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ادلرتحبخني عهى ٔادلأساة  انكارثتانخقزٌز حجى  ْذا ٌسخعزض
احلانت عزض كًا ٌسخاشٓز  مثاٍَتاحلزب ٔاحلصار طٍهت 

خصٕصا يف حجت ٌخعزض نّ ادلدٌٍَٕ يف انًٍٍ  يا االَساٍَت ٔ
 .يٍ جزائى حزب ٔجزائى ٔابادة ٔصعدة

 م61/66/5162الى  61/61ٌغطً هذا التقرٌر الفترة من 

 

 
 

قٍادة انسعٕدٌت عدٔاٌ دٔل  انخحانف  ب ٍ اسخًزار مثاٍَت اشٓز ي
 .عهى  انًٍٍ
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 :يقديت
تتقاسمها الصوارٌخ التً وخارطته على الٌمن الشهر الثامن من العدوان  ٌدخل -

س والمستشفٌات المدمرة واالسر المشردة والطرق والقنابل العنقودٌة والمدار

المقطوعة باإلضافة الى توطٌن وتمكٌن القاعدة وداعش كمخلفات ٌتركها  تحالف 

 .اشد خطرا من مخلفات اسلحته المحرمةهً العدوان 

ٌوماً والتحالف الذي تقوده السعودٌة مستمرا بحربه العدوانٌة  552ألكثر من  -

ٌوماً من استمرار الحصار الشامل على  552ه , على الشعب الٌمنً ومقدرات

 . خمسة وعشرٌن ملٌون نسمة

 وخضوعهم للٌمن مساعدات تقدٌم عن االغاثة ومنظمات الدولً المجتمع ان عجز -

 االنسان الن بجدٌه المواقف هذه الى ٌنظر الٌمنً الشعب ٌجعل السعودي للقرار

 بهذا وهم السعودٌة من علٌها ٌحصلون التً المصالح بمقدار  مقاٌضته ٌتم الٌمنً

 بصورها لإلبادة وتعرٌضه الٌمنً الشعب قتل عن الطرف غض فً ٌسهمون

  . المباشرة وغٌر المباشرة

 حكومة اإلنسان فً حقوق كوزٌر) الرٌاض فً مرتزقة ٌمنٌة عناصر ان وجود -

 تضلٌل وقلب للحقابق وتزوٌر من به ٌقومون وما( المستقٌلة وغٌره بحاح

 العدوان جرابم  لتغطٌة المتحدة األمم الٌات و الدولٌة المنظمات أمام للمعلومات

ٌسهم وبشكل كبٌر فً ارتكاب مزٌدا من القتل الٌومً للسكان  السعودٌة بقٌادة

والمدنٌٌن وبذلك تكون شراكتهم للعدوان مضاعفة وستطالهم العدالة ولن ٌفلتوا 

 الٌمن. من عقاب دماء المدنٌٌن النازفة فً ارجاء
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 اليوي :احلرب على االًساى هى املستهذف يف 
 على السعودي للعدوان الصاروخٌة والقذابف الطٌران بهجمات الجوي القصفٌستمر 

 المحرمة األسلحة استخدام فً االستمرار الواضح مع الٌمنٌة المدن اغلب فً المدنٌٌن

حٌث ٌتعرض  طفالوأ نساء بٌنهم المدنٌٌن القتلى من المزٌد سقوط وبالتالً دولٌاً,

 من االسر االالف ونزوح مبات جماعٌة قتل لعملٌات االنسان الٌمنً  طٌلة ثمانٌة اشهر

  ومعاناة التقل شأنا عن القتل. مأساوٌة ظروف فً قسراً  منازلهم من اخرجوا الذٌن

الف الغارات على معظم محافظات الجمهورٌة القد شنت طابرات التحالف السعودي 

د المدنٌٌن فً المنازل واالسواق والتجمعات, وأزهقت ارواح اآلالف الٌمنٌة موجهة ض

من النساء واألطفال, بهجمات متعمدة على تلك االماكن و انتهاك واضح وصرٌح لقواعد 

القانون االنسانً الدولً حٌث ارتكبت قوات التحالف بقٌادة السعودٌة جرابم حرب 

 الحدودٌة.وجرابم ابادة بحق المدنٌٌن خصوصا فً المناطق 

 ٌبرز االستهداف من خالل صور عدٌده مباشرة وغٌر مباشره ونذكر منها االمثلة التالٌة :و

 [هي القٌابل العٌقىديت واملٌشطرة استخذام اًىاع حمرهت دوليا  القصف اهلستريي و]

ظهرت اهداف التحالف بقٌادة السعودٌة ومنذ الٌوم االول الذي بدأت فٌه عملٌاتها 

الشرعٌة والقضاء على ما ككشف ما وراء اهدافها المزعومة و لٌمناالعسكرٌة ضد 

التً اظهرتها ثمانٌة اشهر من القتل الحقٌقة الجلٌة اذ ان  ,اسموه باالنقالب الحوثً

هً ان التحالف السعودي فً حربه على الٌمن ٌستهدف والدمار واالرهاب والحصار 

 آالف فقتلدون استثناء,   وجنوباً االنسان الٌمنً على اتساع الرقعة الجغرافٌة شماال

هو والممتلكات الخاصة االطفال والنساء هو استهداف لإلنسان وتدمٌر البنى التحتٌة 

هو ومنع دخول الغذاء والدواء والطاقة استهداف لإلنسان وفرض الحصار الشامل 

 استهداف لإلنسان ونشر القاعدة استهداف لإلنسان وتدمٌر التراث واالثار هو اٌضاً 

وفتح السجون لتسهٌل ا ما بالمال والسالح والتغطٌة على عملٌاتهموامدادهوداعش 

  .هروب عناصرها هو استهداف لإلنسان

كما ان تقدٌم االغراءات المالٌة والرواتب العالٌة للكادر الطبً والهندسً والمهارات 

ع البلد والقدرات الٌمنٌة لتعطٌل البلد ودعم نفوق وخروج الكادر الٌمنً بعد اخضا
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لوضع اقتصادي متدنً نتٌجة ضرب وقصف المصانع والمنشاة االقتصادٌة والحصار 

 وغٌرها من طرق التدمٌر الكلً للبلد هو استهداف لإلنسان اٌضا. 

 [وتقىيض الذولت املذًيت احلكىهيت االجهزة وهقار التحتيت البٌيت قصف]

حسب التقارٌر الدولٌة حٌث تعتبر ب والفقٌرة ةمٌبالرغم من ان الٌمن ٌعد من البلدان النا

ٌعانً الٌمن من  اذمعدالت النمو االقتصادي فً الٌمن من اقل المعدالت حول العالم 

 فًالى النمو البطٌا نقص فً بناه التحتٌة وتشٌر االحصاءات التً سبقت العدوان 

 تعتمد على القروض والمساعدات خصوصاً فً بعضها مشارٌع البنٌة التحتٌة التً كانت 

لكن جمٌع هذه المعدالت قد تغٌرت تماما بعد العدوان الذي  مجالً التعلٌم والصحة

 فالمستشفٌات طٌلة العقود الماضٌة  راكمهاالتً  نًاستهدف مقدرات الشعب الٌم

والمدارس والمصانع والمنشاة التجارٌة والطرقات والجسور والناقالت ومخازن الحبوب 

اضافة الى ممارساته التً , استهدفها العدوان ٌرهاواالغذٌة والموانا والمطارات وغ

او التهدٌد  هااستهداف من خالل بأعمالهامنع االجهزة الحكومٌة من القٌام  ادت الى

اٌضا منع تحالف العدوان لى المسؤولٌن عبر مرتزقة العدوان, او الضغط ع باستهدافها

وهناك  ,ف عجلة التنمٌةو تصدٌر النفط من والى الٌمن وكل ذلك من شأنه وقأاستٌراد 

احصاءات الجدول التالً ٌوضح ما تم رصده من استهداف للبنى التحتٌة خالل الفترة 

 :الماضٌة

ختراق االمن القومً للٌمن اعالمٌا وامنٌا السعً الكما ان دعم االرهاب والنزاعات و

بذر الفتن و شعالتعمل على الوتقدٌم دعم مالً لجماعات ومرتزقة محلٌة ودولٌة 

االنقسامات والحروب الداخلٌة وشحن وتعببة ثقافٌة تعزز الكراهٌة والحقد والكراهٌة 

استهداف المواطن وأضعافه  لٌس اال , وهدف العدوان من كل ذلكبمسمٌات مختلفة

كون ٌستطٌع ان ٌ وهً بلد ,وتقدٌم الٌمن امام العالم دولة فاشله مقتتله وضعٌفة وفقٌرة

 خالل اعوام قلٌله. الفرٌقٌة على االقل اذا ما استقربٌة وافً مقدمة صفوف المنطقة العر
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 زيت حسخٓد  االَساٌ انًًٍُ قق   قُابم عُقٕدٌت ٔاسهحت حم]

 استخدمت السعودٌة وتحالفها فً الحرب على الٌمن شتى انواع االسلحة واشدها فتكاً 

االنفجار على بالحٌاة والحرث والنسل, وصبت االطنان من القنابل المدمرة والشدٌدة 

رؤوس المدنٌٌن فً المنازل واالحٌاء واالسواق بما فٌها االسلحة المحرمة التً 

استخدمها التحالف السعودي فً هجمات على مواقع مدنٌة فً صعدة وحجة وصنعاء 

 السبب تفسٌر فً دوراً  ٌلعب السعودٌة قبل من القنابل هذه استخدام والمخا وغٌرها, و

فً صفوف المدنٌٌن وبالمقدمة االطفال  الضخمة البشرٌة برالخسا هذه مثل وجود فً

قد استخدمت كمثال فو ,على مدى ثمانٌة اشهر من اعالن الحرب على الٌمنوالنساء 

 الذخائر وهما ، العنقودٌة القنابل من السعودٌة فً هجماتها الموجهة ضد المدنٌٌن نوعٌن

