيتا ، السفارة االلمانية 3/9 تعارف وبرامج 18

اثنــاء فترة تعريف ببرنــامج المركز عن الرقــابــة  19
 االنتخابات

ي  19/9 بـــة ـف راـق ـم ـل يـــة ـل رـب ـع وعـــة اـل جــم ـم اـل
 االنتخابات

 المركز

 المركز جيزيت ميالزو، االتحاد االوربي 4/10 مناقشة تقارير االنتخابات 20

تعريف ببرنــامج تنميــة المهــارات للنــاشـــــطــات   21
 والناشطين في مجال حقوق االنسان والديمقراطية

الطوقي، حـنان الحبيشـــــي، مركز ايـمان  11/12
 اللغات العالمي للفتيات

 المركز

ــاركي  17/12 تعريف بالمركز ونشاطه 22 ــدنم ــب ال ــارك والمكت خبراء دنم
 دانميال

 المركز

 المركز امال العزه، اللجنة العليا لالنتخابات 14/6 تعارف وبرامج المركز فيما يخص االنتخابات 23

 اإلصدارات: أوال الكتب 

 2006 البطالن في قانون اإلجراءات الجزائية اليمني د. الهام العاقل  1

 2006  واقع المنظمات الغير حكومية لحقوق اإلنسان د. محمد المخالفي   2

 2006 دراسات في الحماية اإلقليمية لحقوق اإلنسان د. محمد الميداني 3



4  2006 

 ثانيا: مجلة حقوقنا 
 2006يونيو  العدد العشرون  1

 

 

 

 7200تقرير  •

 تعـز  – مـركز المعــلومـات والتـأهيل لحقوق اإلنسـان 
Taiz -  Human Rights Information & Training Center 

 

 

 2007التقرير السنوي ألنشطة المركز 
 

 دورات تدريبية

1 
التدريبية الخاصة بحقوق اإلنسان لمسؤلي إنفاذ القوانين /  الدورة 

 بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان القطرية 
 03/2007/-16-11 قطر 

 23/02/2007-17 عدن الدورة العربية السابعة في مجال حقوق االنسان  2

3 
الدورة التدريبية الخاصة طالب أندية حقوق اإلنسان / جامعة  

 حضرموت 
 16/05/2007 حضرموت 

4 
الدورة التدريبية الخاصة بالمحامين حول الدفاع عن حرية الرأي 

 والتعبير / بالتعاون مع مركز األبحاث والتعاون الدولي 
 31/07/2007 صنعاء 

5 
الدورة التدريبية الخاصة بالمعلمين في مجال حقوق اإلنسان 

 والتواصل اإلنساني 
 2/10/2007-29/9 تعز 

 25/11/2007-20 البحرين  الدورة العربية الثامنة لحقوق االنسان لدول الجزيرة والخليج 6

 ورش عمل

1 
ورشة تدريبية حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

 للمنظمات الغير حكومية في اليمن  
 30/03/2007-21 صنعاء 

2 
ورشة عمل حول تشكيل نادي لحقوق االنسان في جامعة اب 

 ضمن برنامج اندية الديمقراطية وحقوق االنسان 
 14/04/2007 اب 

3 
سان في جامعة الحديدة ورشة عمل حول تاسيس نادي لحقوق االن

 وحول التواصل االنساني 
 21/04/2007 الحديدة 

4 
ورشة عمل ضمن برنامج اندية الديمقراطية وحقوق االنسان 

 حضرموت جامعة العلوم والتكنولوجيا 
 14/05/2007 حضرموت 

5 
الملتقى الشبابي الديمقراطي االول ضمن برنامج الديمقراطية  

 وحقوق االنسان لشباب
 05/08/2007 

 15/09/2007 البحر الميت  ورشة عمل حول التحضير للمنتدى الموازي لمنتدى المستقبل  6

7 
ورشة عمل تدريبية لمعلمي التعليم االساسي حول حقوق االنسان  

 والتواصل االنساني 
 29-30/09/2007 

 29/10/2007 صنعاء  ورشة عمل حول تعزيز تحالف البرلمانيين واالعالميين  8

 20/11/2007-19 صنعاء  ورشة عمل حول واقع المنظمات الغير حكومية في اليمن  9

10 
ورشة عمل حول منتدى منظمات المجتمع المدن الموازي لمنتدى 

 المستقبل الرابع 
 صنعاء 

30/11 -2/12/2007 
 

 ندوات



 20/02/2007 عدن ندوة بعنوان برنامج االصالح الديمقراطي في الوطن العربي 1

 17/05/2007-16 صنعاء  ندوة خاصة بدور المثقف العربي في صنع التحوالت الديمقراطية  2

 17/09/2007  ندوة خاصة بدور البرلمان في تعزيز التحوالت الديمقراطية  3

4 
ندوة حول الوضع الثقافي في مدينة تعز ) منتدى الحوار الشهري 

 ) 
 21/06/2007 تعز 

5 
الموقف القانوني من ظاهرة تعاطي العقاقير العالجية ندوة حول 

 ضمن برنامج منتدى الحوار االسبوعي
 تعز 

07/07/2007 
 

6 
النوة الخاصة ب : الشباب في برامج األحزاب السياسية ) منتدى  

 الحوار 
 19/07/2007 تعز 

 حلقات نقاش ولقاءات

 08/02/2007 صنعاء  الديمقراطية وحقوق االنسان حلقة نقاش حول تدشين برنامج اندية  1

2 
حلقة نقاش حول الشباب واسهاماتهم في االنشطة المجتمعية ضمن  

 برنامج اندية الديمقراطية وحقوق االنسان لشباب 
 10/03/2007 تعز 

3 
حلقة نقاش )يوم جامعي مفتوح ضمن برنامج اندية الديمقراطية  

 اليمنية وحقوق االنسان في الجامعات 
 31/03/2007 تعز 

4 

حلقة نقاش حول برنامج الشراكة بين منظمات المجتمع المدني 
وبرنامج دعم القدرات الوطنية التابعة للبرنامج االنمائي لالمم 

 المتحدة ووزارة حقوق االنسان 

 01/04/2007 

5 

تقييم الشراكة بين منظمات المجتمع المدني ووزارة حقوق اإلنسان  
مج دعم القدرات الوطنية التابع لالمم المتحدة من خالل برنا 

 بوزارة حقوق اإلنسان
 04/04/2007 صنعاء 

6 
حلقة نقاش حول ظاهرة انتشار المرضي العقليين واثرها على 

 المجتمع ضمن برنامج منتدى الحوار الشهري للمركز 
 27/09/2009 تعز 

 08/11/2007 تعز  الوقاية منه حلقة نقاش حول االيدز.... طرق االنتشار.... وكيفية  7

 13/12/2007 عدن حلقة نقاش حول اليوم العالمي لحقوق االنسان  8

   حلقة نقاش حول تدشين برنامج تعزيز حرية التعبير  9

10 
لقاء تضامنيا مع معتقلي جوانتنامو/ بالتعاون مع الهيئة الوطنية  

 للحقوق والحريات 
 28/02/2007 صنعاء 

11 
حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية والمواثيق  محاضرة حول 

 الدولية ألفراد األمن المركزي 
 27/03/2007 تعز 

12 
اجتماع تشاوري للتحضير للمنتدى الموازي المنتدى المستقبل  

 الرابع 
 10/06/2007 صنعاء 

13 
حلقة النقاش األولى حول : احتياجات الشباب في العطلة الصيفية  

 ) منتدى الحوار ( 
 13/07/2007 تعز 

14 
حلقة النقاش الثانية حول : الشباب والعطلة الصيفية ) منتدى 

 الحوار الشهري ( 
 30/07/2007 تعز 

15 
الملتقى الشبابي  الديمقراطي األول / بالتعاون مع برنامج المنح  

 الديمقراطية 
 8/08/2007-5 تعز 

 30/11/2007-2/9 صنعاء  المنتدى الموازي لمنتدى المستقبل الرابع  16

 انشطة اخري

1 

تشكيل أندية الديمقراطية وحقوق اإلنسان ) في سبع جامعات يمنية 
إب  –ذمار  –صنعاء  –حضرموت  –عدن  –تعز  –) الحديدة 

 ) 

 ابريل  

2 

بيان حول إطالق البرنامج الخاص بتعزيز حرية التعبير الذي 
يشمل على تقديم العون القانوني للصحفيين الذين يتعرضون 
للمحاكمات ورفع الدعاوى القضائية بسبب موضوعات تمس 
حرية الرأي والتعبير / بالتعاون مع هود وصحفيات بال قيود 

 والمرصد اليمني ومنتدى اإلعالميات اليمنيات 

 مايو 



 يوليو  األردن  تشكيل لجنة تحضيرية موسعة للنشاط الثقافي في مدينة تعز  3

4 
ورشة التحالف الخاصة بالتحضير للمنتدى الموازي لمنتدى 

 المستقبل  
 سبتمبر  األردن 

 لقاءات 

1 

السفارة الهولندية) ميخائيل الملحق االقتصادي واالعالمي وحقوق 
 االنسان  

 

 22/01/2007 صنعاء 

 22/01/2007 صنعاء  االجتماع  االول لفريق عمل مشروع االستثمار في المستقبل   2

 24/01/2007 صنعاء  السفارة االلمانية مع نائب  السفير ستيفان بوغفالت  3

 24/01/2007 صنعاء  السفارة البريطانية مع مسؤول المشاريع فيلب بول  4

 24/01/2007 صنعاء  السفارة االمريكية مع مسؤولة ميبي جودي هود  5

6 
 

 25/01/2007 صنعاء  لقاء لجنة مكافحة الفقر 

7 
 القاء الثاني لفريق عمل مشروع االستثمار 

 
 12/02/2007 صنعاء 

8 
الكنديه والبرنامج الكندي لتنمية الجهود الذاتية تعارف  الخارجية 

 وتقديم شكر وتقدير 
 صنعاء 

18/02/2007 
 

9 

االجتماع االول للمنظمات الشريكة في برنامج الدفاع وتعزيز  
 حرية التعبير 

 

 صنعاء 
08/04/2007 

 

10 
 االجتماع االول للجنة الدفاع عن حرية التعبير 

 
 صنعاء 

4-5/05/2007 
 

 مشاركات محلية

 05/01/2007 تعز  جلسة افتتاحية المؤتمر المحلي الرابع لدوره االولى  1

2 
 فعالية تضامنية الغالق الجوانتاناموا والمعتقالت السرية 
 تحت شعار"معتقل جوانتاناموا من الرفض الى الصمت" 

 صنعاء 
18/01/2007 

 

3 
 اجتماع لجنة مكافحة الفقر 

 
 25/01/2007 صنعاء 

4 
حفل اختتام البرنامج التدريبي للمحامين الناشئين في مجال حقوق 

 اإلنسان 
 04/02/2007 صنعاء 

 6/02/2007-5 صنعاء  ورشة العمل التدريبية في االستجابة وادارة الكوارث  5

6 
اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة الخاصة بانشطة النداء العالمي 

 لمكافحة الفقر 
 06/02/2007 صنعاء 

 07/02/2007 صنعاء  مكتب البنك الدولي  Business Edgeاجتماع اللقاء التشاوري حول برنامج "  7

 20/02/2007-19 صنعاء فندق موفمبيك ندوة مركز الشرق االدنى وجنوب اسيا للدراسات االستراتيجية  8

9 
 

 19/02/2007 السفير صنعاء منزل  حفل عشاء لتعارف السفارة االمريكية 

10 
التشريعي للمجلس المحلي في اطار التمكين  ندوه االصالح

 السياسي للنساء 
 21/2/2007 صنعاء 

11 
ورشة نقاش التقرير السنوي لحقوق االنسان والديمقراطية في 

 2006اليمن 
 04/03/2007 صنعاء 

12 

االنسان مع اللقاء االول لمعالي الدكتوره هدى البان وزيرة حقوق 
رؤسا وممثلي منظمات المجتمع المدني العامله في مجال حقوق 

 االنسان 

 06/03/2007 صنعاء 

 15/03/2007 صنعاء  حلقة نقاش مسودة تقرير الضل الثاني حول اتفاقية السيداو  13

 
14 

 22/03/2007-21 صنعاء  لقاء ورشة عمل قانون الصحافة 



 22/03/2007-21 صنعاء  الصحافة فعالية ورشة عمل قانون  15

 30/03/2007-21 صنعاء  دورة البناء المؤسسي 16

 25/03/2007 صنعاء  حفل عشاء السفارة االلمانية  18

19 
دورة تدريبية لبرنامج تنمية المهارات للناشطات والناشطين في 

 مجال حقوق االنسان والديمقراطية 
  صنعاء 

20 
التدريبي للمحامين الناشئين في مجال حقوق حفل اختتام البرنامج 

 اإلنسان 
 02/04/2007 صنعاء 

21 

تقييم الشراكة بين منظمات المجتمع المدني ووزارة حقوق اإلنسان  
من خالل برنامج دعم القدرات الوطنية التابع لالمم المتحدة 

 بوزارة حقوق اإلنسان

 04/04/2007 صنعاء 

 05/04/2007 صنعاء  تدشين حملة معا ضد حرب صعده 22

23 
افتتاح الندوة الوطنية االولى حول اعاقة التوحد واالضطرابات 

 النمائية الشامله 
 16/04/2007 صنعاء 

24 
االجتماع التشاوري الثاني للجمعية العمومية للتحالف الوطني 

 للنداء 
 16/04/2007 صنعاء 

 18/04/2007-16 صنعاء  ة الشاملة لندوه الوطنية االولى العاقة التوحد واالضطرابات النمائي  25

 17/04/2007 صنعاء  اجتماع الجمعية العمومية لشبكة شيماء  26

 19/04/2007 صنعاء  فعالية ذكرى يوم االسير الفلسطيني  27

 23/4/2007 صنعاء  شهادات حيه - ندوه االعتقاالت خارج اطار القانون  28

 29/04/2007 صنعاء  ندوه حتى اليتحول االمن الى ارهاب  29

 02/06/2007- 02/05/2007 صنعاء  ورشة عمل تدريبية عن االستجابة وادرة الكوارث  30

 2007/ 05/09- 05/05 صنعاء  دورة تدريبية حول آليات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق االنسان  31

32 

المؤتمر الثاني لعرض تقارير صد الحراك الحقوقي للنساء في 
 محافظة  18اليمن في 

 

 08/05/2007 صنعاء 

 11/05/2007 صنعاء  ورشة عمل المؤسسات المحلية الدولية ودور المجتمع المدني 33

34 
اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة الخاصة بانشطة النداء العالمي 

 لمكافحة الفقر 
 26/05/2007 صنعاء 

35 
فعالية المؤتمر الصحفي لتدشين التقرير السنوي لحقوق االنسان  

 م2006والديمقراطية في اليمن 
 27/05/2007 صنعاء 

 30/05/2007 صنعاء  فعالية افتتاح الندوه القانونية حول قانون االجراءات الجزائية  36

37 
المشاركة في افتتاح واعمال المؤتمر االقليمي تحت شعار معا 

 للقضاء على العنف ضد الفتاة

 صنعاء 
 
 

30-31/05/2007 

 09/06/2007 صنعاء  التشاورية االولى لتنظيم وتنسيق جهود مكافحة الفسادالجلسة  38

 11/06/2007-10 صنعاء  ورشة عمل تقرير التقييم الدخلي وورشة العمل للخطة الجديده 39

40 
اللقاء الوطني االول لتقييم االثار التنموية واالنسانية لعمليات 

 التعامل مع االلغام في الجمهورية 
 11/07/2007- 11/06/2007 صنعاء 

 17/06/2007 صنعاء  ندوة عقوبة االعدام خارج القصاص الشرعي  41

 02/07/2007 صنعاء  "Business Edgeاجتماع اللقاء التشاوري حول برنامج "  42

43 
اجتماع اعضاء التحالف اليمني للمحكمة الجنائية الدولية لمناقشة 

 الجنائية الدولية اخر التطورات حول انضمام اليمن للمحكمة 
 02/07/2007 صنعاء 



 03/07/2007 صنعاء  عقد اجتماع رؤساء الشبكة  44

 05/07/2007 صنعاء  محاضرة االتحاد االوربي واليمن نظره نحو المستقبل  45

 14/07/2007-12 صنعاء  حفل افتتاح العداله االنتقالية والنوع االجتماعي 46

47 
م وتدشين التقرير 2007االنسان لعام حفل توزيع جوائز حقوق 

 الموازي الثاني التفاقية القضاء علىكافة اشكال التميز ضد المرأه 
 0/2007  7/ 17 صنعاء 

 22/07/2007 صنعاء  ورشة العمل النقاشية االولى 48

 23/27/07/2007 صنعاء  دورة تدريبية اعداد مدربين في مجال القانوني الدولي االنساني  49

 29/7/2007 صنعاء  تدشين مشروع حملة دعم المشاركة السياسية للنساء 50

51 
ورشة عمل افتتاح ورشة العمل الثانية حول حقوق االنسان اثناء  

 المحاكمة والتوقيف والحبس 
 29/7/2007 تعز 

 03/08/2007 صنعاء  حفل افتتاح اليوم العالمي للمراه  52

53 
الحراك الحقوقي للنساء في اليمن ابريل مايو  ندوة رصد 

 2007يونيو
 05/08/2007 صنعاء 

54 
البرنامج التدريبي الثاني للتنمية وحقوق االنسان   -دورية تدريبية 

 اعداد التقارير  -ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة
 09/08/2007 صنعاء 

55 
انين  فعالية لتحقيق المواطنة المتساوية تقليص الفجوه بين القو 

 الوطنية والعهود الدولية 
 13/08/2007 صنعاء 

 13/08/2007 صنعاء  ورشة عمل المنتدى االنساني العالمي  56

57 

 20فعالية بمناسبة مرور عام على االنتخابات الرئاسية في 
بعنوان لتحقيق المواطنة المتساوية :تقليص الفجوه  2006سبتمبر 

 الدولية بين القوانين الوطنية والعهود 

 13/08/2007 صنعاء 

 20/08/2007-19 صنعاء  مناقشة مقترحات اولويات ووسائل اصالح قانون الصحافة  58

 20/08/2007 صنعاء  مناقشة التقرير التحليلي للرقابة على االنتخابات 59

60 
محاضرة عن حقوق االنسان بين المرجعيات وفوضى االدوار 

 الطريقي للبرفيسور الدكتور محمد بن حمود 
 20/08/2007 جامعة ذمار 

61 
محاضرة خاصة في مجال حقوق االنسان للدكتور الطريقي 

 والدكتوره الهيصمي
 20/08/2007 جامعة ذمار 

62 
حفل اختتام البرنامج التدريبي الثاني للتنمية وحقوق االناسن 

 2007ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة 
 22/08/2007 صنعاء 

 23/08/2007-22 صنعاء  ال الملتقى مؤتمر افتتاح اعم 63

 25/08/2007 صنعاء  ورشة عن االعالم والتحول الديمقراطي في اليمن  64

 01/09/2007 صنعاء  ندوه عن صناعة القرار في اليمن  65

 02/09/2007 صنعاء  اجتماع رؤساء شبكة شيماء  66

67 
العالمي اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة الخاصة بانشطة النداء 

 لمكافحة الفقر 
 05/09/2007 صنعاء 

68 

المشاركة في اعداد التقرير الوطني الرابع حول مستوى تنفيذ 
واعداد التقرير  2008االتفاقية الدولية لحقوق الطفل خالل عام 

 االول الخاص بالبرتوكول االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل 

 07/09/2007 صنعاء 

 10/09/2007 صنعاء  العولمة على الحق في التنمية ندوة اثر  69

 12/09/2007 صنعاء  التعديالت في اطار مشروع اشراك المجتمع في القرار التشريعي  70

 02/12/2007- 02/10/2007 صنعاء  دورة تدريبية للمناصرة 71



72 

مؤتمر صحفي العالن نتائج التقرير السنوي السادس "الحقوق 
م  2006الصحفية في اليمن انتهاكات وضغوطوالحريات 

 واحصائية ثالثة اعوام سابقة 

 05/10/2007 صنعاء 

74 
اجتماع لمناقشة مشروع البيانين بخصوص احداث ردفان رحالت 

 القمع الصحفيين مصريين والمعدين من االستاذ عبدالباري طاهر 
 23/10/2007 صنعاء 

75 
واثره   ة وتخفيف النزاعدورة تدريبية دور قيادات المجتمع في ادار

 على الشباب 
 14/11/2007-11 صنعاء 

 14/12/2007- 12/11/2007 عدن دورة تدريبية حرية الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية  76

77 
اجتماع ورشة عمل االجتماع التنسيقي للمنتدى االنساني وورشة 

 العمل المنعقده على هامش االجتماع 
 15/11/2008-14 صنعاء المركز االولمبي 

 07/12/2007 صنعاء  حفل افتتاح ندوه حول العداله االنتقالية والنوع االجتماعي  78

 12/12/2007 صنعاء  منزل السفير  عيد ميالد صاحب الجالله بالسفارة اليابانية  79

 25/12/2007 صنعاء  حفل خطابي احتفاء باليوم العالمي لحقوق االنسان  80

 الخارجيةالمشاركات 

1 
االجتماع التحضيري للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان في العالم  

