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4 المقدمة

Introduction:
th

On the 24 of November 2015, the UN declared, "more than
21 million people in Yemen are in urgent need of humanitarian
aids".

th

On the 17 of December 2015, the World Health Organization
(WHO) released a declaration in the website of UN-Sana'a,
stating: "Taiz is really under a blockade and 200,000 people
there are in need of water and other essential food stuff".
However, it is to confirm that more than 200000 people under
the blockade in Taiz where people the Saleh-Alhothis'
blockade have been imposed for 6 months; no water, no
medicine, no food are available and a price hike of 700% in
the food materials, according the observers of the network
(TND).
Geneva 2 Dialogue Conference failed because of SalehAlhouthis' non-implementation of the Trust-Building Agreement
that includes lifting the blockade on Taiz, allowing the
humanitarian aids to enter Taiz and releasing the detainees.
The 7-day truce, announce by the legitimate President Abu

Rabu Mansour Hadi on the 15th of November 2015 and agreed
by Saleh-Alhouthis' militias, was broken within the first 10
minutes by Saleh-Alhouthis' militias and then broken by the
airstrikes of the Saudi-led Arab Coalition after one hour. The
observers of the network (TND) and other activists like the
Local Observers Network recorded these breaches of the
truce. During this so-called truce, 21 people were killed, 8 of
them are children and one woman and 145 casualties, 31 of
them are children and 17 women.
During December 2015, Saleh-Alhouthis' militias fired more
than 200 grad missiles and hundreds of howitzer and tank
missiles (according to the declaration of the leader of the
Public Resistance in Taiz), shelling the residential areas,
hospitals and streets in Taiz, causing the death of more than
106 people, 25 of them are children and 12 women in addition
to 397 casualties, 28 of them are children and 4 women.
th

In one week from 8 to the 15 of December 2015, The Arab
Coalition forces air stroke Sala and Algahmalia areas with 25
missiles, shelling houses rather than military bases as
recorded by the observers of the network (TND). Other areas
in Haifan, Mawza, Almisrakh and Alwazia were also air struck

 مميوف شخص50  نوفمبر " بأف اكثر مف20 صرحت األمـ المتحدة بتاريخ
. " في اليمف بحاجة إلى المساعدات االنسانية االساسية

 ديسمبر نشر في موقع73 وفي تصريح لمنظمة الصحة العالمية بتاريخ

 ألؼ511 ، االمـ المتحدة – صنعاء اف " مدينة تعز تحت الحصار الفعمي
. " شخص في حاجة لمماء وغيره مف المواد الغذائية األساسية

 الؼ277 لكف ما نؤكده اف المدنييف الذيف يعيشوف تحت الحصار اكثر مف
 حيث مازاؿ المدنييف في تعز يعيشوف أسوأ أياـ حياتيـ في ظؿ، شخص

" الحصار الكامؿ الذي ينفذه المسمحوف التابعوف لجماعة الحوثي وصالح

 ال يوجد في المدينة ال ماء و ال دواء و ال،  اشير2 الرئيس السابؽ " منذ
 في المواد%377  و ارتفعت نسبة الزيادة في األسعار إلى أكثر مف. غذاء

.الغذائية بحسب المراقبيف التابعيف لمشبكة

 بسبب عدـ تنفيذ اتفاقات بناء الثقة2 وفشمت المشاورات في مؤتمر جنيؼ

مف قبؿ ممثمي جماعة الحوثي وصالح " الرئيس السابؽ " وىي رفع الحصار

عف تعز والسماح بإدخاؿ المساعدات الغذائية لممدنييف واالفراج عف

.“المعتقميف

3  مف شير ديسمبر و لفترة71 واليدنة التي أطمقيا الرئيس ىادي في ال ػ

 الدقائؽ األولى مف77  انتيت خالؿ ال ػ، اياـ و وافقت عمييا جماعة الحوثي

قبؿ المسمحيف التابعيف لجماعة الحوثي وصالح " الرئيس السابؽ " وبعد
 بحسب شيادات المراقبيف التابعيف لمشبكة، ساعة مف قبؿ طيراف التحالؼ

 وخالؿ فترة، ومواقع التواصؿ االجتماعي منيـ شبكة الراصديف المحمييف

17  شخص منيـ701  أطفاؿ وامرأة وجرح4  شخص منيـ27 اليدنة قتؿ

.  امرأة73طفؿ و

" خالؿ شير ديسمبر أطمؽ المسمحوف التابعوف لجماعة الحوثي وصالح

 صاروخ كاتيوشا عمى المحافظة بحسب277 الرئيس السابؽ " أكثر مف
 و مئات القذائؼ التي، تصريح لقائد المقاومة الشعبية في محافظة تعز

وصمت عمى المنازؿ و المستشفيات و الشوارع مما تسببت بمقتؿ اكثر مف

24  شخص منيـ153  إمراءة واصابة72  طفؿ و21  شخص منيـ772
.  نساء0 طفؿ و

4 وقوات التحالؼ استيدفت منطقة صالة و الجحممية خالؿ اسبوع واحد مف

 صاروخ كميا سقطت عمى المنازؿ21  مف شير ديسمبر بأكثر مف71 حتى
لممواطنيف و ليست عمى اىداؼ عسكرية بحسب المراقبيف التابعيف لمشبكة

وكذلؾ عمى العديد مف المناطؽ في مديرية حيفاف وموزع والمسراخ والوازعيو

خالؿ شيري نوفمبر و ديسمبر بحسب تقرير صادر مف نقابة المحامييف

ومنظمة العدالة واالنصاؼ و المركز القانوني وشبكة الراصديف المحمييف و

المراقبيف التابعيف لمشبكة و صفحات الناشطيف عمى مواقع التواصؿ
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during November and December 2015. Such airstrikes caused
the death of 51 people, 6 of them are children and 7 women in
addition to 35 casualties including children and women. This
was revealed in the reports of the Yemeni Lawyers' Syndicate,
Justice and Equality Organization, the Legal Center, the Local
Observers Network and the observers of the network (TND).
According to all the reports released by the NGOs and
observers, the total number of the civilians killed from the
beginning of the war reached to 1695 people, 197 of them are
children and 122 women, while the casualties are 9233
people, 812 of them are children and 369 women.
Saleh-Alhouthis' militias continue sniping the civilians who
pass by the battlefronts, causing the death of children and old
people. They also put mines in the streets and roads; recently
they used mines to bomb the classrooms of a school names
Ibrahim Aqeel school as witnessed by one of the activists.
Moreover, one of the Resistance fighting groups commit illegal
actions like plundering the private properties, illegal treatment
with people and illegal death verdicts; as reported by one of
the activists.
The UN and other humanitarian organizations are unable to
provide the civilians with humanitarian aids or to open new
safe roads to deliver food, water and medicines to the civilians
in spite of all the distress humanitarian calls of the civilians,
hospitals and NGOs.
Saleh-Alhouthis'

militias

took

by

force

42

trucks

of

humanitarian aids provided by humanitarian NGOs like the UN.
The activists posted in the social media websites that these
aids were distributed to the people in the areas that under the
control of Saleh-Alhouthis' militias, while other areas get
nothing of such aids.

On the 15th of December 2015, the World Health Organization
(WHO) declared that "there is an urgent need for fund because
of the decadence of the health system in Yemen and millions
of Yemenis are subjected to danger and in need of health
care and medicines. The civilians who are I need of health
services are about 15 millions"
The hospitals stopped working, unable to provide services for
emergency cases and other hospitals closed some of its units
because of the lack of Oxygen cylinders and fuel like Alroda,

 نساء3  اطفاؿ و2  شخص منيـ17  مما تسببت بمقتؿ، االجتماعي

.  شخص منيـ طفميف وامراءة11 واصيب

ووفقا لما تـ رصده خالؿ الفترة الماضية عبر جميع التقارير الصادرة مف

المنظمات والناشطيف " فاف اجمالي القتمى منذ بداية الحرب مف المدنييف
 شخص3599  إمراءة اما الجرحى055  طفؿ031  شخص منيـ0932

"  إمراءة993  طفؿ205 منيـ

وما زاؿ مسمسؿ القنص اليومي الذي يمارسو المسمحوف التابعوف لجماعة

الحوثي وصالح " الرئيس السابؽ " يحصد ارواح االطفاؿ وكبار السف مستمر

 و باالضافة إلى زرع األلغاـ في الشوارع و المناطؽ و، في مناطؽ التماس

كاف اخرىا تفجير مدرسة ابراىيـ عقيؿ عبر االلغاـ المزروعة في الفصوؿ

. )  ـ.  ع.الدراسية بحسب الناشط ( أ

و يعمؿ فصيؿ التنظيـ التابع لممقاومة الشعبية عمى تنفيذ اعماؿ خارجة عف

القانوف مف نيب الممتمكات واالعتداء عمى األشخاص و االعداـ خارج

. )  ـ.  ع. القانوف بحسب الناشط ( ص

و منظمات االمـ المتحدة والمنظمات الدولية االغاثية االخرى تائية في

طريقيا لتقديـ االغاثة لممدنييف في تعز أو فتح ممرات آمنة لوصوؿ الغذاء

 برغـ كؿ الصرخات التي يطمقيا المدنييف في المدينة، والماء والدواء

المحاصرة و المنكوبة و االستغاثات والنداءات التي تطمقيا المنظمات

. االغاثية و الحقوقية والمستشفيات في المدينة

 شاحنة مساعدات مقدمة مف منظمات اغاثية دولية منيا02 االستيالء عمى
منظمات االمـ المتحدة مف قبؿ المسمحيف التابعيف لجماعة الحوثي و صالح

 بحسب ما نشره الناشطيف في مواقع التواصؿ االجتماعي، " " الرئيس السابؽ

و تـ توزيع معظميا عمى المناطؽ الخاضعة لسيطرتيـ أما المناطؽ
. المحاصرة فمـ تدخؿ ليا شاحنة واحدة

كما صرحت منظمة الصحة العالمية في موقع األمـ المتحدة – صنعاء

 حيث،  ديسمبر " أف ىناؾ حاجة إلى التمويؿ عمى وجو السرعة71 بتاريخ

 مما أدى إلى ترؾ المالييف مف الناس، انيار النظاـ الصحي اليمني
، المعرضيف لمخطر بدوف رعاية و ىـ بحاجة إلى أدوية عمى وجو السرعة

02 ويقدر عدد المدنييف الذيف بحاجة إلى خدمات صحية مستعجمة بػػ

" مميوف شخص

توقفت بعض المستشفيات عف استقباؿ حاالت الطوارئ وأغمقت العديد مف

االقساـ بسبب انعداـ األدوية واالكسجيف و المشتقات النفطية مثؿ مستشفى

الروضة و الثورة و الجميوري وغيرىا بحسب المناشدات التي اطمقتيا ىذه

 حاالت وفاة3 المستشفيات و صرحت ىذه المستشفيات باف ىناؾ أكثر مف

.بسبب انعداـ األكسجيف واألدوية غسيؿ الكمى في مستشفى الثورة والروضة
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Althawra, Algomhori and other hospitals as declared by such
hospitals, reporting that there are at least 7 deaths per a day
because of the lack of such medical materials.
The Southern Resistance also complicated the situation by
disallowing the casualties (particularly the fighters of Taiz
Resistance) to go to Aden or to travel abroad through Aden
airport.
The civil society organizations played effective roles during

أما المسمحوف التابعوف لممقاومة الجنوبية فعممت عمى وضع العراقيؿ الشديدة

مف أجؿ عدـ وصوؿ جرحى مدينة تعز (خاصة الجرحى المسمحيف التابعيف

. لممقاومة الشعبية) إلى مدينة عدف أو السفر إلى الخارج لتمقى العالج

و منظمات المجتمع المدني عمدت عمى رفع وتيرة نشاطيا خالؿ شير

ديسمبر مف خالؿ توزيع المواد الغذائية و المياه واالدوية وتنفيذ الوقفات

االحتجاجية المختمفة و واصدار المناشدات والنداءات واالستغاثات لفؾ

. الحصار عف تعز وادخاؿ الماء والدواء والغذاء واالكسجيف

December 2015 by distributing food, water and medicines,
implementing many protesting stands and issued many distress
calls to raise the blockade and allow water, food, and
medicines to enter the city of Taiz.

Report Period4

This report briefly reflects the most outstanding events and statistics
released by some NGOs and activists during December 2015.

The geographical scope of the report :

This report covers Taiz with more focus on the areas of armed
conflicts.
The Report Methodology:
This is a narrative report, collecting its information and
statistics by TND's observers and the reports and the news
releases released by the local and international NGOs,
hospitals and activists supported with evidences and pictures.