 على وعثر ،( CBU-97) طراز نم لها الناقلة والقنبلة( BLU-97) طراز من الثانوٌة

 بصاعق مزود سالح عن عبارة وهو( CBU-105) اسم ٌحمل تعقٌدا   أكثر آخر طراز

ٌُذكر ،االستشعار بجهاز ٌعمل  استخدامها الدولً القانون ٌحظر التً العنقودٌة القنابل أن و

 لثانوٌةا الذخائر هذه من الكثٌر تنفجر ال وقد، واسعة مساحة على القنٌبالت عشرات تنشر

 أو ٌلمسها من لكل ممٌتا   تهدٌدا   تشكل ٌجعلها مما بالهدف، ارتطامها لحظة القنٌبالت أو

ٌُذكر ،الحقا   بها ٌتعثر  سبب أكبر أصبحت قد الجوٌة التحالف قوات ضربات أناٌضا  و

 منوحجة  صعدة مدٌنة نصٌب وكان ،الٌمن فً أثناء المدنٌٌن بٌن قتلى وقوع إلى ٌؤدي

 بغٌرها مقارنة األكبر هو التحالف لقوات الجوٌة الضربات به تسببت الذي الدمار حجم

 .الٌمن مدن باقً من

  جزائى حزب ٔجزائى إبادة ٌخعزض ذلا االَساٌ انًًٍُ يف صعدة ٔحجّ]
ٔاالقٕاق ٔانزدًؼبد  انككُٛخ االزٛبء ػهٗ انكؼٕظٚخ ثمٛبظح انزسبنف نطٛؽاٌ اندٕ٘ انمظف ٚكزًؽ

ْػِ  ٔرزدهٗ, انًعٍَٛٛ فٙ انًٍٛ ثسك انككبٌ ػع االَكبَٛخ ٔخؽائى زؽة ىخؽائ انًعَٛخ يؽركجب

 ٔزدخ طؼعح يُطمخ فٙ اندؽائى ٔانزٙ يُٓب يب ًٚثم خؽائى إثبظح فًٛب رؽركجّ انكؼٕظٚخ ثسك انًعٍَٛٛ

 فٙ انًبشٛخ ٔؼػبح انفالزٍٛ يٍ ٔاالؽفبل انُكبء فٙ يمعيزٓى يٕاؽٍ لؽاثخ انًهٌٕٛ ٚزؼؽع إغ

 – ثبلى – لطبثؽ – زٛعاٌ – ؼاؾذ –   ػبْى–كشؽ – يدؿ)ٔضظٕطب يُبؽك ٔزدخ طؼعح يسبفظزٙ

رزؼؽع ْػِ   زٛث ٔانكؼٕظٚخ انًُٛٛخ انسعٔظ ثٍٛ انٕالؼخ انسعٔظٚخ انًُبؽك ْٔٙ..(  يُجّ – زؽع

 – يعفؼٛخ – أثبرشٙ ؽبئؽاد – انُفبثخ ٔانٓكزٛؽ٘ ثبنطبئؽاد انًزٕاطم اندٕ٘ نهمظف انًُبؽك
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ففٙ رمؽٚؽ  .ظٔنٛب  يسؽيخ ٔاقهسخ ػُمٕظٚخ  ثًب فٛٓب لُبثم ٓب افزك االقهسخرظت ػهٛ – طٕاؼٚص

 لٕاد إٌ ,(7102 أغكطف 72 انطًٛف) طبظؼ ػٍ يُظًخ ْٕٛيٍ ؼاٚزف ٔٔرش فٙ ٕٚو

 ثػضبئؽ يسًهخ طٕاؼٚص ٚجعٔ, يب ػهٗ اقزطعيذ, انكؼٕظٚخ انؼؽثٛخ انًًهكخ رمٕظِ انػ٘ انزسبنف

 انؼشؽاد ٔأطبثذ فمزهذ انًٍٛ, شًبنٙ زدخ يسبفظخ ػهٗ ْدًبد قجغ ػٍ ٚمم ال يب فٙ ػُمٕظٚخ,

 ػبظح ركزطعو زمٕل فٙ يزُبثؽح رُفدؽ نى ثبَٕٚخ غضبئؽ ٔٔرش ؼاٚزف ْٕٛيٍ ٔٔخعد. انًعٍَٛٛ يٍ

 شعٚعح انًُبؽك ْػِ أطجسذ رُفدؽ, نى انزٙ انثبَٕٚخ انػضبئؽ ْػِ ٔثكجت. ٔانؽػٙ انؿؼاػخ فٙ

 أٔنّٛ ٔلبل .انغػائٙ األيٍ اَؼعاو زبل يُٓب ٔٚفبلى اؼػٍٛ,انًؿ ػٛش قجم ٚٓعظ يًب انططٕؼح,

 انؼُمٕظٚخ انػضبئؽ رفبلى" انجبزث االٔل ثمكى انطٕاؼئ فٙ يُظًخ ْٕٛيٍ ؼاٚزف ٔٔرش:قٕنفبَغ 

 انفٕؼ ػهٗ رزٕلف أٌ انزسبنف لٕاد ٔػهٗ انًُٛٙ, انُؿاع فٙ انًفؿػخ انًعٍَٛٛ انؼسبٚب زظٛهخ يٍ

لبنذ انًُظًخ  ,7102 يبٕٚ 10 فٙ رمؽٚؽ قبثك َشؽرّ ثزبؼٚص األزعٔ األقهسخ, ْػِ اقزطعاو ػٍ

 ػُمٕظٚخ غضبئؽ اقزطعو انكؼٕظٚخ رمٕظِ انػ٘ انزسبنف أٌ ػهٗ يظعالٛخ غاد أظنخ رٕخع إَّ

 اقزطعاو رؤكع أضؽٖ أظنخ انًٍٛ, ٔغكؽد ٔخٕظ فٙ غبؼارّ فٙ انًزسعح, انٕالٚبد طُغ يٍ يسظٕؼح,

 انًٍٛ, شًبل طؼعح يسبفظخ ػهٗ انزسبنف لٕاد شُزٓب انزٙ دٕٚخان انغبؼاد فٙ ػُمٕظٚخ غضبئؽ

 فٙ اقزطعيذ األقهسخ ْػِ أٌ إنٗ انظُبػٙ انمًؽ طٕؼ رسهٛم ػجؽ ٔٔرش ؼاٚزف ْٕٛيٍ ٔضهظذ

 ػعظْب ٚزؽأذ انمؽٖ يٍ ػعظ فٙ انًُزشؽح انًجبَٙ ػشؽاد يٍ يزؽ 011 ثؼع ػهٗ يؿؼٔػخ ْؼجخ

 .ٔقذ أؼثغ ثٍٛ

ػِ انًُبؽك يٍ َمض انغػاء ٔانعٔاء ٔانٕلٕظ ٔاالطبثخ ثبأليؽاع ٔانًٕد ٔاغ ٚؼبَٙ انككبٌ فٙ ْ

انٕٛيٙ َزٛدخ اندٕع ٔانجؽظ ٔاألنى ٔانمظف اندٕ٘ زٛث ٚعفٍ انككبٌ رسذ اَمبع يُبؾنٓى ٔانؼبنى 

 –أؽجبء ثالزعٔظ  –انًُظًبد انعٔنٛخ انظهٛت األزًؽ  حظػٕكؽؼ طبيذ ٚزفؽج, االيؽ انػ٘ ٚدؼهُب َ

انٗ ؾٚبؼح ْػِ انًُبؽك ٔاالؽالع ػهٗ  –انَٕٛكف  –أككفبو  –انغػاء انؼبنًٙ  –خ انظسخ انؼبنًٛ

 انًأقبح ٔخؽائى اإلثبظح اندًبػٛخ انزٙ رؽركجٓب انكؼٕظٚخ ٔانزسبنف انعٔنٙ يُػ ثًبَٛخ أشٓؽ.

 انعٍش يف ظم انقصف ٔاحلصار:

ٕاظ انغػائٙ ٔااليٍ انغػائٙ رزؼعٖ اَؼعاو انً يزفبلًخ إَكبَٛخ أؾيخ يٍ انككبٌ فٙ طؼعح ٔزدخ ٚؼبَٙ

انٗ انُٕازٙ االضؽٖ انُفكٛخ ٔانًبظٚخ يجبشؽح ٔغٛؽ يجبشؽ زٛث اٌ ػؽثبد انطٛؽاٌ انًزؼًعح ػهٗ 

انًعٍَٛٛ ٔاقزطعايّ لُبثم شعٚعح االَفدبؼ ركججذ فٙ زبالد فؿع شعٚعِ ٔرى ؼطع زبالد اخٓبع 

ؽفبل ٔزبالد َفكٛخ ٔػظجٛخ كثٛؽح يجكؽح نعٖ انُكبء انسٕايم ٔكػا زبالد رجٕل ال اؼاظ٘ ػُع اال

ٔػهٗ اندبَت االضؽ اَمطؼذ ضعيبد االرظبالد ٔانكٓؽثبء انزٙ نى ركهى اثؽاخٓب ٔيسطبرٓب يٍ 

انمظف ثظٕؼح شبيهخ ٔ رٕلفذ انًكزشفٛبد ٔانطعيبد انظسٛخ انزٙ ؽبنٓب انمظف اٚؼبً ٔكبٌ 

 انؽػبٚخ َظبو االظٔٚخ ٔآَبؼ آضؽْب يكزشفٗ اؽجبء ثالزعٔظ فٙ يعٚؽٚخ زٛعاٌ ٔثبنًمبثم اَؼعيذ

األؽجبء ْٕٔ يب اظٖ انٗ اؼرفبع  ػعظ فٙ زبظ َمض ثشكم يطٛف يغ زظٕل رهك انًُبؽك فٙ انظسٛخ
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االيؽ انػ٘ اظٖ انٗ رفبلى انسبنخ  .َكجخ انٕفٛبد يٍ انًؽػٗ إيب ظاضم انًكزشفٛبد أ فٙ يكبكُٓى

ٓى نٛؼهٍ ػُٓب يُبؽك يُكٕثخ يُػ اػهُٓب االَكبَٛخ فٙ رهك انًُبؽك ٔيؼبػفخ يؼبَبح انككبٌ ٔآالي

 انزسبنف يغ ثعاٚخ انؼعٔاٌ يُبؽك ػككؽٚخ ٔاقزٓعف كم شٙء فٛٓب.