 العربي ومثيلتها في الدول االوربية 
 26/2/2007- 03/01/2007 عمان 

2 
االجتماع السنوي االول للشبكة المدنية العربية لالصالح  

 الديمقراطي 
 16/02/2007 عمان 

 18/02/2007-17 عمان  الديمقراطي في العالم العربي" مؤتمر "مصائر االصالح  3

 اجتماع العضاء المحكمة الجنائية الدولية  4
 لبنان 

 
24-25/02/2007 

5 
زيارة من اجل تعزيز التعاون المستقبلي المنظمة العربية للهالل  

 االحمر والصليب االحمر 
 2007/ 03/05- 03/03 السعودية 

6 
افاق التعاون المستقبلي برنامج زيارة لتبادل المعلومات وفتح 

 اجفند -الخليج العربي لدعم منظمات االمم المتحده االنمائية  
 2007/ 03/05- 03/03 السعودية 

7 
اجتماع مكتب التنسيق لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية  

 للتنمية 
 27/03/2007-26 بيروت 

 03/11/2007 قطر  لدورة التدريبية االولى لمنفذي القانون بدولة قطر  8

9 
لقاء وتبادل معلومات وفتح افاق للتعاون المستقبلي مع معهد 

 الدراسات الدبلوماسية لوزارة الخارجية السعودية 
 03/04/2007 السعودية 

10 
لملتقى الثاني لدعاة الديمقراطية العرب تحت عنوان الديمقراطية  

 واالصالح السياسي في الوطن العربي 
 29/05/2007-27 الدوحة 

11 
دورة تدريب مدربين الثانية وورشة عمل في اليات الحماية 

 القانونية للمحاميين 
 12/06/2007-4 عمان 

12 

تكريم االستاذ عزالدين االصبحي والمركز ضمن تكريم قادة 
الحركة الديمقراطية في العالم العربي الذي نظمه مركز الكزاكبي 

 الل للتحوالت الديمقراطية برئاسة االمير الحسين بن ط

 17/06/2007 االردن 

 09/10/2007 -13/9/2007 مصر  اآلليات الدولية لحماية حقوق االنسان  13

 الزيارات 

 20/03/2007 صنعاء  زيارة حول مشروع تعزيز حرية التعبير ايريكس   1

 22/03/2007 صنعاء  زيارة تعارف مدير مكتب وزير الخارجية  2

 23/03/2007 صنعاء  الوحيشي ودانيل زيارة حول التعاون المشترك مع  3

 31/03/2207 تعز  زيارة دالل حسن حول المشاريع القادمة  4

 06/11/2007  زيارة السيد تورلو السفير البريطاني للمركز  5



6 

التعرف على خبرات المؤسسات والهيئات العامله في مجال حقوق 
ه تعزيز  االنسان في اليمن واكتشاف آليات التعاون والتشبيك لما في 

 حقوق االنسان في المنطقة العربية 

 12-17/12/2007 

    

 اإلصدارات: أوال الكتب

 2007 تقييم برنامج اإلصالح الديمقراطي في الوطن العربي   1

 2007 دور المثقف العربي في صنع التحوالت الديمقراطية   2

 2007 دليل إصدارات المركز  3

 ثانيا: مجلة حقوقنا

 2007يونيو  21العدد  1

 2007ديسمبر  22العدد  2

 ثالثا نشرة حوار

 2007 1العدد  1

 2007 2العدد  2

 2007 3العدد  3

 2007 4العدد  4

 2007 5العدد  5

 2007 6العدد  6

 2007 7العدد  7

 

 

 2008تقرير  •

 
 تعـز  – مـركز المعــلومـات والتـأهيل لحقوق اإلنسـان

Taiz -  Human Rights Information & Training Center 
 

 

 

 2008أنشطة المركز 
 

 دورات تدريبية
 الزمان المكان النشاط م
 2008-03- 27 صنعاء  دول الخليج واليمن ل اإلنسانالدورة االقليمة التاسعة في مجال حقوق  1

دورة تدريبية للقيادات الشبابية في الجامعات اليمنية خاصة برفع الوعي   2
 بالحقوق المدنية والمشاركة المجتمعية للشباب 

 04/05/2008 الحديدة 



خاصة برفع الوعي بالحقوق المدنية والمشاركة ال االولى تدريبيةالدورة ال 3
 المجتمعية للشباب   

 15/05/2008-13 تعز 

والمشاركة   الدورة التدريبية الثانية الخاصة برفع الوعي بالحقوق المدنية  4
 للشباب المجتمعية 

 21/05/2008-19 تعز 

الدورة التدريبية الثالثة الخاصة برفع الوعي بالحقوق المدنية والمشاركة   5
 العاملين مع الفئات المهمشة   المجتمعية للشباب

 29/05/2008-27 تعز مدرسة االمل 

لدورة الخاصة بتدريب المدربين ضمن برنامج إقليمي لنشطاء حقوق ا 6
 اإلنسان في دول الجزيرة والخليج 

 9/06/2008-1 قطر 

ــان  7 ــطاء حقوق االنس الدورة التدريبية االقليمية االولى للبرنامج االقليمي لنش
 واالعالم في دول الخليج واليمن بالتعاون مع مؤسسة المستقبل

 10/07/2008-6 قطر 

المحلية في اليمن بالتعاون   الديمقراطيةواقع  الدورة التدريبية الخاصـة بتقييم   8
 مع المؤسسة الدوليى للديمقراطية واالنتخابات

 29/07/2008 تعز 

للبرنامج االقليمي لنشـــطاء حقوق االنســـان واالعالم الدورة اإلقليمية الثانية   9
 بالتعاون مع مؤسسة المستقبلفي دول الخليج واليمن 

 14/08/2008-9 البحرين 

بالتعاون مع مبادرة الشراكة   دورة تدريبية للشباب في مجال حقوق اإلنسان 10
  الشرق اوسطية 

 28/08/2008 صنعاء 

ضمن برنامج اندية   الدورة التدريبية الخاصة ببناء قدرات الشباب 11
 الديمقراطية بالتعون مع صندوق المنح الديمقراطية 

 9/09/2008-8 تعز 

ضمن برنامج  الدورة التدريبية الثانية الخاصة ببناء قدرات الشباب الشباب 12
 اندية الديمقراطية بالتعون مع صندوق المنح الديمقراطية 

 15/09/2008-14 تعز 

الدورة التدريبية الخاصة بالشباب في مجال حقوق اإلنسان بالتعاون مع   13
 مبادرة الشرق اوسطية  

 18/09/2008 تعز 

 الدورة التدريبية الخاصة ببناء قدرات شباب أندية الديمقراطية وحقوق 14
 اإلنسان 

 22/10/2008 المكال 

 2008/ 10/11-08 صنعاء  الدورة التدريبية الخاصة بتعزيز قدرات الشباب في مجال مكافحة الفساد  15

 4/12/2008-2 عدن الثانية  لتعزيز قدرات الشباب في مكافحة الفساد ةالتدريبي الدورة  16

للبرنامج اإلقليمي لنشطاء  اإلنسانالدورة اإلقليمية الثالثة في مجال حقوق  17
حقوق اإلنسان واإلعالم في دول الخليج واليمن بالتعاون مع مؤسسة  

 المستقبل 

 25/12/2008-21 صنعاء 

 ورش عمل 
ورشة العمل حول )مبادرة اإلصالح الديمقراطي في اليمن وأثارها  1

   االقتصادية واالجتماعية (
 

 20/04/2008-19 صنعاء 

 28/08/2008 صنعاء  خاصة بدور الشباب في تعزيز مبادئ حقوق اإلنسانورشة  2

ورشه العمل الخاصة بــتقييم البرنامج اإلقليمي لنشطاء حقوق اإلنسان في  3
 دول الجزيرة والخليج 

 20/09/2008-19 صنعاء 

ورشة عمل خاصة بالمعوقات االجتماعية والثقافية لمشاركة المرأة في  4
 ضمن برنامج تمكين مشاركة المرأة في العملية االنتخابية  االنتخابات

 06/11/2008 صنعاء 

 خاصة بالمعوقات القانونية لمشاركة المرأة في االنتخابات عمل  ورشة 5
 ضمن برنامج تمكين مشاركة المرأة في العملية االنتخابية 

 2008/ 20/11 تعز 

 27/11/2008 صنعاء  ورشة عمل اإلطار االنتخابي في اليمن  6

ورشة خاصة لعمل مدونة سلوك لتعزيز النزاهة لإلعالميين والمجتمع  7
    المدني

 28/12/2008 صنعاء 

 24/06/2008 صنعاء  حول الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان ورشة عمل 8

 حلقات نقاش
 14/02/2008 تعز  حلقة نقاش حول برنامج التأهيل والتدريب للمعلمين قراءة نقدية   1

   .... وخطوات بطيئة مثقلةاليوم العالمي للمرأة نفوس حرة متطلعة  2

 
 06/03/2008 تعز 

حفل فني بمناسبة عيد االم في مدرسة االمل االساسية ضمن برنامج الدمج  3
 االجتماعي للفئات المهمشة  

  تعز 
20/03/2008 

 13/04/2008 تعز    تعز يوم دراسي مفتوح عن حرية الرأي والتعبير جامعة 4

حلقة نقاش بمناسبة مرور عشر سنوات على التوقيع على نظام المحكمة   5
 الجنائية الدولية األساسي

 11/04/2008 تعز 

 10/05/2008 تعز   لقاء موسع لمؤسسة المستقبل مع منظمات المجتمع المدني 6

اللقاء التشاركي االول لشباب مع السلطة المحلية ضمن برنامج رفع الوعي   7
 بالحقوق المدنية والمشاركة المجتمعية للشباب 

 05/06/2008 تعز 

 2008/ 06/08 تعز    دور الشباب في صنع التحوالت المجتمعيةحلقة نقاش  8



المشاركة دور الشباب في  حلقة نقاش خاصة بمناسبة اليوم العالمي للشباب 9
   المجتمعية

 14/08/2008 صنعاء 

   تحالف المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة العامة للدولةحلقة نقاش حول  10

 
 17/08/2008 صنعاء 

لقاء تشاوري مركز حول دور المجتمع المدني في تعزيز الشفافية على  11
 -  الميزانية العامة للدولة

 

 24/11/2008 تعز 

 09/2008/ 10 تعز    النقاش الخاصة بالمشاركة الشعبية في وضع ميزانية منصفةحلقة  12

حلقة نقاش الخاصة بتحالف المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة العامة   13
 للدولة مع منظمة بارتنر االردن 

 13/09/2008 عدن

 مؤتمرات 
 2008- 02-04 صنعاء  مؤتمر حرية المجتمع المدني   1

 2008- 02-13 البحر الميت  المؤتمر الدولي الخاص بالشرق األوسط   2

القيام بإصالحات شاملة لإلطار   حولتقرير دولي مؤتمر صحفي إلطالق  3
  ضمن تقييم شامل للعملية االنتخابية في اليمن القانوني واإلداري لالنتخابات

 26/11/2008 صنعاء 

 17/10/2008-14 دبي ازي لمنتدى المستقبل الخامس مؤتمر منتدى منظمات المجتمع المدني المو 4

 20/10/2008-18 ابوظبي  مؤتمر منتدى المستقبل الرسمي الخامس 5

مؤتمر إقليمي حول الدروس المستفادة من تحالف المشاركة الشعبية في   6
 إعداد الموازنة 

 18/12/2008-17 صنعاء 

 ندوات 
 أهمية عمل منظمات حقوق اإلنسان اإلستراتيجية   1

 
 02/07/2008 صنعاء 

 21/04/2008 صنعاء  التحول الديمقراطي بين الحسابات الدولية والمعوقات الداخلية  2

 31/12/2008 صنعاء    ندوة خاصة حول تمكين مشاركة المرأة في العملية االنتخابية 3

الديمقراطي بالتعاون مع اندية الديمقراطية وحقوق ندوة حول ابجديات السلوك  4
 االنسان جامعة الحديدة

 02/04/2008 الحديدة 

 لقاءات 
اللقاء ألتشاوري مع منظمات المجتمع المدني بشان مبادرة الشفافية  1

 للصناعات االستخراجية. 
 05/01/2008 صنعاء 

 08/02/2008- 08/01/2008 تركيا  اجتماع تحضيري لتحضير لمنتدى المستقبل الخامس  2

 28/08/2008-25 االمارات  اجتماع تحضيري لتحضير لمنتدى المستقبل الخامس  3

 أنشطة أخرى
إصدار بالغ حول تبني حملة وطنية لمناصرة حقوق المرأة في اليمن)   1

 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ( 
 مارس  تعز 

العربية لحقوق اإلنسان  وذلك اإلعالن عن مساعي لتأسيس المحكمة  2
بالتنسيق بين مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان والمرصد اليمني  
لحقوق اإلنسان والمركز العربي للقانون الدولي اإلنساني بفرنسا) الدورة  

 اإلقليمية التاسعة لحقوق اإلنسان 

 مارس  صنعاء 

صدور بيان عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان دعا فيه مجلس   3
 النواب إلى المصادقة الفورية على االتفاقية الدولية للمحكمة الجنائية الدولية  

  تعز 
 ابريل  17

بيان صحفي من المشاركين في الدورة التدريبية  اإلقليمية األولى للبرنامج   4
في دول الخليج واليمن لألمانة العامة   اإلقليمي لنشطاء حقوق اإلنسان

لمجلس التعاون الخليجي الستحداث لجنة دائمة لحقوق اإلنسان في الجزيرة  
 والخليج 

 يوليو  10 قطر 

إعالن مشروع إلنشاء شبكة إقليمية لحقوق اإلنسان في نهاية ورشة العمل  5
زيرة الخاصة بتقييم البرنامج اإلقليمي لنشطاء حقوق اإلنسان في دول الج 

 والخليج  

 سبتمبر  20 

 مشاركات محلية 
ورشة عمل لتقديم عروض ومشاريع ومقترحات عمل تتعلق باالتفاقيات   1

 اإلنسان لديمقراطية وحقوق   األوربية
 12/03/2008 صنعاء 

مناقشة تقرير مراجعة تجربة االستماع المجتمعي المحايد للنساء المعنفات  2
القانونية والمناصرة لمنظمة اوكسفام بريطانيا بالشراكة في مشروع الحماية 
 مع اتحاد نساء اليمن

 05/04/2008 صنعاء 

 06/05/2008 صنعاء  اجتماع الحملة المدنية لمناصرة  ضحايا المحرقة بالسعودية  3

 14/05/2008 صنعاء  ن مناصرة وتضامن مع أحداث الشرطة السعودية مع األفراد اليمنيي 4



اجتماع اللجنة الوطنية إلعداد التقرير الوطني الرابع حول اتفاقية حقوق  5
 الطفل 

 14/05/2008 صنعاء 

 14/05/2008 صنعاء  التنسيق بين المنظمات لمناصرة ضحايا المحرقة  6

 15/05/2008 صنعاء  ورشة عمل من اجل اإلستراتيجية   7

اإلنسان والديمقراطية في  مؤتمر صحفي لتدشين التقرير السنوي لحقوق  8
 اليمن 

 27/05/2008 صنعاء 

 19/06/2008 صنعاء  ورشة عمل قانون الحق في الحصول على المعلومات  9

 16/06/2008 صنعاء  مؤتمر العام الثاني التحاد نساء اليمن  10

برنامج ورشة  العمل الخاصة بدعم ومناصرة مشروع التعديالت الخاصة  11
 بحقوق الطفل 

 23/06/2008-22 صنعاء 

 05/07/2008 صنعاء  مناقشة تصور إنشاء المنتدى اإلنساني في اليمن  12

 06/08/2008- 06/07/2008 صنعاء  ورشة العمل الخاصة بالتخطيط السنوي ألنشطة تكون السن األمن لزواج  13

 14/07/2008 صنعاء  حلقة نقاش في المنتدى اإلنساني حول بناء القدرات  14

 28/08/2008-26 صنعاء  ءورشة عمل تقيميية تخطيطه لشبكة شيما 15

 23/11/2008-22 صنعاء  ورشة عمل في مشروع القانون بشأن الحق في الحصول على المعلومات  16

 24/11/2008 صنعاء  لمراجعة خطة عمل شيماء بالمانحينعداد الخطة الالزمة للقاء  17

 2009- 2008شبكة شيماء لمراجعة خطة شبكة شيماء  أعضاءاجتماع  18
 النوع االجتماعي   أساسوالتي تتركز على العنف على 

 / 24/11/2008 صنعاء 

 05/12/2008 صنعاء  حلقة نقاش انتخابات المحافظين وأثاراها على العمل الديمقراطية في اليمن  19

 07/12/2008 صنعاء  مشاركة في التعديالت الدستورية في مجلس الشورى  20

لقاء مع نائب رئيس المجلس محمد الشدادي بشان تحالف المجتمع المدني  21
 لمكافحة الفقر 

  صنعاء 

  صنعاء  عشاء عمل مع االتحاد األوربي  22

  صنعاء  حلقة نقاش في المنتدى اإلنساني حول الهيكلة وانتخاب الجمعية العمومية  23

 مشاركات خارجية
- 06/01/2008 األردن  النداء العالمي لمكافحة الفقر عرض لتجربة اليمن في  1

29/05/2008 

 20/03/2008-15 اإلسكندرية  برنامج تدريب تقنية الموارد لمنظمات المجتمع المدني  2

 15/04/2008-13 قطر  منتدى الدوحة الثامن للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة  3

 06/10/2008 تركيا  التحضير لمنتدى المستقبل الخامس   4

 الزيارات 
 04/01/2008 صنعاء  زيارة  السيد هاني العذري والسيد بيتر ويلز من ايفس  1

زيارة نادية العوضي رئيسة الرابطة العربية لالعالمين العامليين  لتعرف  2
 على المركز والتعاون المشترك 

 22/04/2008 صنعاء 

زيارة السيد سورن المستشار الفني لبرنامج الشراكة اليمني الدانمركي   4
 لتعرف على المركز وانشطته 

 17/05/2008 صنعاء 

زيارة  ليز وفليب وفين من المعهد الدنماركي للتقييم لشراكة والخطط   5
 المستقلية 

 17/06/2008 صنعاء 

 اإلصدارات 
 2008 الديمقراطية دور البرلمان في اإلصالحات  1

 2008 حرية تكوين الجمعيات  في الجمهورية اليمنية عبد الباقي شمسان   2

 2008 منتدى المستقبل خطوة إلى األمام من اجل اإلصالح الديمقراطي  3

 

 

 

 9200تقرير  •

 
 تعـز     – المعــلومـات والتـأهيل لحقوق اإلنسـانمـركز  

Taiz -  Human Rights Information & Training Center   
 



 

 2009أنشطة المركز للعام 
 

 أوال الدورات التدريبية

 الزمان المكان النشاط م

 19/01/2009 صنعاء  حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد  إقليميةدورة  1

 09/03/2009 تعز  الدورة الخاصة بتدريب المدربين في كسب التأييد  2

 26/04/2009 بيروت  الدورة اإلقليمية الرابعة لنشطاء حقوق اإلنسان واإلعالم الحقوقي  3

 30/06/2006-29 تعز  دورة تدريبية لشباب في مجال حقوق اإلنسان  4

 07/2009- 19-18 تعز  الدورة التدريبية الثانية  لشباب في مجال حقوق اإلنسان  5

 18/08/2009-8 صنعاء  في مجال حقوق اإلنسانالدورة اإلقليمية لتدريب المدربين  6

 19/08/2009-16 عدن دورة تدريبية لشباب في كسب التأييد   7

 3/09/2009-2 تعز  دورة تدربيه للمعلمين في مجال حقوق اإلنسان   8

الدورة التدريبية الخاصة بالمشاركة الشعبية في إعداد الموازنة دورة تدريبية   9

 العامة 

 8/09/2009-6 عدن

 2009/ 3027/10- صنعاء  تعزيز مهارات كسب التأييد والمناصرة الدورة التدريبية الثانية في مجال  10

 18/11/2009-15 تعز  الثالثة الخاصة بتعزيز مهارات كسب التأييدالتدريبية الدورة  11

 23/11/2009-21 صنعاء  دورة تدريبية خاصة ببناء القدرات ألعضاء الشبكة اليمنية لحقوق اإلنسان  12

 16/12/2009-12 بيروت  بالصحفيين والمدونين العرب في مجال حقوق اإلنسان دورة إقليمية خاصة  13

 23/12/2009-20 المكال  الدورة التدريبية الرابعة الخاصة بتعزيز مهارات كسب التأييد 14

 ثانيا: حلقات النقاش 

 14/05/2009 تعز  بمناسبة اليوم الدولي لألسرة  حلقة نقاش بعنوان " الشباب مسئوليتنا جميعا" 1