4فترة التقرير

يعبر التقرير عف أىـ األحداث والتقارير التي أصدرت مف قبؿ العديد مف
. 2771 الجيات والناشطيف خالؿ شير ديسمبر لعاـ

4النطاؽ الجغرافي لمتقرير

. محافظة تعز مع التركيز الكبير عمى المناطؽ المتضررة جراء الحرب

4 منيجية اعداد التقرير

نعتمد في اعداد التقرير عمى المنيج السردي وتـ جميع البيانات و
االحصائيات مف مراقبي و راصدي الشبكة و التقارير واالخبار التي تنشرىا
الجيات مف المنظمات الدولية و المحمية والمستشفيات والناشطيف الموثقة

. بالصور و الدالئؿ
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The Humanitarian Truce:

Under the patronage of UN, Parties to the conflict reached an
agreement to start consultations between the two sides in
Geneva on December 15. Each party had to present trustbuilding initiatives to prove its credibility in the consultations to
end the war. Both parties agreed that the legitimacy party
along with the coalition have to declare state of truce, and
likewise "the former president” and Houthis party have to break
the siege of Taiz and allow the entry of humanitarian aids to
civilians, and the release of detainees, particularly those stated
in Security Council resolution 2216.
Despite the launch of a state of truce by President, Hadi for 7
days renewable, in case Houthis and ex-president groups
showed commitment, yet this truce ended up during the first
10 minutes in Aljehmalia area, followed by other areas.
According to observers from different networks, and news
published by activists in social media as well as private local
monitors that the rebels broke the truce exactly at 12:08 with
firing a shell from Alsalal Mount to Tha’abat area, followed by
a very severe clashes in the area and Aljehmalia, Alkamb and
Salah and Tha’abat. In the same respect and after an hour the
Coalition flights started over its strikes on Alhawban and
Alsalal Mount.
During the talks, Saleh-Alhouthis' representatives refused “the
implementation of trust-building initiatives”, in spite of the
United Nations declaration that Saleh-Alhouthis agreed to
enter aid into Taiz city on December 17, specifically to the
besieged areas. However all trucks were carrying aid, including
the 17 trucks in Alhaseb area and 20 trucks in Alhawban area
have been taken over by Saleh-Alhouthis' militias and did not
let any truck to enter into the city. As for the distribution of
aids, it took place in Altaezia area, which is located out of the

4اليدنة االنسانية

اتفقت أطراؼ الصراع وبرعاية اممية اف تبدأ المشاورات بيف الطرفيف في

 وعمى الطرفيف تقديـ مبادرات بناء ثقة تثبت،  ديسمبر71 جنيؼ بتاريخ
 واتفؽ الطرفاف عمى أف، مصداقيتيا في المشاورات مف اجؿ انياء الحرب

يعمف الطرؼ التابع لمشرعية مع التحالؼ ىدنة في المقابؿ تعمؿ جماعة
الحوثي وصالح " الرئيس السابؽ " عمى فؾ الحصار عف تعز و السماح

 واالفراج عف المعتقميف و خاصة، بدخوؿ المساعدات اإلنسانية لممدنييف

. 2272 ممف ذكروا في قرار مجمس االمف

وبرغـ اطالؽ الرئيس ىادي ليدنة لفترة سبعة اياـ قابمة لمتجديد في حاؿ التزاـ

المسمحيف التابعيف لجماعة الحوثي وصالح " الرئيس السابؽ " ابتداء مف

 الدقائؽ األولى77  إال أف ىذه اليدنة انتيت خالؿ ال ػ ػ،  ديسمبر71 تاريخ
 ووفقا لممراقبيف مف أعضاء،  وتبعتيا المناطؽ األخرى، في منطقة الجحممية

 واألخبار التي نشرىا الناشطيف في مواقع التواصؿ االجتماعي و، الشبكة

 بأف الحوثييف ىـ مف اخترؽ اليدنة في، خاصة شبكة الراصديف المحمييف

،  بإطالؽ قذيفة مف جبؿ السالؿ إلى منطقة ثعبات72674 تماـ الساعة
جدا في منطقة الجحممية و الكمب و صالة و ثعبات
ً تبعتيا اشتباكات كبيرة
 و خالؿ ساعة فقط عاود طيراف التحالؼ ضرباتو في منطقة الحوباف وجبؿ.
. السالؿ

وخالؿ المحادثات رفض الممثموف عف جماعة الحوثي وصالح " الرئيس
 بالرغـ مف إعالف األمـ المتحدة أف، السابؽ " تنفيذ مبادرات بناء الثقة
جماعة الحوثي و صالح " الرئيس السابؽ " وافقوا عمى إدخاؿ المساعدات

 إال أف جميع،  ديسمبر لممدينة و خاصة المناطؽ المحاصرة73 في يوـ

 شاحنة في منطقة73 الشاحنات التي كانت تحمؿ المساعدات ومنيا

 شاحنة في منطقة الحوباف تـ االستيالء عمييا مف قبؿ27 الحصب و
المسمحيف التابعيف لجماعة الحوثي و صالح " الرئيس السابؽ " و لـ تدخؿ
 و في حاؿ تـ التوزيع فإنو قد تـ في مديرية، إلى المدينة أي شاحنة

 ىذا بحسب البياف الصادر عف، " التعزية التي تعتبر خارج منطقة الحصار

.  ديسمبر74 ائتالؼ اإلغاثة اإلنسانية – تعز الصادر بتاريخ

،  مف ديسمبر21  حتى71  أياـ مف3 و خالؿ فترة اليدنة والتي استمرت

besieged areas, this is according to the statement by the

 طفؿ17  شخص منيـ701  أطفاؿ وامرأة وجرح4  شخص منيـ27 قتؿ

December .

 أ ) في صفحات التواصؿ.  ـ.  بحسب ما نشره الناشط ( ي، السابؽ

Coalition of Humanitarian Relief - Taiz issued on 18th
During this 7-day so-called truce ( from 15 to 23 December
2015 ), 21 people were killed, 8 of them are children and one
woman and 145 casualties, 31 of them are children and 17
women by Saleh-Alhouthis' militias as posted by one of the
activists.

 امرأة مف قبؿ المسمحيف التابعيف لجماعة الحوثي وصالح " الرئيس73و
. االجتماعي

 جريمة099 وبحسب تقرير اصدره المركز االعالمي لمثورة اليمنية " اف

 اي ما بيف5 اختطاؼ ارتكبتيا مميشيا الحوثي والمخموع صالح مف جنيؼ

 اكاديمييف5 طالب و91 اطفاؿ و2  ديسمبر منيـ52  حتى02 تاريخ
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In a report of the Media Center of the Yemeni Revolution, "163
forced disappearance by Saleh-Alhouthis' militias during
Geneva talk (from 15 to 24 December 2015), 4 of them are
children, 30 students, 2 academicians, 12 teachers and 1
physician. The kidnapped people in Taiz were 2.
According to local observers, the number of the truce violations
by Saleh-Alhouthis' militias is more 250 violations in the areas
of Aljahmalia, Alkamp, Kalaba, Wadi Aldahi, Aldhabab and
Almisrakh district. As a result of these violations, the fighter of
the Public Resistance did the same. Moreover, the ArabCoalition forces had 5 airstrikes during the first two days of the
truce, targeting locations of Saleh-Alhouthis' militias in the
areas of Alhawban, Haifan, Taiz University Complex and Beer
Basha.

. " 5  طبيب وكاف عدد المختطفيف مف محافظة تعز0 معمـ و05و

وبحسب مراقبيف محمييف فإف عدد االنتياكات والخروقات لميدنة وصمت إلى

"  انتياؾ مف قبؿ المسمحيف التابعيف لجماعة الحوثي و صالح217 أكثر مف
الرئيس السابؽ " في منطقة الجحممية و الكمب و الكالبة و وادي الدحي و

 و في كؿ مرة كاف المسمحوف التابعيف لجماعة، الضباب و مديرية المسراخ

الحوثي و صالح " الرئيس السابؽ " يخرقوف اليدنة كاف المسمحوف التابعوف

1  و كذلؾ طيراف التحالؼ نفذ أكثر مف، لممقاومة الشعبية يردوف بالمثؿ
ضربات في اليوميف األوليف مف اليدنة اإلنسانية عمى أىداؼ تابعة

لممسحميف التابعيف لجماعة الحوثي وصالح " الرئيس السابؽ " في منطقة

. الحوباف و حيفاف و جامعة تعز و بيرباشا
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الوضع اإلنساني4

" أكثر مف  50.5مميوف شخص في اليمف بحاجة إلى المساعدات االنسانية

االساسية ،و  02.2مميوف يعانوف مف انعداـ األمف الغذائي بما في ذلؾ 1.9
مميوف يعانوف مف انعداـ األمف الغذائي بشكؿ حاد  ،و يعاني ما يقارب مف

 951ألؼ طفؿ مف سوء تغذية حاد  ،بينما يفتقر  03.9مميوف آخريف إلى

سبؿ الوصوؿ إلى المياه النظيفة أو الرعاية الصحية "  ،بحسب التقرير

الصادر مف مكتب تنسيؽ الشؤوف اإلنسانية ( أوتشا ) بتاريخ  20نوفمبر  ،و

في نفس التقرير و خالؿ فترة ما بيف شير مارس و حتى نياية شير نوفمبر "

تحققت منظمة االوتشا مف  27212تقرير عف انتياكات حقوؽ االنساف و أف

متوسط االنتياكات اليومية وصؿ لػ  29انتياؾ ".

كما عمد المسمحوف التابعوف لجماعة الحوثي وصالح " الرئيس السابؽ " بتاريخ

 4ديسمبر عمى االستيالء عمى  1شاحنات اغاثية في منطقة الحوباف وتـ
ادخاليف إلى مدرسة  22مايو  ،و تـ توزيع المساعدات عمى المواليف لمجماعة و

تـ بيع جزء كبير منيا لمتجار و المواطنيف  ،بحسب افادة شاىد عياف

(ص.ح.ف).

وبحسب تقرير مكتب تنسيؽ الشئوف اإلنسانية ( اوتشا ) بأف"  5.9مميوف

حاليا في اليمف مف محافظات عدف و تعز و حجة و الضالع
شخص نزحوا ُ
فيما فر  050ألؼ شخص إلى خارج البالد  .وبأف  5.1مميوف شخص بحاجة
إلى الدعـ و تأميف لوازـ االيواء و المستمزمات المنزلية األساسية  ،ويسكف

حاليا النازحيف في  591مدرسة  ،متسببيف في منع  09ألؼ طفؿ مف
ً
الحصوؿ عمى التعميـ " .

ووفقا لإلحصائيات التي اصدرىا ائتالؼ االغاثة االنسانية – تعز " بأف 11
مدرسة يسكف فييا النازحيف في محافظة تعز  ،وأف عدد النازحيف مف مدينة

تعز إلى االرياؼ و المحافظات االخرى وصؿ إلى أكثر مف  0.9مميوف

شخص" .

ووفقا لما نشرتو سفيرة الواليات المتحدة في مجمس االمف سامانثا باور " في تعز

باليمف  ،الحوثيوف يمنعوف دخوؿ المعونات  ..االطفاؿ يعانوف مف سوء

التغذية  ..الناس سيذىبوف الى المستحيؿ إلطعاـ أسرىـ "

وفي شيري نوفمبر وديسمبر اتسعت رقعة الصراع لتشمؿ العديد مف المديريات

و منيا حيفاف  ،خدير والشمايتيف مما تسبب بارتفاع عدد النازحيف بشكؿ كبير ،
حيث كانت تمثؿ ىذه المديريات مناطؽ نزوح لممدنييف و الذيف نزحوا مف المدينة

إلى االرياؼ .

و خالؿ شير ديسمبر ارتفعت وطأة الحصار عمى المدينة و المناطؽ المسيطر

عمييا مف قبؿ المسمحيف التابعيف لممقاومة الشعبية و الجيش التابع لمشرعية مف
قبؿ المسمحيف التابعيف لجماعة الحوثي وصالح " الرئيس السابؽ " مف جميع

مداخؿ المدينة  ،و بسبب الحصار الكبير الذي يعانيو المدنييف في تعز  ،اختفت

الكثير مف المواد الغذائية و خاصة الخضروات و الفواكو مف األسواؽ و تسبب
ذلؾ بارتفاع االسعار إلى ما يزيد عف  %377لما تبقى مف مواد غذائية في

Humanitarian situation4

"More than 21.2 million people in Yemen are in need of the
essential humanitarian aids, 14.4 million suffer from food
insecurity, including 7.6 million suffer from critical food
from

suffered

children

320,000

about

and

insecurity,

malnutrition, while 19.3 million do not have access to clean
water or health care", According to the report issued by the
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) on
November 24, 2015. In the same report, OCHA organization
registered 8875 reports on human rights violations from March
to the end of November 2015; i.e. about 43 violations per a
day as an average.
On the 8th of December 205, Saleh-Alhouthis' militias seized
by force five trucks of humanitarian aids in Alhawban area,
taking them to the school of 22nd of May. Such humanitarian
aids were distributed to the Saleh-Alhouthis exponenets and a
big quantity was sold to the traders and citizens, according to
an eye-witness' report.
According to OCHA's report, "2.3 million people are currently
displaced from the provinces of Aden , Taiz , Hajah and
Aldhala', while 121.000 people have fled out of the country.
2.7 million People are in need of support and to provide them
with the supplies of shelter and basic household items. The
displaced people currently live in 260 schools, which
consequently causes the deprivation of 13,000 children to go
"schools.
According to statistics issued by the Humanitarian Relief
"70 schools are used as shelters by the

Coalition-Taiz,

displaced people. The number of displaced people from Taiz
city to the villages and other governorates reached to more
"than 1.3 million people.
According to a report published by the US ambassador to the
UN Security Council Samantha Power, "In Taiz – Yemen,
Alhouthis prevent the entry of the aids, the children suffer from
malnutrition…, people will go to impossible to feed their
"families.
In November and December 2015, the armed conflicts went
worse and worse, reaching to many districts like Hifan,
Khadder and Alshammaatain causing large number of
displaced people because such districts were safe places for
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األسواؽ  ،حيث وصؿ سعر الكيمو جراـ مف الطماطـ والبطاطس والبصؿ إلى

أكثر مف  ، $ 2و سعر الدجاج و التي كاف سعرىا الرسمي  $1وصؿ سعرىا

الحالي إلى  ، $27أما أسعار المياه الصالحة لمشرب سعة  1لتر فوصمت إلى

 $7و المشتقات النفطية سعة  27لتر إلى أكثر مف  $47ىذا بحسب المراقبيف
التابعيف لمشبكة وناشطيف في مواقع التواصؿ االجتماعي  ،مقارنة باالرتفاع في
االسعار الذي سجمو تقرير تعز يقتميا الحصار في شير اكتوبر " اف مقدار

االرتفاع في اسعار المواد الغذائية وصؿ إلى  %299في الطماطـ و %591

في البطاطس و  %521في الدقيؽ و  %211في المياه الصالحة لمشرب " .