 زبنخ اٌ انؼعٔاٌ ثبقزٓعافّ نسٛبح انُبـ ثبنطبئؽاد ٔانظٕاؼٚص ٔيسبطؽرٓى فٙ الٕارٓى لع فؽع 

 انػ٘ انٕلٕظ ٌٔيطؿٔ انغػائٙ انًطؿٌٔ اطؽاؼِ ػهٗ رعيٛؽ ٔ ؼافمٓب رؼًع انؼعٔاٌ قٛئخ يؼٛشٛخ

فٙ ثؼغ انًسطبد ٔاقزٓعف انًئبد يٍ يؿاؼع انغػاء ٔشجكبد انؽ٘ ٔيؿاؼع انسٕٛاٌ,  يزٕفؽ كبٌ

 انًؼبَبح يٍ ٔاقؼخ زبنخ ٔفؽع انًعٍَٛٛ انككبٌ يٍ ػعظ  اكجؽ ٔلزم نٛزكجت انؼعٔاٌ فٙ ردٕٚغ

 انمٕد فٙ بؼثزٓىثى يس أقبؽٓى ثبقزٓعاف زمٓى فٙ انسٛبح أالً   فٙ ٔانًؼُٕ٘ انُفكٙ ٔانزؼػٚت

  .نهسٛبح انؼؽٔؼٚخ ٔانسبخبد

 

 ساهن يف قتل اليوٌيني كل يىم :ي األهن املتحذةصوت #

ان صمت االمم المتحدة والمجتمع الدولً ومنظماته وعجزهم الواضح عن ردع هذا العدوان 

المتحالف على الشعب الٌمنً ووضع حد لجرابمه وتجاوزاته المرتكبة بحق االنسان الٌمنً قد 

اعطى تحالف العدوان بقٌادة السعودٌة متنفسا لالستمرار فً عدوانهم الظالم والغٌر شرعً على 

كل شًء وتستمر جرابمه  مستهدفاً  فً صلفه لٌستمر هذا العدوان وتارٌخاً  وانساناً  الٌمن ارضاً 

بمثابة  , وهذا الصمت الغٌر مبرر والتجاهل الالإنسانً ٌجعل من االمم المتحدةٌوماً  552ألكثر من 

المساهم لكل ما ارتكبه وٌرتكبه التحالف من جرابم حرب وجرابم ضد االنسانٌة طٌلة ثمانٌة اشهر, 

ومع كل ٌوم تتزاٌد فٌه المأساة والمعاناة الشدٌدة التً ٌعٌشها سكان الٌمن جراء الحرب الظالمة 

ً صمته عدا عن بعض والحصار الجابر وفً مقدمتهم النساء واالطفال االكثر تضررا ٌمعن العالم ف

 .ان تختفً وتتالشى امام النفط والمال السعودي ثاالصوات الخافتة هنا وهناك التً ال تلب

ٔنكبٌ زبل انشؼت انًُٛٙ ْٕٔ ٚشبْع ْػا انزدبْم ٔانظًذ انعٔنٙ ٚمٕل: اغا كبٌ انؼبنى ال ٚؽٚع 

ٕاد انزسبنف ثبنمُبثم اٚمبف انؼعٔاٌ ٔ ككؽ انسظبؼ انًفؽٔع ػهُٛب ػهٗ االلم ٚزٕلف ػٍ رؿٔٚع ل

ٚفزك انؼُمٕظٚخ انزٙ رؼجث كم ٕٚو ثأشالء اؽفبنُب ٔٚزٕلف ػٍ رؿٔٚع انزسبنف ثبنكالذ انػ٘ 

, ففٙ انٕلذ انػ٘ ٚمزم فّٛ انًٌُٕٛٛ ٔرؽركت ثسمٓى اثشغ اندؽائى رزكبثك انعٔل ثأخكبظَب ٕٚيٛب

ٔثًهٛبؼاد انعٔالؼاد   خد ٔانعيبؼ نؼمع انظفمبد ٔثٛغ االقهسخ انفزبكخ ٔانًسؽيانًُزدخ نهًٕ

نهًًهكخ انكؼٕظٚخ نزكزًؽ فٙ لزم انًٍُٛٛٛ ٔرشؽٚعْى ْٔعو ثُٛزٓى االلزظبظٚخ ٔرمٕٚغ انعٔنخ فٓب 

يغ انًًهكخ  ٔاثؽيٕا انؼمٕظ يًٍ ػمعٔا انظفمبدٔغٛؽْب  ٔثؽٚطبَٛبْٙ انٕالٚبد انًزسعح ٔفؽَكب 

يغ ػهٗ انًٍٛ ثؽثؽٚب ظٚخ ػعٔاَب انظفمبد ضالل ْػِ انفزؽح انزٙ رشٍ انكؼٕ انكؼٕظٚخ ٔضظٕطبً 

, ٔثبنًمبثم انعػى انٕاػر ٔانًؼهٍ نهمبػعح ٔظاػش انزٙ يكُٓب انزسبنف انكؼٕظ٘ ػهًٓى ٔؼػبْى
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يٍ انكٛطؽح ػهٗ يُبؽك ثؼؼٓب غاد اقزؽارٛدٛخ فٙ اندُٕة نزًبؼـ خؽائى انمزم ٔانكسم 

لٛبد ٔانًؼبْعاد انًهؿيخ, يطبنفخ ٔاػسخ ٔطؽٚسخ نهمٕاٍَٛ ٔاالرفب ْٕٔٔاالػعايبد اندًبػٛخ, 

انًزسعح انعاػى انهٕخكزٙ نهزسبنف شؽٚكب فٙ  دانزٙ ردؼم يٍ ْػِ انعٔل ٔفٙ يمعيزٓب انٕالٚب

فٙ رمٕٚغ انكهى ٔااليٍ انعٔنٍٛٛ ٔاَزشبؼ  اندؽائى انًؽركجخ ثسك انًعٍَٛٛ فٙ انًٍٛ ٔيكبًْبً 

  ٔقٛطؽح رهك اندًبػبد انزٙ ٚؿػى انؼبنى يسبؼثزٓب.

د ٔاإليكبَبد انؼككؽٚخ انزٙ زظهذ ػهٛٓب انكؼٕظٚخ يٍ انعٔل انغؽثٛخ ٔانزٙ ال ؾانذ كم انزدٓٛؿا

ٔكًثبل ثكٛؾ ػهٗ غنك انؼمع انػ٘  رسظم ػهٛٓب ثم اؾظاظ زدًٓب َٕٔػٓب فٙ انكُٕاد األضٛؽح

 0111 رككزؽٌٔ شؽكخ ثًٕخجّ طُّؼذ 7101 آة/أغكطف فٙااليؽٚكٛخ  انعفبع ٔؾاؼح اثؽيزّ

 ركهٛى ػًهٛخ رُزٓٙ أٌ ػهٗ انؼمع َٔض. انكؼٕظٚخ نهًهكخ CBU-105 ؽؽاؾ يٍ اقزشؼبؼ لُجهخ

 فٙ انًزسعح انؼؽثٛخ اإليبؼاد زظهذ غنك, إنٗ إػبفخ  7102 األٔل كبٌَٕ/ظٚكًجؽ فٙ األقهسخ

 نألَظًخ رككزؽٌٔ شؽكخ يٍ CBU-105 لُبثم يٍ يسعظ غٛؽ ػعظ ػهٗ 7101 زؿٚؽاٌ/َٕٕٚٛ

ٔغٛؽ غنك كثٛؽ يٍ ٤ PVY انجؽٚطبَٛخ رؿٔٚع انكؼٕظٚخ ثظٕاؼٚص ػؿو ٔؾاؼح انعفبعكػنك  انعفبػٛخ.

كعاػى انعٔل  رهك  ظٓؽ ظٔؼنٛركزطعو انٕٛو فٙ ػعٔاٌ انكؼٕظٚخ ػهٗ انًٍٛ ٔشؼجّ,   انظفمبد انزٙ

انعٔل رهك انعػى انؼككؽ٘ انزكهٛسٙ ٔغٛؽِ انػ٘ رمعيّ نػنك فبٌ  نهؼعٔاٌ ػهٗ انًٍٛ, ٔيًٕل

انمزم ٔانطؽاة ٔٚؼع يشبؼكخ ٔيكبًْخ نكم يب اؼركت ٌ ثبؼؾ نعػى ُٕاػ نٕٓنهكؼٕظٚخ ٔرسبنفٓب 

, ٔ انػ٘ ٚزطهت ٔلفخ ظٔنٛخ خبظح ٔيكؤٔنخ, ٔأٌ رزطػ ٔٚؽركت يٍ خؽائى ٔزشٛخ ثسك انًٍُٛٛٛ 

 .انؼعانخ انعٔنٛخ يدؽاْب فٙ يكبءنخ انسكٕيبد انغؽثٛخ انشؽٚكخ فٙ انؼعٔاٌ

 

 

  نظمات الدولية أمام المسئولية  اإلنسانية وازاء ذلك فإننا نضع  أحرار العالم والم   

 اشهر ورفع الصوت عاليا لوقف الحرب  8لكسر الصمت عن قتل وحصار اليمنيين منذ 

 وتقديم إغاثة صحية وغذائية عاجله.
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 العدد المنش ت والمرافق

 105خزانات وشبكات مٌاه 

 14مطارات 

 108محطات وشبكات كهرباء 

 340جسور وطرقات  

 104شبكات اتصاالت 

 10موانا 

 244اسواق شعبٌة 

 472مخازن غذابٌة 

 52منشأت سٌاحٌة 

 212محطات وقود 

 1231مدارس ومراكز تعلٌمٌة 

 844منشات حكومٌة 

 103مزارع دواجن 

 161مصانع 

 29مالعب رٌاضٌة 

 34جامعات 

 214مستشفٌات 

 564مساجد 
 

 :طٍهت انثًاٍَت اشٓز :احصائٍاث ظحاٌا ٔأظزار اسخًزار ْجًاث ٔعًهٍاث انعدٔاٌ

 
السكنٌة والطرق والجسور  ءاب الجرابم بحق المدنٌٌن مستهدفا األحٌاٌواصل العدوان السعودي فً ارتك