 31/05/2009 صنعاء  واقع حركة حقوق اإلنسان  حولحلقة نقاش  2

 11/06/2009 تعز  واقع حركة حقوق اإلنسان  حولحلقة نقاش  3

 30/07/2009 تعز  حلقة نقاش حول أوضاع التعليم في مدينة تعز  4

نشطاء حقوق اإلنسان في دول الجزيرة  حلقة نقاش خاصة بتقييم برنامج  5

 والخليج 

 16/08/2009 صنعاء 

 20/08/2009 تعز  حلقة نقاش حول إشهار لجنة شعبية للدفاع عن التعليم في مدينة تعز  6

 29/08/2009 تعز  حلقة نقاش حول مشكلة المياه في مدينة تعز المشاكل والحلول  7

 ثالثا: ورش العمل

 9/07/2009-8 تعز  ورشة عمل حول الحق في الصحة كحق أساسي من حقوق اإلنسان  1

ورشة العمل اإلقليمية حول تقييم التقدم نحو اإلصالح الديمقراطي في المنطقة   2

 العربية 

 2009 /10/ 25 -23 بيروت 

 رابعا:لقاءت ومؤتمرات

 26/02/2009 صنعاء    الديمقراطية المحليةتقييم واقع  مؤتمر وطني حول  1



  خاص بالمنظمات غير الحكومية و المجالس المحلية و الجهات الحكوميةلقاء  2

التشبيك بين المجتمع المدني والصحافة وجهات حكومية  لدعم  الشفافية و حول 

 مكافحة الفساد 

 12/05/2009 تعز 

من مديرية الشيخ   نلقاء خاص مع أعضاء من المجلس المحلي وناشطين وقياديي 3

 عثمان  في محافظة عدن ومديرية القاهرة في محافظة تعز 

 8/12/2009-7 عدن

 المشاركات الداخلية

 2009- 08-13 تعز  في اليمن  2008ندوة تقيمية حول تقرير المرصد اليمني حول حقوق اإلنسان  1

إحياء احتفال بمناسبة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بالتعاون مع منظمة ديا   2

 الفرنسية  

 10/12/2009 تعز  

دورة تدريبية في تنمية المهارات اإلدارية وزارة حقوق اإلنسان واالتحاد  3

 األوربي 

  2009/ 05/ 19-16 صنعاء 

للشفافية ومكافحة الفساد  دورة تدريبية حول تدريب قيادات التحالف اليمني  4

 )المنتدى االجتماعي(

  2009/ 11/ 11-8 صنعاء 

 المشاركات الخارجية

 2009/ 01/ 28-27   غازي -القاهرة  المؤتمر اإلقليمي لحرية تداول المعلومات )حق الحصول على المعلومة(  1

 11/05/2009 جنيف  الشامل مناقشة تقرير اليمن حول أوضاع حقوق اإلنسان ضمن التقرير الدوري  2

 2009/ 19/10-14 برلين  المؤتمر الدولي لفروع منظمة الشفافية الدولية   3

 م2009/ 10/ 8-7 الدوحة  المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة  4

 13/11/2009-09 قطر  وحماية النزاهة  مؤتمر دولي لمكافحة الفساد 

إقليمية حول الديمقراطية والحقوق اإلنسانية ذات الصلة والحاكمة ورشة عمل  

 المحلية بشمال أفريقيا والشرق األوسط المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان 

 2009  /10/ 6-5 الرباط 

االجتماع الوزاري الفرعي للتحضير لمنتدى المستقبل الرسمي منظمة ال سالم  

 بال عدالة 

 2009 / 10/ 23-22 روما 

 

 

 2010تقرير 

 
 تعـز  – ت والتـأهيل لحقوق اإلنسـانمـركز المعــلومـا 

Taiz -  Human Rights Information & Training Center 
 

 

 

 2010التقرير السنوي ألنشطة المركز 
 

 دورات تدريبية
 الزمان المكان النشاط م

 8/02/2010-6 عدن رصد ومكافحة جرائم الفساد وحماية المبلغين. الخاصة بتدريبية الدورة ال 



الدورة اإلقليمية الثانية الخاصة بإعداد تقارير المجتمع المدني حول مكافحة  2

 الفساد

 11/03/2010-07 صنعاء 

 8/04/2010-7 صنعاء  بسبل الحماية للمواقع االلكترونية والمدونات الدورة التدريبية الخاصة  3

 19/04/2010-18 صنعاء  الدورة التدريبية الخاصة بالقراءة السريعة  4

 14/10/2010-11 صنعاء  دورة تدريبية ضمن برنامج استبلش بلس  5

تعزيز دور اإلعالم ودعم استقاللية النشر  الخاصة بتدريبية الدورة ال 6

 االلكتروني 

 7/11/2010-6 تعز  

الدورة التدريبية الخاصة بشاب أندية الديمقراطية وحقوق اإلنسان حول   7

 معرفة الذات 

 11/11/2010-10 تعز  

 2010 /12/ 16-11 صنعاء  دورة تدريب مدربين في مجال حقوق اإلنسان   8

 ورش عمل 
مبادرة الشفافية في   ورشة عمل خاصة بدور المجتمع المدني في تنفيذ 1

 ستخراجية الصناعات اال

 30/05/2010 صنعاء 

 8/07/2010-7 صنعاء  الورشة الوطنية المتخصصة في مجال حقوق اإلنسان  2

 02/08/2010 صنعاء  عمل خاصة بمبادئ حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني  ورشة 3

 28/08/2010 صنعاء  ورشة العمل الخاصة بحقوق اإلنسان لموظفي رئاسة الوزراء  4

الورشة الوطنية الخاصة بمنتدى المستقبل " التحضيرات الوطنية على  5

 المستقبل السابع في الدوحة"طريق منتدى 

 04/11/2010 صنعاء 

 حلقات نقاش
 11/02/2010 تعز  حلقة نقاش حول مؤتمر لندن الدولي بشأن اليمن ومتطلبات التنمية  1

 27/03/2010 تعز  ضمن برنامج مهارات الكسب والتاييد   حلقة نقاش حول التخطيط المجتمعي 2

والمجتمع المدني في مكافحة الفسادحلقة نقاش حول دور البرلمان  3  28/07/2010 صنعاء  

 25/08/2010 تعز   الحلقة النقاشية الخاصة باألوضاع األمنية بمحافظة تعز  4

حلقة نقاشية حول حرية الحصول على المعلومات ودورها في تعزيز   5

 الشفافية 

 29/12/2010 تعز  

 ندوات 
 10/06/2010 تعز  عسر القراءة )الدسلكسيا(  التعريف بمشكلةالندوة الخاصة ب  1

 28/11/2010 صنعاء  الندوة الخاصة بالتعريف بالمحكمة الجنائية الدولية  2

 16/12/2010 صنعاء  دور المجتمع المدني في تعزيز نظام النزاهة الوطنيالندوة الخاصة ب 3

 لقاءات 
 8/03/2010-6 صنعاء  حول مكافحة الفساد  13اجتماع للتحالف المادة  1

 08/04/2010 تعز  لقاء خاص بإعالن ميزانية مديرية القاهرة كموازنة منصفة    2

 2010مايو / القاهرة  حميد خالد  عهد الرفيد خاص بأعضاء التحالف اإلقليمي اجتماع 3

اللقاء الخاص بمنظمات المجتمع المدني مع الصندوق العربي لحقوق   

 اإلنسان  

 19/12/2010 تعز  

اللقاء الخاص بمنظمات المجتمع المدني مع الصندوق العربي لحقوق   

 اإلنسان  

 21/12/2010 صنعاء 

 بيانات صحافية

http://www.hritc.info/index.php?action=showNews&id=119
http://www.hritc.info/index.php?action=showNews&id=119


بيان يدين المجزرة اإلسرائيلية بحق أسطول الحرية ويناشد المجتمع الدولي   1

 بالتصدي لهذه االنتهاكات

 01/06/2010 

 16/06/2010  اإلعالمي يحيى على عالوبيان ينعي   2

 22/06/2010   عبد القادر محمد موسىبيان ينعي اإلعالمي  3

ما تعرض له ممثل الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان ورئيس  بيان يدين  4

 مركز البحرين لحقوق اإلنسان  من مضايقات أثناء زيارته األخيرة لليمن 

 25/06/2010 

 أنشطة أخرى
 17/01/2010-15  حملة تضامن مع معتقلي نجع حمادي في مصر مشاركة  1

 21/01/2010 تعز  ضمن برنامج منتدى الحوار   بالباحث الدكتور سامح العريقياحتفاء  2

محمد المحطوري ونبيلة العرامي   معرض األول للفنانتين فاطمةإقامة   3

    "ألوان بلورية "بعنوان

 10/03/2010-9 صنعاء 

 20/05/2010 صنعاء  إطالق معرض شباب الوحدة ضمن برنامج أندية الديمقراطية   4

تضامناً مع أمير مخول وعمر سعيد في مواجهة االضطهاد والمالحقة   5

 اإلسرائيلية 

 01/06/2010 

حقوق  لمناصرةبرنامج حشد الصحفيين العرب الحفل الختامي التكريمي ل  

 اإلنسان  

 20/10/2010 بيروت  

 23/10/2010 صنعاء  حفل تدشين برنامج الشرطة وتعزيز النزاهة  

أندية   ضمن األولى من برنامج أستبلش للتدريب والتأهيل المرحلة  

   الديمقراطية وحقوق اإلنسان

 م2010/ 6/  20 صنعاء 

أندية الديمقراطية وحقوق  ضمنللتدريب والـتأهيل  2برنامج أستبلش  

 اإلنسان 

 2/09/2010-14/8 صنعاء 

 مشاركات محلية 
على   ندوة حول السياسات االقتصادية وانعكاساتها االجتماعيةالمشاركة في  1

 األسرة اليمنية 

 29/04/2010 تعز 

ندوة حول السياسات المالية والنقدية وتداعياتها على التنمية  المشاركة في  2

 االقتصادية واالجتماعية في اليمن 

 03/06/2010 تعز 

عن  اإلنســــاناليمنية لحقوق إعالن الشــــبكة  المشــــاركة في    3

 مشـــــروعهـا حول تعـديالت قـانونيـة على قـانون الجمعيـات

 والمؤسسات األهلية

 صنعاء 

09/06/2010 

لقاء تشاوري مع برلمانيون ضد الفساد بالتعاون مع مركز المشاركة في  4

 القانون الدولي اإلنساني 

 15/07/2010 تعز 

إعداد خّطة وطنيّة في التّربية على حقوق  المشاركة في ورشة عمل حول  5

) المهتمين  اإلنسان ودمج مفاهيمها في مناهج التّعليم المدرسّي والجامعيّ 

 بالشأن المدرسي( عرفات  

 21/07/2010-17 صنعاء 

للمرصد اليمني لحقوق تقرير السنوي الحلقة نقاش حول المشاركة في  6

 2009حقوق اإلنسان والديمقراطية في اليمن اإلنسان حول 

 29/07/2010 تعز  

إعداد خّطة وطنيّة في التّربية على حقوق  المشاركة في ورشة عمل حول  7

) المهتمين  نسان ودمج مفاهيمها في مناهج التّعليم المدرسّي والجامعيّ اإل

 بالشأن الجامعي( عرفات  

 4/8/2010-31/7 صنعاء 
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المؤسسة التنموية  دورة تدريبية في مجال حقوق اإلنسان بالتعاون مع  8

 للشباب ومؤسسة العدالة للمحاماة واالستشارات والتدريب 

 10/2010/-14-13 تعز  

 مشاركات خارجية
 10/04/2010-20 الكويت  في الكويت   منتدى الشفافية الرابعالمشاركة في  1

"الحق في الحصول على المعلومات، من  ندوة إقليمية حول المشاركة في  2

 احمد النويهي   أجل حرية اإلعالم في الدول العربية

  الرباط 

إصالح قطاع األمن اإلطار التشريعي ودور مؤتمر حول المشاركة في  3

 د. محمد عبدالرازق فرحان المجتمع المدني

 4/05/2010-3 المغرب 

الدروس المستفادة حول المشاركة الشعبية في حول مؤتمر المشاركة في  4

 غازي السامعي  إعداد الموازنة العامة

 5/05/2010-4 األردن -عمان 

 

غازي   اإلقليمي الخاص بالديمقراطية المحليةالمؤتمر المشاركة في  

 السامعي 

 06/05/2010 األردن -عمان 

ورشة عمل خاصة بـ حوار الدوحة .. الوطن.. المواطن... المشاركة في  

  أسئلة العرب في القرن الجديد(

 22/05/2010-21 قطر 

الندوة اإلقليمية الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية عبد  المشاركة في  

 اللطيف الرفيد  

 27/05/2010-26 تونس 

الورشة الخاصة باستعراض التقرير السنوي للمفوضية السامية لحقوق  

 احمد شمس الدين مجدي حلمي( -)توفيق البذيجي اإلنسان

 11/06/2010 جنيف 

 23/09/2010 بجنيف   ) األستاذ فهد( مجلس حقوق اإلنسان مناقشة تقرير دولة الكويت في  

االجتماع االستراتيجي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حول المحكمة   

 ) عرفات(  الجنائية الدولية

 28/09/2010-27 عمان 

  مؤتمر دور القطاع الخاص في مجال المسؤلية االجتماعيةالمشاركة في  

 ليلى( - )غازي

 10/10/2010-9 اسطنبول  

ضمن التحضير   منتدى حول الشباب والمشاركة الفاعلةالمشاركة في  

 عايدة( -لمنتدى المستقبل )فواز 

 20/10/2010-18 بيروت  

منظمة بالتعاون مع   األكاديمية اإلقليمية لبناء السالمالمشاركة في اجتماعات   

 نوفا االسبانية وحركة السالم الدائم اللبنانية

 20/12/2010-18 اسبانيا  -برشلونة

 الزيارات 
 01/03/2010 تعز  السفارة األلمانية  زيارة  1

 01/03/2010 تعز  منظمة ديا  زيارة  2

4    

5    

 اإلصدارات 
 2010 دليل تدريب المدربين لحقوق اإلنسان   1

 2010 تقرير عن الديمقراطية المحلية في اليمن 2

  2009واقع المجتمع المدني في العالم العربي ودوره في منتدى المستقبل كتاب حول تقييم  3
 بالتعاون مع حركة السالم الدائم 

2010 

 2010يناير  العدد األول من نشرة تواصل  4

 2010مايو  العدد الثاني من نشرة تواصل  5

 

 



 

  

 2012تقرير 

 

 تعـز  – المعــلومـات والتـأهيل لحقوق اإلنسـانمـركز  
Taiz - Human Rights Information & Training Center 

 

 

2012كشف خاص باألنشطة الذي نفذها المركز خالل العام   

 م
 

 الدورات التدريبية 
النشاطنوع   الجهة المانحة  

مكان أقامة 
 الدورة 

 الفترة
مالح
إلى      من   ظات

 
 شهر

1 
الدورة التدريبية الخاصة بــ : دور 

 اإلعالم في تعزيز حقوق اإلنسان
  يناير 11 7 عمان مؤسسة المستقبل دورة تدريبية 

  يناير 24 23 القاهرة الفيدرالية الدولية  مؤتمر  اليمن إلى أين 2

3 
 الندوة الخاصة اليمن الى أين

 تحليل لطبيعة مسار الثورة اليمن 
 فبراير   12 ساحة التغير Hritc ندوة 

يوم  
 واحد 

  فبراير  20 ساحة التغير HRITC ندوة  الندوة الخاصة بــ: العدالة االنتقالية 4

5 

الورشة الوطنية الخاصة بتنفيذ قرار 
التميز : أنهاء  1325مجلس األمن 

ضد المرأة وتعزيز اجندة السالم 
 واألمن

 مايو  12 صنعاء منظمة سويسرية ورشة عمل
يوم  
 واحد 

6 
الندوة الخاصة بـ دور المفوضية 
السامية لحقوق اإلنسان والية 

 الشراكة مع المجتمع المدني في اليمن
 7 قاعة المركز HRITC ندوة 

يوم  
 واحد 

 يونيو 
يوم  
 واحد 

7 
التدريبية الخاصة بتعزيز الدورة 

 الشفافية
تدريبية  دورة   يوليو  21 19 صنعاء فريق الشفافية 

8 
اجتماع مجلس التنسيق للشبكة 

االقليمية لنشطاء حقوق اإلنسان في 
 الخليج واليمن 

  اغسطس 11 9 بيروت المستقبل اجتماع

9 
الدورة التدريبية االقليمية الخاصة 

حقوق بإعداد مدربين في مجال 
 اإلنسان

 5 25 بيروت مؤسسة المستقبل دورة تدريبية 
 -سبتمبر 
 اكتوبر 

 

1
0 

الندوة الخاصة بمنتدي المجتمع  
 المدني والقطاع الخاص

 السايب ندوة 
صنعاء قاعة 

 المركز
 نوفمر  8

يوم  
 واحد 



1
1 

الدورة التدريبية الخاصة بإعداد 
 مدربين في مجال الرصد والتوثيق 

 الشبكة اليمنية  دورة تدريبية 
صنعاء قاعة 

 المركز
  نوفمبر 26 21

1
2 

الورشة الوطنية الخاصة بدور المرأة 
 في بناء السالم واألمن

 نوفمبر  26 صنعاء منظمة سويسرية ورشة  عمل
يوم  
 واحد 

1
3 

الدورة التدريبية الخاصة بتعزيز 
مهارات الشباب في المناصرة 

 واالعالم المجتمعي
 منظمة ايركس دورة تدريبية 

صنعاء قاعة 
 المركز

  ديسمبر 9 4

1
4 

المؤتمر الوطني الخاص بالنقاش العام 
حول االصالح واالقتصادي والسياسي 

 في اليمن 
 ديسمبر  19 المكال السايب مؤتمر

يوم  
 واحد 

1
5 

  
تطبيق مبادئ القانون  ومعايير   
 الشفافية والنزاهة العامة 

 HRITC  حلقة نقاش 
 قاعة المركز

 تعز
  نوفمبر   5

1
6 

  
تعزير مبدأ سيادة القانون وجعل تعز 
 محافظة رائدة في الشفافية والنزاهة  

حلقة نقاش   HRITC 
 قاعة المركز

 تعز
 13   نوفمبر   

1
7 

  
األحزاب ب السياسية لقاء قيادات 

ع  المدني  مع  ومنظمات المجتم 
 الحافظ  بالمحافظة

 HRITC لقاء مع المحافظ
استراحة 
 المحافظ

   نوفمبر    21

1
8 

ندوة احتياجات المرأة اليمنية  في  
 اطار الحوار الوطني في اليمن  

 HRITC ندوة 
 قاعة السعيد

 تعز
  ديسمبر  2

1
9 

دورة تدريب مدربين في مجال حقوق 
 االنسان قطر 

 ورشة عمل
اللجنة الوطنية   

 لحقوق االنسان
اكتوبر   9 1 قطر الدوحة   

9 
 أيام  

2
0 

دورة تدريبية حول اليات  ومفاهيم 
 مكافحة الفساد  

  دورة تدريبية 
قاعة   

 المركز تعز
 15  يوليو   17 

3 
 أيام  

2
1 

 دورة تدريبية 
 الشرعة الدولية لحقوق االنسان 

 HRITC  دورة  تدريبية 
 قاعة المركز

 تعز
   
21 

 نوفمبر    22
يوم
 ين

2
2 

 دورة تدريبية 
العمل التطوعي وادارة الوقت     

 HRITC دورة تدريبية  
قاعة   

 المركز
 تعز

 نوفمبر  
يوم
 ين

2
3 

 دورة تدريبية 
 المناصرة وكسب التأييد  

 HRITC دورة تدريبية 
 قاعة المركز

 تعز
نوفمبر   29 28  

يوم
 ين

2
4 

 دورة تدريبية 
تحديد االهداف     

 HRITC  دورة تدريبية  
 قاعة المركز

 تعز
 14  نوفمبر 15 

يوم
 ين

2
5 

 دورة تدريبية 
مهارات االتصال وبناء  العالقات     

 HRITC  دورة تدريبية 
قاعة المركز   

 تعز
 نوفمبر    

يوم
 ين

2
6 

دورة تدريبية    
الفساد  وانواعه واشكاله  واسبابه 

 وأثارة  
 HRITC  دورة تدريبية 

 قاعة المركز
 تعز

      
يوم
 ين 

2
7 

وطنية ورشة     دور النساء في تعزير السالم واالمن     
 قاعة المركز

 تعز
  ديسمبر  13



2
8 

اللقاء التشاوري لتفعيل قرار مجلس  
تعزيز السالم 1325االمن الدولي 

 واالمن وانهاء التمييز ضد المرأة 
   مؤتمر

 قاعة المركز
 تعز

ابريل    16    

2
9 

دورة تدريبية الخاصة بتثقيف النظراء 
 حول المهارات الحياتية  

 اليونيسف  دورة تدريبية 
قاعة الغرفة 

 التجارية 

 
فبراير 

29 

1 
 مارس

  