و نشر ناشطيف عمى صفحات التواصؿ االجتماعي صور لمعديد مف المواطنيف
يعمموف عمى نقؿ المواد الغذائية عبر الحمير و مف مناطؽ وعرة جدا في الجباؿ

مشيا عمى األقداـ
محاولة منيـ إليصاؿ المواد الغذائية لممدينة  ،وتستمر الرحمة ً
لما يزيد عف  2ساعات .
و يمنع المسمحيف التابعيف لجماعة الحوثي وصالح " الرئيس السابؽ " مف دخوؿ

المدنييف مف مداخؿ المدينة إلى وسط المدينة مف مدخؿ جولة القصر و ثعبات ،
و يبقى المدخؿ الذي يمر منو المدنييف جوار معسكر القوات الخاصة حتى
منطقة كالبة  ،حيث يتعرض الكثير منيـ إلى القنص  ،إما في مدخؿ وادي

الدحي " معبر رفح " كما يسميو بعض الناشطيف كتشبيو لممعبر الوحيد الذي
يربط ما بيف قطاع غزة و جميورية مصر( فال يسمح لمسيارات بالدخوؿ او

الخروج منو ويسمح فقط لألشخاص بعد مكوث اكثر مف  1ساعات انتظار

لمدخوؿ )  ،ووفقا لمناشط الحقوقي ( خ  .غ  .ش ) بأف المسمحيف التابعيف

لجماعة الحوثي و صالح " الرئيس السابؽ " ال يسمحوف بالدخوؿ إلى المدينة
مف مدخؿ وادي الدحي إال بعد الساعة الخامسة عص ار بشكؿ جماعي .

كما يضطر المدنييف الراغبيف بالدخوؿ إلى المدينة والساكنيف في منطقة الحوباف
شرؽ المدينة إلى اإللتفاؼ حوؿ المدينة عبر شارع الستيف الذي يمر مف شماؿ

المدينة إلى غربيا لمسافة تزيد عف ساعتيف بالسيارة حتى الوصوؿ إلى منطقة

وادي الدحي .

و في تاريخ  27ديسمبر انقطعت خدمات الياتؼ و االنترنت عف المدينة بسبب

انعداـ المشتقات النفطية التي تستخدـ لتشغيؿ االبراج ومحطات الياتؼ النقاؿ

وعادت بتاريخ  21ديسمبر بشكؿ متقطع وبطئ نوعا ما  ،كما أف الياتؼ الثابت
مقطوع عف المدينة منذ شير اغسطس عندما اطمؽ المسمحوف التابعوف لجماعة

الحوثي وصالح قذائؼ دبابة عمى السنتراؿ التابع لممؤسسة العامة لالتصاالت

السمكية واال سمكية .

و بسبب انعداـ المشتقات النفطية ارتفعت اسعار المياه التي تنقميا عربات المياه

حيث وصمت تكمفة المياه سعة  1777لتر إلى أكثر مف . $21

وبرغـ االنشطة التي تنفذىا المنظمات و منيا منظمة الصحة العالمية و التي

وزعت أكثر  527الؼ لتر ،و منظمة نيضة يمف ( عضو الشبكة ) أكثر مف

 2مميوف لتر بتمويؿ مف احدى المجموعات التجارية خالؿ شيري نوفمبر
وديسمبر  ،و منظمة سفراء القيـ أكثر مف  2مميوف لتر بتمويؿ مف احدى

the people who displaced from the city.
During December 2015, Saleh-Alhouthis tightened the siege
on the city and the areas under the contral of the Public
Resistance. Such a siege cause the lack of many food stuff
like vegetables and fruits and caused price hike up to more
than 700%, i.e. one KG of tomato, potato or union reached to
6$, one chicken reached to 20$ instead of 5$, the 5 litter of
drinking water reached to 1$ and the 20 litter of fuel reached
to 80$. This was reported by the observers of the network
(TND) and activists in social media website. In comparison
"with the increase of prices reported by " Taiz is killed by Siege
in October 2015, the percentage of price hike reached to
533% in the price of tomato, 267% in the price of potato,
250% in the price of flour and 400% in the price of drinking
water".
Many activists on social media websites posted several photos
of people who use donkeys and walking on foot for more than
6 hours, passing through very rugged roads in the mountains
to deliver the food to the city.
Saleh-Alhouthis' militants disallow the civilians to enter to the
city in the entrance of the Palace Round and Tha'abat . There
remains the entrance of the Special Forces Camp to the
Kalabah area, where many of the civilians are exposed to be
shot or sniped. While in the entrance of Wadi Aldahi (Rafah
Entrance- the entrance to Gaza Strip from Egypt, as called by
activists) people are forced to say waiting about 5 hourse in
order to be allowed to enter to the city of Taiz. According to
an activist "Saleh-Alhouthis' militias allow civilians to pass
>through this entrance only after 5:00 pm
Also civilians living in Alhawban area- east of the city, are
forced to rally around the city through the 60 Street, which
passes to the north of the city from the west for a distance of
more than two hours by car until reaching the Wadi Aldahi
entrance.
On December 21, 2015, phone and internet services stopped
due to lack of fuel and though such services resumed working
on the 25 o December, but they were working very poorly. The
landlines are not working since August 2015, when the militias
shelled the Central of telecommunications.
And due to the lack of fuel, the cost of the 3000 litter of water
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المجموعات التجارية خالؿ شيري نوفمبر وديسمبر  ،ومنظمة اجياؿ بال قات (

عضو الشبكة )  55الؼ لتر بتمويؿ مف منظمة اليونسؼ  ،وائتالؼ االغاثة

االنسانية – تعز والذي وزع اكثر  1مميوف لتر مف المياه عبر المنظمات التابعة
ليا  ،مبادرة وفاء  57الؼ لتر  .وبرغـ ىذا النشاط مف قبؿ منظمات المجتمع
المدني إال أف االحتياجات اليومية لممياه التي يحتاجيا المدنييف في المدينة يصؿ

إلى  1مميوف لتر يومي بحسب معايير مشروع اسفير .

كما عممت العديد مف المنظمات المحمية عمى توزيع المواد الغذائية ومنيا

المؤسسة الرائدة الخيرية وزعت  37سمة غذائية عمى فئة الميمشيف  ،مؤسسة

رسالتي وزعت  777سمة غذائية لألسر التي تعوليا إمراءة  ،مؤسسة تعمير

لمتنمية االجتماعية ( عضو الشبكة ) قدمت  777سمة غذائية لألسر النازحة في

منطقة الربيعي باالضافة إلى توفير المأوى ليذه االسر  ،مؤسسة سنابؿ لمتنمية

وزعت  07طقـ مف المالبس الشتوية عمى الفقراء والمحتاجيف  ،جمعية بناء
الخيرية نفذت مشروع تمكيف الفئات الضعيفة مف امتالؾ مشاريع صغيرة مدرة

لمدخؿ ل ػ  27اسرة  ،ووزعت كذلؾ  137سمة غذائية في مديريات القاىرة
والمظفر وصالة  ،اليالؿ االحمر االماراتي وزع  7717سمة غذائية  ،مؤسسة

تواصي وزعت  777سمو غذائية عمى االسر النازحة والمتضررة في بعض احياء
المدينة  .إال أف االحتياج الشيري لممواد الغذائية يقدر بػػ  221الؼ سمة
غذائية لألسر النازحة والمتضررة في المحافظة  ،بحسب التقرير الصادر عف

ائتالؼ االغاثة االنسانية في شير اكتوبر  .وما تـ توزيعو خالؿ شير ديسمبر
مف قبؿ منظمات المجتمع المدني المذكورة اعاله بحسب رصد الشبكة ىو

 2757سمو غذائية اي ال يتجاوز  %7.1مف االحتياج الفعمي  ،أما ما استولى
عميو المسمحوف التابعوف لجماعة الحوثي و صالح " الرئيس السابؽ " مف

المساعدات التابعة لممنظمات الدولية و منيا منظمات االمـ المتحدة ومنظمة

الغذاء العالمي  ،و التي يعمدوف عمى توزيعيا في المناطؽ الخاضعة لسيطرتيـ

و تباع اغمبيا في األسواؽ  ،ال يعمـ أحد الكميات التي عمى تمؾ الشاحنات ولـ
تصرح المنظمات الدولية عف الكميات التي وصمت و استولى عمييا المسمحوف

التابعوف لجماعة الحوثي و صالح " الرئيس السابؽ " .

ونفذ االطفاؿ و الشباب في يوـ االعالف العالمي لحقوؽ االنساف  77ديسمبر

وقفات احتجاجية صامتة لمتعبير عف مدى االنتياكات و القتؿ والتدمير

والحصار الذي يحصؿ في مدينة تعز  .كما نفذ شباب تعز في صباح 71

ديسمبر سمسمة بشرية صامتة نددوا فييا باستمرار حصار المدينة و قصفيا

باألسمحة الثقيمة وسط تخاذؿ العالـ و صمتو المريب .

باإلضافة إلى نشر العديد مف المنظمات المحمية و منيا شبكة تعز التنموية

 TNDو ائتالؼ االغاثة االنسانية – تعز  ،والمستشفيات في المدينة العشرات

مف المناشدات و النداءات والبالغات الصحفية حوؿ الجرائـ التي يرتكبيا
المسمحوف التابعوف لجماعة الحوثي وصالح " الرئيس السابؽ " بحؽ المدنييف و
الحصار المفروض عمى المدينة ونفاذ الماء والغذاء والدواء واالكسجيف مف

المدينة .

tank reached to more than $ 65. Despite the activities
implemented by the NGOs like World Health Organization
Yemen

liters,

920,000

over

distributed

which

(WHO),

Renaissance Organization (TND member) which distributed
over 2 million liters, Sofra'a Organization (2 million liters),
Generations Without Qat (TND member) (99,000 liters), Wafa
Initaitive (90,000 liters) and the Humanitarian Relief CoalitionTaiz ( over 3 million liters), there is a need of up to 3 million
liters of water per a day as stated in Sphere Project standards.
Many local organizations also worked on the distribution of
food like Alraeda Charitable Foundation (70 food baskets for
marginalized people), Risalty Foundation (100 food baskets ),
Ta'ameer Foundation-TND member (1000 food baskets),
Sanabel Alkhair Foundation (40 sets of winter clothing), Bena'a
Charitable Association (570 food baskets), the UAE Red
Crescent (1150 food baskets and Tawasi Foundation (100
food basket). However, 450,000 food baskets are needed per
a month for displaced families. according to the estimated
statistics issued in October report of the Humanitarian Relief
Coalition. Only 2090 food baskets were distributed during
December 2015; only 0.5% of the actual needs. Meanwhile,
Nobody knows exactly what are the quantities that were seized
by the militias an distributed in areas that are under their
control and are sold mostly in markets.
On the anniversary of the Universal Declaration of Human
Rights- December 10, children and youth carried out silent
protesting stands to show the violations and killings,
destruction and siege that are taking place in in the city of
Taiz. On 15th of December 2015, Taiz youth also carried out
15 silent human chain to Condemned the siege and shelling
with heavy weapons thought the world is keeping silent and
taking no actions.
Moreover, NGOs like TND and HRC, hospitals and activists
released a lot of calls and press releases reporting the crimes
and the siege committed by the militias of Saleh-Alhouthis,
causing a humanitarian crisis in Taiz.
In his Facebook page, Mohammed Almaqaleh- Alhouthis
affiliated journalist, posted that he had a meeting with one of
the German officials "explaining to him the extent of the
blockade on Yemen by the Saudi. The German official replied
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وفقا لما نشره الصحفي المقرب مف جماعة الحوثي محمد المقالح في صفحتو
ً
عمى موقع الفيس بوؾ أنو اجتمع مع أحد المسئوليف االلماف " وشرح لو مدى
الحصار عمى اليمف مف قبؿ السعودية فرد عميو المسئوؿ االلماني اذا كنتـ مع

رفع الحصار فارفعوا حصاركـ عف تعز  ،فرد عميو الصحفي محمد المقالح إف

حصار تعز مجرد كذبة تـ الترويج ليا و أف الجيش التابع ليـ ال يحاصر

شعبو "

ولذا تدعوا الشبكة المبعوث االممي أحمد ولد الشيخ و جميع موظفي االمـ

المتحدة والمنظمات الدولية االغاثية و الدبموماسييف الدولييف لمزيارة الميدانية إلى
محافظة تعز و خاصة المدينة لمتعرؼ عمى حجـ الحصار و الدمار الذي طاؿ

المنازؿ و الشوارع و الممتمكات العامة و الخاصة و الحصار الذي نفذه
المسمحوف التابعوف لجماعة الحوثي وصالح ضد المدنييف في مدينة تعز خاصة.