فً  امستخدما الصوارٌخ والقنابل العنقودٌة والسالح الكٌماوي حٌث شهدت االسابٌع االخٌر تصعٌدا هستٌرٌ
عظمهم ضحاٌا من المدنٌٌن مال فً أعدادارتفاع كبٌر  استخدام السالح الكٌماوي  والمحرم دولٌا بحق المدنٌٌن مع

من االطفال والنساء و تركزت الغارات الجوٌة لطٌران العدوان على مناطق واحٌاء سكنٌة فً عدد من 
 -شبوة -ةالحدٌد-الجوف-ذمار -البٌضاء  –اب  –حجه  –تعز  –صعدة  -المحافظات الٌمنٌة لتشمل)امانة العاصمة

وكذا  الشعبٌة االسواقووالقرى  حٌث طال القصف عدد من االحٌاء (عمران  -مارب –المحوٌت  –الضالع 
سٌارات  مع تكرار استهداف ةالمواقع االثرٌة والتارٌخٌباإلضافة الى تعلٌمٌة وسٌاحٌة  اخرىمنشبات صحٌة و

واستمرار استهداف االسعاف والنقل وشاحنات نقل المواد الغذابٌة 
كما طالت المصانع والطرقات والجسور الرابطة بٌن المدن الٌمنٌة 

فً مدن  ةوعسكرٌة وسٌاسٌ ةقبلٌ لشخصٌات عامة منازلالغارات 
عدة  , وقد تكررت عملٌات القصف المزدوج فً اكثر من محافظة 
وهً عملٌة استهداف مناطق معٌنة ألكثر من مرة متتالٌة مما 

 مع,تتسبب فً مقتل فرق االنقاذ او تمنعهم من القٌام بعملهم 
والدواء والوقود منذ استمرار الحصار الشامل ومنع تورٌد الغذاء 

من المنازل ر االالف ,ناهٌك عن تضر االشهر ثمانٌةقرابة ال
 .والممتلكات الخاصة والعامة على مستوى الجمهورٌة الٌمنٌة

 

 

 االبتالفبٌانات رصدها وٌوضح الجدول التالً 
 اعدادللضحاٌا من المدنٌٌن حتى  االحصابٌة االولٌة

 .هذا التقرٌر
 
 
 
 
 

 
هذه االحصابٌة لٌست نهابٌة بل ماتم رصدة من قبل االبتالف وفق االمكانات المتاحة ولكون هناك بعض  -مالحظة:

 المناطق لم ٌتمكن فرٌق الرصد من النزول الٌها ورصدها .

 

 الجرحى القتلى

 إجمالً رجال نساء أطفال إجمالً رجال نساء أطفال
2189  1618 3688  7495   2216  1988 11854 16058  
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 أبــزس اجلزائى  انخً ارحكبخٓا دٔل انخحانف ظد ادلدٍَني
 ٔاألعٍاٌ ادلدٍَت خالل  انكرتة انخً ٌغطٍٓا انخقزٌز:

 

 ءالعاصمة صنعا 

 ةسكنٌ تجمعات مناطق  على  تركزت صنعاء العاصمة على غاره121ٌقارب ما السعودي العدوان شن        
 السعدان وتبة   , السد حارة ـ  نقم حً)   منطقة 52التقرٌر هذا فترة خالل قصفها تم التى  المناطق عدد بلغ حٌث
 وجبلً وحزٌز السواد ومنطقة  تعز بشارع  الغذابٌة  المواد ومخازن الستٌن وشارع  والجراف  الحارث ببنً

 وقرٌة   بسنحان رهم ومنطقة  القٌضً وقاع المحاقرة ووادي  ضبوة ومنطقة  الحفا  ومنطقة وعطان عٌبان
 بنى بمدٌرٌة المنار ومنطقة زبطان وبٌت  بخوالن ضبٌان وبنً  حشٌش ببنً رجام ووادي جحانه منطقةب بشار
 فً  مستهدفا(الروس ببالد سنع وقرٌة طامش صافٌة وقرٌة الروس ببالد السٌاحً  خارف ومنتج وهمدان مطر
  .  العزاء لسومجا  النقل وسٌارات والجسور والطرق الحٌوٌة والمنشبات السكنٌة االحٌاء ذلك

 محافظة تعز 
سابقا  قصفها تم التً المناطق من عدد على الحربٌة والبوارج السعودي الحربً الطٌران قبل من القصف تركز

 والشرٌط امان وجبل ذباب ومنطقة  والراهدة  وماوٌة والوازعٌة  المخا مدٌرٌة) منطقة 52 من اكثر فً
  صالة ومنطقة تعز وجامعه الجند ومنطقة االقروض منطقةو والشرٌجة القصر وجولة الحصب وحً  الساحلً
 ومنازل الخدمٌة والمنشات والجامعه  المدراس مستهدفا....( الجحملٌة و الشعب وقصر   بالمخا العٌار ومنطقه
 والمواقع العامة والمكتبات النقل وسٌارات  الغذابٌة المواد وناقلة االتصاالت وشبكة الوقود ومحطات  المدنٌٌن

 لتارٌخٌة.ا
  الجرابم ابرز

 فً خمٌس بسام  المواطن منزل استهدف ماوٌة منطقة فً سكنً حً السعودٌة بقٌادة التحالف طٌران قصف
   وامراتٌن  اطفال ثالثه منهم جرحى 9و نسا 9 منهم اسرة من شخصا 65 قتل الى ادى البطحة قرٌة

 الوقود خزانات وتدمٌر  اخرٌن مسةخ وجرح قتلى 2 وسقوط  تعز مطار على غارة شن المطار وفً 
  

 عنه نتج ساكنٌه روؤس على منزل وقصف سكنً حً على غارات عدة العدوان طٌران شن الموزع منطقة وفً
  من عدد وتدمٌر   وامراتٌن طفل منهم اخرٌن ستة وجرح   وامراتٌن اطفال 2 منهم واحدة اسرة من قتلى 61

 ومحالت وقود ومحطة  والبنك تجاري مجمع استهدف  السعودي نالعدوا طٌران قصف الراهدة وفً المنازل
 طٌران قصف المخا مدٌرٌة وفً جرحى 9و  وامراءة طفل منهم قتلى سبعه عنه نتج  تدمٌرها الى ادى تجارٌة
 كما اخرٌن 2 وجرح قتلى 1 عنه نتج بالمخاء العام الخط على السعودٌة لطٌران بغارتٌن السعودي العدوان

 وطابرات الحربٌة العدو بارجات من مكثف لقصف بالمخاء الساحلً الشرٌط تعرض ,كما ثلجال مصنع قصف
 شن كما  الزراعٌة وذباب  موزع مدٌرٌات بٌنبٌن الواقعة والطمر الراوع جبال غارات بعدة قصف كما االباتشً

 طٌران شن الجند منطقة وفً مدنٌٌن ثالثه وجرح تدمٌره الى ادى ابوخلٌل محمد المواطن منزل على غارة
 العدوان لطٌران غارات 5اخرٌن تسعه وجرح قتلى 4 وسقوط الجند امن على غارات عدة السعودي العدوان

 اصابة كماقصف اخرٌن ثمانٌه وجرح  مدنٌٌن قتل عنه نتج صالة وقصر المواصالت مبنى االمرٌكً السعودي
 العدوان طٌران قصف تعز وبجن وفً الحصب بحً سعد علً المواطن منزل على عشوابً بقصف طفل

 ادى النظافة مشروع مبنى غارات شن اخرٌن اربعه واصابة  قتلى 1 عنه نتج  مسافرٌن تنقل سٌارة فااستهد
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 1 قتل الى ادى القصر بجولة االشغال استراحة وتدمٌر للمشروع التابعة المعدات وتدمٌر المبنى تدمٌر الى
 2 وسقوط  الحاج احمد محمد  المحلً  المجلس عام امٌن منزل على غارتٌن شن كما اخرٌن خمسة وجرح

 عمال نقل حافلة استهدفت غارات شن كما, المنزل وتدمٌر  احدهم رجل وبتر  امراءه بٌنهم جرحى مواطنٌن
 األمانة مستشفٌات احدى فً جرحى 8 منهم والزال جرٌحا 62و قتلى1عنه نتج  سعٌد هاٌل لشركات تابعٌن

 .الشرٌجه منطقة فً شعبٌا سوقا استهدفت غارتٌن
 طٌران قصف كما, السلطان حبٌل منطقه فً تعز جامعة فً احراقها الى ادى المركزٌه المكتبة  استهدفت غارة

 فً   العدوان طٌران غارات جرا اخرٌن 2 وجرح مواطنٌن 2قتل  الى ادى لالحجار معمال استهدف   العدوان
  .القدٌم المطار منطقة

    

 محافظة صعدة 
 695 الجرحى عدد وبلغ   أمراءه  45و طفل 24 منهم قتٌال 625 الفترة هذه خالل الضحاٌا عدد وصل ثحٌ

 مدفعً  وقصف السعودٌة بقٌادة التحالف طٌران من الجوي القصف تركز حٌث, ءونسا اطفال 661 منهم  جرٌحا
  الشٌخ وال   والنقعة   ذانشو)   منطقة  42 من اكثر قصفها تم لتى صعدة لمحافظة الحدودٌة المناطق على

 المقرانً وال  كرٌد وال بمران   المجارٌن وقرٌة والنواه  وفوط  طخٌة ومنطقة بمنبه بمدٌرٌة وعٌاش
 والقمع الملٌل ومناطق سحار  بمدٌرٌة الصٌفً وال  مسعود وولد  ساري وال  الطلح ومناطق , حدٌدان  بمدٌرٌة
 وبنً مجز بمدٌرٌة  الركوة وجسر  والغور العملٌة منطقة و كتاف  رٌةبمدٌ  والعشاش والبقع والصوع والمٌراد