3
0 

دورة تدريبية خاصة بمجال الدعم 
النفسي واالجتماعي في المساحات 

 الصديقة لألطفال 
 اليونيسف   دورة تدريبية  

قاعة الغرفة 
 التجارية 

  يناير 24 22

 الدورات التدريبية

 م
 

 الدورات التدريبية 
اسم البرنامج 
 )المشروع(

الجهة  
 المانحة

مكان 
أقامة 
 الدورة 

 الفترة

من   مالحظات
 

إلى     
 

 شهر

1 
 
 

الدورة التدريبية الخاصة بــ : دور 
 اإلعالم في تعزيز حقوق اإلنسان

برنامج الشبكة 
اإلقليمية لنشطاء  

 حقوق اإلنسان

مؤسسة 
 المستقبل

  يناير 11 7 عمان

2 
الدورة التدريبية الخاصة بتعزيز 

 الشفافية
الفريق اليمني  

 للشفافية

الفريق 
اليمني  
  للشفافية

  يوليو  21 19 صنعاء

الدورة التدريبية االقليمية الخاصة  3
بإعداد مدربين في مجال حقوق 

 اإلنسان

برنامج الشبكة 
االقليمية لنشطاء  

 حقوق اإلنسان

مؤسسة 
 المستقبل

 5 25 بيروت
 -سبتمبر
 اكتوبر 

 

 المؤتمرات 

4 
    2012يناير 24 23 القاهرة   اليمن إلى أين 

 الندوات والورش 

5 
 الندوة الخاصة اليمن الى أين

 تحليل لطبيعة مسار الثورة اليمن 
 Hritc 

ساحة 
التغير 
 صنعاء 

12 
يوم  
 واحد 

فبراير 
2012 

 

6 

 HRITC  الندوة الخاصة بــ: العدالة االنتقالية
ساحة 
 التغير

 صنعاء 
20 

يوم  
 واحد 

 يوم واحد  فبراير

) اللقاء التشاوري لتفعيل قرار  7
 1325مجلس األمن الدولي رقم 

لتعزيز السالم واألمن وإنهاء  
 التمييز ضد المرأة (

 
المنظمة ا  
 لسويسرية

فندق 
 البستان
 صنعاء 

12 
يوم  
 واحد 

 يوم واحد  مايو

الندوة الخاصة بـ دور المفوضية  8
السامية لحقوق اإلنسان والية 

الشراكة مع المجتمع المدني في  
 اليمن

 HRITC 
قاعة 
 المركز

7 
يوم  
 واحد 

 يوم واحد  يونيو 

 

 2013تقرير 



 

 تعـز  – مـركز المعــلومـات والتـأهيل لحقوق اإلنسـان 
Taiz - Human Rights Information & Training Center 

 
 

م  2013 لعام زلتقرير السنوي ألنشطة المركا  

 م
 

 اسم النشاط 
 نوع النشاط

الجهة  
 المانحة

مكان 
أقامة 
 الدورة 

 الفترة
 شهر إلى       من   مالحظات

1 

المراجعة الشاملة للتشريعات 
الوطنية المرتبطة بالطفل 

وموائمتها مع المعايير الدولية 
 ذات العالقة

 حلقة نقاش 
 

 اليونيسيف

قاعة 
 المركز
 تعز

13 
  

  يناير

2 
زيارة وفد من مؤسسة التقدم 

 والبناء محافظة اب 
  زيارة تعريفية

قاعة 
 المركز
 تعز

 17  
  

  يناير

3 
  

 أرفض/ي التحرش
 

 HRITC حلقة نقاش
قاعة 
 المركز
 تعز

    فبراير 14

4 
قانون حق الحصول على 

  المعلومات للمجالس المحلية 
  ورشة عمل

قاعة 
تاج 

 شمسان
  فبراير 17 16

5 
تعزيز مهارات الشباب في 
 المناصرة واالعالم الجديد 

ايريكس  دورة تدريبية  
قاعة 
تاج 

 شمسان
   مارس 6 2

 اليونيسيف دورة تدريبية الية الرصد واالبالغ 6
قاعة 

المركز 
 تعز

 4   مارس  6 

7 
الروابط بين االصالح 

 االقتصادي والسياسي في اليمن
 cipe مؤتمر 

قاعة 
تاج 

 شمسان
  ابريل 3

8 
رؤية المجتمع المدني في اليمن 

 حول االصالحات الدستورية 
 NED  حلقة نقاش

قاعة 
 المركز

  ابريل 25

9 
منتدى الحوار الوطني وجهة 

 نظر قانونية وحقوقية
 برجهوف منتدى

تاج 
 شمسان

  مايو 23

10 
رؤية المجتمع المدني في اليمن 

 حول االصالحات الدستورية
 NED ندوة

قاعة 
 المركز
 تعز

يونيو  12   

11 
ورشة عمل خاصة بالنقاش 

حول رؤية الشبكة اليمنية  
 للدستور الجديد

  ورشة عمل
الشبكة 
 اليمنية 

قاعة 
 المركز
 تعز

  اكتوبر 31

12 
 من أجل وطن خال من الفساد

 )تدشين مبادرة ال للرشوة(
 HRITC  حلقة نقاش

قاعة  
 المركز
 تعز

6 
 

  نوفمبر

 



 

 2014تقرير 

 تعـز  – التـأهيل لحقوق اإلنسـانمـركز المعــلومـات و 
Taiz - Human Rights Information & Training Center 

 
 

 2014لعام ز التقرير السنوي ألنشطة المرك

 المحلية أوال: الدورات التدريبية

 الزمان المكان البيان #

1 
"تأسيس القيم واألهداف 1برنامج خطوات

معيار والسلوكيات" إدارة الوقت والمال" وضع 
   للتميز" القوى المحركة لفريق العمل

 4/2/2014-1 تعز 

تدريب المدربين للقضاة في مجال حقوق الطفل دورة  2
  وعدالة األحداث

 صنعاء 
  م15-20/3/2014

الدورة التدريبية األولى للقضاة في مجال حقوق الطفل  3
  والعدالة من أجل األطفال

 م 28/4/2014 صنعاء 

 -تقييم نقاط القوى -تقييم ما تريد - 2برنامج خطوات 4

 إدارة -"تأسيس السلوكيات -تأسيس األهداف الشخصية

كيف تكون مسئوال -كيف تكون مطلعا -  اداره المال-لوقت

-روج لنفسك -كتابة السيرة الذاتية -,مبادرا, وصانع قرار

 االتصال و التواصل.

 16/7/2014-13 تعز 

التدريبية الخاصة برصد خطاب الكراهية في بعض دورة  5
   وسائل االعالم اليمنية

 31/8/2014 تعز 

الدورة التدريبية الثانية الخاصة بتدريب القضاة في  6

  مجال حقوق الطفل والعدالة من أجل االطفال

 5/11/2014-3 عدن

الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بتدريب القضاة في مجال   7
  والعدالة من أجل االطفال  الطفلحقوق 

 المكال
18-20/11/2014 

الخاصة بتدريب القضاة في مجال  رابعةالدورة التدريبية ال  8
  والعدالة من أجل االطفال  حقوق الطفل

 تعز 
28-30/11/2014 

دورة تدريب لطالب المعهد العالي للقضاء في مجال  9
   حقوق الطفل والعدالة من اجل االطفال

 صنعاء 
9-11/12/2014 

 الدورات والمؤتمرات الخارجية "اإلقليمية"  ثانيا

  27/2/2014-23 الدوحة  الدورة العربية الثانية عشر لحقوق اإلنسان 1

المؤتمر اإلقليمي نحو رؤية لحركة حقوق اإلنسان في  2
  العالم العربي

 القاهرة
20-22/5/2014  

3 
  

 

 و ورش العمل  ثالثا الندوات

" ومدى اضرارها وأثارها تال للمخدرا"   توعوية الخاصة ندوة 1
   هشاب وشاب 200 بما يقارواستهدفت  عالمجتمعلى 

  

 30/3/2014 تعز 

ندوة خاصة حول راصد الحقوق االقتصادية  2

  واالجتماعية في اليمن

 7/5/2014 صنعاء 



 

 

 المحلية  رابعا حلقات نقاش ومؤتمرات 

 16/2/2014-15 تعز   "المجتمع المدني حول الدستور الجديد    ة"رؤيمؤتمر  1

 24/2/2014 تعز  حلقة النقاش الخاصة بالحق بالغذاء 2

عالقة دستور الدولة االتحادية حلقة نقاشية حول  3
   بدساتير األقاليم في اليمن

 17/4/2014 تعز 

 في  للمواطنة الميدانية بالدراسة الخاصة النقاش حلقة  4
   اليمن

 24/6/2014 صنعاء 

5  
المضامين االقتصادية للدستور   حلقة النقاش الخاصة ب

 القادم والموارد المتاحة لألقاليم ) اقليم الجند نموذجا( 

 

 تعز 

17/7/2014 

6 

 

اللقاء التشاوري الخاص بتوصيات مجلس حلقة نقاش حول 
الدوري الشامل حقوق االنسان في تقرير االستعراض 

   .لليمن

 صنعاء 
6/8/2014 

رؤية المجتمع المدني لدستور في ظل حلقة نقاش حول  7
   التحديات التي تواجه قيام الدولة المدنية

 تعز 
23/10/2014 

حلقة نقاشية حول رؤية المجتمـــع المدني للدستـــور  8
  الجديد 

 تعز 
6/12/2014 

    

 

 المشاركات المحلية 

دورة حول االتصال والتواصل  1

 اإلعالمي مع مؤسسة نهضة يمن

 تعز)نهضة يمن( 

ورشة عمل حول رؤية منظمات  2

المجتمع المدني الدستور القادم وتقسيم  

 االقاليم مع مؤسسة تمكين

 تعز)تاج شمسان(

الورشة السادسة الخاصة بمناقشة  3

 ةاتجاهات مسوده مشروع االستراتيجي

الوطنية لحقوق االنسان مع وزاره 

 حقوق االنسان

 )فندق السعيد(2014سبتمبر  21-22

ورشة عمل حول العدالة االنتقالية مع  4

UNDP 

 فندق السعيد

دورة تدربيه حول حقوق الطفل مع  5

 اليونيسف 

 تعز)تاج شمسان(

 المشاركات الخارجية 

 م
 الموضوع

 
 الفترة مكان النشاط

الخاصة بمناقشة التقرير الدوري  الجلسة  1

 استعراضو نالشامل الخاص باليم

 التوصيات والمقترحات 

 29/1/2014 جنيف 

لجلسة الموازية للمجتمع المدني ا 2
والخاصة بمناقشة تقرير حالة حقوق 

  االنسان باليمن

  30/1/2014   جنيف

  ريالفيدرالية الدولية الدواجتماع  3
حقوق  النتهاكات ومراجعه شاملة 

   اإلنسان في دول العالم

 30/3/2014 باريس



 

 

 والدراسات اإلصدارات: الكتب

العوامل االقتصادية في المشاركة في ثورة التغيير   1
 " على سيف كليب"د/   م2011فبراير 

2014 

في االندلس "سناء محمد الترب"  نالمعا فريو 2

 بالشراكة مع سلسة كتب تعز عاصمة الثقافة

2014 

 2014 الحوار الوطني في اليمن "رؤية قانونية"  3

المعافر "دراسة أثرية للمواقع القديمة في منطقتي  4

سعيد" " بالشراكة مع  بالرقي د " بشير عبعقدس, سام

 سلسة كتب تعز عاصمة الثقافة 

2014 

 



 2016 & 2015تقرير 

 تعـز  – مـركز المعــلومـات والتـأهيل لحقوق اإلنسـان 
Taiz - Human Rights Information & Training Center 

 
 

 2016 & 2015لعام ز التقرير السنوي ألنشطة المرك

 

 المحلية   األنشطةأوال: 

2015 

 الزمان المكان نشاط  ال #

1 
الحلقة النقاشية األولى الخاصة بالنشاط الجائل في المحافظة والتي تأتي في إطار  

مشروع ) تمكين المواطنين عبر مزيد من االشتراك في االقتصاد.. النشاط الجائل في  
 تعز.. ( 

 January 17, 2015 تعز 

2 
 "دورة تدريبية في المناظرة "حرية التعبير ليس لها قيود

  ·شاب وشابه 25بشراكة مع مبادرة مناظرة وبحضور  
 February 22, 2015 تعز 

3 

المنظمات المدافعة عن حقوق اإلنسان التحريض الذي تمارسه   بيان ادانة مشترك مع

وسائل اإلعالم التابعة للرئيس السابق علي عبد هللا صالح ضد عموم اليمنيين وأبناء  

محافظة تعز خاصة، في إطار الحرب االنتقامية التي تشنها جماعة الحوثي 

ح ضحيتها عشرات  والتشكيالت العسكرية التابعة لصالح على محافظة تعز والتي را

  األطفال والنساء والمدنيين خالل الثالثة األيام الماضية.

 August 23, 2015 تعز

 جنيف اجتماعات مجلس حقوق اإلنسان مشاركة  4

September 19, 2015 ·  

 

5 
 انتهاكات حقوق اإلنسانبيان من التحالف اليمني لرصد 

  2بشأن مفاوضات جنيف 
 October 23, 2015 تعز 

2016 

6 
بدعم و تمويل من   ومعالجة مرضى الفشل الكلوي بتعز  افتتاح مركزا مجانيا للباطنية

 january 28, 2016 · تعز  والمركز مجموعة بسمة الدولية للمساعدة االنسانية  

بدعم و تمويل من    ومعالجة مرضى الفشل الكلوي بتعز تجديد دعم مركز الباطنة  7

 والمركز مجموعة بسمة الدولية للمساعدة االنسانية  
 April 16, 2016 تعز 

 May 11, 2016 · تعز  تعز   -الثوره العام تكريم مركز المعلومات ضمن الجهات الداعمه لهيئة مستشفى  8

في مجلس حقوق اإلنسان حول " النزاع المسلح وتأثيره على النساء في اليمن "  ندوة  9

 ، بتاريخ  
 2016سبتمبر  13 جنيف 

"العدالة االنتقالية واهميتها في تحقيق السالم في في مجلس حقوق اإلنسان حول   ندوة 
 اليمن" بتاريخ  

 2016سبتمبر  15 جنيف 

https://www.facebook.com/HRITC/posts/10152691636338562?__xts__%5B0%5D=68.ARBZzalIkUIZY60-JzZro-9L_DlIj9WrxuH5jx6wdVHI3cszxDC5vSeQ15klP1qERYlrNUW-6_PeplB60MZFUcRPFKgeHgykMlsKNUB3QJKGUDkxuF4Z_EQOUqzyLJTO4k-gTrmjs2zDahZ7SNm6GX9eFODlLUgUBf4Pw2Jit8tV2VQD7TesYln-6k0vvzpBJQnKhriE59YmWhA9nOXCIOax98_c81GmYCOEzIBoYBMLObpk-_XCewC0ynxXxAW2ZYkEDGnPmQTRKkdrJu4xOIi9IuC2Qq81RfhalacxtVxquV4JnMbKy2brYb5sQOTb9a_KqSltJHKlwAZFJA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10152767849203562?__xts__%5B0%5D=68.ARDhxsM1fSYFDznY0DIr_QyLwniSE-Fl4BfoVQ5GxFlpyeKNfgvbri5Aw926_VaKhiIzLZpD1-EewEaA6m8wfhDAPfecrBQrki_ow5XO_WSOYVXzgrtnBOhV4wUyjd5qRgtSOhWlTHaksDAMh0S_Y9ILLdtBBRd7ZojEmSSVb30AOy-lE1RZNj4tHF_CAwMYV3nQ67-nGNsctcK4P2LUcRgdzR-E0gxjCidlUd7T6tIE9I6k3rIK25NvKkxX-Y2VmeNhZGF0szveK1MXUXbmSE4xZLvbD_mRQIlRSUMw7xKsBBxpR_kwytc2yPqkjr0BidckOL7sDfMFMtdktA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10153165704558562?__xts__%5B0%5D=68.ARAoiXtZtaMXqUdhfCbv11y3_MG7qXxDiJNN_b0FFz3vu8XC_GgJMEkxKOoYfaGYbfN0rACm15ihx_ouX-7AtF29-z8AiilPHuexizREwcSbV6WgTG48KvcfqfoJPFT7-aDpO9GaaIImAiko2BsMakL0ConsMLH51CZogYhthI2wwi6iKKUpG_84QJvjpXZuPxtVXmQyFeqJhh4KGUKFnv9bOsvrk-1aUvMqJmStXwcDz2UIu3UqQG0OhzA_0iBiqDnzn-wDSmhqCAsHZ5zBxo8cKetqgfunc18YRlKlnk8oIvdmUS8E8TDtNVSMcnF7vG-pWTIc1CurWA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/videos/10155069685418562/?__xts__%5B0%5D=68.ARCq3ioX-VFczIpiv2CiMjJCCse6JtKvbLOxTyDlWyL9-wKnSoaIQ7etvgwtpLfUKA8R8ycU9GH2SfThZu5RxIkrvt5xKiaQprA7AHHywHGDLL3tFxOETZ6xY95u837aYji_EOzaT7EMjppTiiHCAzYH8H9uXDBFxOp6RSEzf1iXBPXylK50RqEoEyPu14BH8gu-q79ET5GvseABR2u2ROLovyvGXy84e4lfiCXszbOE6H8h4EN-3F1LWIQJcAaoiJWwW7qnSF7iMQiWCq6w-KdeMryb8ApXokf8bCYU46JiVovczDhlMZ54p8RYA8Iwbpure5ATBQ8QFfTVskBTYxMmsav0IA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/videos/10155069685418562/?__xts__%5B0%5D=68.ARCq3ioX-VFczIpiv2CiMjJCCse6JtKvbLOxTyDlWyL9-wKnSoaIQ7etvgwtpLfUKA8R8ycU9GH2SfThZu5RxIkrvt5xKiaQprA7AHHywHGDLL3tFxOETZ6xY95u837aYji_EOzaT7EMjppTiiHCAzYH8H9uXDBFxOp6RSEzf1iXBPXylK50RqEoEyPu14BH8gu-q79ET5GvseABR2u2ROLovyvGXy84e4lfiCXszbOE6H8h4EN-3F1LWIQJcAaoiJWwW7qnSF7iMQiWCq6w-KdeMryb8ApXokf8bCYU46JiVovczDhlMZ54p8RYA8Iwbpure5ATBQ8QFfTVskBTYxMmsav0IA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/videos/10155069685418562/?__xts__%5B0%5D=68.ARCq3ioX-VFczIpiv2CiMjJCCse6JtKvbLOxTyDlWyL9-wKnSoaIQ7etvgwtpLfUKA8R8ycU9GH2SfThZu5RxIkrvt5xKiaQprA7AHHywHGDLL3tFxOETZ6xY95u837aYji_EOzaT7EMjppTiiHCAzYH8H9uXDBFxOp6RSEzf1iXBPXylK50RqEoEyPu14BH8gu-q79ET5GvseABR2u2ROLovyvGXy84e4lfiCXszbOE6H8h4EN-3F1LWIQJcAaoiJWwW7qnSF7iMQiWCq6w-KdeMryb8ApXokf8bCYU46JiVovczDhlMZ54p8RYA8Iwbpure5ATBQ8QFfTVskBTYxMmsav0IA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10153278767023562?__xts__%5B0%5D=68.ARBRsM7FQq-Qv6QP2b9A_rLe7fIcf8CW_Qoj1E8FNQLnvndSIs0UhzecbMA1Ga1Yz6S09vEt8wc29RbvSJuWYhL4fb8JHfV8ZT_7Y5CUQq4G2a0Up2aY_wbfybONUOKx2HdO3pH5Nxwqp3RtXJP4P81pNbzsCE9DlUkgB6Chaqzo6CI663O9CTShVCLMMFxNF64Gx2jjNlOPvhtcqBC6gFqe4jADheuCMbElxJsN7_PaZhSaDAJiUhsEgr0oTSbKsB5VfcDDVYWAjnoom3M4CX0Tb3gsbCRMEC355x232qVq8KECEZUyuA4IekkdUWVtprIfKkWV4cdBfA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10153450686323562?__xts__%5B0%5D=68.ARDlwma6I7CTOqMYwzp0SgQNxiZ0mJ1bTQ7lLYfpoVtNNlAN4Bszi-05yzVO2MT27V8rJAMDTaKpvVzLkC-5KFSKs9WOQ8YuWQsO23GroKcDGxLSDci11kWTHGCKZ2v4alclxIgTyeG7gLBoeWDoITO30zWVE2iQTI2y01cstmy8clnuZ2wEuKjrWGc9bq9szH-4TtGpfHHkcISK9eNiZWO7bqWerUA1ex93tVFu8kN765_CRIgugJ2-iX1GKO1p4_NG65Toyy413ZSjSZSYaRCyOQ8qmQFQwGYPwnRQpEM8Gmr8M8nV-f9vGagXCn_aKLmIBWzwsvK0vkrbhw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10153650122153562?__xts__%5B0%5D=68.ARDcPa-ld2iGj5lF0AeuhuVfsLBN4yCVeec-MKaQJq89jIcvp2Dz1hlU7RRySvEOMkBe16MNG7Io2Eb8zsOU03CJpzOILxiu2-MQwyBvbjAatLB7_c3i7lGrN_wXmjuwLvFPUn4m42Ijx7PAytiYd4y-GS0PNdskMxznmuEEFIF0EqXCN6tciOobq49-8gpuQaH2MWEbTaBK1fqdRaeTqNpI_HD_hUNphXHgqt9EKfnyEJ55hY-jMqWiH2AkFeHQjObPE1DmRXj9XjHrBDt9eqw7iqjFu5i-Kuf_8HQPMBP7UJFa5RY_mDm6kvc-CrsumwTj4_-Fw9S8XblEHQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10153702085268562?__xts__%5B0%5D=68.ARA3S2-B4jvQq6Dn6GXaUo14mDWnBJPoUHc9bJCKmKi5O-gkPXJygQQUOv1BLEOvTEIjlRyD1KhuFrIfbiQOIDfS0fN7esO-BssbiryadbDY63ffu13cdcoTw_wnxpUkrl_FfmtHLHzpcTbqHAKrZ5kAlDDTf8LpUXNWfFpoGwL1vPeh3qHoQpLseD6fa8Br3p5btENhr0uoRoXNDUvK431yLy9rQy4zLXdyxzzw_Gp2LA0qt3hkVfTe-jFqHyXGIwbsJc-2usEg2BsHMA5-BnFoxHQcGnWUbAbOE4RaT0KWBnKu2HQX5_InqxqD8OoCMWXL1Uf2aXlBrXtuEg&__tn__=-R


 
 

 July 25, 2016  جنيف  لحقوق االنسان فرع جنيف ، سويسرا افتتاح رسميا مكتب مركز المعلومات والتأهيل  1

على شهادة العضوية من   HRITCحقوق االنسان حصل مركز المعلومات والتأهيل ل 2

IPYG 

International Peace of Youth Group 

 لمناصرة اإلعالن العالمي لوقف الحروب واحالل السالم.