"if you are with the lifting of the blockade, you should first end
you siege on Taiz ". Then journalist Mohamed Makaleh replied
"The blockade on Taiz is just a lie and promoted by the media
and that the army belonging to Taiz cannot blockade its
people".
So, Taiz Network for Development (TND) calls the UN envoy
all United Nations staff and

Ould Cheikh Ahmed,

Ismail

international humanitarian relief organizations and diplomats to
pay a field visit to the city of Taiz realize the size of the siege
and destruction of the houses, streets and public and private
properties and blockade, which is being imposed by SalehAlhouthis' militants against civilians in Taiz.
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الوضع الصحي 4

و ازرة الصحة تناشد العالـ " انقذوا  111ألؼ مريض بالسكر في اليمف "

بسبب قرب انتياء مخزونيا مف مادة األنسوليف الخاص لعالج مرضى السكر
خالؿ اسبوع  ،وىذا ما تعانيو الو ازرة  ،أما في تعز فمادة االنسوليف ليس ليا

وجود منذ شير اغسطس بسبب الحصار و بسبب انعداـ المشتقات النفطية

التي تستخدـ في تشغيؿ المولدات الكيربائية لحفظ مادة االنسوليف في البراد .

وبحسب تصريح الدكتور أحمد شادوؿ  ،ممثؿ منظمة الصحة العالمية في

اليمف في مؤتمر صحفي في جنيؼ و نشره موقع االمـ المتحدة – صنعاء
بتاريخ  71ديسمبر  6بأف " ىنالؾ عشروف محافظة مف أصؿ  55محافظة

في اليمف قد تأثرت باألزمة التي بدأت في أواخر مارس  ، 5102وتشير

التقديرات أف  %21مف السكاف في اليمف بحاجة إلى مساعدات انسانية و
في مجاؿ الصحة  ،ونعتقد أف ىنالؾ حوالي  02مميوف شخص ال

يحصموف عمى الرعاية الصحية المناسبة حتى االف  ،كما تـ االبالغ عف

مقتؿ  9111شخص في المرافؽ الصحية و حوليا  ،وعالجت المرافؽ
الصحية اليمنية حوالي  52111الؼ شخص "

وتعتبر محافظة تعز ىي في اعمى قائمة المحافظات التي بحاجة إلى

المساعدات العاجمة  ،بسبب اف النظاـ الصحي في المحافظة ينيار تماما مع

كؿ يوـ يمر والحصار مستمر عمى المحافظة وخاصة المديريات الخاضعة

تحت سيطرة المسحميف التابعيف لممقاومة الشعبية والجيش التابع لمشرعية ،
وفي كؿ يوـ تغمؽ بعض المستشفيات العاممة في المدينة والتي تقدر ب 4

مستشفيات وىي " الثورة – الجميوري – الروضة – الصفوة – الدقاؼ –

الحكمة – االمؿ لمرضى السرطاف – التعاوف " أبواب أقساميا مثؿ الطوارئ
و الكمى و الخدج و االسعاؼ وغيرىا  ،بحسب التقرير الصادر عف الشبكة
في شير نوفمبر  ،وبحسب نداء االستغاثة التي تطمقيا المستشفيات و منيا

مستشفى الروضة الذي أطمؽ نداء بتاريخ  73ديسمبر حيث وجو " نداء
لألمـ المتحدة و الحكومة الشرعية و جميع المنظمات االنسانية و
الحقوقية و العاممة في مجاؿ االغاثة باستخداـ سمطاتيا و امكانياتيا لفتح
ممرات إلدخاؿ االكسجيف و االدوية و المستمزمات الطبية  ،و بسبب انعداـ

االكسجيف و االدوية توفت  2حاالت و اغمقت أقساـ الحاضنات و الخدج
و العناية المركزة و العمميات " .

وفي بالغ صحفي الئتالؼ االغاثة االنسانية – تعز بتاريخ  70ديسمبر
والصادر عف المجنة الطبية العميا في تعز " أف جميع المستشفيات العاممة

حاليا في المدينة أعمنت توقؼ قسـ الجراحة بشكؿ اضطراري لصعوبة
ً
الحصوؿ عمى االكسجيف  ،وبأف ىناؾ حاالت موت سريري نتيجة النعداـ
االكسجيف  ،و أنو تـ التواصؿ مع آباء االطفاؿ في قسـ الحاضنات  ،و تـ

اخراج االطفاؿ الخدج مف الحاضنات النيـ باتوا عرضة لمموت المحقؽ

Health Sector:

The Republic of Yemen's Ministry of Public Health is calling
the world to "save the lives of 700,000 diabetics patients in the
country", as it is running short of Insulin supply within a week.
Even worse, , Taiz has been running out of any Insulin supply
since last August mainly due to the siege being imposed on
the city as well as the lack of fuel to be used for operating
generators to keep the Insulin cold in special coolers.
"The late March 2015 political crisis in Yemen has been
imparting a great deal of negative effect on the health situation
of 20 governorates out of the country's 22 governorates. It is
estimated that %80 of the country's population have been in
dire need of humanitarian and health aids. We believe that 15
million persons have not been receiving proper health care up
till now. It has also been reported that 6,000 health personnel
have been killed in and around different health facilities in
Yemen. In addition, about 28,000 people have received health
care in different health facilities in the country", according to
Dr. Ahmed Shafool, WHO's Representative in Yemen in a
report released in a press conference in Geneva and published
on UN's Sana'a website on December 15th, 2015.
In fact, Taiz Governorate is considered among the country's
top governorates that is being in dire need of immediate aids
and whose health system is deteriorating day after day owing
to the endless siege being imposed on the whole governorate
in general and the areas under the control of the locally armed
Popular Resistance and the Legitimate National Army in
particular.
In a press release of the Humanitarian Relief Coalition-Taiz on
the 14th of December 2015 : "All the hospitals declared the
stop of emergency units due to the lack of oxygen that also
caused the clinical death of some patients and the newly born
children are forced to leave the hospitals due to the same
reason".
On the 21st of December 2015, Althawra Hospital declared
closing the emergency unit in the hospital because of the end
of the three-month contract with the donor – The Qatar Red
Cross.
Taiz' 8 working public hospitals - ALthawra Public Hospital,
Algomheri Public Hospital, Alrawda, Alsafwa, Aldaqaf, Alhikma,
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Alamal for Cancer Patients and Alta'won hospitals- are forced to
shut their emergency, kidney, and preterm sections, based on the
Network's report issued in November 2015 as well as on the
distress calls made by such hospitals like the call of Alrawda
Hospital on December 17th, 2015 in which it called the UN, the
legitimate government in Yemen and all the

humanitarian and

human rights organizations to use all the possible powers and
abilities to open safe passages for to provide oxygen and other
health and medication supplies in to Taiz City.
Due to the sieges being imposed on the city and the unavailability
of oxygen bottles in the local hospitals, the newly born baby,
Khattab AL-Shihaby, died, and his father made call named "Godwitness". Similarly, due to the unavailability of kidney wash
materials, two patients died and 5 others hopelessly waiting for
the same destiny. In December, Saleh-Alhouthis armed forces
shelled Althawra Public Hospital in the city with a number of
shells, most of which hit its critical care section, surgery section,
doctors' hall and the hospital's yards. On December 22nd, in
particular, 3 mortars hit the hospital's gate and yard and injured
15 people including 3 children (Raof Ayoub Maresh-13 years old,
Naif Mahmoud Abdula-18 years old, and Ali Abdulsalam
Alhadad- 14 years old) and 3 others ere critically injured as
published by the Local Observers Network in Taiz on December
22nd, 2015.
On December 22nd, 2015, a tank shell hit AL-Amal Cancer
Hospital located on Altadamon Bank building on Gamal Street.
And, on December 29th, "Saleh-Houthi's armed forces, using their
tank in

AL-Harair Area, bombarded ALthawra Hospital with 3

shells and completely destroyed its central lab and its old chief
surgery building," according to local activists' posts on social
media websites.
On December 31, Saleh-Houthi's armed forces bombarded
Althawra Hospital with a number of tank shells and damaged its
surgical unit, its pediatric unit and its electricity network.
Some local organizations provided several medical and medicinal
supplies for the local hospitals. For example, Rasd Campaign
provided

health

and

medicine

care

for

several

locally

underprivileged, insane and epilepsy patients in Algomheri
Hospital. Similarly, Yemen Renaissance Organization - a member
of TND network - has also provided medications and drugs to the
cancer patients.

. " لحاجتيـ الماسة لألكسجيف الذي ال يوجد في المدينة بسبب الحصار

 ديسمبر أعمنت ىيئة مستشفى الثورة العاـ بتعز توقؼ قسـ27 وفي تاريخ
الطوارئ الجراحي بسبب انتياء العقد مع اليالؿ االحمر القطري الذي استمر

.  اشير وكاف يتكفؿ بدفع تكاليؼ القسـ1 لفترة

وبسبب الحصار المفروض عمى المدينة وعدـ وجود اكسجيف في

،" المستشفيات توفي المولود خطاب الشيابي واطمؽ والده نداء " اشيد يا هلل

 حاالت تنتظر1 وبسبب عدـ توافر مواد غسيؿ الكمى توفي شخصيف وىناؾ

. الموت

وخالؿ شير ديسمبر استيدؼ المسمحوف التابعوف لجماعة الحوثي و صالح

بالعشرات مف القذائؼ مستشفى الثورة حيث سقطت العديد منيا بداخؿ
المستشفى مثؿ قسـ العناية المركزة والجراحة و محيط المستشفى وغرفة

 قذائؼ ىوف إلى بوابة9  ديسمبر وصمت55  و تحديد في تاريخ، االطباء
 في حالة حرجة9 أطفاؿ و9  شخص منيـ02 و محيط المستشفى و جرح
02  نائؼ محمود عبداهلل،  سنة09 و االطفاؿ ىـ رؤوؼ أيوب مارش

 بحسب ما نشرتو شبكة الراصديف،  سنة02  عمي عبدالسالـ الحداد، سنة

.  ديسمبر22 المحمييف – تعز بتاريخ

 ديسمبر سقطت قذيفة دبابة عمى عمارة بنؾ التضامف في22 وفي تاريخ
. شارع جماؿ وفييا مؤسسة االمؿ لمرضى السرطاف

"  ديسمبر اطمؽ المسمحوف التابعوف لجماعة الحوثي وصالح25 وفي تاريخ

الرئيس السابؽ " ثالث قذائؼ مف الدبابة التي في منطقة الحرير ودمرت

" المختبر المركزي بالكامؿ ومبنى العمميات الكبرى القديـ بمستشفى الثورة

. بحسب ما نشره الناشطوف في صفحات التواصؿ االجتماعي

 ديسمبر اطمؽ كذلؾ المسمحوف قذائؼ عمى مستشفى الثورة17 وفي تاريخ
. اصابة قسـ العمميات وقسـ االطفاؿ وشبكة الكيرباء التابعة لممستشفى

وعممت بعض المنظمات المحمية عمى توفير بعض المستمزمات الطبية

والدوائية لممستشفيات ومنيا حممة رصد قدمت الرعاية الصحية والدوائية
عقميا ومرضى الصرع في مستشفى
ً لمعديد مف الفقراء والميمشيف والمختميف
 منظمة نيضة يمف ( عضو الشبكة ) قدمت أدوية لمرضى، الجميوري

. السرطاف
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وضع حقوؽ اإلنساف في تعز4

-

الحؽ في الحياة4

في تقرير لممرصد االورومتوسطي لحقوؽ االنساف بأنو " وثؽ  1123حالة
اختطاؼ قامت بيا القوات الموالية لمرئيس المعزوؿ عمي عبداهلل صالح

ومميشيا الحوثي في الفترة مف يوليو  5102وحتى نياية اكتوبر  5102مف

ضمنيا  0301حالة اختفاء قسري " .