  العٌن ونقطة  واالزد  النظٌر ومنطقة الصفرا بمدٌرٌة والكرع عكوان وجسر بباقم  قراد ال وشامٌة   صٌاح
 لطٌران غارة و.بصعدة عزمان ووادي خباب ومدٌرٌة   رازح بمدٌرٌة ب والشوارق وغمار  بساقٌن والنوعة
 .وطفل نساء وثالث وطفل   اشخاص 5 قتل عنه نتج بغمر العالٌا منطقة على العدوان

 والمراكز الغذابٌة المواد وناقالت والمقابر   والجسور والطرق واالسواق والمساجد السكنٌة الحٌاء فٌها استهدف
 . الصحٌة

 منازل ثالثه تدمٌر الى ادى   شوذان منطقة فى المواطنٌن منازل السعودي العدوان قصف منبه مدٌرٌة ففً
 نساء 1 قتل عنه نتج بمنبه النقعه منطقة على غارات سلسلة  شن كما  , المجاورة المنازل من 61 وتضرر

 ومدفعً صاروخً  قصف بمنبه عٌاش منطقة على صاروخً قصف اطفال 1 منهم اخرٌن1   واصابة وطفل
 -منبه بمدٌرٌه الشٌخ ال منطقة ٌستهدف

   
 ًجرحى وثالثه  وطفل  أمراءه وسقوط النوعه منطقة على غارات سلسلة العدوان طٌران شن ساقٌن مدٌرٌة وف 

 صغٌر المواطن منزل  غارات فً  واحدة اسرة  من اثنٌن وإصابة شخصا 66 قتل كرٌد ال حٌدان مدٌرٌة وفً
 عٌضة المواطن منزل فٌها  استهدف السعودي العدوان طٌران  شن حٌدان بمدٌرٌة كرٌد ال بمنطقة مسودة
 طٌران شن كما , وجرٌح قتٌل بٌن ما المدٌنٌن من شخصا 64سقوط الى ادى  بمران النواة منطقة فً الرمام

 سقوط عنه  نتج بمران فوط بمنطقة عردوم والشٌخ الهطفً فٌصل منزل على غارات  سلسلة العدوان
 المنازل  من عددا وتضرر المنزل وتدمٌر, طفلٌن منهم جرحى وخمسة وطفل امراتٌن منهم مدنٌٌن  ثالثة

 بقنابل حٌدان سوق  وقصف عنقودٌة بقنابل بحٌدان متفرقه مناطق استهدفت غارات عدة شن كما , المجاورة
 عشرات تدمٌر الى ادى حٌدان سوق  قصف  السعودٌة بقٌادة التحالف طٌران عاود كما  -للثالثة عنقودٌة
 منازل من مجاور اخر منزل 19وتضرر منزل  62 تدمٌر الى ادى سكنً حً  قصف التجارٌة المحالت

 وتدمٌر  الجرحى وعشرات قتٌل 64 سقوط بحٌدان شعبً سوق  على عنقودٌة  قنبلة 21حبدان فً المواطنٌن
 كم      المدٌرٌة  شعبً وسوق ومدرسة   بالكامل وتدمٌره العام مستشفى  العدو  طٌران دمر التجارٌة المحالت

 الطٌران  قصف جرا أمراءه قتل حٌدان بمدٌرٌة  المقرانً ال بمنطقة مدرسة غارات  ة عد العدوان  طٌران شن
  السعودي العوان  لطٌران  استهدف كما   مران بمنطقة المجارٌن بقرٌه  المواطنٌن منازل على غارات بعدة

 الفوط منطقة فً الرمام عٌضة  المواطن منزل  وقصف الشرات بمنطقة للمواطنٌن  منازل وثالثه مسجدٌن
 اخرٌن خمس وجرح قتلى 1وسقوط بمران
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  شن كما مسجد وتدمٌر  اخرٌن 1 وجر اشخاص 5 وقتل رازح مدٌرٌة على صاروخً قصف رازح مدٌرٌة وفً 

 منهم اخرٌن خمسة واصابة شهدا 1 وسقوط  برازح والشوارق غمار بمنطقتً منزلٌن استهدفت غارات سلسلة
 واصابة أمراءه استشهاد -رازح بمدٌرٌة دهون منطقة تستهدف  السعودي العدوان لطٌران غارة نسا ثالثو طفلٌن
 قتل عنه نتج رازح مدٌرٌه على على صاروخً قصف برازح الشوارق منطقة على  بغارتٌن اخرٌات خمس

 مدنٌٌن  4 لقت رازح واالزد النظٌر منطقة على بغارات جرحى 8و شهداء2  رازح اخرٌن وجرح  مواطن
 غارات عدة رازح رازح  بمدٌرٌة الشوارف بمنطقة المواطنٌن منازل على العدوان غارات جرا اخرٌن 9وجرح
 القم بنً  منطقة فً اغنام قطٌع وابادة نحل  مزرعة تدمٌر الى ادى المواطنٌن ومازل مزارع استهدفت  جوٌة

 شهدا اربعة عنه نتج رازح من متفرقه ءوانحا مربغ الغور منطقة ٌستهدف  ومدفعً صاروخً قصف راازح برازح
 ٌلقى  السعودي الطٌران رازح بمدٌرٌه  غمار منطقة على غارة ًف جرحى وتسعة  شهٌدان, رازح جرحى وسته
 مدفعً قصف فً اخرٌن  اثنٌن وجرح المواطنٌن احد قتا رازح رازح بمدٌرٌه الصٌاح منطقة على عنقودٌة قنابل

 حراز مدٌرٌة على سعودي

 
 2واصابة  امراءة  استشهاد نتج بمجز بالمعٌار المواطنٌن ومنازل مسجد على غارات عدة شن  مجز مدٌرٌة وفً

 عنه نتج  مجز مدٌرٌة فً جسر  العدو طٌران استهدف بمجز الركوة جسر على افارقه وجرٌح شهٌدان اخرٌات

 مسافرٌن على  على غارة فً ٌداشه  عشرون مجز   صعدة افارقة منهم اشخاص 1 واستشهاد الجسر تدمٌر

 مجز مدٌرٌة فً الجعملة منطقة استهدف العدوان لطٌران غارات 1 شن -واطفال  نساء بٌنهم مجز منطقة فً

 من عدد وتضرر جرٌح سحار مدٌرٌة وفً, وجرٌحا شهٌدا 51 الى مجز مجزرة ضحاٌا ارتفاع مجزوفً مدٌرٌة 

 غارة المدٌرٌة على عنقودٌة قنابل والقاء سحار مدٌرٌة  من رقةمتف مناطق على العدوان غارات جراء المنازل

 غارة اثر وجرٌحان شهٌد جرحى وثالثه  قتٌل عنه نتج بسحار الطلح  منطقة فً المواطنٌن احد منزل على

 منطقة فً مدرسة الطٌران قصف كما سحار بمدٌرٌة الصلح منطقة فً الموطنٌن احد  منزل على العدوان لطٌران

 سحار بمدٌرٌة  ساري ال بمنطقة االتصاالت شبكة على غارات4مواطنٌن اربعه قتل عنه نتج بسحار عودمس  ولد

 نتج سحار منطقة على  عنقودٌة  قنابل ٌلقً طٌران سحار بمدٌرٌه  الصٌفً ال ال منطقه استهداف ٌعاود العدوان

 منطقة على وغارات  ٌنجرٌح وسقوط بسحار  هناجر على غارات سلسلة   جرحى وثمانٌة قتلى 5 عنه

 1 واستشهاد اطفالهم تلقٌح اثنا المواطنٌن تجمع واستهداف بصعدة  سحار مناطق على على غارات 61 المقاش

 منزل على غارات1 ٌشن العدوان طٌران نمٌص ال صعدة كتاف مدٌرٌة وفً .الغارات من 66 وجرح

 نمٌص  ال منطقة فً الموطنٌن احد منزل ٌستهدف العدوان طٌران بكتاف نمٌص ال بمنطقة المواطنٌن  احد

  منطقه على قصف  - صاروخ 62ب كتاف بمدٌرٌه المخروق جبل ٌقصف العدوان غارات4ب كتاف بمدٌرٌة

 بكتاف البقع على غارات 2و  بكتاف البقع  منطقة على غارت سلسلة بكتاف سالم ال فً  رفارف منطقه على

 قٌفة( 111 )  كتاف صعدة بكتاف والقمع الفرع على  قذٌفه 22و  والبقع الصوع منطقتً على قذٌفه 11و

 1 قراد بال شامٌة منطقة على للعدوان غارات1باقم مدٌرٌة وف-ً,كتاف فً متفرقة مناطق استدفت  سعودٌة

 على وقصف  بباقم شرواي جسر على غارات بباقم  صٌاح ببنً امراتٌن واصابة  وشهٌد   سوقبٌسنم على شهدا

 على وغارة االزد غربً علً غارة بباقم متفرقة مناطق على على غارة  12د بكتاف  والقمع الملٌل

 فً المواطنٌن  احد ومنزل  شعبٌا سوقا ٌستهدف العدوان صٌاح بنً على بغارة  جرحى 1برازح المعٌن  منطقة

  الجسور من اثنٌن هدفتاست غارات ( 2)د وطفل أمراءه وجرح أمراءه  بٌنهم اشخاص ثالثه قتل نتج بباقم بسنم

 باقم بمدٌر شراوي  جسر باقم مدٌرٌة فً بصعدة علب منفذ ٌربط احدهما
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10 61 وجرح   نسا 4و اطفال 1 منهم قتالى 9 عنه نتج فاضل بنً جمعه على العدوان القاها عنقودٌة قنابل 

  اخرٌن

 ًالعدوان ه صعد  وساقٌن شجب منطقة فً نالعدوا لطٌران غارة فً مواطنٌن ثالثة استشهاد ساقٌن مدٌرٌة وف 