كوريا  
 الجنوبية 

September 6, 2016 

  September 19, 2016 ·  جنيف  في ظل األزمة اليمنية الراهنة ندوة خاصة باالخفاء القسري  3

  201621September , ·  جنيف  العالمي للسالم أمام المقر األوربي لألمم المتحدةوقفه احتفالية باليوم  

 

 September 23, 2016 ·  جنيف   ن"اليماإلخفاء القسري في "  تحت عنوانندوة  

  · September 26, 2016 جنيف  "المنطقة العربية حقوق اإلنسان في ندوة تحت عنوان " 

 الحضور و المشاركات ثالثا 

اقليمية لمنظمات المجتمع المدني في البلدان العربية تحت عنوان ورشة عمل  1

 للتنمية المستدامة"   2030"مقاربات اقليمية لتنفيذ اجندة  
 July 1, 2016 لبنان

العمل الصدار النسخة الثالثة لراصد الحقوق االقتصادية  االجتماع الثاني لمجموعة  2

 واالجتماعية في البلدان العربية: العمل غير المهيكل. 
  · June 25, 2016 لبنان

 

 
 اجتماعات مجلس حقوق اإلنسان مشاركة 

  · September 19, 2016 جنيف 

 

 بيانات رابعا 

المعلومات والتأهيل لحقوق االنسان في مجلس حقوق االنسان حول البند  بيان مركز  1
2    

 sept 2016 15 جنيف 

  sept 2016 20 جنيف  4بيان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق االنسان في مجلس حقوق االنسان حول البند  2

مليشيا   حولبيان قدم باللغة الفرنسية في الجلسة العامة لمجلس حقوق االنسان بجنيف   3

 الحوثي وصالح مارست انتهاكا ممنهجا ضد المواطنين وتم ضرب مؤسسات الدولة
 September 22, 2016 جنيف 

  

 

https://www.facebook.com/HRITC/photos/a.10150165265413562/10153870854308562/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDmq_mTR3q0ybYEzcvrdXEoaLgxLc6oTp6Yz0HgShwbEqKD60P1u60Wm_OniamAell0JYSraT8KmM2zHmbC2HyNVfGbXZuItj_X-zXiTC__SCF0oomXcMSWr2XmqyBtjsZ__BePfjp1ebgPaSagegfbJN5M5rqtGtCqLk_46oepL2y9RRgGQMU2noPuq7_vjHgCead01y4AKebj5kKXGFh3VupZMGQVjdd7nanO5zHoM_eVfXWd-fP-Ru0t2BoJqtZBQC6E7spAHKf5OwLs-1j6XaxohlfHllqYNnmy-nc9FYI5rf2-WWBE2v7Fp_I6F6bhQKttkaiGEjN7tg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10153983609413562?__xts__%5B0%5D=68.ARCsZhgrtookGynqlYi81SRQOiWeUsVO5EZn6p9cA0IYh2iW9f2Ffe2w8v-xyZRKny6zZ1XGApM_-PZDy0tRkgPsEOpO1hrSsktUyxCqhMRPngCZti-Hx3yZhu-v-PFPeAGHuc386V5N2jwnUCmFbaBKobUAIMVw2-E9wU5SPx7Mk0CVXv-BZjtov86qS1hpehO75GzMaciqDVQ8PXtXUqwyGv8Wc0ezDAVhyKgxrCng3gkfssC6WhkVRsKQhDszH99OEvBIfl8QFcf24Sd3vngCSw-YqU8oUtZAUQu1McpuMdE2o4y6Wf1kWtBy5pCLQ32Rqj1tPSrDeXIaSg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/videos/10154019207263562/?__xts__%5B0%5D=68.ARDwi01BpiwHgrOuH3pKyvEciM6hKdhZXRWlY4vm0CAiByFFY6IDZU-y2VKcqmXa2L2Cb3oTx7y972EeFDqG_xCVX1nGiffjte6FLz2_s_gGqdGRxDDqgfqm9UBEo4Tf_SU0ZcJDLfkn17vVVhkRld0J7mcoS-Mj-Ho7UlKajfYk49D6Z1H9iX9g7Di0mPOryGWq2ypjWQpjLfmd8ESArTrlJ1zBOnIjxh0IgXauUqMCMRDfwcba0fB-yaRnFlT9oFGGjaKkvbM5xaouSAf-bPaMqQbCvTsrC9YaGOTyNZt2mL7LzCrJ-Ezhao3yCzVsKRZ2cBcye8BedVZ-PYYouTU-vXURIQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/videos/10154019207263562/?__xts__%5B0%5D=68.ARDwi01BpiwHgrOuH3pKyvEciM6hKdhZXRWlY4vm0CAiByFFY6IDZU-y2VKcqmXa2L2Cb3oTx7y972EeFDqG_xCVX1nGiffjte6FLz2_s_gGqdGRxDDqgfqm9UBEo4Tf_SU0ZcJDLfkn17vVVhkRld0J7mcoS-Mj-Ho7UlKajfYk49D6Z1H9iX9g7Di0mPOryGWq2ypjWQpjLfmd8ESArTrlJ1zBOnIjxh0IgXauUqMCMRDfwcba0fB-yaRnFlT9oFGGjaKkvbM5xaouSAf-bPaMqQbCvTsrC9YaGOTyNZt2mL7LzCrJ-Ezhao3yCzVsKRZ2cBcye8BedVZ-PYYouTU-vXURIQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/videos/10154028727303562/?__xts__%5B0%5D=68.ARCg62aVmCq8oHXvluoMhmnHlNBe33n7rG0095-gxfclZ6NfjbhMgdRjUC4VfiH0fltLL6CJVVTufytydmr7ptfkOpH_YWOQTF9URmTYXoSHDOBfsdJE-81IpXZHRanqBNxKk6oqSKea_4Lpt9kiJk3tq_JLhj-mKBO6_Nipjl_S6cMOiCo86dRXVkxsVkEb5dHOc680uveKAAInqJY4v-okWEjfzPIPpicUUcmpHG9PPfv4A7G0QtPEbqhrvX-spoW4zjlA45plotpZiV1x2-X7tcvJzzvLWdT_e9fan2mkup06jOGYwS_NBkARWbN3YNNtOh168BzGfSM68RUmvDNfap9OQw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/videos/10154036570288562/?__xts__%5B0%5D=68.ARCT2mJPGN4v-6qHNmWsXgh2nNUNA7cZnBKDLHsEVdIz1-xJmeyi51juyuTHXoixJl2GWFepMbmY2CbsYnwNnC325ahdp6Tf8MkiHhnnLBAFlcYvBUdBcfIuaeazcoz3aqH-a4ekGPuAJMCyqN_nFVtc-gDxV1vaf1qvQy6kUWUXvEZpcYv75ifTnmrPJn3x0cXl7hjcL5gXXHJREJ6AE-o2bLjs__0Mc56-F6HBkXKVH7ZSRIwmEekorJeqqFra8mMDw3Gz9JasAjVP2fWG8M9erFmNJpDHyRJYDkOm_PMAHIcrhLRkpGc18g6oYJSj8V6OT7RkPvTj-Zrf5HKZDqwAAXq9Ow&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/photos/a.10150165265413562/10153814572293562/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCxPPvaOI554A8FdJaz2SjgbFV7VejOUNB74bllpL1uuwkNHTAnGBChXlCQvuCfNfKOfMe4ybuh9mkyU5ZgnRFhcAbfCOGXwZQ9aWek0pi9DETqmbBn_ccwmG_80h7FFtx-P4AieAgyq37hXt8relgXHF0_SDWbW3Cf2HfRMme4aYa_HgT-sc01a54WR_A3CaWb75f0DjOognVxGh9sZd-gP29CfUDRpiP2eaW8u4TUnOBhgPu40ewiUROzMTr3nkycktOYVgeua3TvRnfo0-ODXH75P07j4dajLu6J__AcY4FjVnrXJEy4xfNVSf8v0z6logvN5f04icngRg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10153800233413562?__xts__%5B0%5D=68.ARCF5BV9_pP6hAzvjc0F7aGbYzwhmLAD6IBYNdc0lK5G70LnceO0sPelOmMP-mh7GbaHGiZaV4PMv8R4B4v77-YTx4ja_S4LAz678fSIoHJo63zgD_kLoR4lfcCl-u2SCVe8ahGu3itlRZLmlgbng0jIPOngiyY8dkIpGgT5UzebCOy_tQ8ZoEtoTZqw_Y8-tgiSJYGmH1gwPbHVDPakegMpSrI_Culc4G9wWbVQjabyIM-VloeTieOKV3TtXYbaQfcsvGd-5u0BBLqpSSraZ5HMFZodRknb1jHCj7wQpG4wtL0JFmuTMZ3Ytre09uHG2wEitYuvEWitHQUhRKH5cDw6qAeD48vxiXz7nKWhZBSY_n5uQ_cEpcCC7pS7KTzBzVogKWKjtvzx0bCYj_YcsP6qW3XmxI_dSpZ_0tZFYAK0rY8y_CsWVpHOuyMlJeHbJBM_zm-TMEQbAJM1fYa_URPI0KvkIMoTmYqyWURhO74&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/videos/10155069685418562/?__xts__%5B0%5D=68.ARCq3ioX-VFczIpiv2CiMjJCCse6JtKvbLOxTyDlWyL9-wKnSoaIQ7etvgwtpLfUKA8R8ycU9GH2SfThZu5RxIkrvt5xKiaQprA7AHHywHGDLL3tFxOETZ6xY95u837aYji_EOzaT7EMjppTiiHCAzYH8H9uXDBFxOp6RSEzf1iXBPXylK50RqEoEyPu14BH8gu-q79ET5GvseABR2u2ROLovyvGXy84e4lfiCXszbOE6H8h4EN-3F1LWIQJcAaoiJWwW7qnSF7iMQiWCq6w-KdeMryb8ApXokf8bCYU46JiVovczDhlMZ54p8RYA8Iwbpure5ATBQ8QFfTVskBTYxMmsav0IA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/videos/10155069685418562/?__xts__%5B0%5D=68.ARCq3ioX-VFczIpiv2CiMjJCCse6JtKvbLOxTyDlWyL9-wKnSoaIQ7etvgwtpLfUKA8R8ycU9GH2SfThZu5RxIkrvt5xKiaQprA7AHHywHGDLL3tFxOETZ6xY95u837aYji_EOzaT7EMjppTiiHCAzYH8H9uXDBFxOp6RSEzf1iXBPXylK50RqEoEyPu14BH8gu-q79ET5GvseABR2u2ROLovyvGXy84e4lfiCXszbOE6H8h4EN-3F1LWIQJcAaoiJWwW7qnSF7iMQiWCq6w-KdeMryb8ApXokf8bCYU46JiVovczDhlMZ54p8RYA8Iwbpure5ATBQ8QFfTVskBTYxMmsav0IA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/videos/10155069685418562/?__xts__%5B0%5D=68.ARCq3ioX-VFczIpiv2CiMjJCCse6JtKvbLOxTyDlWyL9-wKnSoaIQ7etvgwtpLfUKA8R8ycU9GH2SfThZu5RxIkrvt5xKiaQprA7AHHywHGDLL3tFxOETZ6xY95u837aYji_EOzaT7EMjppTiiHCAzYH8H9uXDBFxOp6RSEzf1iXBPXylK50RqEoEyPu14BH8gu-q79ET5GvseABR2u2ROLovyvGXy84e4lfiCXszbOE6H8h4EN-3F1LWIQJcAaoiJWwW7qnSF7iMQiWCq6w-KdeMryb8ApXokf8bCYU46JiVovczDhlMZ54p8RYA8Iwbpure5ATBQ8QFfTVskBTYxMmsav0IA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10154026498293562?__xts__%5B0%5D=68.ARB5cIDWgwtdgrVu7MNmiKj5mBuTZPb1npW54n7Gvusv1Awur43bf1qHtUjaY4iD9nAvckMYYe8zzRTMtyN5FMUfAPI4W-lb5MXzEbKN9m_CWIiqvdzDQ1_IIZkgQtdahUImmtXovHmYEqKiUtFxLFwTEcs1O8OhvCsuKgE6xKiU3voKx540WWyn8c_ybrcj2VT-ImhR5161FJA0yaJVH1n7xYmvDny_suXPSTsBwrmjW7gXoC0mGRIjMXAFUrWMw5MzLGeqywiLkc22lR2qTVRHKSggVTwVrSYRKQSfm9ssl1PYdQ6YhIZd-TLyzf27m3uawa0C7x5nej_Y5A&__tn__=-R


 2017تقرير 

 تعـز  – المعــلومـات والتـأهيل لحقوق اإلنسـانمـركز  
Taiz - Human Rights Information & Training Center 

 
 

 2017لعام ز التقرير السنوي ألنشطة المرك

 

 المنفذة األنشطة

2017 

 الزمان المكان نشاطال #

1 

 بيان ادانة 

واألمم المتحدة بالتحقيق المركز يطالب المفوضية السامية لحقوق االنسان 

الفوري والعاجل ازاء هذه المجازر الالانسانية وتفعيل دورها ازاء تلك 

 الجرائم ...

 May 24, 2017 تعز 

2 

مركز المعلومات والتأهيل لحقوق االنسان بقلق بالغ  بيان متابعة: تابع 

تطورات االحداث التي تشهدها مدينة تعز منذ مايقارب االسبوع والتي راح 

 مدنيا بينهم نساء واطفال 50ضحيتها اكثر من 

 26/5/2017 تعز 

3 

منظمات حقوقية دوليه ومحلية ، الحادث  بيان أدانة مشترك: أدانت

اإلرهابي الذي وقع صباح، اليوم، واستهدف أتوبيًسا لألقباط بالمنيا، وأودى 

 شهيدًا، بجانب عدد كبير من اإلصابات. 28بحياة 
  May 26, 2017 مصر

4 
 30الميليشيا االنقالبية تنتهك حرمة رمضان بأكثر من تقرير رصد ميداني: 

 قذيفة على األحياء السكنية بالمدينة
  May 29, 2017 تعز  

6 

 

لتعز ... مطالبا مركز المعلومات يشيد بزيارة الصليب االحمر بيان أشادة: 

 المجتمع الدولي بالقيام بدوره في فك الحصار عن المدينة
 July 27, 2017 تعز 

7 
تقرير حول الوضع اإلنساني في محافظة تعز و اإلنتهاكات التي طالت 

 2017المدنيين خالل النصف األول من عام 
 August 2, 2017 تعز 

 August 15, 2017 تعز   بتعز  2017 شهر يوليولرصد   تقرير  8

9 
باشد  hritcيدين مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان  بيان أدانة: 

العبارات حاالت القصف المدفعي المستمر الذي تقوم به ميليشيا الحوثي 

 وصالح على تعز

  · August 28, 2017 تعز  

10 

 تهجير قسري جديد في تعز ....  بيان أدانة حول 

مركز المعلومات يناشد األمم المتحدة سرعة التحرك لوقف مجزرة وشيكة 

 تقوم به ميليشيا الحوثي وصالح من محاصرة لقرية خوروما بحق المدنيين
 September 6, 2017 تعز 

11 
حقوق اإلنسان العربية من أجل وقف انتهاك حقوق بيان مشترك لمؤسسات 

  · اإلنسان ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار
 September 7, 2017 تعز 