ووفقا لجميع التقارير واالحصائيات الصادرة عف المنظمات الحقوقية والناشطيف
ً
في مواقع التواصؿ االجتماعي والمراقبيف التابعيف لمشبكة أف الضحايا في شير

ديسمبر  727شخص منيـ  17طفؿ و  27إمراءة قتؿ منيـ  774عمى ايدي

المسمحيف التابعيف لجماعة الحوثي وصالح " الرئيس السابؽ " وأعدـ شخص
خارج القانوف عمى ايدي فصيؿ التنظيـ التابع لممقاومة الشعبية و  17بغارات

قوات التحالؼ العربي الجوية  ،مف اجمالي عدد القتمى البالغ عددىـ 7251

شخص منذ بداية الحرب  .عدد الجرحى  003شخص منيـ  17طفؿ و 5
نساء ػ جرح منيـ  072شخص عمى ايدي المسمحيف التابعيف لجماعة الحوثي
وصالح " الرئيس السابؽ " و  11شخص بغارات التحالؼ العربي الجوية  ،مف

اجمالي عدد الجرحى البالغ عددىـ  5211شخص منذ بداية الحرب في 22
مف شير مارس  .وتـ تسجيؿ  1حاالت اختطاؼ مف قاـ بيا المسمحوف التابعوف

لجماعة الحوثي وصالح " الرئيس السابؽ ".

كما نشرت شبكة الراصديف المحمييف – تعز احصائية بعدد الجرحى والقتمى في

مستشفى الثورة العاـ بتعز مف يوـ  01حتى  55مف شير ديسمبر وعددىـ

 001جريح و قتيؿ .

كما نشر الناشط ( ي  .ـ  .أ ) بأف عدد الضحايا مف المدنييف في فترة اليدنة

مف تاريخ  02حتى  59ديسمبر  50قتيؿ منيـ  2اطفاؿ و امرأة و022

جريح منيـ  90طفؿ و 01امرأة مف قبؿ المسمحيف التابعيف لجماعة الحوثي
وصالح " الرئيس السابؽ " .

ونشرت نقابة المحامييف ومنظمة العدالة واالنصاؼ و المركز القانوني اليمني "
أف عدد الضحايا خالؿ اسبوع مف  52نوفمبر حتى  2ديسمبر  025شخص

منيـ  22قتيؿ مف بينيـ  00طفؿ و 01نساء  52 ،شخص عمى أيدي
الحوثي و قوات صالح (  02قصؼ مدفعي و  01قنص ) و 09شخص

بسبب صواريخ طيراف التحالؼ  ،ومنيـ  012جريح بينيـ  03طفؿ و01

نساء  3 ،أشخاص بسبب صواريخ التحالؼ وما تبقى منيـ عمى ايدي الحوثي
وقوات صالح " .

وخالؿ شير ديسمبر أطمؽ المسمحوف التابعوف لجماعة الحوثي وصالح " الرئيس

السابؽ " أكثر مف  277صاروخ كاتيوشا كما صرح قائد المقاومة الشعبية في

المحافظة بتاريخ  74ديسمبر " أف مسمحي الحوثي وصالح أطمقوا اكثر مف

 511صاروخ كاتيوشا عمى مناطؽ الص ارع "  ،و وفقا لمناشطيف و المراقبيف
التابعيف لمشبكة فاف عدد الصواريخ الكاتيوشا و مدافع الياوف و اليوزر وقذائؼ
الدبابات ارتفعت أعدادىا بعد خرؽ اليدنة أكثر مف قبميا  ،ويقدر عدد القذائؼ

Human Rights Situation in Taiz:
- The Right to Life:

In a report of the Euro-Mediterranean Human Rights Monitor,
"7049 kidnapping cases by Saleh-ALhouthis' militias from July
2014 to the end of October 2015, 1910 of them were forced
disappearance.
According to the reports released by the human rights NGO,
activists and observers of TND, 160 people were killed during
December 2015, 31 of them were children and 20 women.
108 people were killed by Saleh-Alhouthis' militias, one person
was illegally sentenced to death by one group of the public
resistance and 51 people were killed by airstrikes of the ArabCoalition. So the total number of death from the beginning of
the war (26th of March 2015) reached to 1695 people. The
number of the casualties was 447, 30 of them are children and
9 women. 412 of the casualties were caused by SalehAlhouthis' militias, while 35 casualties caused by the airstrikes
of the Arab-Coalition. So, the total number of the casualties
from the war (26th of March 2015) reached 9233. Three
'kidnapping cases were reported against Saleh-Alhouthis
militias.
The Local Observers Network-Taiz reported 110 deaths and
casualties in Althawra Public Hospital from 17th to the 22nd of
December 2015.
An activist posted that 31 people were killed by SalehAlhouthis' militias during the truce (15-23 December), 8 of
them are children and one woman, while the casualties were
145, 31 of them are children and 17 women.
Equity

and

Equality

Syndicate,

Lawyers

Yemeni

The

Organization and the Legal Center reported that 152 victims
in one week from 28 November to 4 December 2015, 44
deaths (11 children and 10 women), 18 of them were killed by
Saleh-Alhouthis' militias (18 tank shelling and 10 sniped),
while 16 of them were killed by the Arab-Coalition airstrikes,
while the casualties are 108 (19 children and 10 women), 9 of
them by the Arab-Coalition airstrikes and 99 by SalehAlhouthis' militias.
During December 2015, Saleh-Alhouthis' militias fired more
than 200 grad missiles and hundreds of howitzer and tank
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الصواريخ والمدافع التي أطمقيا المسمحيف التابعيف لجماعة الحوثي وصالح "

الرئيس السابؽ " إلى اكثر مف  7777قذيفة وصاروخ كاتيوشا ومدفع ىاوزر
وىاوف وغيرىا مف اصناؼ االسمحة الثقيمة  ،وتركزت ىذه المقذوفات عمى

االحياء السكنية في المدينة مثؿ " ثعبات – الجحممية – صالة – الروضة – زيد

الموشكي – الثورة – حي الزىراء – الكوثر – عصيفره – صينة – المناخ –
المرور – وادي الدحي – بيرباشا – و غيرىا مف المناطؽ " أما خارج المدينة
فسقطت عمى مديرية مشرعة وحدناف – مديرية صبر الموادـ – مديرية المسراخ

وخاصة عزلتي مسفر واالقروض – مديرية حيفاف – مديرية الشمايتيف " .

وخالؿ شير ديسمبر ارتكب المسمحوف التابعوف لجماعة الحوثي وصالح "

الرئيس السابؽ " الجرائـ التالية بحؽ المدنييف مف قتؿ وجرح وىي كالتالي "

 7 -ديسمبر تـ قنص أديب حمود ميدي في منطقة الدمغة وىو يعمؿ مع

منظمة سفراء القيـ في توزيع المياه في لألحياء  ،بحسب ما نشره المركز

االعالمي لمثورة اليمنية في العدد  " 221مقتؿ  5وجرح  01شخص اخريف
بسبب القصؼ العشوائي عمى احياء المدينة ومقتؿ امرأة وجرح طفمييا

بسبب سقوط قذائؼ ىوف عمى حي المناخ " .

  7و  2ديسمبر سقوط قذائؼ ىوف و دبابة عمى عربات المياه في منطقةالضبوعو و حوض االشراؼ و التي يتجمع حوليا العديد مف االطفاؿ والنساء

لمحصوؿ عمى المياه و راح ضحيتيا  92شخص منيـ  50اطفاؿ قتؿ منيـ

 2اطفاؿ وىـ " شيماء عادؿ الذبحاني  01سنوات  ،أسماء محمد عبده

 02سنو  ،انس عبدالجميؿ البشري  9سنوات  ،ندى اميف الصالحي 01
سنوات  ،واخرى لـ يذكر اسميا " وجرح  73طفؿ و  72مف الرجاؿ والنساء.

 1 -ديسمبر قتؿ شخصيف وىما عميد عبدالرحمف ناجي وادريس عبدااللو حميد

بسبب سقوط قذيفة جوار جامعة السعيد  ،ومقتؿ الطفؿ أنس بساـ عبده 4

سنوات بسبب سقوط صاروخ كاتيوشا عمى حي الثورة  ،وبحسب ما نشره

المركز االعالمي لمثورة اليمنية في العدد  221و  " 222مقتؿ الطفؿ سمير

سمطاف عبدالحميد  09سنة برصاصة قناص مف معسكر القوات الخاصة ،

ومقتؿ  9أشخاص وجرح  2اخريف جراء القصؼ العشوائي  ،ومقتؿ امرأة
في منطقة الشرؼ بعزلة االقروض " .

  0ديسمبر مقتؿ الشقيقيف الطفؿ راكاف عبداهلل عبده ناجي  4سنوات  ،والشاب عبده عبداهلل عبده ناجي  27سنة برصاصة قناص في منطقة
الحصب  ،ومقتؿ الطفؿ اسالـ احمد قاسـ  73سنة برصاصة قناص في
منطقة صالة جوار منزؿ ميدي مقولة  ،وبحسب ما نشره المركز االعالمي

لمثورة اليمنية في العدد  " 223مقتؿ  2أشخاص و جرح  09اخريف مف
المدنييف جراء القصؼ العشوائي عمى االحياء السكنية " .

 1 -ديسمبر و بحسب ما نشره المركز االعالمي لمثورة اليمنية في العدد " 224

جرح  3أشخاص منيـ  9اطفاؿ وىـ حماس صادؽ نعماف  2سنوات ،
وداد محمد عبداهلل  01سنوات  ،سمية عمي محمد قائد  2.2سنوات اثر
سقوط قذيفة عمى حي المفتش و مقتؿ  9أشخاص جراء القصؼ العشوائي

missiles (according to the declaration of the leader of the
Public Resistance in Taiz on 18 December). According to the
activists and the observers TND the number of the grad,
howitzer and other missiles increased when the truce as
broken more than before. The estimated number of such
missiles was more than 1000 of heavy weapons, targeting
different areas like Tha'abat, Aljahmalia, Sala, Alrawda, Zaid
Almoshiki, Althawra, Alzahra quarter, Alkawthar, Osaifera,
Sina, Almanakh, ALmaroor, Wadi Aldahi, Beer Basha and
other areas. The militias also fired missiles to other areas out
of the city like Mashra'a wa Hadnan district, Saber Almawadem
districts, Almisrakh district (particularly Misfer and Aqroth subdistricts), Haifan and Alshamaiteen".
During December 2015, Saleh-Alhouthis' militias committed
the following crimes and violations:
- December 1, Adeeb Hamoud Mahdi was sniped in Aldamgha
area while he was distributing water with Sofra Organization.
According to the Media Center of the Yemeni Revolution in
issue No. (223), "two were killed and 17 were injured by the
arbitrary shelling and one woman killed and two of her
children were injured by shelling her home in Almanakh
area.
- December 1 & 2, a howitzer and tanks missiles shelled
water truck around which children and people were gathering
to collect water, causing the death of 34 people, 21 of the
are children and 29 casualties, 17 of them are children.
- December 3, two persons were killed (Ameed Abdulrahman
Naji and Edrees Abdulelah Hameed) by a missile near
)Alsaeed mosque. The child Anas Basam Abdo (8 years old
was also killed a grad missile in Althawr quarter. According
to the Media Center of the Yemeni Revolution in issues No.
(225 & 226), "the child Sameer Sultan Abdulhameed was
snipped from the Special Forces Camp and 6 people were
killed and 8 injured by the random shelling of the residential
areas and one woman was killed in Alsharaf area in Alaqroth
"sub-district.
- December 4, two brothers (the 8-year child Rakan Abdula
)Abo Naji and his 20-year brother Abdo Abdula Abdo Naji
were snipped in Alhaseb area. The 17-year child Islam
Ahmed Qasem was snipped in Sala area. According to the
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عمى االحياء السكنية بالمدينة "  ،ومقتؿ الشاب محمد طاىر احمد دبواف

 27سنة برصاصة قناص في منطقة ثعبات .

  2ديسمبر وبحسب ما نشره المركز االعالمي لمثورة اليمنية في العدد " 225مقتؿ امرأة تسمى أـ عمراف بسبب سقوط قذيفة عمى منزليا في حي الثورة

 ،و مقتؿ شخصيف و جرح  59اخريف مف المدنييف جراء القصؼ العشوائي
عمى االحياء السكنية " .

  3ديسمبر بحسب ما نشره المركز االعالمي لمثورة اليمنية في العدد 217" مقتؿ  2أشخاص وجرح  20اخريف مف المدنييف جراء القصؼ بمدفعية
الياوز والياوف عمى حي عصيفرة و أحياء المدينة ".

  4ديسمبر بحسب ما نشره المركز االعالمي لمثورة اليمنية في العدد 217" مقتؿ الطفميف غالب سمير عثماف  2اعواـ  ،الطفؿ احمد صداـ سعيد 3
اعواـ في منطقة وادي جديد برصاصة قناص  ،ومقتؿ  9أشخاص عامميف

في كافتيريا في جولة سناف بقذيفة و جرح  9أشخاص مف المدنييف جراء

القصؼ العشوائي عمى االحياء السكنية في المدينة " .