 قصفه ٌجدد العدو طٌران مٌاة ناقلة  واحتراق الطرٌق تدمٌر عنه نتج وحٌدان ساقٌن بٌن الرابط الطرٌق ٌستهدف

 بمدٌري  الشرات بمنطقة مسجدٌن  قصف العد طٌران  بساقٌن الشراف  بمنطقة للمساجد

 طٌران  المنطقة فً مسجدا وتدمٌر المعمار منطقة فً منازلهن على للطٌران قصف فً امرأتٌن استشهاد

 ساقٌن بمدٌرٌة لمواطن تابعه غذابٌة مواد شاحنه ٌستهدف

 احد منزل على مواطنٌن 9 واصابة  استشهاد   صعدة على جدٌدة بغارات جرحى 4و شهداء  2  خباب مدٌرٌة وفً

 خباب مدٌرٌة فً المواطنٌن

 عزمان وادي منطقة فً  المٌاه ابار وٌستهدف  المواطنٌن منازل تهدفٌس العدوان طٌران صعدة مدٌنة وفً

 بمنطقة سٌارة استهدفت غارات, بصعدة الجامعً  السكن  تستهدف غارات قتلى خمس 4 عنه نتج  بصعدة

 عنه نتج حٌدان على غارات عدة, الصفر بمدٌرٌة نشوز  منطقة على  غارات اربع ٌشن العدوان  طٌران   الكرع

 الصفرا بمدٌرٌة عكوان جسر على غارات سلسلة, عنقودٌة  بقنابل اخرٌن 64 واصابه ىقتل 2

 محافظة حجة 
 

  غارة 521 من اكثر

 على ومدفعً االباتشً طابرات من وقصف حجة محافظة مختلف على مكثفة  غارات عدة العدوان طٌران  شن

  بكٌل مٌر ومنطقة  بحٌران  خمج بنً نطقةوم  المحابشة منطقة على  الغارات تركزت  حٌث الحدودٌة المناطق

 فٌها استهدف......(  والشغادرة وجرس. س.مستبأ ومنطقة  وزوحال بحٌص وجزٌرة وعبس حرض ومدٌرٌة

 بٌنهم قتٌال 89 االولٌه االحصابٌة حٌث. المواطنٌن ومنازل  النقل وسٌارات الكهربا ومحطات المستشفٌات

 اخرٌن 665 وجرح امراءة 64و طفال11

 قتلى 8 عنه نتج الزٌج بوادي سكنً حً فٌها استهدف السعودي العدوان طٌران قصف المحابشة مدٌرٌة فً

 االرتوازٌة المٌاة ابار استهدف السعودي  العدوان طٌران استهدف كما اطفال اثنٌن بٌنهم اخرٌن خمسة وجرح

 .المواطنٌن ومزارع

 على غارات عدة بالمحابشة  الزٌج وادي فً ٌهاالرتواز المٌاه ابار ٌستهدف ٌستهدف العدوان طٌران

 حرض مدٌنه على العدوان طٌران شن حرض وفً اخرٌن ثالثه واصابه طفلٌن قتل عنه نتج بكٌل مدٌرٌه

 على وتدمٌره المواطنٌن احد ل منز استهدف كما اخرٌن 66 وجرح مدنٌٌن ثمانٌة خاللها  سكنً حً استهدف

 طٌران شن  حٌدان مدٌرٌة وفً طفلٌن منهم اخرٌن 2 وجرح لمدنٌٌنا من قتلى 5  عنه نتج ساكنٌه روؤس

 عددا وتدمٌر  جرٌحا 51و  االقل على قتلى ثمانٌة عنه نتج  شعبً سوق  على غارات عدة السعودي العدوان

 . التجارٌة المحالت من
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  اخرٌن واثنٌن  ٌاسر الدكتور حرض مشفى مدٌر  قتل عنها نتج اسعاف سٌارة  السعودي العدوان طٌران قصف

 المرضى احد اسعاف اثناء تقلهما كانت الذي

 نتج ومٌدى وعبس مسبتا مدٌرٌة فً امنٌة ونقاط المواطنٌن منازل قصف العدوان طٌران  عبس مدٌرٌة وفً

 الى قتلى 1ادت  الكهرباء تحوٌل محطة استهدفت غارات عدة عبس كما اخرٌن 64 وجرح  قتلى 1 عنه

 االمجاورة المنشات من وععد التحكم فهغر وتضرر المحطة تدمٌر

 اطفال 2 بٌنهم اخرٌن6 4 وجرح قتلى 9 عنه نتج سكنً حً  السعودي العدوان طٌران قصف بكٌل منطقة وفً

 المٌر بكٌل مدٌرٌة فً نحل بصنادٌق محملة شاحنات 2 استهدف كما. نساء وثالث

 محافظة الحدٌدة 

 ومن السعودي العدوان طٌران من الجوي القصف طالها رٌةالجمهو محافظات من كغٌرها الحدٌدة محافظة  

 الموسسات كل وتعطل الحصار بسبب هناك الموطنٌن ٌعٌشها التى القاسٌة الحٌاة الى باالضافة البحرٌة البوارج

 من اكثر شنت حٌث  الضنك وحمى االمراض وانتشار مضت شهور سبعه طوال الكهرباء وانعدام والمصانع

 والصٌادٌن والمدارس الحٌوٌة المنشات مستهدفه والجزر  والقرى المدن طالت  مختلفة طقمنا على غارة 611

 جزٌرة فً الصٌادٌن مستهدفا االباتشً بطابرات غارات عدة شن  السعودي  التحالف طٌرانها )ابرز وكان

 تبٌن والتى جرٌحو قتٌل 551 ذلك عن نتج للصٌادٌن االسعاف عملٌة تولوا الذٌن المواطنٌن قصف واثناء عقبان

 .دولٌا محرمة اسلحة السعودي العدوان استخدام على تدل مؤشرات هناك ان الجرحى اسعاف بعد

 مقتل الى ادى الخوخة مدٌنة فً سكنً حً استهدفت غارات بعدة العدوان طٌران  قصف  الخوخة منطقة وفً

  العشرات وجرخ  نساء وسته اطفال سبعه منها شخصا 52

غارات خلفت ضحاٌا قتلى وجرحى من المدنٌٌن واضرار  كذلك شن الطٌران

بالنى التحتٌة والممتلكات العامة والخاصة فً كل من محافظات )مأرب اب 

 الجوف شبوه البٌضاء عمران ذمار(
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 احلانت اإلَساٍَت يف انًٍٍ:
 ْدًبرٓب فٙ يسؽيخ ألقهسخ يدعظاً  ٔاقزطعايٓب انؼعٔاٌ ػؽثبد اثؽ ػهٗ انًجبشؽح األػؽاؼ اقزًؽاؼ

 اضزُبق ثسبالد انكثٛؽٌٔ ٔأطٛت ثبنًسبفظبد انًُبؽك ثؼغ فٙ انكبيخ انغبؾاد اَزشؽد ٔيؤضؽا

كًب رى   َفكٛخ ٔزبالد رشُح ػُّ َزح شعٚع ٔغػؽ ثطٕف أطٛت يٍ ٔيُٓى انزُفف فٙ ٔػٛك

  .فٙ اغهت انًسبفظبد  نهؼعٚع يٍ انُكبء اخٓبع زبالد زظٕل ركدٛم

 إَكبَٛخ نسبنخ انًٍٛ فٙ انككبٌ ٚطؼغ ٔاندٕ٘ ٔانجسؽ٘ انجؽ٘ َٕٙلبَ انغٛؽ انسظبؼ اقزًؽاؼ

 اإلغبثخ قفٍ ثؼغ ٔطٕل ػٍ اإلػالٌ ظم فٙ ززٗ يكزًؽح شعٚعح يؼبَبح ٔٚطهك ٔشبلخ طؼجخ

 انعٔنٛخ. انًُظًبد يٍ ػعظ يٍ انًمعيخ

نظهٛت بنَٕٛٛكف ٔانظسخ انؼبنًٛخ ٔاكيُظًبد ظٔنٛخ نؼعح ٚؼٛش انًٍٛ زبنخ كبؼثٛخ ثسكت رمبؼٚؽ 

نهعٔاء  ٔشسخنهزدٕٚغ انشؼت انًُٛٙ زؼؽع ٚاألزًؽ ٔيُظًخ انؼفٕ انعٔنٛخ ٔأضٛؽا األيى انًزسعح إغ 

ثظٕؼح نًكبػعاد غػائٛخ ٔطسٛخ يهٌٕٛ يٕاؽٍ ًُٚٙ ػهٗ األلم  02أكثؽ يٍ زٛث ٚسزبج ٔانغػاء 

يهٌٕٛ  1ٔفمعاٌ ػًهٓى يُٓى انمكؽ٘ يهٌٕٛ ػبيم نهزكؽٚر  ٤ٚطؼغ يبال ٚمم ػٍ ػبخهخ. كًب 

 انطبص.ػبيم فٙ لطبع انًمبٔالد ٔيهٌٕٛ ػبيم فٙ انٕظبئف انفُٛخ ٔاإلظاؼٚخ فٙ انمطبع 

يسطبرٓب ٔرؼطم اَمطبع انكٓؽثبء كػنك ٔ ػهٗ انشؼت انًُٛٙ ككم انًفؽٔعانشبيم دخ نهسظبؼ َٔزٛ 

رٕؼٚع فؼال ػٍ يُغ فٙ اكثؽ يٍ يُطمخ ٔرؼطم انطعيبد انسكٕيٛخ ٔرؼثؽ األظاء نهًكبرت انسكٕيٛخ 

انككبٌ فٙ األيؽ انػ٘ ٚؼبػف يؼبَبح نهشؼت ٔضبطخ انؼؽثبد اندٕٚخ انًشزمبد انُفطٛخ ٔكػنك 

ٚشًم انجٛئخ ٔانغػاء ٔانعٔاء ٔيكزٕ٘ انعضم يًب  كبؼثٙٔػغ إَكبَٙ  ٔأٔخع انًُبؽك انسبؼح 

