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منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل

اع منظمة حقوقية تسعى لحماية المرأة والطفل من خالل مناصرة قضاياهما والدف

ومعنوياً عنها وتوعية المجتمع بها وتأهيلهما نفسياً 

تفاقيات رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة و الطفل كما كفلتها الشريعة اإلسالمية و تضمنتها اال

.و المواثيق الدولية 

بارهم الخلية مناصرة قضايا المرأة والطفل حقوقياً واجتماعياً بما يكفل لهم حياة أسرية كريمة باعت

.األساسية للمجتمع

قبل رصد كافة االنتهاكات واالعتداءات الواقعة على النساء واألطفال في الحرب والسلم سواء من

.أفراد او هيئات حكومية أو جماعات غير حكومية أو دول معادية وإعالنها للرأي العام 

إعداد وإصدار التقارير الحقوقية لحاالت االنتهاكات الخاصة بالمرأة والطفل.

حربتقديم الدعم النفسي الالزم للمرأة و الطفل الذين يتعرضون لالنتهاكات أثناء السلم و ال.

 حماية النساء واألطفال من سوء المعاملة في األسرة والمجتمع ومناهضة كافة أشكال العنف

.الموجه ضدهم و حمايتهم من اإليذاء أثناء التحقيق

الحد من تسول وعمالة األطفال.

تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع.
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المنطقة التي قصفتالمحافظةتاريخ القصفم

1
مارس01

م2016
صعدة

منرررا  يسرررفود    لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  وجررري طيررر   