  5ديسمبر بحسب ما نشره المركز االعالمي لمثورة اليمنية في العدد 212" مقتؿ الفتاه ماجده صادؽ محمد عبدالحميد  51عاـ برصاصة قناص

جوار منزليا في دار القبة مديرية المسراخ  ،و مقتؿ شخص و جرح 01

اخريف جراء القصؼ العشوائي عمى االحياء السكنية " .

  77ديسمبر بحسب ما نشره المركز االعالمي لمثورة اليمنية في العدد 211" مقتؿ المسف عمي سعيد احمد العاقؿ  21سنة برصاصة قناص في حي

الزىراء في الثورة  ،وجرح  00شخص مف المدنييف جراء القصؼ العشوائي
عمى االحياء السكنية " .

  77ديسمبر بحسب ما نشره المركز االعالمي لمثورة اليمنية في العدد 210" مقتؿ  9أشخاص وجرح  55شخص مف المدنييف جراء القصؼ العشوائي
عمى االحياء السكنية في المدينة " .

  72ديسمبر بحسب ما نشره المركز االعالمي لمثورة اليمنية في العدديف 211و " 210مقتؿ شخصيف و جرح  09شخص مف المدنييف جراء القصؼ

العشوائي عمى االحياء السكنية بالمدينة  ،اختطاؼ الشاب محمد عبدالرب

عقالف السامعي مف اماـ مستشفى العسكري وتحتجزه في محالت اعمى

منطقة مستشفى العسكري " .

  71ديسمبر بحسب ما نشره المركز االعالمي لمثورة اليمنية في العدد 212" اصابة  59شخص مف المدنييف جراء القصؼ العشوائي عمى االحياء

السكنية بالمدينة " .

  70ديسمبر مقتؿ المسف اميف عمى مقبؿ ناجي  21سنة جراء سقوط قذيفةىاوف عمى منزلو .

  71ديسمبر مقتؿ خميؿ احمد محمد فرحاف  07سنة برصاصة قناص  ،مقتؿوىيب محمد احمد اسماعيؿ برصاصة قناص في الجحممية .

Media Center of the Yemeni Revolution in issue No. (227),
"5 people were killed and 13 casualties due to the random
shelling of the residential areas".
- December 5, according to the Media Center of the Yemeni
Revolution in issue No. (228), 9 casualties, 3 of them are
children (the 4 year old Hamas Sadeq Numan, the 10-year
old Widad Mohammed Abdula and 4-year old Somia Ali
in Almaftash area and 3 people were

)Mohammed Qaid

killed by random shelling of the residential areas in the city.
Mohammed Taher Ahmed Dabwan- 20 years old, was
snipped in Tha'abat area.
- December 6, according to the Media Center of the Yemeni
Revolution in issue No. (229), "a woman – Aum Emran, was
killed by shelling her home in Althawra area and 23 civilians
were killed by the random shelling of the residential areas.
- December 7, according to the Media Center of the Yemeni
Revolution in issue No. (230), 3 civilians were killed and 41
casualties by the random shelling of the residential areas.
- December 8, according to the Media Center of the Yemeni
Revolution in issue No. (231), two children were snipped
(Ghaleb Sameer Othan-8 years old and Ahmed Sadam
Saeed- 9 years old) in Wadi Gadeed area. 3 persons were
killed by shelling the cafeteria in which they were working
and 6 casualties by the random shelling of the residential
areas.
- December 9, according to the Media Center of the Yemeni
Revolution in issue No. (232), Majda Sadeq Mohammed
Abdulhameed (20 years old) was snipped nearby her home
in Dar Alqoba in Almisrakh district. One person was also
killed and 17 casualties by the random shelling of the
residential areas.
- December 10, according to the Media Center of the Yemeni
Revolution in issue No. (233), the old man Ali Saeed Ahmed
Alaqel (80 years old) was snipped in Alzahra quarter and 11
casualties by the random shelling of the residential areas.
- December 11, according to the Media Center of the Yemeni
Revolution in issue No. (234), "3 civilians were killed and 22
casualties due to the random shelling of the residential
areas.
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  72ديسمبر مقتؿ طفمة و والدىا في حي الجحممية جراء سقوط قذيفة ىاوف ،ومقتؿ الطفؿ محمد عبده عباس و بتر اقداـ والده عبده عباس اثر انفجار لغـ

في منطقة جبا في عزلة االقروض  ،مقتؿ الطفؿ زيداف عبدالرقيب عقالف اثر

سقوط قذيفة في منطقة صينة وىو يحاوؿ اسعاؼ الجرحى  ،و بحسب ما

نشره المركز االعالمي لمثورة اليمنية في العدد  " 215اختطاؼ الشاب ياسر
عبداهلل ثابت مف منطقة عرار مديرية حيفاف إلى منطقة مجيولة  ،مقتؿ

المواطنة احساف عمي بف عمي برصاصة قناص في قرية الحاضر بمنطقة

حبيؿ سمماف  ،و مقتؿ الطفؿ رائد محمد ىائؿ  09سنة برصاصة قناص في
حي البعراره  ،وجرح  02شخص اخريف مف المدنييف جراء القصؼ
العشوائي عمى االحياء السكنية في المدينة " .

  73ديسمبر اصابة المسنة فاطمة احمد قاسـ  37سنة برصاصة قناص فيمنطقة الجحممية .

 74 -ديسمبر سقوط عشرة قتمى مف ساكني المنزؿ وجيرانيـ وعشرات الجرحى

بسبب سقوط صاروخ كاتيوشا عمى منزؿ عبدالعزيز عوني في منطقة الميسار
في عزلة االقروض مديرية المسراخ  ،ومقتؿ الطفمة نورس مختار العريقي

بشظايا قذيفة بجوار المنزؿ في حي المحافظة واصابة والدىا بجروح.

  75ديسمبر مقتؿ الطفؿ زكريا مييوب قائد  70سنة  ،والشاب حبيب محمدقائد سعيد  22سنة بسبب شظايا قذيفة ىاوف عمى منطقة ثعبات .

  27ديسمبر اصابة  71شخص منيـ  1اطفاؿ جراء سقوط  1قذائؼ إلىبوابة مستشفى الثورة ومحيطيا  ،وبحسب ما نشره المركز االعالمي لمثورة

اليمنية في العدد  " 201مقتؿ  9أشخاص وجرح  55شخص اخريف جراء
القصؼ العشوائي عمى االحياء السكنية في المدينة " .

 27 -ديسمبر مقتؿ رجؿ و امرأة و اصابة اخر جراء سقوط قذيفة لمنزؿ في

حي الكوثر  ،وبحسب ما نشره المركز االعالمي لمثورة اليمنية في العدد 200

" مقتؿ شخص و جرح  52شخص اخريف مف المدنييف جراء القصؼ

العشوائي عمى االحياء السكنية في المدينة " .

  22ديسمبر مقتؿ الطفؿ يوسؼ الريمي  74سنو برصاصة قناص في منطقةالحصب  ،ومقتؿ الطفؿ عبده مصمح عبده حسف  73سنة برصاصة قناص
في حي الزىراء  ،وبحسب ما نشره المركز االعالمي لمثورة اليمنية في العدد

 " 201مقتؿ  9أشخاص وجرح  01شخص اخريف مف المدنييف جراء
القصؼ العشوائي عمى االحياء السكنية في المدينة " .

  20ديسمبر وبحسب ما نشره المركز االعالمي لمثورة اليمنية في العدد 203" مقتؿ  2أشخاص و جرح  50شخص اخريف مف المدنييف جراء القصؼ
العشوائي عمى االحياء السكنية في المدينة واحد القتمى برصاصة قناص في

حي كالبو ".

  21ديسمبر وبحسب ما نشره المركز االعالمي لمثورة اليمنية في العدد 204" مقتؿ  9أشخاص وجرح  09شخص اخريف مف المدنييف جراء القصؼ
العشوائي عمى االحياء السكنية في المدينة " .

- December 12, according to the Meida Center of the Yemeni
Revolution in issues No. (235 & 254), "two people were
killed and 16 casualties due to the random shelling of the
residential areas.A youth- Mohammed Abdulrab Aqlan
Alsamee, was kidnapped infront of Alaskari hospital.
- December 13, according to the Media Center of the Yemeni
Revolution in issue No. (236), "26 casualties due to the
random shelling of the residential areas.
- December 14, the old man Ameen Ali Moqbel Naji ( 60
years old) was killed by shelling his home.
- December 15, Khalil Ahmed Mohammed Farhan (40 years
old) and Waheeb Mohammed Ahmed Esmail were snipped
in Aljahmalia area.
- December 16, a girl and her father were killed by shelling
their home in Aljahmalia area. The child Mohammed Abdu
Abas was killed the legs of his father were cut off because of
a mine explosion in Guba area in Alaqroth sub-district. The
child Zaidan Abdulraqeeb Aqlan bu shelling Sina area.
According to the Media Center of the Yemeni Revolution in
issue No. (239), "a youth – Yasser Abdula Thabet, was
– kidnapped in Orar village in Haifan district. A woman
Ehsan Ali bin Ali, was snipped in Alhather village in Habeel
Salaman. The 13-year old child Raeed Mohammed Hael
was snipped in Alberara area. 15 casualties due to the
random shelling of the residential areas.
- December 17, the old woman Fatima Ahmed Qasem- 70
years old, was injured by snipping her in Aljahmalia area.
- December 18, 10 civilians were killed due to shelling the
hoise of ABdulaziz Oni in Almisar area, Alaqroth sub-dsitrict.
The child Noras Mokhtar Alareqi was killed by sprinkles
nearby his home and her father was injured.
- December 19, the 14-year old child Zakaria Mahyoub Qaid
and Habeeb Mohammed Qaid (22 years old) were killed by
sprinkles in Tha'abat area.
- December 20, 15 casualties, 3 of them are children due to
shelling the gate of Althawra hospital. According to the
Media Center of the Yemeni Revolution in issue No. (243),
"three people were killed and 22 casualties due to the
random shelling of the residential areas.
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  22ديسمبر وبحسب ما نشره المركز االعالمي لمثورة اليمنية في العدد 205" مقتؿ  9أشخاص وجرح  50شخص اخريف مف المدنييف جراء القصؼ
العشوائي عمى االحياء السكنية في المدينة " .

  23ديسمبر وبحسب ما نشره المركز االعالمي لمثورة اليمنية في العدد 217" مقتؿ  9اشخاص منيـ طفميف في مديرية الوازعية منطقة االحيوؽ ،
وجرح  00شخص اخريف مف المدنييف جراء القصؼ العشوائي عمى االحياء
السكنية في المدينة ومديرية الوازعية " .

  24ديسمبر وفاة شخصيف مف مرضى الفشؿ الكموي وخمس حاالت اخرىتنتظر الموت بسبب عدـ توافر ادوات الغسيؿ الكموي  ،بحسب ما نشره

الناشط ( ط  .ص ) في صفحتو عمى مواقع التواصؿ االجتماعي .

 25 -ديسمبر وبحسب ما نشره المركز االعالمي لمثورة اليمنية في العدد 212

" مقتؿ إمراءة واصابة اخرى برصاص قناص  ،وموت المولود خطاب
الشيابي بسبب عدـ وجود االكسجيف ومقتؿ  9اشخاص وجرح  01شخص
اخريف مف المدنييف جراء القصؼ العشوائي عمى االحياء السكنية في
المدينة  ،واختطاؼ المحامي عمي محمد حسف الشميري مف منزلة في

منطقة الحصب "  .ومف المصابيف  1نساء وطفؿ بحسب ما نشره الناشطيف
في صفحات التواصؿ االجتماعي .

  17ديسمبر " مقتؿ الطفؿ عبدالرحمف ميدي حمود  1سنوات واصابة اخوهواطفاؿ اخروف بسبب سقوط صاروخ كاتيوشا عمى منطقة الكشار في

مديرية مشرعة وحدناف  ،ومقتؿ الطفؿ احمد محمد عبده  09سنة
برصاصة قناص في منطقة كالبو واصابة الطفؿ احمد عبدالحؽ االصبحي

 02سنو بشظايا قذيفة سقطت في منطقة صينا  ،واصابة  05شخص

اخريف في مناطؽ مختمفة مف المدينة "  ،بحسب ما نشرتو شبكة الراصديف

المحمييف – تعز .

  17ديسمبر بحسب ما نشره المركز االعالمي لمثورة اليمنية في العدد 210" مقتؿ شخصيف وجرح  02شخص مف المدنييف جراء القصؼ العشوائي

عمى االحياء السكنية "

في تاريخ  77يوليو عمد المسمحوف التابعوف لممقاومة الشعبية عمى اعداـ الشاب
منير محمد عبداهلل العسيمي في حارة الميداف ( المدينة القديمة ) مف قبؿ فصيؿ

السمفييف وبأمر ممف يدعى أمير المؤمنيف عادؿ عبده فارع المكنى ابو العباس

بتيمة اىانة امير المؤمنيف .