 · September 9, 2017 تعز  اغسطستقرير رصد األنتهاكت في تعز لشهر 12

https://www.facebook.com/HRITC/posts/10154728934173562?__xts__%5B0%5D=68.ARCbkaL9fZB3eAohrxK2p4n5epbv3fzMQoKmktO7KQOR6ecsxxopGDVJbBBr8lCgd7h49FuL3j5cFFlXlJ9IWxdD6OKFyuBDjMg0BQtxrgZC7QBSkzHRyCwHGZMsdlUOlyLN5faToeblt0WoRRnCNrmzADUS7V6Z5gIhxHYnmpKYalj1qEt5j44qckVHrji6lsIU0TaZADeO8PYuSeGy2dY0VlADunrrfbBW3PI3YhjwPoNcrWZCAH3fqO5dObMCxJYWxqSEybxE5Ev9Fi0oL3CyVBj0I4CaNvRYwrw8a19Cdg2ZK2gV8wncI0Flg9wwoIBgUu-sNiRi0RStjQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/photos/a.10150165265413562/10154735792928562/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD0qarr9NRcEKiTDOmA-GCfhGcNzwPs-_V_N2Y_JFtGr1sTlZEBJj2lymXwJCcIEmde1eE42Ax3mVFydDe834eDC4wJRr4V76P8GP4dqJy52zJUReupNAj25yBHRKC6VnW60H6l6dKhg750i4YqPmApkVcXE2eLS8Opsy7ez5YRxkDo9zTuh7ogI_LN_euomdMJldnsgsqp9-soyGPckeaQpax7-yLo5Ns3-ezYEz0RzIRfTI9zR8mxn8RO3HUM5qyv5yOx_cI38JBjHDbV6lQXT7WEasnRw86IMsTTi5s7fcKhDlAJPxrE9obeXRXPZhWTPTmbZK93uQZ7eQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10154744097938562?__xts__%5B0%5D=68.ARCRADqChjCGs4L71YezLcRlIPygqmcJiWNJReGEWps1BkSEwP4ltOyh4d1_Vc5Ap1Nc2gmggWIcLOEdFwROOHwxwoZoVMj9Fh1nuJijQu2DMZV-wustiOi6q3IyrsbrTa9jfCfO7B1BtLvRVjM-49LDcoLsDPI33zbnD_k7hxYLlywnvWM5xXP50jZrgcqeZYnYA7r6HWtLJbQi4OYnTbX5nLwQ4UZaPNy04HcM1sdZrjLcs0orLWIjAFZFZ8kIYUZmS1DLYrOK6WC3eWiEgfvdx7geESlqeTv7aKlwmPOCrZwlFH7C8EGPTEH8y-Gu-ZBkldKWDzH6PT3BCQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10154932691398562?__xts__%5B0%5D=68.ARCKVWXNArsx7O9_0ZWGrFw3Pq1jy13emgLeqAoSY85z1G-IIvv7nBhI8Guzw5QjcYDigeRhyLR-_NL5BddjGsbet_Ai3POIv8l5InPQ0Ot91F4ON89DvTx8337lGxLKzttIUiam40gE8kFx0TWaJ2S4c0aUp0SdfhDD3C8Sh3fBdMYo-Pmq4tO7ttUJxQxAYdm4QWtUwQNNSi9q2-IvOP0lMY7xEKVa7RdSozEvFXK5WQWrofUMHZg59uIwjuo4RnF6ynVNbe7tmbaV6rlMRIrxXV8VTSzbNyDEbaH4kWZHr9Vlex1BdD6fZsMzQZ2rtvq-MF2nexKTHN2maQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/videos/10154949529878562/?__xts__%5B0%5D=68.ARDKzuL0JOkuSJGIRQM2jcIBo6mcKEgerQIYudvjAS2e0sQT7qYyNRhb5y1KtsPVnAPlatn2-mwsRPZL7LAfojGEfAahljG5B0_cniIzu49UY3ucSttLMycs93G0TKWIF0iUu6_QzV_QQkkDxfhPaBn6XSt08Xk21s2Zx7BMIfC8K8MIUCdm3b8UpVi6_JajNo-66rpK6SnFdFbmcoOU8R-WJtdobvs7tBaduyVf9Zr146HtunR0gj2EdeK6z7P9jaJx846tb41q-j8a-QqvecL1GAv5srKPwpxtVNb0UTy5pnBR9CkHoBuRZAfzAbqissjKv6VpT-IhiAgVAbhWowTJSeVhjw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10154981241278562?__xts__%5B0%5D=68.ARDLB_3BxqNWxYK15PJc_p56V_m2LNzdz5cw4FFfohnUYgJOFEPxEZEIVrB-ItnFfdAqcErEziCoGbeFQS_l4btSM3dRaB-Tbz6kV5yOcrZ7r-9tEs8jZh2RfHO3bOwJV99-KvqLLwEzE9tDwaq3k0jFXGRPNMXOofvlqEkD_qNFvt_qOj6xf-m_dRkIW_JADeQpcqizm18-0S2iqrvg_KEHsiQsPauiJ41rHBpoTbOi8I6trI2c-sO5iSP-g9ZMNMTOvMzwzYOpU7zQINyLOBBIcNVS_9sBnN0L_a9Out8Bu-b3xJMLZ1H_JE1NqSrC7NLtzunwi1zvPw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10155015074293562?__xts__%5B0%5D=68.ARA1P_JjDWi3g8VMyUKkdRMQfIDjwWIMiCe3eSbJXK0E2mxD1Wh83uK18BJU4wlGQ8IMxiilCO_X7f05cXLNkTg-kLhlaLR8_jvvPMwx3EKRvIiLWCKn8jtnYqDV1vYV3Nygzln16tZ1cJ5IzKa6KBIFAL9OeXJdS-pamv5FmOkJAadx5eFTlbjx8iauLl-p_UDBqqBUhuiKk4hPLYNlqbWPS0VhH410FVhrxwnTJ7_2UN9tQclrLUhbYY-qZLUxQZToaP1SefD1d2CdAggpmPuv7iJSOXittVM5yhlKtOPVIVhy4r_Tjj3T3ChKXD6fAAbYrOmI5dI0d0TGyQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/photos/a.10152021875228562/10155038390628562/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBd8SW2t0lOL83FEeO11IN1-noYxdgbdW3zO5XuvhN2pGCIWB3YIUPdF5GAxRRI_j8LimdVqvzrpNBNvDsEiGPbZGJS1bd97VIGJmNS8yX74ILe6fbbr2GY6LroZSUpGW_UWBqFAX88i82XRtWzdo5PpNiKRepPs3wz5FoUTiYOY-vdPBQXmSV61hZ2GXQfzVSB-ShiRKLHyqptNtJ7_n-5KKGywY_hnlc0qD8ARNcqhyJbc8MARUts9_GEqsbet2dDskXeKa6nRdX_7lq46RScbHQZD_JZgCI9XAzLz5g635gPodJO-nDLxe8qhwEs4lAId7YfUjZhqYyeYA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10155040905013562?__xts__%5B0%5D=68.ARD3q7NZcqWW_UDnmmBspYRziBnmdUNIiN8cp3gFS1OYiRB3Rz_OT6Z2-NSS15QWpsXe0iNDtkEpcFyGR5qknHJunCbL-vQUEx-YsRkr7lc03YJ6w0Ga-_PYKH_GEaSiagGcwbpiw52jbCfl30wBYZcz82JqqqN66NObY09NR1jM7e-LdHIS72Z1S7kRY2ULrlXzYo35imG3s2E5vRqU_388ZP4uDCeJZXN6Af2fJWvb18DOxEa2DqyHiQ5HgsSuHKrEMs8tZAtnQ96Rv4iWk0LL7lfE4Ch5RRc7Cwf2rqFDg2qtCzwcizIHxjlFC24E5fBUZhQZG9eVzgDa6VyRw-WshoMtXnmHw9q3fsC5uwUzmiVzQS0jiZ2KZUxZgGm03xqNfc7kKokEnrNFbR_ELlmyLEAJ9vMGtYVBjxcxGnQjofcb7RZHNbv0KDYLfwXA8t6XtR5xJ47zLml_kNNUSnce8wxsZ2fu6x2Rv4l9KEw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/photos/a.10152021875228562/10155046141403562/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAoszFUb9VQcmIjYeGmzaZrP_hYUCmMPZqe06AVA9frt972xGiGMF5xMaFL0yW4JorXlv0UF_c76FBf0JxgtNwN4xp1PL5aaaljkArQrWvhz2JMoVBkbI2jZ2B8RAvGSXlF3fX5t6r2ZiABh3fjj9pAtG7a1x8Zzt0CYVf0OJYW1bKVLr8WV84zVR6m-jJ0jiHYbmSMxyTKD7CxHjCGnAPLxTphlcEd48x9gv522j9XiTCy7Vu63PdBceRQQbr3ymerapNzRnHCvw-pyUZj3xFVW7f9cgXiTqyf5YTkkmMvJZe7VAOIG0MoeO7dA4dqkjlDB8BypQbZBrdpFQ&__tn__=-R


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
تأكيد على اهمية دعم مسار اللجنة الوطنية للتحقيق في األدعاءات   بيان 

 بإنتهاكات حقوق اإلنسان باليمن

 تعز 
September 10, 2017 ·  

14 

 36دورته ال الجريمة ترتكب و مجلس حقوق اإلنسان يعقد أدانة بيان 

مركز  الطالب و الحالية وقي تحدي صارخ من ميلشيات الحوثي وصالح

مجلس حقوق اإلنسان بجنيف والمفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق 

 اإلنسان بالقيام بدورهم في وقف المجازر التي تعاني منها تعز 

 جنيف 
 

September 16, 2017  

15 
المجزرة الجديدة للمليشيا اليوم بتعز ويناشد المجتمع الدولي  بيان أدانة

   September 18, 2017 جنيف  الخروج عن صمته

  · September 19, 2017 جنيف  اجتماعات مجلس حقوق اإلنسان مشاركة  16

17 
 نــدوة على هامش اجتماعات مجلس حقوق اإلنسان

 الــسالم أساس التنمية .. والنساء والشباب واإلعالم ركائز تحقيقه
  September 19, 2017 جنيف 

18 
ندوة عن " تحديات  36اإلنسان الدورة على هامش اعمال مجلس حقوق 

 جنيف  " السالم في المنطقة العربية
September 22, 2017  

 

19 
 ارتكاب االنقالبيون مجزرة بحق اسرة تربوي اليوم بتعز بيان أدانة 

 
 October 7, 2017 تعز  

20 

االسى للحركة العربية لحقوق اإلنسان رحيل المحامي االستاذ  بيان نعي 

 عبدهللا خليل

احد رواد الحركة الحقوقية وعضو تأسيس مركز المعلومات والتأهيل 

 1995لحقوق اإلنسان وعضو مجلس األمناء منذ انطالق عملنا في 

 November 6, 2017 تعز 

21 
( باليوم العالمي   hritcبيان خاص من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق) 

 للتسامح
 November 16, 2017 تعز 

  · November 17, 2017 تعز  اكتوبر تقرير رصد انتهاكات في تعز لشهر  22

23 
بإجراءات عاجلة لحماية المدنيين في   مطالبةعربية بيان مشترك حول 

 صنعاء 

 األولوية لتوفير ممرات آمنة للمدنيين العالقين في مناطق االشتباكات

 December 4, 2017 تعز 

24 
مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان يدعو إلى زيارة فريق تقصي 

 حقائق لليمن

 تعز 
December 10, 2017 

 December 18, 2017 تعز  نوفمبر  تقرير رصد انتهاكات في تعز لشهر  25

26 
بسرعة التدخل لحماية المدنيين في قرى الحيمة في تعز  ومناشدة بيان :

 ويصف ما يجري بجريمة حرب

 تعز 
December 27, 2017 ·  

   

https://www.facebook.com/HRITC/posts/10155047193128562?__xts__%5B0%5D=68.ARA1-P1tAwrgNuodyY7xrK6Qp9j3eZyYvSYXsZoJBDACxn-iid9z0Q9ndDbdUSocZ3yEY6gmm0g7vjnNdY6jW7_c98t2LM3ws6ojLS7SgKbpARXt5s3CAzmvAOeLI1tSnGHS0Fo-ZLNksKWMrna5r5DsZd4_fN89jJ6eBBmDi34vnyKO_L6bDFh33fgnH9fDiCIGIV3EUFjw0MaJzEMTw4KjkJv2n3IbszGCBD7gYyL4kkA9wURmmZexkxeB8ezeaQRw1rlHKOp8TObUn08qg6l7QRkgOsAL400h2r40jurTbTILucjrFkPzIeJTBY6Q66ylawfEeIkpQA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/photos/a.10152021875228562/10155060475263562/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCswAUEDA_HcehnxuQKJRxFs5vamDTrHSON_ABWzcyPbIPsuEFmas82_6rwjt9K3ng0PbCoKjWVOPeKAhgOu0gW3bRM08eQ6Dpy3gwc-jj41aW1gRLGUUqk-CvJS_N8R9BnYnwh0whIT0HKC9JdZ9zrWHpSGDGfT_6sWfEoRVuw982cBsIeXwo9kxC25TYeygjCGS0kgac2TFAeAgk5a3mLcc0_46ur90GzYSwviBEBMy76GB4-qM41jCvb5NPydDFk1Le_VwT_4oQQ1_I0HrLIJz3--zo1UqwFYIZgdhnV0Kg3PbS9Frxg3YjYILRAf1ZLEoVHfCzZr2VY2w&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10155067750498562?__xts__%5B0%5D=68.ARD7Wg4N7VoT8GXbR17FuzBcGI-lZf-XxMtUAbi0f1vXIxRmR1YIps-PuWOyX_fGWgWmUV_PZ2EO1xL54QTQYbmcqDg_75GK8Jw-qFJkA0XNTzDUdUlW64V2d2zXJyX9HtI0nZ0abzdMC4iG3FVO_g27StzovwuqVx3xwgT9lTu1tqxoXIQ0ulBmPt5chou8MVJJvzlAdHT56EJF4lfXqCuL9Kl5vDE0QPfoSnlnEfgYb78yP4SS5gkqSeEh7mcLCfByAsg8-Jvycb8QDL8ukzMo8ov_Q9_dvj4BfrjW-4p80ooJLejfgmNOHSXFcfnGG5nbVT2HnHtegXymMQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/videos/10155069685418562/?__xts__%5B0%5D=68.ARCq3ioX-VFczIpiv2CiMjJCCse6JtKvbLOxTyDlWyL9-wKnSoaIQ7etvgwtpLfUKA8R8ycU9GH2SfThZu5RxIkrvt5xKiaQprA7AHHywHGDLL3tFxOETZ6xY95u837aYji_EOzaT7EMjppTiiHCAzYH8H9uXDBFxOp6RSEzf1iXBPXylK50RqEoEyPu14BH8gu-q79ET5GvseABR2u2ROLovyvGXy84e4lfiCXszbOE6H8h4EN-3F1LWIQJcAaoiJWwW7qnSF7iMQiWCq6w-KdeMryb8ApXokf8bCYU46JiVovczDhlMZ54p8RYA8Iwbpure5ATBQ8QFfTVskBTYxMmsav0IA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/videos/10155069685418562/?__xts__%5B0%5D=68.ARCq3ioX-VFczIpiv2CiMjJCCse6JtKvbLOxTyDlWyL9-wKnSoaIQ7etvgwtpLfUKA8R8ycU9GH2SfThZu5RxIkrvt5xKiaQprA7AHHywHGDLL3tFxOETZ6xY95u837aYji_EOzaT7EMjppTiiHCAzYH8H9uXDBFxOp6RSEzf1iXBPXylK50RqEoEyPu14BH8gu-q79ET5GvseABR2u2ROLovyvGXy84e4lfiCXszbOE6H8h4EN-3F1LWIQJcAaoiJWwW7qnSF7iMQiWCq6w-KdeMryb8ApXokf8bCYU46JiVovczDhlMZ54p8RYA8Iwbpure5ATBQ8QFfTVskBTYxMmsav0IA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10155077257398562?__xts__%5B0%5D=68.ARDnqtLIKdcAk0mCAyI8wP6CPViYGAOpNmwS2mjw-k_zQWSAjoQKewqzq4RAUga4BtbAsqnf_AFOWcu7m5Ps1vRmO_vmPwx17v3gZWXZMwSn0j7gsglVbCSc7SnU6YiZqB3JQvwSdfuYy8aV4rexycVUFRlrlaye2MrFCMk6Iwd_BooIL9mIVVyCCtanOSvsLb_E7wIU6XGpTPivjx1YuVcehTwEcaQMsnZlhh83jHOM7lBX8ojQo3A6QPS-JecbnyXzSFjTt4EWObbXO3-Ax9qoN7Vkj6f2SjDUPyD-vgsZ2WESHT2wbFj7ax4IewUZXSb0yNllq77hj2gaZMdJDwRAh8J3I8a2lYmSK5DAEPRwZ6VkFqp8TgPwLf7HYegSctPzgjiZz9N6fmHHXZFrMUs8G5j7i3IeD83pIZMFsjrseb7icC-qVIZ9Bo2dqx5X3dNHJMntreicZ34KZIjsVK7O9DLidSC6_y6dZVv2pOqpb6DbC3611pc&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10155115707823562?__xts__%5B0%5D=68.ARA6i1Sl3fjup1u_cEVBX9ArWnA8ePoFCKIyIAy1k9U3erpfUrwxTlHEDiiaB8D-XZki6P1o9cqdiwCQAX_q3dUx_OBrtPuGj6W60CaWco7pH8mhppFZi45NdKzqRVuRDXc8NXcFO7Ea8LEjO7nDOVa0I4QdOz-wCd1n0lYffWRpJjl-fNDICg_ymHdH26h1rgyHM8FnLiSJo8VFy_uudRnqi_i0l2EY7SOBRwTF3Y6wSMgfZqEj6qGr6_tzpjQ9j295Tk0z_VbBAkLCuyTUQibKEQsJw0x10RRdEIKCLXdtEpAmLlMRINrywQ9HV_zJiQl535p92_DDTA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/photos/a.10152021875228562/10155187713018562/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDuhDa05xwjRLXrR7iK8SKPHccbKhnJXqrf6aS5sUl98Shoz7XBxLQj_kavGoTk2LOgDSAbwdtISmGL_nHIOGL_VjNmnP0ah0TVoB90WPMa5wAkAnZJ8yo7fus6ligdS4rFz088hg3JGlGhJM6exG1xsNhubVcw7nPn2RTM8S6MW0Q5Sm_ieuQegfGt11a__TAe4dVSt1_afZ5uMcoXA28KffHAIElPLqEsxzEJWCjW0VRRahOdAFH-4oiiwfm_vy_cVmzvgCIJqSZRFTMFrLtHN1afYsPRW-OMc3u_AplBeUDksN8ylstnYLkiZWPSOC0K6zut220vGI2BlQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/photos/a.10152021875228562/10155213127713562/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDiSRghyGxHPsbJdxqIDnKIfII1ntbjagE05j12W0QE41SzJKALHg0uGX2KLopWqnrP7hxQsmMZG3Q67yiGm5Qk0rsqgFKu_xvlPdwK0vJYyBYRGAZIt_glnZU6JaOkICsfb0Il5bP3_QxgigE37Ydt_7BzE7qT8b1ZCPViUY_mZmj6Msx6DeCF5laMo2BGmPJgu2TzRm4feufo4C9Hh8aBC24y4BMrK3hWQfm5yhBZz-6Yg8ksxZSTS8SGdvVn0ES2npZTr46Ko60284dP9NyI94lsn89zYYWgU35C88EXN9XdnZoHNe3V9so6GXU7_OTRq8r5xMcnDBDjtQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/photos/a.10152021875228562/10155216517588562/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC6lcUMOM7KnDdFeHw95CUwO3l5zL4bqTYvzIQzlz5_mP1PvWCZVMjoU7f14mJUnNaPkCbH68YmfiK7gUa1HpQvetDwxYiCETQnll-vjgAvSNPBLPbFsdTLA2Y9OBFUn5MLkApwyZ2dxdRPiyOTraMCDe4s3CTyy8AgvD8QN1zceAQ1AXAX7qPCedSZR1ICvj71Uir2U31BEL4HnIIhTnBg8SAkDK-pSgw_D6_q9DwI9k2aGzq6yk5xsZvVpdgsV54MOMazggM3At6Zau8QqyF5MfPA08l1BXCMTcczM7KJArqQ5t1IKsc4Gl7b-t3sCRppnoHm2xPeTZQZww&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10155269893683562?__xts__%5B0%5D=68.ARAZaN5kq7nG8VZnnkZjt7plGAL2YY4KLVQqi-F2acNq1vdyJx_WHF-o6n6OdcHajtJ5YZnfg_jCt8AkIHCUfyV2Xi_ch93oLzixvcJnw3k0fB5zQKLsyQM0IS7h3a2mryz8_y78_sKgQmmbxNaHp6DEPJhEpcGcuWk1V3aCzwZGIbmXk08_8HiXB6kZxVlUsQNPHY4wKZz-ivcW7JBO_eMPD0bXh11alrAbMVx2t8htZMr3G3JISro5pt6KAc1J1PWBLw3oDFNLazWR-Yko07BJD5dLOu0mnqk_J_NoYnTAmjWdI4ChtgCXUFjJcbV7DmEUCgd_Hs3vlQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10155285262273562?__xts__%5B0%5D=68.ARC75VcIMCA2uoSMZYYaXWeJV8h8Yj0eliM44tNOoZoWFRdtG9Mynh605mB9-yEoY-P1VSl-2cW-2CrsgA2jllUPyGZIx4n8h1uPCp3PnPGItCnC_CkMss8Su6KmxCfMVvktTuDK_TQynSof9CjdbCrWDywlieNn0SmTfeSibCj4Lak9LoDqKhOg6Gnz-sHjjRf8v_qpZB7SvkF1qnLKRL55_MASnaDiQlI9ecOyCQQh5uXAPepmWO3JDmq_ZghFnXmsSJJhKTD-GKGrQFI_I7JUxyv9YO3BIwKNc5u-XXSLngiWzGIyWOJdnAV3JKX68eOQOhQ4bCrbBA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/photos/a.10152021875228562/10155305785303562/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC_zyo_8c_7ortA6bjbl6R3_eU4cgdUchZSE5DdD8-5fOJ89vFUgrvlRGTkdNVUX2zQ8kjL9ELrAXBzL0dMR7tT5-e8eknWTl7Zpl6VAlrsrBvJLo5gDgtxcwxVeCnPFVcqh56lbWtb-leA9IC-DINDGHK8g2R4jyJZiTOJ9Yo3i1vTGPbOhkS_l7E0c29guu5mPWz41LFC3s1O-yFowiFPZCa7zB9dZiZyBZf2e-qsVuM1ufxIxbmg5jqz4v2ILIB0Pkmdqb5Q8Y4R7vL3FTpHik9_waxDNG60qmJAu3ZbXpst66KLOKNVwcaZzxllmBfhrVh2i4rPoCkVoQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10155328079913562?__xts__%5B0%5D=68.ARCpYJfIm1wuTPmr-bW8Os96go3G3AY9lVh-pxqUCqzJ1MMaH8v9A8raI3F22KeB-8JMvanxN4NUkgukGrBKMzbpCby0V3jhYNtAxDqUwsu5oRRzRuUbbCGoNZHH13HlvY3D-FQ5q_iJ_CdvHEjD2iT51UUj81gUykV9lMP2SBRBhvVu-F6XJAUkpzP0wLiQ5Xlf4ZVLHCgdFqiMu6dLGS-fzgC7-g-ZdAZoqyQHCn1zPQcukg6cs7ejjJ-hmifKs4asnOdz2OOoiN1nuMdrE0BvfsbbbQ0FQr5PrSag94oRV7lmcARybZUk0InZV5UJmLKT_5dZesSzjGLP-w&__tn__=-R
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 2018لعام ز التقرير السنوي ألنشطة المرك

 

 المنفذة األنشطة

2018 

 الزمان المكان نشاطال #

 January 1, 2018 تعز   الشقب... حصار وقصف وتهجير قسري« »تقرير رصد انتهاكات بعنوان  1

2 
بصواريخ   مجزرة للمليشيا الحوثيه في تعز تودي باسره كاملهبيان حول 

 بتعز قرى الضباب على  الكاتوشا
 January 12, 2018 تعز 

 January 13, 2018 تعز  بتعز  2017تقرير رصد االنتهاكات لشهر ديسمبر لعام  3

 January 15, 2018 تعز    المتحدة إلنقاذ قرى الحيمة بتعز من جرائم المليشيايدعو األمم بيان  4