ِ ْػاٌ  اغػعٌ (  –رؼؿ  –فٙ ) انسعٚعح  ٚؼؽع انًٕاؽٍُٛ الَزشبؼ األيؽاع ٔاألٔثئخ ٔضبطخ 

انًُبؽك ثسبخّ انٙ اإلغبثخ انؼبخهخ يٍ لجم يُظًخ انظسخ انؼبنًٛخ ٔانَٕٛٛكف ٔأؽجبء ثال زعٔظ فًٛب 

 .ٚزؼهك ثزفمع انٕػغ انعٔائٙ ٔانؼالخٙ ٔانظسٙ

 5,1االنهٌار, مع انقطاع فً وضع خدمات التطعٌم تقدر أن ٌشارف على فً حٌن أن النظام الصحً 
ملٌون طفل فً خطر اإلصابة  5,2صابة بالحصبة وعاما عرضة لإل 62ملٌون طفل دون سن 

حمى ان فً أوقات النزاع ونزوح السكان. فً حٌن خاصة حالة قاتلة تنتشر بسرعة  وهً-باإلسهال 
 , واألمراض المزمنة تفتقر الى العالج والمستلزمات الطبٌة الحٌوٌةمطرد الضنك هً فً ارتفاع

ان الوضع اإلنسانً فً الٌمن ٌزداد سوءا مع حركة وهو ماهدد حٌاة المواطنٌن بالموت األكٌد, 
 عقارب الساعة.                                                                                       

طال القصف الجوي البنٌة التحتٌة مطارات طرقات وجسور مؤسسات حكومٌة مراكز تعلٌمٌة كما 
ومخٌمات الجبٌن ومحطات  أضرحةت ومساجد ومستشفٌات ومدارس مستشفٌات وشبكات اتصاال

غذابٌة المواد الناقالت وتعببة وقود ومحطات تنقٌه مٌاه وابار ارتوازٌة لمٌاه الشرب صوامع غالل 
على مرئ  , كل هذاالمقار االمنٌة والسجون ومالعب رٌاضٌة ومصانع للقطاع الخاص وتجارٌة الو

 ومسمع من المجتمع الدولً . 
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  . عزض  أْى انخقارٌز اندٔنٍت عٍ انٕظع يف انًٍٍ جزاء عدٔاٌ  انخحانف َٔسخ

  منظمة العفو الدولٌة :أوال ً 

 حٌث أصدرت منظمة العفو الدولٌة فً الفترة األخٌرة عدة تقارٌر تدٌن العدوان ونذكر منها :

 منظمة العفو الدولٌة تطالب بتحقٌق 'سرٌع' فً الضربات الجوٌة الوحشٌة علً الٌمن

طالبت منظمة العفو الدولٌة,بالتحقٌق علً وجه السرعة فً مقتل مبات المدنٌٌن, بما فً حٌث  
علً مختلف  خٌرةاأل ذلك عشرات األطفال, وإصابة اآلالف خالل حملة الضربات الجوٌة الوحشٌة

 .أنحاء الٌمن, والتً قادتها المملكة العربٌة السعودٌة

ونقال عن نابب مدٌر قسم الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا فً منظمة العفو الدولٌة, سعٌد 
لت  بومدوحة, إن 'حملة الضربات الجوٌة التً شنتها السعودٌة وحلفابها علً مدار شهر قد حوَّ

 أماكن خطرة للمدنٌٌنمناطق كثٌرة من الٌمن إلً 

واستطرد سعٌد بومدوحة قابالً: 'لقد أُرغم مالٌٌن األشخاص علً العٌش فً رعب تام, خوفاً من  
رة  ٌُقتلوا فً بٌوتهم. وٌشعر الكثٌرون أنهم لم ٌعد لدٌهم خٌار سوي الرحٌل عن قراهم الُمدمَّ أن 

 ة إلً أنها وثَّقت ثمان ضربات فًوأشارت منظمة العفو الدولٌ .'لكً ٌواجهوا مستقبالً غٌر معلوم
دة, وحجة, وإب(. وتثٌر بعض  ٌِّ ة بالسكان )وهً صعدة, وصنعاء, والُحد خمس من المناطق المكتظَّ

 .هذه الضربات مخاوف بشأن مدي التقٌد بقواعد القانون اإلنسانً الدولً

مدنٌاً  92ٌنهم شخصاً, ب 619وقالت المنظمة إنه 'بحسب البحث الذي أجرته قتل ما ال ٌقل عن  
شخصاً )بٌنهم ما ال  411طفالً(, خالل تلك الضربات, كما أُصٌب  11علً األقل )وضمن هؤالء 

  مدنٌاً( 622ٌقل عن 

إقزٓعاف  أٌ و72/01/7102فٙ رمؽٚؽْب انظبظؼ ٕٚو األؼثؼبء  يُظًخ انؼفٕ انعٔنٛخكًب غكؽد 

 انزسبنف انكؼٕظ٘ نهًكزشفٛبد فٙ انًٍٛ ٚؽلٗ إنٗ خؽًٚخ زؽة

لمستشفى  ذرت منظمة العفو الدولٌة من أن قصف تحالف العدوان العسكري السعودي حٌث ح
منظمة أطباء بال حدود فً محافظة صعدة والذي ٌبدو إستهدافاً وتدمٌراً متعمداً قد ٌرقى إلى 

  .مستوى جرٌمة حرب .. مشددة على فتح تحقٌق عاجل ومستقل وشامل

شمال أفرٌقٌا فً المنظمة فٌلٌب لوثر فً بٌان نشر فً موقع وقال مدٌر برنامج الشرق األوسط و 
المنظمة على شبكة االنترنت الٌوم " ٌبدو أن الهجوم على مستشفى حٌدان كان هجوماً غٌر 

 .مشروع وأدى إلى إصابة مدنٌٌن وأهداف مدنٌة

http://www.alkawthartv.ir/content/-/asset_publisher/aIu9gsXmV8u5/content/id/749720
http://www.alkawthartv.ir/content/-/asset_publisher/aIu9gsXmV8u5/content/id/749720
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" تظهر ولفت إلى أن الغارات الجوٌة المتتالٌة تظهر االستهداف المتعمد للمستشفى, قابالً  
  ." الغارات الجوٌة المتتالٌة االستهداف المتعمد للمنشأة الطبٌة وهذا ٌوم حزٌن آخر للمدنٌٌن

وشدد مسبول المنظمة على انه "ٌتعٌن إحترام المستشفٌات والوحدات الطبٌة وحماٌتها فً كل 
نٌة الحٌوٌة الظروف " .. مشٌراً إلى أن تدمٌر هذا المستشفى ٌعنً خسارة تقدٌم المعالجة اإلنسا

  . للمدنٌٌن فً أربع مدٌرٌات

ولفت بٌان منظمة العفو الدولٌة الى ان موظفً منظمة )اطباء بال حدود( اكدوا وقوع الهجوم  
  .وأنهم شاهدوا غارتٌن جوٌتٌن متتالٌتٌن قبل أن ٌلوذوا بالفرار من مجمع المستشفى

ن تحالف العدوان الذي تقوده وأكد ربٌس بعثة أطباء بال حدود فً الٌمن حسن بوسنٌنة أ 
  .السعودٌة ٌملك إحداثٌات جمٌع مستشفٌات أطباء بال حدود فً الٌمن بما فً ذلك مستشفى حٌدان

فٌما أوضح مدٌر المستشفى الدكتور علً المغلً أن المستشفى دمر بالكامل باستثناء غرف 
ي فً المدٌنة بسبب التخزٌن .. الفتا إلى حدوث تأخٌر فً نقل الجرحى للمستشفى الجمهور

  .الضربات الجوٌة

ودعت منظمة العفو الدولٌة فً بٌانها إلى احترام وحماٌة أفراد الخدمات والوحدات الطبٌة, واتخاذ 
  . كل االحتٌاطات الالزمة لحماٌة المدنٌٌن المحاصرٌن

 وشددت على انه " ٌتعٌن مباشرة تحقٌق مستقل فً سبب استهداف المستشفٌات والمرضى, بدالً 
  . " من حماٌتها وفقاً لمقتضٌات القانون اإلنسانً الدولً

ولفتت العفو الدولٌة الى ان هذه الغارة التً استهدفت مستشفى حٌدان لٌست الغارة األولى على 
مستشفى فً صعدة منذ بدء العدوان على الٌمن فً مارس الماضً .. مشٌرة إلى أن قصف 

صعدة مطلع سبتمبر الماضً أدى إلى مقتل ستة من  التحالف لمستشفى مدٌرٌة رازح بمحافظة
  .المرضى وإصابة ستة آخرٌن

م انزسبنف اؼركبة خؽائى زؽة ثبنًٍٛ ًّ  يُظًخ انؼفٕ انعٔنٛخ رس

كشفذ يُظًخ انؼفٕ انعٔنٛخ فٙ رمؽٚؽ نٓب ْػا انشٓؽ أٌ زًهخ انزسبنف أقفؽد ػٍ قمٕؽ لزهٗ كًب 

 ؽة,يعٍَٛٛ ثظٕؼح ًٚكٍ أٌ رؽلٗ نًكزٕٖ خؽائى ز

إنٗ ٔلف رظعٚؽ إَٔاع يسعظح  و2/01/7102ْب انًؤؼش ظػذ يُظًخ انؼفٕ انعٔنٛخ فٙ رمؽٚؽكًب 

يٍ األقهسخ إنٗ ظٔل انزسبنف انؼؽثٙ انػ٘ رمٕظِ انكؼٕظٚخ فٙ انًٍٛ, يجؽؼح غنك ثٕخٕظ أظنخ لٕٚخ 

 .ػهٗ اؼركبة "خؽائى زؽة" ػع انًعٍَٛٛ
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 ثانٌا ً األمم المتحدة .