وقوات التحالؼ عمدت خالؿ شير ديسمبر وما قبمو عمى استيداؼ منازؿ

المواطنيف ومقتؿ العديد مف المواطنيف وىي كالتالي 6

  2سبتمبر سقوط صاروخ عمى منزؿ المواطف حسف عبداهلل عمي في قريةالربيعي  ،وقتؿ شخصيف أحدىما امرأة واصابة  1أشخاص منيـ طفؿ و

امرأة بحسب افادة شاىد العياف الناشط ( ص  .ع  .ـ ) .

  22نوفمبر مقتؿ  5مواطنيف واصابة  4اخريف في قرية الحد بمديرية موزع ،بحسب ما نشرتو صفحة تعز سيتي في مواقع التواصؿ االجتماعي .

- December 21, a man and a woman were killed and one
casualties in Alkawthar quarter. Aaccording to the Media
Center of the Yemeni Revolution in issue No. (245), "a
civilian was killed and 24 casualties due to the random
shelling of the residential areas.
- December 22, the 18-year old child Yousef Alraimi was
snipped in Alhaseb area and the 17-year old child Abdu
Mosleh Hassan was snipped in Alzahra quarter. According to
the Media Center of the Yemeni Revolution in issue No.
(245), "three people were killed and 17 casualties due to the
random shelling of the residential areas.
- December 24, according to the Media Center of the Yemeni
Revolution in issue No. (247), "four people were killed and
21 casualties due to the random shelling of the residential
areas. One civilian was snipped in Kalaba area.
- December 25, according to the Media Center of the Yemeni
Revolution in issue No. (248), "six people were killed and 16
casualties due to the random shelling of the residential areas
- December 26, according to the Media Center of the Yemeni
Revolution in issue No. (249), "three people were killed and
21 casualties due to the random shelling of the residential
areas.
- December 27, according to the Media Center of the Yemeni
Revolution in issue No. (250), "three people were killed, two
of them are children, in Alwazia district, Alahook area and 11
casualties due to the random shelling of the residential areas
in the city Almazia district.
- December 28, two kidney failure patients died and 5 others
are waiting for the same destiny due to the lack of the kidney
wash medical materials.
- December 29, according to the Media Center of the Yemeni
Revolution in issue No. (25), a woman was killed and
another was injured by snipping. The newly born child
Khatab Alshehabi passed away because of the lack of the
oxygen cylinders in the hospital. Three people were killed
and 17 casualties (including 3 women and a child) due to
the random shelling of the residential areas. They lawyer Ali
Mohammed Hassan Alshamiry was kidnapped from his home
in Alhaseb area.
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- December 30, the 7-year child Abdulrahman Mahdi Hamoud
was killed and brother was injured by a grad missile in
ALkeshar village, Mashra'a and Hadnan district. The 16-year
child Ahmed Mohammed Abdu was snipped and the 14-year
child was injured by the sprinkles in Sina area. Other 12
casualties in different areas in the city as reported by the
Local Observers Network.
- December 31, according to the Meida Center of the Yemeni
Revolution in issue No. (254), "two people were killed and
15 casualties due to the random shelling of the residential
areas.
On July 11, one of the Resistance group (Salafis) executed
Mohammed Abdula Alosaili in Almaidan quarter (the old city)
because of insulting the leader of this group -Adel Abdu Farea
(whose nakenme Abu Alabas).
The Arab-Coalition airstrikes also shelled houses of civilians
during and before December as follows:
- September 2, the home of Hassan Abdula in Alrobayee
village was shelled by an airstrike, causing the death of two
civilians, one of them is woman and 3 casualties, one of
them is a child and another is a woman; as witnessed by
one of the activists there.
- November 26, 9 civilians were killed and 8 casualties in
Alhad village, Mawza district; as published in Taiz City
Facebook page.
- November 27, many civilians were killed and 11 casualties in
Alaqma village, Mawza district; as published in Taiz City
Facebook Page. The child Gawaher Haza'a and the farmer
Abdulaziz Alamery were killed by an airstrike in Ra'as
Alnakeel area in Alaqroth sub-district; as published in the
Public Resistance Facebook page.
- November 29, many children and women were killed in in
Ra'as Alnakeel area in Alaqroth sub-district.
- December 14, 10 civilians were killed and 8 casualties in Dhi
Samer village in Haifan district.
- December 23, 6 civilians were killed and other casualties by
airstrike in a public market in Yakhtol, Mocha district.
- December 31, the family of Ahmed Zwat (8 people, 5 of

them are children and 2 women) were killed by airstrike in
Alhamra'a area in Haifan District.

 شخص في قرية العقمة77  نوفمبر مقتؿ العديد مف المواطنيف واصابة23 -

مديرية موزع بسبب االستيداؼ عبر طيراف االباتشي بحسب ما نشرتو صفحة
 ومقتؿ الطفؿ احمد عبدالرحمف، تعز سيتي في مواقع التواصؿ االجتماعي

احمد عبداهلل واصابة الطفمة جواىر ىزاع والمزارع عبدالعزيز العامري بغارة

لطيراف التحالؼ عمى المسمحيف التابعيف لجماعة الحوثي وصالح " الرئيس
 بحسب ما نشرتو، السابؽ " في منطقة رأس النقيؿ في عزلة االقروض

. صفحة المقاومة الشعبية في مواقع التواصؿ االجتماعي

 نوفمبر مقتؿ العديد مف النساء واالطفاؿ في قرية رأس النقيؿ في منطقة25 . الموائي مديرية المسراخ

 أشخاص مف المدنييف في قرية4  أشخاص واصابة77  ديسمبر مقتؿ70  بسبب استيداؼ منزؿ المواطف محمد سعد لممرة، ذي سامر بمديرية حيفاف

.  بحسب مراقبيف لمشبكة، الثانية

 عزالديف احمد،  أشخاص ومنيـ " احمد عبده دحيدح2  ديسمبر مقتؿ21 -

 عمر عبدالعزيز الزوقري " و اصابة اخروف جراء استيداؼ سوؽ، ىداش
شعبي بقرية يختؿ بمدينة المخاء بحسب ما نشرتو شبكة الراصديف المحمييف

. – تعز

4  ديسمبر مقتؿ اسره كاممة وىـ اسرة المواطف أحمد زوات مكونو مف17  اطفاؿ و امرأتيف في منطقة الحمراء في مديرية حيفاف بغارة1 اشخاص منيـ

. جوية
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-

الحؽ في التنقؿ و السفر 4

The Right to Travel:

-

يعمد المسمحوف التابعوف لجماعة الحوثي وصالح " الرئيس السابؽ " عمى منع

Saleh-Alhouthis' militias " prevent citizens from moving from

المواطنيف مف االنتقاؿ مف و إلى المدينة عبر مداخؿ المدينة بشكؿ يومي  ،و ال

and to the city through the entrances to the city on a daily

يسمحوف بمرور السيارات في جميع المداخؿ و يضطر المدنيوف إلى المشي ألكثر

basis, and do not allow the passage of cars at all entrances

مف  77دقائؽ في مدخؿ وادي الدحي لموصوؿ إلى المنطقة االخرى التي يسيطر

and civilians are forced to walk for more than 10 minutes at

عمييا المسمحوف التابعوف لممقاومة الشعبية ليتمكنوا مف الحصوؿ عمى وسيمة

the entrance to the Wadi Aldahi. Civilians are forced to walk

مواصالت  ،كما يضطر المدنيوف إلى المشي لفترة تزيد عف نصؼ ساعة و

for more than half an hour and exposed to sniping in the area

يتعرضوف لمقنص في المنطقة ما بيف جولة القصر حتى منطقة زيد الموشكي

between the tour the palace and Zaid Almushki area.

ليتمكنوا مف الحصوؿ عمى وسيمة مواصالت أو الوصوؿ إلى منازليـ  ،كما تعتبر

Saleh-Alhouthis' militias also force people to wait at the

ىذه المنطقة منطقة تماس بيف طرفي الحرب .
كما يعمد المسمحوف التابعوف لجماعة الحوثي وصالح عمى إجبار المواطنيف عمى
االنتظار في المداخؿ لساعات طويمة حتى يسمحوا ليـ بالدخوؿ .

entrances for long hours to allow them pass to other areas.
On December 15, Saleh-Alhouthis' militias shot citizens in the
Wadi Aldahi entrance to prevent them from entering the city.

وفي  71ديسمبر اطمؽ المسمحوف التابعوف لجماعة الحوثي وصالح " الرئيس السابؽ

On December 30, Saleh-Alhouthis' militias took civilians as

" النار عمى المواطنيف في مدخؿ الدحي لمنعيـ مف دخوؿ المدينة .

human shields at the entrance of Aldahi sneak behind them

وفي تاريخ  17ديسمبر " اتخذ المسمحوف التابعوف لجماعة الحوثي وصالح مف

and shooting at the fighters of the Resistance", as published in
the Facebook of one activist.

المدنييف دروعا بشريو في مدخؿ وادي الدحي ويتسمموف خمفيـ ويطمقوف النار

عمى المسمحيف التابعيف لممقاومة الشعبية " بحسب ما نشره الناشط " أ .ب " في
مواقع التواصؿ االجتماعي .

-

الحفاظ عمى الممتمكات 4

في وسط ىذه الحرب المستعرة واالالؼ مف القذائؼ والصواريخ مف طرفي

الحرب تدمر المنازؿ والمنشآت العامة والخاصة وفي تقرير صادر الئتالؼ
االغاثة االنسانية – تعز بتاريخ  73اكتوبر " بأف  9519منزؿ و منشأة خاصة
وعامة دمرت أو تضررت " وتقرير آخر لالئتالؼ بتاريخ  27ديسمبر " أف عدد
المنازؿ و المنشآت التي دمرت في شير نوفمبر  522منزؿ ومنشأة عامة

وخاصة "  ،أما في شير ديسمبر فقد تدمرت العديد مف المنازؿ والمنشآت العامة

والخاصة ومنيا 6

بعض ما تـ تدميره مف قبؿ المسمحيف التابعيف لجماعة الحوثي وصالح " الرئيس

السابؽ " 6

  1ديسمبر تفجير منزؿ المواطف صادؽ شرؼ محمد عبده في مبرؾ الكريؼعزلة االقروض وتضرر عدد مف المنازؿ المجاورة .

  20ديسمبر تـ تدمير منزؿ الناشط ( أ .ؼ  .ؽ ) في حي الكوثر بصاروخكاتيوشا و تضررت العديد مف المنازؿ بجواره .

و في مناطؽ التماس مثؿ حي الجحممية وثعبات وكالبة ووادي الدحي و

الجامعة ومنطقة المقيايو ومديرية المسراخ و حيفاف والشمايتيف  ،والمناطؽ
المستيدفة في المدينة مثؿ وادي القاضي و زيد الموشكي و حي الزنوج و

الحوض وجبؿ جرة والشماسي والثورة وشارع التحرير وجماؿ والمدينة القديـ و

صينة و مشرعو وحدناف وغيرىا الكثير  ،تدمرت عشرات المنازؿ والممتمكات

العامة والخاصة .

- The Right of Properties:
In such a war, in which thousands of missiles and rockets are
fired by both warring parties, homes and public and private are
damaged. A report of the Humanitarian Relief Coalition- Taiz,
on October 17, reveals, "the 3276 homes and public and
private buildings were totally or partly damaged". Another
report on December 20, reveals, "the number of homes and
facilities damaged during November is 245", while in during
December many homes and public and private facilities as
follows:
- December 5, the house of Sadek sharaf Mohammed Abdo in
Alakarod area, Alaqroth sub-district, was bombed and other
nearby houses were partly damaged.
- December 24, the home of one of the activists was shelled
and damaged by a grad missile and other nearby houses were
partly damaged.
In the battlefronts such as Aljahmalia, Tha'abat, kalabh, Wadi
Aldahi, the university of Taiz, Almeqhaiah, Almsrakh district,
Hifan and Alshammaiteen and the target areas in the city such
Alznoog , Alhawd, Jarh

as Wadi Alqadi ,Zaid Almushki ,

Mountain, Alshamasi, Tahrir Street, Gamal ST, the Old City,

-
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Sina, Mashrah Wa Hadnan and other areas, tens of houses
and private and public properties were damaged.
The fighters of the Resistance also cause the damage of some
houses in the battlefronts, using RPG, P10 and machine guns
and other weapons shells.
According to reports obtained by one of the activists called
(S.A.M) that the fighter of Resistance deliberately loot some of
the properties as follows:
- September 25, the home of this activist' brother in 26 street
was broken into, plundering everything and staying inside up to
now.
- October 7, the home of this activist in Wadi Almoa'asel was
broken into, plundering everything inside.
- October 9, the foundation office of the activist in Wadi Alqadi
was broken into, plundering everting.
The Arab-Coalition strikes also cause the damage of many
private and public properties as follows:
-

September 2, the house of Hassan Abdullah Ali

in

Alrubaie area was damaged in addition to a Dihatsu truck
belonging to Jamil Mohammed Ghalib Alaublj.
-

November 27, the houses of some civilians in the village of
Ra'as Alnaqeel, Alaqrod, Almisrakh district, were totally or
partly damaged according to the report published in the
Resistance Facebook page.