 January 25, 2018 تعز  بتعز  2017تقرير رصد األنتهاكات للنصف الثاني من عام   5

 February 1, 2018 تعز  "مستمر لتعزعام من الحصار والموت ال تقرير رصد االنتهاكات تحت عنوان "  6

7 
استمرار القصف الممنهج ضد المدنيين بتعز والذي تقوم به   حول ادانهبيان 

 ميليشيات الحوثي المحاصرة للمحافظة منذ قرابة ثالثة أعوام
 February 8, 2018 تعز 

 February 13, 2018 تعز  2017حلقة نقاشية خاصة بتقرير المركز لعام   8

 February 23, 2018 تعز  بتعز  2018تقرير رصد االنتهاكات لشهر يناير لعام  9

 March 21, 2018 تعز  بتعز  2018االنتهاكات لشهر فبراير لعام تقرير رصد  10

11 
سلطة والقوى السياسية وقف الكارثة والتصدي لالنفالت االمني  يطالب البيان 

 ز في تع
  ,2018March 31 تعز 

 April 1, 2018 تعز  مركز المعلومات يطالب المبعوث االممي بزيارة تعز  12

 April 5, 2018 تعز  االلغام أكبر جرائم الحوثيين في اليمن وتعز في مقدمة الضحايا حول بيان  13

 April 7, 2018 تعز  بتعز  2018تقرير رصد االنتهاكات لشهر مارس لعام  14

 April 10, 2018 تعز   تحالف ألسرة في محافظة تعز يطالب بالتحقيق وكشف مالبسات قصف البيان  15

16 
موظف الصليب األحمر بتعز ويطالب الحكومة  دين جريمة إغتيال بيان 

 والقوى السياسية بتحمل المسؤولية ومالحقة المجرمين
 April 21, 2018 تعز 

 May 1, 2018 تعز  "تعز ألف ومائة يوم من الحصار والقتل المستمر" عنوان ب تقرير 17

18 
بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة كل القوى السياسية في اليمن بدعم  

 حرية الصحافة ونشر المعلومات 
 May 3, 2018 تعز 

 May 13, 2018 تعز     يدعو إلى مشروع يوحد تعز ويعيد ألقها الحضاريبيان يدعو  19

 May 19, 2018 تعز  بتعز  2018تقرير رصد االنتهاكات لشهر أبريل لعام  20

https://www.facebook.com/HRITC/photos/a.10152021875228562/10155340869463562/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCSKFdNs-6ML9TRK-YKmBaAf3fkrRPdy_i9YOTJ9HLlf2tGOMB2W2gtpwkx8eY-lB7-FeIvjKhNhLdSR5tr1VD5A7J7hPLhmdDikOHHMNXu9oxirgJVDtGn9V1MCFxxA8eWOlWN-Dh6RIpdDdrVNEp6MzLCkt4GDjXk41PbLM4fbI74XjNyf3oBGIqXIysZERDJ-ysEg3zvK6une8O0LR6F2iq_YaMSS2x1PzsbzS7lHZd2j2JgkKUInV5tUeU88hk0VMB_0ZxXrLJFg1R4mUR2FCzcwivLfWOuzYQ4d3AIpgiug2icWtAsrjRPIM2e4fiFm1aq3FKL7speaA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10155365865923562?__xts__%5B0%5D=68.ARCJaO0DCfLlJ8J6jMJ86usrhXI8STNznaL0CCa1T9pgQ22ZnAmiMHOfZtCkUBUMS-d6NEj0IZ_LOrXN5ie9QozPfgGWPfo0GMGeYIND_pK2NbncrJRHX--y2xFfCofB6DwR9abWqQLCR3ykWTQr3L-T91fFbNrUGR4Fq8MA10v7bjel3fVDu30BXXDUE7f_nTDSgk2yC7LjVfFJkXVf0-pzifoeTuMMQ3w_P2FKzeciEmZiEvhTd8c0elZsIt9ZQsukMQApB4YmkDIaTa_kHwejrWhJE06cedzn0N9uqBtO2q-5MXdi5PV-077vM2GCAywc3bF0liNpoDNT6Q&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/photos/a.10152021875228562/10155368917103562/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA3akAtgyiCe_Bv3ynk8Maex5w9N-RamLlC6EQL-QSCyQoKSGZUdmalzfjHo3gguwXxWs49eAnOeS8IQSVdM4Ey1w6NqfEZ-9USo339Vsv431O9pbqc10YHcO5cgFPiVBXSM5CfXvsjU2TMgdaBxOzzk8bWj_77XUFpRsy8p_BhrAGVut8_tSipFprWEECVzaHTCpbq2ylgZVJnNNGDCYCAE2o74vWMz45DD6aAO8D1V8qyJ9wyZQpTSEnQouF9qge4_5LgiSslOfVyoITGJGNYuzsSFGQBz4zDzh4gBetCNHTPQ6gChlthlgtvdAT_n2OkCu8N7Z3gJfFznA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/photos/a.10152021875228562/10155373380443562/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAuYM7yF1_VmQjnjITdYeTLiYrEer6TPloxZk6OWUcBb6rl35rArLUH2iv7NdgGtw0fxztbgENtxbhzhMcGZCH02TxaPGVhamlN7lyM3U85-JrSHHZiKaa1s90icP_90Muwb8uZG-F8KM23U62PMwA6c7LnbwOg-UR-dLK9l55e15hXmNz42N29obi1ZZAXUoyZasdb9CpuEctFnhxF9rWfm2Ilx_ykx_7OrWAcLWet3ntPdK-PdhQp3G7KdxrmOGuHOeLe9v0iioKcIg9Q-A24vSDffG6r47EQ8LX5Ew6RQmySm-GgKGE7ymhVxKqwyi1YF791Gnpzz3CSXw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10155400871438562?__xts__%5B0%5D=68.ARD1YqKGX2BB7hHbGr5Nw5xOlbXta03ZFxDCD5WNFyNAGfiUw4x8KY04OsuGUHUT9xwx2RN0dP4VcsVq4SZLotD6qL3-5WmXq9y-v7dGuFziGlX0kdLL3ipGxYVdhT-GHCLKUQht2K6Fh_XEnQOPxBCGja1YC7mJ4wTzav-vps0D6n21PU5dZBUni3AUdUMLpdK0InPUJBvWnkOwKcfL_DJvCcy9JT1bhIf6IxQ2ep5tyGkwgwFyPk5s4HJBaKEl8xXGEBqI98X6H-2cal723sdfMhislU0Pz4CDMbGbNTCRzef18yYrwzwY2vxyKT69_gBUipaRZ1TxEZoj2w&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/photos/a.10152021875228562/10155421144178562/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAGGoQdnU_jjYBKuj_Ngwbv3HqT0VztqVRlVD-mPp3dE48jq21oLGNyghkPtaRHOh8RehNvagB0-Ob1lbHc2L4O6E_8iHrhbBBo1O-MGrRY7oJ40bQ31Cm9xCeV3qr_C-fXugdWbkh16KBQVbuLHhl98Vskh0ENbMfx60GWhydWw3sYAwg259H7CLBm3aRuOQyOSHm3iiUgBewdqmw9FtpnAlcIQ43gXkHgG-ZQX0eA89VCm0nbUNXqehmt9MT2D2VsS2CNCbTms-X9S6IBLKrPa2DLO7YJGe2KCPopLu2CnE_ENdTExp36NbJhWizopWWy-HbGrs6bRO-iaA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10155438007823562?__xts__%5B0%5D=68.ARDlMVGNFttshUTJE-3SJEG6bJ4_e-fNao-A9A4mie1PIBaluL3uLZbMOFfnCxunmPdtuvSIp14NM69dpXhPG39rHdyMxUBfdQVZLhHcnOKd32enLrM6AiwUXarLaTDkWdZUnOOtqA4bVsOY-sU1dOptG6KNkScuIqb4IiQ4oP_mWO92zZ1DgYZwaMClVTp7zu-X34qJm0z5BQAqqCXKkR-suOFqmFa3jTZ83JB9Lu0F0JHHNmMidBHh5WnxVsICn5tnfDX4Xbz1cWCbW1jzrXhB0vbW0cbDZw0cA2FShw5bILsTJe3VXmi1n7KDfEdR0b5gvmWlbuMpHlHhWg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10155451190583562?__xts__%5B0%5D=68.ARBRRvpLHQqOGtx6TZpN_0AtSz_Br2A2qzR9VPyqqfQEmjEuO2frg0s2M0h63tCeGR0pnP2-FDIKIEU4ZIOwPsHvQ6TxtF1K55XDfyfgAwqu2r3f7YynYY6VrQD9XZFPDkVX7oJTwFKQa1I4BNcv5NYy6JwwwJ4JoQ3XEAYj3LE6821fT1K16bor_j1eCdQttncWPuqBBnL_6pBYhAOr9jQa5Co1-n4ID-6i9w1N-P2XpKaiUg0Du35_WF4rh89hrs85Kgh7fxHg16p7WspMCWbf-kJ50NOviEuzfAI-DU04NhJGDqEIMvf32jEAU8ltSXTKf6il1glnDdMcng&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/photos/a.10152021875228562/10155479971268562/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD0gHNZb6fzfQ7l1Itcg_vNdQ7-AC-2ltvDjoWtUOalSfbhv5dtHg0-WCPf4XkbDleg8eTVARlgKgWqnDxxmh4tnIDnt6oGx1SI_-wdlT8fHXIAOI0nWlqIm2ogxfnU4kk4nFRYG73HrNaWa4cskavMTMNTOHwV_tgx9hipRzvgsuuytnrdIFklb5j4Jy10y3W0GuhdM9z32p_w6RbfaukA9pcegqXtpBqIgcpqyQIo8BaHdhiC-EE85qW4ifgjhp-xbUK0S8Oe63BbvV4pXzJChPQ87kRMwk5oKPwDXcamK2dWxdJf7BxVfMsTJ016n9kXpb4lyBH-3tSXfA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10155553384783562?__xts__%5B0%5D=68.ARCNN_4HPiSgY9RQ6OgMMWfIWMo7-g-J-WpFFsG3zdN0jx4ytNwscRXlehR2CA2HXkTtT9WUoRRjwMZR33YlBSAQ3gonJmu7zg5N50-rmnAKzQOHZsH7JQxlvzsanv6G5U7fUj_Jy5ffy75YWUbjMV0ju_PVPjr9s1gQ25wV467OjnhTuGL6HBLW7wISC3BxeR6ruvNXJ2Mx6SE6sMnLyuupBRb6CnT9t9XmnTqDdQYZo-LTWyZ1HIPEsW1dB8psksOHddmVYba6YL7lfkyL-q-8j4gE5TPkhs5yzkDU9-e6TNilNAenE-GiwLM7lEGrkHY0DgQd-9HUiJ053Q&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10155579520873562?__xts__%5B0%5D=68.ARDj4fptwohN9x1mHux6CnXC_A6vheXjodLZgYohIxQwBMBIsL4i1g9enR3GNWJMVq_zTGGFM1gbaeydKFcP3gGad_2nmVrrmc3Me0-FV1x1iWIQHgZjcUwvA180EVvKSCj2so3NI0x3b-FIac_DuuNPJ58Eh3ONmS6qLMJaB9MldBL-U890Jqw1c2PArBBF0YumygESuSf2oEW2crcf2tTd1lPHFQ2u933emuwiX-A2N2wsWPUiR_Tla8wRU6YVHM_JwppYD4pD4RmZIpphnxldX1kAu6tyf-T1ybYsRblBDSAUnZKF_NEs_Wc7ajrQnCv_wd3abx1IHA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10155582126848562?__xts__%5B0%5D=68.ARCZoVTdS2jOk0VrueUE4MbxMI4jzbv2mizXYrZ7YR6cbdAZLmBzS1O57dvLqq8YhUkwuGG3Fawe_t1R1c9ph-TJ33PoO_hxBfiW4M98fuo21cdNiFt-cng3EGzbVQpZdBjJ3shqw5vU-J0Qec4W6aaXP8VWG9X4ch5t0bjeCIXekJP-qZXB_9QzAHdUqCINGrHzHSjfWPZZv77voB_tx9w7qkITt9TmzrRHYD9raavQH8yiyIUpA6h0tYASDWmis7l-0_iXXaOKkz5hAw4ECpdQe1B9hQKzXAVcuEhHTURjgEC0KWdUE9reidjod2Hce0eCd1Rl6jTwyQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10155592884323562?__xts__%5B0%5D=68.ARDhVySInjsRLLLLVo1Xin1VwJsbZQUJ9_3turxcVJBfhHBgkXFyraGMtZA_I0xi-WAK3DzkA11o11DdkqUgF8ZKiEykZiLZabzWTj3fLMaUfbBkMbB1YlnDNquXPrqCGHQspKBxOri8WJsN7Z6YLvGOKgPgp7OcuIWgtD1sARQBdr40JDY95hKV0lBN1pORjvnePx2iDmLUPCEAfXmWe8eS1iRddXXC-LicEo109IH12TRt5Q1JWqtP8Zw4dyRdEiLbaH8PaCK9UT6woPwxmUFAsm_4_u-AdTDD_gpo5puXBgL4rtPvGNMr_0U8uIYVOaXfnv0gQCsY3g&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/photos/a.10152021875228562/10155596648918562/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC4QN3Ti9F2FCyJxpTROsXllEbECW8U2jWK0Zp1-l_yPoj31OzGsHLi9-ilVMAixoRBGaCCKedfFtj09PNyGgqELI8M_vzURJknVDC0YMqyCWInEoLQoslpV67xGb4mKYaagFehLApzoK9oe9rXJRKlXhrdEucKYEr_iuyMK3F3aH7fmtU2UkGntz2Ixoy7uekscvD118femQE2jUv7iqJlBq1sea0yFq23StmZhRbnx0YfbDLbm-30yiEnyaiAcC2vK6SIBxXlOzrDn1L2FLvPJtlNnD1UmcLmZ7SMD79HsBrbEY7jyScW-6c1Nck5NgFTZcZ1430B5hOPVQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/photos/a.10152021875228562/10155604304708562/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDKyCUuHdO_tbGOgxFeZNLpD9FH_8WPFogahCNTJffmNNoC0f5BcI_JXt8xrIT8SiFYvhg9leE_FOBJ7EV68890N_mD42qlSW4MD2JW9RlbR6ridzrej576Shpy1QNQspwg7M5yvnK0h7lJyZ5Rb4wxMe7vv34stdQaQyqIb8-eD_ac7hwHIwmfX0rXXgCpvzaK0KZU7uhR8se6oL9afhqhorVklb70t2O5AeZiTqiipPMpvCnePT-YahoXFjAJ6GHPckEE7wjvsC5NI7klOyuP2SyKeTLP1hhGHbZZ0XeqQpmkPPsBL9nnM4vpAuG9kXBt-9FcDkrCvdvyFg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10155627522348562?__xts__%5B0%5D=68.ARCTsyu3MtlPwP7RD3zgBKc9l_CYRrihgnfdXBxPPVEFFTfTdNUyrJxsfIWG-FQc0DVHUuX3OdGxwWaNRAEnwQUL7u0INfVf1JvoOvo4DFPPODKG_WuOhisJCyIo6BIg3Mo736o5H1znbpic0_l60k-sCBkO1iUBxJckM87KZCaeRiiGwh2e0gYALHwI0G0e42oIppKtK1xXWkYqCkGHk-0MSiFxwCUm_iYndn_l0y3sieGxoiH0AUunTk1Fetsc-jMHHNC1dUT6kk5HOYk9tJ5ZS809faCTuwKgmTDGJAfHmMPvCqzm-bVjny2iA3YcARwMoUMOVm7Wx-AkGQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10155648764013562?__xts__%5B0%5D=68.ARC256Yv3KX6w8JHKf6-JA47pzKfqQkLGWWJTOYEOF24ot2sbXQOVaQ47siEI2OQtLpRQQ3917sDqK1jsa_vTuU5Nu4cMSHBJCz57aw8gA5UhC1j0Uy4T6mhDjqngkh545M-I3eCcrmpAIzQXORXDL2DHmO9QNqjyQ_BOLMw4Y70ewanSVKWUC130ytOLWpuwC3fFv1dq5xAlwCvyYsLOWnSGJv-rQsEJKYV2XOJnm0p3hz2xPR-HpWmXOqs036zlxgljM6xjM7JeU0tgqJ_xjhAOra7kkK1toDK-V89ywRDz8CNncwb8ojM8A38yITCwTDnPJfsor_jW8RB_w&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/photos/a.10152021875228562/10155654688478562/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBE0tIldbPkOrGC6peUSvIYxHQSAmHWWEEAdM2Pv3KJhqXuh2qIOzEzwYpwsKXB8ubaD0eDbYL2z4piUPhDnLx7f0lR1DeIS6DZecrcaACQBmM0KjQ5P7ooL3hgpp7nVA4txh87N7iTB6hQVZ20GGt3WN7_4aGmTdyH29E6td5yOC0ebkBT6stLftapqeSA1GHMN0JoUb4-cWpIWVrJsLGtbDffCs3wLa4RU41JDSlW7K7M0x99k-w2PWIU62kRcUE2I22fM5bdYZxDHYh5ArhmQS3Mb_V6Wv-c8274ach1LLdq_etyH-vjM81JKKUuWlEdZJE-BLxof72JiA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10155675338278562?__xts__%5B0%5D=68.ARALCe5cjkdns2NYIfHR1_15GQnETnTphuAghiWC0SeATRlSai_0nbLYaubqn_JqgYjZLukiIpPmOdcN8yfYgS42_6V-6UgiYRXeL4U46hNQxmMVPYlI8j18VY898pdaJFDV2fuBG92LwzUK4bP1u5dXytz-Iq2kTj-v-VnPoeqHnv1flL5Me07b9R8sC1OJmSPLcK4KTAEJFAHoPmiWianWIoorBSGXDcn0WDux74jteKQ7vdZBmEv5Rio3PKCM8L_wSsaqQO110aMUbq68oo4T9-1b4-eiaPuPKKwBn4CL0ITJAvnfP2FCHwkIJhqw8F8XCg3KUsOaDg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10155687774428562?__xts__%5B0%5D=68.ARD9-d2mEhQ-31iboWIlfibdu1g2IcIKCuRSVtOpq1B35oU5kQ01cxinXQZ5RJTiet07Vr5XIOnV7VDFacuuNmy-5cMiCexRCpW7yiZPdUSOjMwZvr7j7sqSjovmSBaZKL1eBFHINSdyaRqMMY1yWNMygMXDdySG_sd8ieEkPLkBP23SJEoZIfP-nC7hB-JRftkSBg6VadXdAgPPFl45ZQrUaaePDr40aTkThQEFCNwaBzB8budVmSemII6r4U98dBUBRqBoA54jS3QVtkc0x86NKidef-f_tuzVmSASIh7QlNbBlwcfFeb8XL0jbhwXFKUue_5dDSPGxeQHOg&__tn__=-R


 June 10, 2018 تعز  بتعز  2018تقرير رصد االنتهاكات لشهر مايو لعام  21

 June 10, 2018 تعز  التعذيبيدين جريمة قتل الصحفي انور الركن جراء بيان  22

 June 21, 2018 تعز  باليوم العالمي لالجئين  بيان  23

 June 28, 2018 تعز  والثقافة واآلثار تقرير عن االنتهاكات التي طالت قطاعات التربيه  إطالق  24

 July 15, 2018 تعز  بتعز  2018يونيو لعام تقرير رصد االنتهاكات لشهر  25

 July 19, 2018 تعز  وتهجم مسلحين على منزل أسرته بيان إدانة بشأن قضية الطفل رياض  26

 August 5, 2018 تعز  بتعز  2018ليو لعام تقرير رصد االنتهاكات لشهر يو  27

 September 15, 2018 تعز  بتعز  2018لعام  تقرير رصد االنتهاكات لشهر أغسطس  28

 October 9, 2018 تعز  بتعز  2018ر سبتمبر لعام تقرير رصد االنتهاكات لشه 29

30 

لالحتكام لصوت العقل وروح التسامح وتبني مفاهيم دعوته   HRITCيجدد

التعايش المشترك؛ وحل كافة الخالفات حلوالً سلمية ومدنية ووفقاً لمبادئ  

 .التسامح

 November 16, 2018 تعز 

31 

 الذكرى السبعين لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في 

مركز المعلومات : مشروع مليشيا الحوثي القائم ينسف كل جهود تعزيز مبدأ *

   *المساواة والحرية والعدالة في المجتمع اليمني

 December 10, 2018 تعز 

 December 11, 2018 تعز  بتعز  2018تقرير رصد االنتهاكات لشهر نوفمبر لعام  32

33 
محطة هدنة   يؤكد أن أي سالم ال يقوم على العدل واإلنصاف سيبقى مجرد بيان 

 و أن مسار السالم الحقيقي يبدأ من حل قضية تعز  لحرب مستمرة
 cember 14, 2018De تعز 

 

 