 تالٌمن على بعد خطوة من المجاعة وخمس السكان بحاجة ماسة للمساعداالمم المتحدة : ا

االغذٌة العالمً التابع لالمم المتحدة من تدهور األمن الغذابً فً الٌمن, مؤكدا  جحذر برنامحٌث 
تواجه انعدام األمن الغذابً على مستوى الطوارئ, وهً خطوة  55أن عشر محافظات من أصل 

 واحدة تسبق المجاعة.

, إن الٌمن من بٌن دة ستٌفان دوجارٌك, فً بٌان نشرهال المتحدث الرسمً باسم األمم المتحوق
البلدان التً فٌها أعلى معدالت سوء التغذٌة بٌن األطفال فً العالم, وقدر بـ "أن شخصا من بٌن كل 

 خمسة ٌعانٌمن انعدام األمن الغذابً الشدٌد, وبحاجة ماسة إلى المساعدات الغذابٌة".

ّدد دوجارٌك على ضرورة السماح للمنظمات اإلنسانٌة بالتحرك بحرٌة وأمان لتقدٌم المساعدة وش
 إلى جمٌع من هم فً حاجة ملحة لها قبل أن ٌقعوا فً أزمة أكثر عمقا.

وذكر المسؤول األممً أن الوضع األمنً فً الٌمن ال ٌزال متوترا, فً جمٌع أنحاء البالد واثرت 
برنامج األغذٌة العالمً على توصٌل الغذاء خاصة عبر الطرٌق من تعز  بصورة كبٌرة على قدرة

 إلى صنعاء.

 وتمكن برنامج األغذٌة العالمً من الوصول إلى نحو ملٌون شخص كل شهر منذ بدء الصراع, وفق
ملٌون شخص فً جمٌع أنحاء الٌمن  5.2بٌان األمم المتحدة, ووفر مساعدات غذابٌة ألكثر من 

  ٌلول وأكتوبر/تشرٌن األول الماضٌٌن.خالل سبتمبر/أ

  بسبب النقص الحاد فً الوقود ـ كما حذرت األمم المتحدة فً تقرٌر سابق لها من انهٌار الٌمن 

م من تدهور 54/61/5162كما حذرت األمم المتحدة على لسان مبعوثها فً تصرٌح بتارٌخ 
 الوضع اإلنسانً بالٌمن 

)فً الٌمن( ٌواجهون وضعا إنسانٌا متدهورا وٌعانون من عواقب قال المبعوث الدولً إن "المدنٌٌن 
 ".التجاهل الصارخ لقوانٌن الحرب

ملٌون شخص فً حاجة  56وقال إن أحدث تقرٌر لألمم المتحدة ٌشٌر إلى وجود أكثر من 
ملٌون شخص لسبل الوصول لمٌاه  51فً المبة من السكان. وٌفتقر  81لمساعدات إنسانٌة أو 

 .بٌنما ٌتجاوز عدد األطفال الذٌن ٌعانون من سوء التغذٌة نصف ملٌون طفل صالحة للشرب

إن نظام التفتٌش البحري "مستمر فً تقوٌض حٌاة وسبل معٌشة   وأضاف المبعوث الدولً 
 الٌمنٌٌن

 ثالثا ً منظمة هٌومٌن راٌتس ووتش  

ٌد من أطفال الٌمن باتوا حذرت منظمة )هٌومن راٌتس ووتش( المعنٌة بحقوق االنسان من ان العدحٌث 
معرضٌن لخطر الموت جوعاً جراء الحصار الجوي والبحري, مؤكدة أن الحصار إن كان غرضه تجوٌع 

 .الٌمنٌٌن أو حرمانهم من الغذاء ,مخالف لقوانٌن الحرب
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وقالت المنظمة الحقوقٌة فً تقرٌر نشرته ٌوم الثالثاء حول الوضع االنسانً فً الٌمن, أن 
رضٌن لخطر الموت بسبب الجوع ونقص الخدمات الصحٌة فً الٌمن أكثر ممن قتلوا األطفال المع

  .بالقنابل والرصاص

وأكدت )هٌومن راٌتس ووتش( فً تقرٌرها من أن تحالف العدوان ٌمنع وصول الوقود والذي 
 .اصبحت الٌمن فً امس الحاجة إلٌه بعد نفاده بشكل كامل من مختلف المناطق

 
الوقود أثر على عمل المستشفٌات فً الٌمن التً ال تملك ما ٌكفً من الوقود ولفتت الى أن نقص 

لتشغٌل مولداتها, وٌهدد بتوقفها عن العمل, كما أّثر على خدمات اإلسعاف وتوصٌل المستلزمات 
 .الطبٌة التً تعرضت النقطاعات حرجة

لف المناطق الٌمنٌة, كما اشارت المنظمة الحقوقٌة إلى أن معظم السلع الضرورٌة اختفت من مخت
 .خاصة المناطق التً تتعرض للقصف والعنف مثل صعدة وعدن والضالع ولحج وتعز وشبوة

وطالبت المنظمة ابتالف الحرب على الٌمن بالتقٌد بالتزاماتها بموجب قوانٌن الحرب, بما فٌها تقلٌل 
 .الضرر الواقع على المدنٌٌن وتسهٌل الوصول اإلنسانً

على التحالف العمل بشكل عاجل على تنفٌذ إجراءات تتٌح الدخول السرٌع وقالت إنه "ٌتعٌن 
لناقالت الوقود بغرض توزٌعه السرٌع واآلمن على السكان المدنٌٌن, وخاصة المستشفٌات 

 ."ومضخات المٌاه. وتسهٌل توصٌل الوقود

والتجارٌة كما طالبت )هٌومن راٌتش ووتش( األمم المتحدة برصد "توصٌل اإلمدادات اإلنسانٌة 
 . "وتقدٌم التقارٌر الٌومٌة عنها

واكدت انه "ٌتعٌن على الوالٌات المتحدة وغٌرها من مؤٌدي التحالف الضغط على التحالف بغرض 
تسهٌل توصٌل الوقود وغٌره من البضابع الضرورٌة لبقاء السكان المدنٌٌن وسالمتهم, عن طرٌق 

 ."ٌة من منظمات إنسانٌة محاٌدةالسفن والطابرات, عالوة على المساعدات اإلنسان

 

 ٔخخايا السخعزاظُا نهحانت اإلَساٍَت َشري إىل بعط األرقاو انٕاقعٍت انخً رصدْا اإلئخال  :

ملٌون ٌمنً منكوب بوطن استباحه العدوان وحوله الً مركز استهداف  52 -
التً تلقى علً رؤوس المواطنٌن  واألسلحة المحرمة ٌصوارٌخ وقنابل الموت

  ابهم السكنٌة .وفً احٌ

ملٌون ٌمنً بحاجة عاجلة الً الغذاء والدواء مع نفاذ المخزون  62أكثر من  -
  الغذابً والدوابً

  لألدوٌةونصف ملٌون مواطن بحاجه عاجله 8 -
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نتٌجة توقف عملٌات التلقٌح  القاتلة لألمراضملٌون طفل معرضون  ونصف5 -
 . الوقابً

 . عطل المؤسسات العامة والخاصةملٌون فرصه عمل تعطلت نتٌجة العدوان وت 4 -

كلٌا أو  منزل للسكان المدنٌٌن فً االحٌاء السكنٌة تدمرت الف 111,12من  أكثر -
 جزبٌا ً بضربات العدوان.

 . بال اي ضمان للعٌش بسبب العدوان ىمن الفقراء والمعدمٌن جوع مالٌٌن -

 الف مصاب بحمة الضنك فً مدٌنة تعز  56أكثر من  -

مدنً اصٌبو بعاهات مستدٌمة وحاالت إعاقة وعجز كامل الف  62111أكثر من  -
 نتٌجة العدوان . 

 مدرسة تدمرت أو تضرر بقصف طٌران العدون .  6556أكثر من  -

 ملٌون طالب حرموا من التعلٌم بسبب العدوان  . 1أكثر من  -
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 انخــٕصـٍــاث    
  بالعمل على وقف  المتحدةمم واال الدولًقٌام المجتمع  إلى االبتالف المدنً ٌدعو

 ودعم تحقٌق التحالف قوات إلى األسلحة نقل عملٌات العدوان على الٌمن وتعلٌق

 المرتكبة بحق الشعب الٌمنً . الحرب جرابم صعٌد على المساءلة

    ٌدعو االبتالف المدنً االمم المتحدة ممثله باألمٌن العام / السٌد بان كً مون ومندوبه

سماعٌل ولد الشٌخ الى مبادرة انسانٌة وقانونٌة بإعالن محاسبة للٌمن السٌد / ا

مجرمً الحرب على الٌمن وعدم افالت المجرمٌن من العقاب كون هذا االعالن 

سٌجنب االبرٌاء مزٌدا من القتل وٌحفظ دماء االطفال والنساء وٌوقف جرابم الحرب 

الضوء الرتكاب  نوالتفسٌر الوحٌد لصمتهما هو اعطاء المجرمٌن فسحة ومزٌد م

 مزٌد من الجرابم بحق الشعب الٌمنً .

   ٌدعو االبتالف المدنً االمم المتحدة والمنظمات الدولٌة الى اعالن المسبولٌن عن

القٌام بالضربات الجوٌة وهوٌة منفذي هذه الهجمات التً ٌشارك فٌها طٌارٌن 

االمم  مبادئلف إسرابٌلٌٌن وامرٌكان وبرٌطانٌون ومرتزقة من عده دول وهذا ٌخا

المتحدة وقواعدها االساسٌة التً تجرم استخدام المرتزقة ضد الشعوب وٌطالب 

الذٌن تستخدمه السعودٌة فً  المرتزقةاالتالف المدنً االمم المتحدة بالكشف عن 

 الٌمن.

   ٌدعو االبتالف االحرار فً العالم لكسر الحصار وتقدٌم مساعدات غذابٌة ودوابٌة

ملٌون ٌمنً بحاجه للمساعدات الصحٌة وانقاذ منظومة العمل  52ث للشعب الٌمنً حٌ

 الصحً فً الٌمن .

 

 صادر عٍ االئخال  ادلدًَ انًًٍُ نزصد جزائى انعدٔاٌ
 و61/66/6161 بخارٌخ