- November 28, the house of Abdulrahim Alkholidy in Alhaiga
village, Alakhlood, Maqbana district, was partly damaged.
-

From 8 to 15 December, more than 10 houses were
damaged by airstrikes in Aljahmalia area such as the
houses of Gamal Muharram, Gamal Abdel Fattah, Ali
Sabri, Riad Sabri and Majid Jaradi and several neighboring
houses were partly damaged.

- December 14, the house of Mohammed Saaed in Dhi Samer
village, Haifan district, was damaged.
- December 31, the house of Ahmed Najeeb Zawat in
Alhmara'a area, Haifan district, was damage.
Tens of other houses and properties are totally or partly
damaged, but not included in this report because there are not
included in other reports and no official notifications received
by the network (TND).

أما بالنسبة لممسمحيف التابعيف لممقاومة الشعبية وأفراد الجيش التابع لمشرعية فيـ
يساىموف في تدمير المنازؿ في مناطؽ التماس و التي يتواجد فييا المسمحوف

 وRPG التابعوف لجماعة الحوثي و صالح " الرئيس السابؽ " عبر قذائؼ

.  و الرشاشات و غيرىا مف االسمحةP10 مدافع

ووفقا لمبالغات التي حصمت عمييا الشبكة مف قبؿ أحد الناشطيف ويدعى
 ـ ) بأف فصيؿ التنظيـ التابع لممقاومة الشعبية عمد إلى نيب.  ع. ( ص

6 الممتمكات ومنيا

 و نيب محتويات الشقة22  سبتمبر تـ اقتحاـ شقة أخ الناشط في شارع21 . و خاصة مكتبة الكتب الخاصة بو و المكوث فييا حتى اليوـ

.  اكتوبر اقتحاـ ونيب شقة الناشط بجولة وادي المعسؿ3 -

"  ج.  ت.  ت.  اكتوبر اقتحاـ و نيب مقر المؤسسة التابعة لو و ىي " ـ5 . في منطقة وادي القاضي

أما ما دمرتو مقاتالت التحالؼ بسبب استيداؼ منازؿ المواطنيف والممتمكات

6 العامة والخاصة فيي كالتالي

 و، سبتمبر في منطقة الربيعي تدمير منزؿ المواطف حسف عبداهلل عمي2 تدمير شاحنة نوع ديياتسو لنقؿ المياه ممموكة لممواطف جميؿ محمد غالب

. العوبمي

 نوفمبر تيدمت وتضررت منازؿ بعض المواطنيف في قرية رأس النقيؿ23 ، عزلة االقروض مديرية المسراخ منيـ منزؿ المواطف محمد طو العامري

.بحسب ما نشرتو صفحة المقاومة الشعبية عمى مواقع التواصؿ االجتماعي

 نوفمبر تضرر منزؿ المواطف عبدالرحيـ الخميدي في قرية الييجة عزلة24 .االخمود بمديرية مقبنو

 منازؿ بسبب الضربات77  مف ديسمبر تدمير أكثر مف71  حتى4 " الصاروخية لقوات التحالؼ في منطقة الجحممية وىي منازؿ المواطنيف

– جميؿ محرـ – عبدالفتاح جماؿ – عمي الصبري – رياض الصبري

. عبدالمجيد الجرادي " وتضررت العديد مف المنازؿ المجاورة

.  ديسمبر تدمير منزؿ محمد سعيد في قرية ذي سامر مديرية حيفاف70 -

. ديسمبر تدمير منزؿ احمد نجيب زوات في منطقة الحمراء مديرية حيفاف17 -

وعشرات المنازؿ والممتمكات التي لـ نستطع حصرىا بسبب عدـ وجود بالغات

. أو منشورات مف قبؿ الناشطيف في مواقع التواصؿ االجتماعي
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الحؽ في التعميـ 4

-

- The Right to Education:

يسكف النازحوف في أكثر مف  37مدرسة بحسب تقرير ائتالؼ االغاثة االنسانية –

The displaced people use more than 70 schools to live in,

تعز بتاريخ  73اكتوبر  ،باإلضافة إلى اف طرفي الحرب ال يتأخروف في استخداـ

according to the report of the Humanitarian Relief Coalition -

المدارس كمتارس و مناطؽ لمسكف والتخزيف لألسمحة واالسرى  ،وانتشار الحرب في

Taiz on 17 October. The two warring parties use schools as

كؿ الشوارع في محيط المدينة و وصوؿ القذا ئؼ إلى جميع االحياء في وسط المدينة

stores of weapons, prisons and to stay in. The armed conflicts

نيائيا في المدينة و المديريات الريفية التي تدور فييا
تسبب في توقؼ عممية التعميـ ً
الحرب  ،وخالؿ الفترة السابقة تضررت العديد مف المدارس وىي 6

that reached to all the streets and living areas in the city
caused shutting down the schools in the city and all the rural

 2سبتمبر تضرر جزء مف سور مدرسة النصر بسبب سقوط صاروخ قريب

districts of the armed conflicts. The following schools were

-

مف السور في منطقة الربيعي .
-

totally or partly damaged:

 22ديسمبر فجر المسمحوف التابعوف لجماعة الحوثي وصالح مدرسة

- September 2, a part of Alnasr school was damaged because

ابراىيـ عقيؿ بالقرب مف جامعة تعز عف طريؽ زرع الغاـ في محيط و

of a missile fell down nearby the school.

فصوؿ المدرسة وتفجيرىا وقت دخوؿ المسمحيف التابعيف لممقاومة فييا .

- December 22, Saleh-Alhouthis' militias bombed Ibrahim Aqil
School near Taiz University by mines in the classrooms.
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The Economic Situation:

The periodic report issued by the Media and Economic Studies
Center- November 2015, reveals, "Taiz governorate is the
most suffering from the lack of domestic gas, oil and diesel.
There, the price of cooking gas cylinder reached to 40$ in the
black markets; i.e. 500% higher than the official price, while
the price oil exceeds 500% and 300% of the diesel price".
But in December 2015, due to the continuing blockade on the
city, the prices of food rose, including tomatoes, potatoes and
onions, oil and flour to more than 700% and cylinder gas to
500%, while petrol and diesel rose more than 700%, according
to observers of the network.
The same report of Media and Economic Studies Center, also
reveals "that the local banks continue to refrain from supplying
the Yemeni market with foreign currencies ( US Dollar &
Euro), while the exchange rates of such currencies went higher
in the black markets so that the rate of exchanging 1 USD
reached to 245 YR, i.e. 14% higher than its official exchange
rate.
Saleh-Alhouthis' militias also disallow providing the
banks and post offices with cash flow of the local currency.
The lack of cash flow of foreign currencies also contributes in
worsening the economic situation of people b. A large number
of Yemeni families depend on transfers of expatriates in other
countries. However, when receiving such transfers, only Y.R.
currency is paid with the official exchange rate (215Y.R. for 1
USD and 57 Y.R. for 1 SAR), while the exchangers use to sell
such foeriegn currencies with black market exchanging rates
( 245 Y.R. for 1 USD and 62 Y.R. for 1 SAR).
Because of the war and the blockade, moreover, a large
number of people lost their jobs, particularly those who work in
private sector and those who depend on daily wages like
laborers, porters, drivers, hawkers, etc.

4 الوضع االقتصادي

في التقرير الدوري الذي يصدره مركز الدراسات واالعالـ االقتصادي عف شير

نوفمبر بأف " محافظة تعز ىي االكثر معاناة مف انعداـ الغاز المنزلي والبتروؿ
 حيث وصؿ سعر اسطوانة الغاز في السوؽ السوداء إلى ما يقارب، والديزؿ

 أما سعر البتروؿ يتجاوز،  عف سعر الرسمي%211  بارتفاع اكثر مف$21

" %911  والديزؿ%211

ولكف في شير ديسمبر وبسبب استمرار الحصار عمى المدينة ارتفعت اسعار

المواد الغذائية ومنيا الطماطـ والبطاطس و البصؿ والزيت والدقيؽ إلى أكثر مف

 أما البتروؿ والديزؿ ارتفع أكثر مف%177  واسطوانة الغاز إلى%377
.  بحسب المراقبيف التابعيف لمشبكة، %377

وفي نفس التقرير الذي أصدره مركز الدراسات واإلعالـ االقتصادي لشير

نوفمبر "بأف البنوؾ المحمية تستمر في االمتناع عف تزويد السوؽ اليمنية
بالعممة الصعبة ( الدوالر – اليورو ) في ظؿ استمرار انتعاش السوؽ السوداء

522  وبمغ متوسط سعر صرؼ الدوالر مقابؿ اللاير اليمني، بأسعار مرتفعة

 مقارنة بالسعر المعتمد مف قبؿ البنؾ%02 لاير أي بفارؽ سعر صرؼ

. " المركزي

كما يمنع المسمحوف التابعوف لجماعة الحوثي وصالح " الرئيس السابؽ " منذ

، شير سبتمبر مف دخوؿ السيولة المالية لمبنوؾ التجارية وشركات الصرافة

وتمارس شركات الصرافة االبتزاز بحؽ المواطنيف حيث تعمؿ عمى تسميـ مبالغ

 وترفض تسميميـ الحواالت بالعممة، نقدية قديمة وميترئة وممزقة لممستفيديف
الصعبة مثؿ الدوالر أو اللاير السعودي و تعمؿ عمى صرؼ المبالغ بالسعر

 لاير مقابؿ اللاير13  لاير مقابؿ الدوالر و271 الرسمي مف البنؾ المركزي وىو
 مع أنيا تعمؿ عمى بيع ىذه العمالت لممستفيديف في مناطؽ اخرى، السعودي

 لاير واللاير السعودي201  أي تبيع الدوالر الواحد بسعر صرؼ، بمبالغ مرتفعة

.  لاير22 بسعر صرؼ

وبسبب الحرب والحصار مازاؿ المدنييف وخاصة العامميف في القطاع الخاص أو
االعماؿ اليومية مثؿ وسائؿ النقؿ او البناء او النجارة او غيرىا يعانوف مف

. البطالة وال يجدوف مصد ار لمدخؿ
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The Contributions of TND and its Members:

- Tameer Foundation for Social Development provided
shelters for 100 displaced families in Al-Rubaie area and
distributed

100 food baskets, self-funded and community

funded.
- Generations Without Qat Organization has launched a
project to distribute 99 thousand liters of drinking water to
the city's neighborhoods, with funding from UNICEF.
- Generations Without Qat Organizaton launched a cash-forwork project to provide 250 work opportunities for young
men and girls in Salah, Muzaffar and Cairo directorates with
funding from the UNDP.

4 اسيامات الشبكة وأعضائيا

 أسرة نازحة في777 مؤسسة تعمير لمتنمية االجتماعية وفرت المأوى ؿ

-

 ألؼ لتر مف المياه55 منظمة أجياؿ بال قات دشنت مشروع لتوزيع

-

منظمة أجياؿ بال قات دشنت مشروع النقد مقابؿ العمؿ لتوفير فرص

-

 سمة غذائية بتمويؿ ذاتي ومف المجتمع777 منطقة الربيعي مع توفير
.  بتمويؿ مف منظمة اليونسيؼ، الصالحة لمشرب عمى احياء المدينة

 بتمويؿ،  شاب وفتاه في مديريات صالة والمظفر و القاىرة217 عمؿ
. UNDP مف البرنامج االنمائي لألمـ المتحدة

منظمة نيضة يمف تواصؿ توزيع المياه الصالحة لمشرب في أحياء

-

 بتمويؿ، المدينة بكمية تصؿ مميوني لتر في شيري نوفمبر وديسمبر

. مف إحدى المجموعات التجارية

- Yemen Renaissance Organization continues to safe drinking
water distribution in the city neighborhoods quantity reach
two million liters in November and December, with funding
from one of the business groups.

The TND's Members Participated in this Report:
-

Tameer Foundation for Social Development.

-

Afd Development Foundation.

-

Generation Impact Organization.

-

Youth Organization for Development and Democracy.

-

Generation without Qat Organization.

-

Youth without Borders Organization for Development.

-

Youth Development Organization.

-

Yemen Renaissance Organization.

-

Feminist Association Community Development and
Computer Literacy.

4 أعضاء الشبكة المشاركيف في إعداد التقرير

. Tameer F.S.D مؤسسة تعمير لمتنمية االجتماعية

-

. AFD مؤسسة أفد التنموية

-

. GIO منظمة بصمة جيؿ

-

. YDO منظمة الشباب لمتنمية والديمقراطية

-

. GWQ منظمة اجياؿ بال قات

-

. YWBOD منظمة شباب بال حدود

-

. YDO المؤسسة التنموية لمشباب

-

. YRO منظمة نيضة يمف

-

FACDL الجمعية النسوية لتنمية المجتمع ومحو امية الكمبيوتر

-