 2019تقرير 
 

 تعـز  – مـركز المعــلومـات والتـأهيل لحقوق اإلنسـان 
Taiz -  Human Rights Information & Training Center 

 

 

 2019لعام ز التقرير السنوي ألنشطة المرك

 

 المنفذة األنشطة

9201 

 الزمان المكان نشاطال #

  January 17, 2019 تعز   بتعز  2018تقرير رصد االنتهاكات لشهر ديسبمبر لعام   1

 February 8, 2019 تعز  بتعز  2019االنتهاكات لشهر يناير لعام تقرير رصد  2

 March 5, 2019 تعز  بتعز   2019براير لعام تقرير رصد االنتهاكات لشهر ف 3

4 
  " تعز_الحصار_االطول_في_التاريخ تحت عنوان "  تقريررصد االنتهاكات

 يوما (((  1441يكون حصار تعز قد تجاوز )))   2019فمع نهاية يناير  
 March 7, 2019 تعز 

https://www.facebook.com/HRITC/photos/a.10152021875228562/10155732440883562/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBpylCW8lvFTJ2jgaR3BlWMxBfju49rph1_avbrS8VTdM9Tk4yLpprahS_dRBcaJvyBwpGpRfG9m-utJ6bAgNSlTP950vsMq1KDgq8K7Xfe9YNWzYkpRpTU2meaSX5mhfjUQnoTCijyFHvm72P5e5mVFwsBl3HGdqp6zeTCqVZbKjL298_Uhfd2NxToEVeP7Q8DUZu-NTw-Jy1Mx96P3vWuMwx-GJAZB8kAB_TtQbKY5ouLrpBgyENZQbjJsfCUwW749ULAu9tk_lUWUxSvC9vftlF7OxxwV9h0t9YZgPJhC0UhRnjzsHGg95tZymXEvNVKbsvgQbJEcTAHpQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10155733058413562?__xts__%5B0%5D=68.ARDmOVOdQ3ubSkPdlfrg2JyMdGnXLTQ-meYAz61_OjJiZE_dK-qKokRxoR_4kLzQTC6xdFBeCZuEYdcgLyQqLbhvpuYfAV2wUSeGum6gFkIi95q5Cjr5sAGPUFR0o0b8KszN8fg-iwWA6zoMe3hfEQpRo65htTrCSnEoVj9dPfsoNm6-sNJNf8XiBedMZtaSEw2mJo_Kww1D-0Q34AbGie2NdgrAO7bE7O5bbH9KsiGD2LSSJvq4iSyVlDjT2nJO3BZ85QpxoFZGiqme-xSMkY2DsFlaWjx6eI2mx1Td6eg_9bZurSuIkTipERTvB5cQUAvqT74Ffz5UwGqjnA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/photos/a.10152021875228562/10155756712138562/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCLYkdpodj9vFvFxzPf4S3uAbsFF6rFgebmE1TOFe-xPXk919oNLqAyGnUeP7kRFPwO1mvnzJT7VArexjYLFrqFW-IXnyl4hFVRqEyji-J83QN72OI9LZx9ObD_6Tm9cMH8zIhRIw07un6QngdUBY8HtiEveoOij8xh6qsK-Blg6sgwqoysn-OFGCAZfgE6470u7nThRziS45-gBn_lADFdOdA31Vdq6lZsTwH1NJbqVwN7O9m_mbrUUTBfktpALJPQIwv0Adq0cPTm21YcY1WfA6LMj0AL94feHDptr19JWXsOYQfZkwDiTYY1CZ9-nZVQnWkAWVAhDTZI2Q&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10155772982583562?__xts__%5B0%5D=68.ARAAq2hwb7a-Lq9fDecvmfLThMh5MK4-aeIM2PXIMgjY-Q9u0VDesYMsURKeLfcL6uuEa2Xbc1ZMDenpoXZRDid3tj7yVmSzNTGvCNeyE8j5eEdpryDzQLca0XCuOQw9_UXYcPuhCJpwPLIMuokZsaz4WIKD7A8h5xCCOsfmEJXQ3y72iFU_LbZ750LY4dFtyrWwbpRk7etvb9aGZlBgloTmone3p-5JWGE8e_stjJ39Cddm-d1UVjUozxjlp7PtoGll9fXjqaDFGVnaSZqe0rGi8f4XBqybkvj5KjD9dXGH9GbYK4WwiLB_BAhvKsjN-zXZT7OA0NfY77hQgg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10155808600153562?__xts__%5B0%5D=68.ARB3N-ruIjx4iPO6EC2DwugIgEWYSj08wHmJr0Bp9N4OQrsp9MAZyf8WdD1qpIFv3gI-Cl81aAuommUCuN3Oxzm2WlUBCY6darxHfAuq7LMU9kNsHY4IHgHwYQ6WfzyfIyRXOK3KhA8Fj1KZtudLTm9QOMLo6DRqh2d6pih-ssBi97LDjxoRE3f0Dlqj0NCoWbAHQYIr_uKSu9xMH5N0ECoktvBDHUzLTuc0DcyjRQ-OHIGSPHOBpmh4YVJOyNA9OKgCCcjiHKNsOAJvmc33jrE13L1ZgbDYgsaPnGB4oQ6K_Kqy3k7StiDMpyKQRXnY-ydDR5JmkqTadQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10155818633298562?__xts__%5B0%5D=68.ARBeYyWc0ftdosjPU4oODZAGrc2YXCatW_sCOMU-QCRZhPfctg39Z7efdOalcI37bJ1Dm5IXK7XwKOvYzjNnytn8S5K-CWs2yX11egeqX3z_8bae5dz-XrG-Llot31R4Tv9WLSjLK1KKF5pPozy6f7H3z7eSXXGuoLPJFAd9rbtavxhD20_YMCmGVfJ0nVjQkvVCZshHEFn85J75vzW3V-jFFx0jZgikJ4V4wY12uxIcxoopEqtPl2BFAV9cE5kTnJC-wrBKYCGBEpymHtkcpq0vxrUSlCkkZ0uqqpDQgDBv0ddqrrnSNxQVDny77jclsyI7iFM3KMw4ww&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10155857423298562?__xts__%5B0%5D=68.ARBf7qCmv5sT_WcFgQdul5N1COiLw-Bn8hRt8c5h6zChANrPV2zGf7qJXYzsGqliy5df5egSSqFxZkczoCpysFxBsTCrpeeq-6Ef8b6Hgl3toCaDoplG0B8hid9Ic1y-iqXTUjTWufcuS4jZHfjCjJmCg8Le9clHd8w9AP2Jr15aYaJ6i_PRYdqZcOM7TFF6lfjkNekHOCKWwwoV5wIqRFQ475v3S7e65ez3MFqy8szRMpnnn7dVXVVelPW2C27omWwYsahiQj-fv3xCx0KxP9OyjnnAcriOu6-RXAMShJoTy7vi_GBl9KFhD7kyzSJZR_hZmF19dRdf1w0HqA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/photos/a.10152021875228562/10155946564978562/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBVaRg-QjNYkboA31a3QUQs5smpAKFgjhdjyczZewBfSLczT8PH2qzt3-WGh7_1o1FwxSq5t-BhFU0Z7UWSmzmLdfbieRl5cC2UUqFADGhZ5LFNNHOxTD-a0NMRzpbI7lTWSB_FjlWWZpiUOSSChBbgWtnbDO1CGwa7SEkqNa_NQxRGw5Bc3Vp5pn1775kNWABH4Q_scPsTGTZMaV58spd7sDESNR8alyM_7IaQMUAj_e7LRRnc0SCBfW7MAItQYZh6iVyrfqQnpp0SiH9o82addaMHaSI0F1KP5IkvhaZ37_Tw5CveCpAsXpKFMqrMD-fHMzYe4IXMS9_m-Q&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10155995366243562?__xts__%5B0%5D=68.ARDyifFPCbG2_7mqzzD_KPD2VU55rDJ0tEv5OqUds0iBDoRJ_VpS4AT-_sK59yg-xFXRNqHHh8JUgl3zYCXwYvVzbzLtJ0neEWx7ZbACi5gw_TJ7KQHYOl7tCLX5TtcAU8ryABq0UuV7aGtonZf6FlFlQNXrubYDjnsT_n15aW7SlARgCJYuzlXd2AfM1zt8Og_yc2iwY0liRpP75hyA0aD7pywIqBK9qOfbt1zMbGE4oyyaYTiIpw2aixFQKgbnuD5jbrrM1u1CcCEfb9qXfgcikqsW-bpJh_2h3Cy1ZI0XNH6bRmJrxS4dE15HsJBqtFm4G6eqOlQnfw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10156077586433562?__xts__%5B0%5D=68.ARAubxT6CW2uUOffIg4S10dZab4-VrC-ExyqkAkhhnbzd6sNi3y1EuUfQEbTQUH0yKAbzFpJpK3JdIGAaiv1YgCIDOjIf4xiH5Ado_6NSuaYQvZyqsSpZ4YjZ-FkcSwjaj5arwNaIGqPwEq8_5siXt84QVDUatsrlAAiDswN08Qj3QChspxHwd37ccag2PyCpprXF2QbYpqyinfbrVD6Adu7HCnEab5BfPaje6OVhTbi2QSaIXEXJZknYtjW6GvZrth_lmQ-YFLq_gwqvHWbQD11ipUjo9w5igow4YQsQ4nRu8IAdRHOzUDG1N4O9ucHI36vrF87NYA9GzmTOmRwGPlChFH2H3x66TXCk1LgxPV8vBpymQbrDMAtl4DzV0WATvS2qKnkYhET8dci1ROvJ4FJY6HFCgRwcQ2XLzW57d8E4-oK9ueWa-gGQN1uihyJL9gdMn-PqRx8NkcKqHZJ2zqYIhux4DJ_M3172OTD6S2o_lzxUAlfe70p3-va&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10156128659653562?__xts__%5B0%5D=68.ARCqemV9S2MDnuZn3In0BCxCVq_gxSjv1_O8TtyvgwaH4vm1rjZYKXrh5aaBtJ3224FWddX41RZZhU_qYgKchK_Tv-jTTXWNLFwR3C7G0hjQRxQYjOPJkAKd_maANNnBa_BYP8Fa-hA9PvPpZHEftXIETLed9j1LftpWRJh5rseNJZyyYTE5DGxYUi_CZmesCsTIR4aMdYXhkkotePTsr7LeSZ6QNEH8dcrn67R4FPYw59wvW_oNGA3lt3WCPozkiJLdCOH_glLEV6uRNA76csaz4AlnuTPQkefG-590Iu4FgP3EKxDABJ4xEMgbH6QRc4NdGm_-kjqKJQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10156130451143562?__xts__%5B0%5D=68.ARCd8y5sf04jI_h-jiNmQBoTjKBqhbg8e6RTzonZDrR5GCwBw_5yjkraI8RG-xlMFAmHea0S_3Torke1ZXe1buc8jXvveX-EJmd9b3XNMrLeh5L88PpmOEn34xTbjJl0rBI6Fzfgub6fxwealuEmQa2FrfcFXgF78hM_qR3tvR4ql26Z25uAB4ymkKitKVG0cbIetqYPmtMxR-hpv7KzNl0qbSJKAu-u9_AA5es9OSXbQZOwcAVIx8feYHX4Lm61U4tP4xDdFvzagGI5iNz_xkzH03dFreAPT4rPNZqoxKpYY-o1B2IeN-2FM8XJrzjyUjaAsRp2F2h2tQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10156135526558562?__xts__%5B0%5D=68.ARCvn8vCz3fiypsRXhrodajsmkeF3Y2yTTskNe23pIEMP8g0Y5wpqxdq2nZETJAm_AWJlBL_fX9GvWsvn5eYkClRaZ7FZw9Q0Y2rkESKCBQX-WjEVFTfWNk7sV6F9fKhLyKBSnhud0RCCUNp81oYVqSuM0xs1l4E9pXJB5PX555TZ3xgb0xS_YKeTwllqzH7afa721CtQ8rQz1PH7M6-Ys5M6UQc9pBD8dfEUnBZZl0-T7jGnllUJTdCigcs_DY3o730hO9jJxHlgogg1Y-9gUxKzvJJemQEzpKKO6JcWlyHkmAUOKBfZlrnIa5iOzXNBGeRacdw6qYaN96tww&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/photos/a.10152021875228562/10156214163613562/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBuTwDMpQqDctKz4rleEqvpNaREjV6xt-sXfXZZ-1RfzKh4mQV5kmxiHg7OXCsY6VHMiQmTOrW0LqlfF_PhydoDXjlHTfdmRvw_GR0q_qQ1pZJ61l7uQ9SnOj3XS6HFRm3Eg1E8YBcn_6cSvk7zNNAOQdz0cnlsON7b8DBc-qOqaxACeKp3yTLM3097CkcYau29E3wkfLYInLYFEsv1h0VmdS1MtPHgKSVc6FeGJnbwGW4fEyzZfsxsdpNPEQlcZZ1L6Vt49JMiMw7s35IFi4L0fytUw3inRDsJ3UQHCgt4vXlwOo-9V7teXwxDB0lCm6PjB3vq2OUzcRBIYg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/photos/a.10152021875228562/10156261574008562/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCC0qIORKDuSpC3jRbuJf1_ZXH_bmRZQBTFvEz4r2O72xXFD8D_Qg2rn9t0f-9HyxboeENMxScMUP0KvqdmnUxM8u23JoA8Nhi5QCF0ngwZIRgz9BUM5Bf6_1-TrsYMcm917YaIA5SydOu-K7hFsIn4hlp5svmlCOSR-inkRb3nF6ZTyBhDW7m6m60ZhdbR2WwciYDFH6aNl3CvwQhzplZBgiTxXIGgqOUSllvHrdcypdM21lARumhOsKbqp_V-RCt2ZHublwi2i8urJlMo-ByCmfvL_JsplXWtdg_hXSWCEKq70nlGF5cIohxeNFB9db7QsXynzjCqvT4ZHQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/HRITC/videos/386628608786773/?__xts__%5B0%5D=68.ARBRILfEJJ0RH-BBjunVn6uJeqMgZlHBN-AOUwUKIRUB6idrZ8U4Kwy-U5keB7qbC3DiALDJsXPQVw5mFy6zePEkKwvfC8U3W802Wvkz9hEH0ILTrlDCgt5mrIF0JpmxNA4x-X7WvYci5oCNKXQu72Aur73JxzHeGN3xrY9L5okPKrcueCxuCcI_b9JCcExumqQRlMHylsAbIO-EWHzW7VwI-NKsY8aNJf1P2Swsj28Nsgz3gMbstD1_yYUUZNo75MSYCLRBxfjssJDxHXF-lbEif6DeUO2pUGKRCTcjJmEY08Od05YW82kEKJpzFewcyaX9bzvNVq4qp_zgZ7NYxQjJ6HHw5g&__tn__=-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBRILfEJJ0RH-BBjunVn6uJeqMgZlHBN-AOUwUKIRUB6idrZ8U4Kwy-U5keB7qbC3DiALDJsXPQVw5mFy6zePEkKwvfC8U3W802Wvkz9hEH0ILTrlDCgt5mrIF0JpmxNA4x-X7WvYci5oCNKXQu72Aur73JxzHeGN3xrY9L5okPKrcueCxuCcI_b9JCcExumqQRlMHylsAbIO-EWHzW7VwI-NKsY8aNJf1P2Swsj28Nsgz3gMbstD1_yYUUZNo75MSYCLRBxfjssJDxHXF-lbEif6DeUO2pUGKRCTcjJmEY08Od05YW82kEKJpzFewcyaX9bzvNVq4qp_zgZ7NYxQjJ6HHw5g&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/HRITC/posts/10156318902613562?__xts__%5B0%5D=68.ARCsBPUSQiQ9qJWd_Uuah_q5nTOiT3iyxxdHDfH-R-zCdG-uzkh_NynK0pO59loyObLYbX14CqaZqETpFgqGSOHQu49xUIN8qrQGxycM7rW5QIFRkkUoZlS4demVBYdrzpETvrbDvLxpxHK9e-Qent2_WTFJmtZVnHDirQ16HfE97yrNTZtSV4c54Fa39K8YSyows8LxSN18F6AU0F4AKcSFutX5JhG_r_-dasnsfjb9l576cJADU25iJNpB2WMyK-RRcjN49VOH06YIMXvB4GgHgC3p90D-Hw9Qkljzk1bzV72RXOIxI4gL0oXvNYSGxrgIDxpz7ft8u_WUkWWT6CfQeAIctWHR1iWde5e7To4YL-vcDKlJB2i7mfKIG_mgrWpnWGp6J_7RP-PZ8eH3Czta5DxijVIQI7xI7V99oZilbVjEFqow4pCArI2aAMY2ZQ&__tn__=-R


5 
 ندوة عن حالة حقوق اإلنسان في المنطقة العربية 

 ( دول الصراع وبناء السالم )
 March 6, 2019 تعز 

6 

، والذي يعقد بالتزامن  تعز_الحصار_االطول_في_التاريخ#  ن هاشتاجيدشت

مع إطالق الهاشتاج ندوة في جنيف لبحث االنتهاكات التي يتعرض لها أهالي 

 2015تعز منذ انقالب الحوثيين على الشرعية واجتياح المحافظة عام 

 March 7, 2019 تعز 

 March 8, 2019 تعز  يؤكد : النساء اكثر الفئات عطاءا في اليمن واألكثر عرضة لالنتهاكات بيان  7

8 
ويناشد  يدين المجازر وحرب اإلبادة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحجة  بيان 

 المجتمع الدولي التدخل النقاذ مئات المدنيين 
 March 11, 2019 تعز 

 March 25, 2019 القاهرة  "ندوة حول حقوق اإلنسان في اليمن "حجور المأساة المستمرة 9

10 
بممثلين عن hritc )  (فريق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان لقاء

 لجنة الميثاق العربي لحقوق اإلنسان في الجامعة العربية بالقاهرة اليوم 
 March 28, 2019 القاهرة 

 April 5, 2019 تعز  ر"األلغام في اليمن العدو الغادتقرير حقوقي تحت عنوان " 11

 April 8, 2019 تعز  بتعز   2019س لعام تقرير رصد االنتهاكات لشهر مار  12

13 
  *..رسة طالبات بتعز يندد بجريمة قصف الحوثيين لمد بيان 

 ويدعو االطراف السياسية لوقف االشتباكات التي طالت المدنيين *
 April 25, 2019 تعز 

 2019أبريل,  1 تعز  بتعز   2019لعام   أبريلتقرير رصد االنتهاكات لشهر  14

 May 2, 2019 تعز   اليمن المكان األشد خطورة على حياة الصحفيين في العالمبيان  15

16 

 بيان   *ية وتعزيز مسار الحرب ال السالمفي مخالفة لمبادئ المنظمة الدول*

مركبة للحوثيين إلزالة   ٢٠مركز المعلومات يدين تسليم األمم المتحدة *

 األلغام

  May 31, 2019 تعز 

 2019يونيو,  14 تعز  بتعز   2019لعام   مايوتقرير رصد االنتهاكات لشهر  17

 2019يوليو,  11 تعز  بتعز  2019لعام  يونيوتقرير رصد االنتهاكات لشهر  18

19 
  ؤكد أن القتل خارج القضاء صار منهجا للميليشيا الحوثية يبيان 

 مركز المعلومات يطالب األمم المتحدة بإدانة جرائم الحوثيين 
 July 23, 2019 تعز 

 2019أغسطس,  29 تعز  بتعز   2019لعام   يوليوتقرير رصد االنتهاكات لشهر  20

 2019سبتمبر,  17 تعز  بتعز  2019تقرير رصد االنتهاكات للنصف األول لعام  21

 2019أكتوبر,  20 تعز  بتعز   2019لعام   أغسطس تقرير رصد االنتهاكات لشهر  22

 September 16, 2019 تعز  بتعز   2019لعام   ستمبرتقرير رصد االنتهاكات لشهر  23

24 
 :بمجلس حقوق اإلنسان حول   HRITCندوة لــ
 الرٔاي والتعبير ٔاثناء النزاع المسلححرية 

 September 16, 2019 جنيف 

 September 14, 2019 جنيف  ول أبرز االنتهاكات التي طالت اإلعالم العربي واليمن نموذجا تتنا  ندوة 25

26 
يطلع المجتمع الدولي واإلقليمي على جرائم المليشيات ضد   HRITCوفــد

 المدنيين في تعز 
 September 17, 2019 جنيف 

 November 12, 2019 تعز  بتعز  2019لعام   أكتوبرتقرير رصد االنتهاكات لشهر  27

ً تقرير  28  November 29, 2019 تعز  النساء الضحايا األشد آلما

29 
يؤكد على ضرورة إعادة االعتبار   في اليوم العالمي لحقوق اإلنسانبيان 

 للكرامة اإلنسانية والعدالة
 December 10, 2019 تعز 

 December 11, 2019 تعز  بتعز  2019لعام  نوفمبرتقرير رصد االنتهاكات لشهر  30
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