بنرر ومنطقرر  لشرر  ر بمنطقرر  لمرر  طني وممفلكررا وسرريار  

ق  يرر  لعنو لقنابر بالصر  ري  لحدو ير ر  حمدي ير  ر ربيعر 

  وج ح عد  مر سفشوا إلىأ ىماو لمف سط  لثقيل و السلح 

 لمرر  طني  بيررنوف أطوررا  ومسررام تمررا لرردم   منررا لوف و  ف  رر  

سيار لوف وللو  ممفلكالوف

2
مارس01

م2016
صعدة

ومرررع ر منرررا  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

ىأ مرا لحدو ير برا فمدي ير  ر  لمر  طني وممفلكا وسيار  

اتمرومسرامأطورا بيرنوف لمر  طني مر عرد وجر ح سفشوا إلى

فممفلكالووللو وسيار لوفمع رعوفو  ف   منا لوفلدم  

3
مارس01

م2016
مأرب

وممفلكررا منررا  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

مدي ير  ر بلقيسع ش   لفاريخي  ألث ي و لمعالف لم  طني 

تمررا لمرر  طني مرر عررد وجرر ح سفشرروا إلررىأ ىمرراصرر و ح

وللو   لممفلكا  ألث ي و لمعالفمنا لوفلدم  

4
مارس01

م2016
 ج 

ع ك لمرمدرس مبام يسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

  لمر  طنيمر عرد وجر ح سفشوا إلىأ ىمامسفبأمدي ي   

 لممفلكا وللو  لمدرس مبام لدم  تما

5
مارس01

م2016
صنعام

وسررريار  منرررا  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيرر   

 ر مسريفشرار وجسر  ل ئاسر   رومبام  لم  طني وممفلكا 

 لمر  طني مر عرد وجر ح سفشروا إلرىأ ىمابالعاصم عطا 

و  ف  رر  سرريار لوف ولرردم  مبررام   ل ئاسرر  منررا لوفلرردم  تمررا

و لجس  و  ف     لسيار   وللو   لممفلكا 

6
مارس01

م2016
صنعام

 سر مدرسر مبرام يسرفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

بعررر ينا شررر   لمررر  طني مررر مجم عررر  يوررراترررا  لخمررريس

د خلي  ما مشاتلوف  لقبلي  بمنطق  بن  ي سف    مدي ي   لحيم   ل

أ ى إلى  سفشروا  وجر ح عرد  مر   لمر  طني  تمرا لردم   مبرام  

 لمدرس  وللو   لممفلكا 

7
مارس01

م2018
صنعام

منرررا   ومرررع ر  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

لد خلير  وممفلكا   لم  طني  بق ي  بي   لن     مدي ي   لحيم   

مررا أ ى إلررى  سفشرروا  وجرر ح عررد  مرر   لمرر  طني  تمررا لرردم   

منا لوف و  ف    مع رعوف وللو  ممفلكالوف

8
مارس01

م2019
 لحديدة

ا وممفلكرمنرا  يسرفود    لسرع    ألم يكر  لعردو  م لع  

 ر   لجبليرومنطقر  لناصر  ومنطقر  ل يمي بمنطق  لم  طني 

بالقرررف ئف بيررردمدي يررر  ررر  لسرررط رومنطقررر  لفحيفرررامدي يررر 

 مرعرد وج ح سفشوا إلىأ ىماو لمف سط  لثقيل و السلح 

أطورررا  ومسرررام تمرررا لررردم   منرررا لوف وللوررر  بيرررنوف لمررر  طني 

ممفلكالوف
6
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المنطقة التي قصفتالمحافظةتاريخ القصفم

 لحديدةم2020مارس901

منررا  يسررفود    لسررع    ألم يكرر  لعرردو  وم لع رر طيرر   

ير مدي  ر و لج بر  لسرج بق ير  لمر  طني وممفلكا ومع ر 

وتيلر 16وتيلر و لجبلي  يسمنطق و   لمحاص ة لدريوم 

إلررىأ ىمرراو لمف سررط  لثقيلرر و السررلح و لقنابرر بالصر  ري 7

مرر   لمرر  طني  بيررنوف أطوررا  ومسررام تمررا عررد وجرر ح سفشرروا 

لدم   منا لوف و  ف    مع رعوف وللو  ممفلكالوف

 لج  م2016مارس1002

 ل  رر  لبرردوخيرراميسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

إلرى ىأمرا لغير مدي ير  ر  لسا ي بمنطق  لمسعوي وسيار  

بيررنوف أطوررا  ومسررام تمررا  لمرر  طني مرر عررد وجرر ح سفشرروا 

  ف  رر  خيرراموف وسرريار    لمسررعوي  ومورر   عررد  مرر   لم  شرر 

وللو  ممفلكالوف

لععم2016مارس1102

ومحررر  منرررا  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

خرا مرا  ر  مدي ير   لميخف بمنطق  لم  طني وممفلكا وسيار  

أ ى إلى  سفشوا  وج ح عد  م   لمر  طني  تمرا لردم   منرا لوف 

ومح لوررررف  لفجاريرررر  و  ف  رررر  باررررائعوف وسرررريار لوف وللورررر  

ممفلكالوف

 ج م2017مارس1202

منررا   وممفلكررا  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

   لم  طني     مدي ي   ي    ما أ ى إلى  سفشوا  وج ح عد  م

 لمررر  طني  بيرررنوف أطورررا  ومسرررام تمرررا لررردم   منرررا لوف وللوررر  

ممفلكالوف ومو   عد  م   لم  ش 

صعدةم2018مارس1302

 لسرررع    يسرررفود  منرررا   ومرررع ر   ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

 ى وسيار   و برار  لميراو وممفلكرا   لمر  طني  بمدينر  برا ف و لقر

 لمجرراورة لوررا  رر  مدي يرر  بررا ف  لحدو يرر  مررا أ ى إلررى إسفشرروا  

وف وج ح عد  م   لم  طني  بينوف أطوا  ومسام تما لدم   منا ل

و بار  لمياو و  ف    مع رعوف وسيار لوف وللو  ممفلكالوف

 لحديدةم2019مارس1402

ومررع ر منررا  يسررفود    لسررع    ألم يكرر  لعرردو  م لع رر 

بالقف ئف لوقيهبي مدي ي    لجاحبمنطق  لم  طني وممفلكا 

 مرعرد وج حإسفشوا إلىأ ىماو لمف سط  لثقيل و السلح 

 لمررر  طني  تمرررا لرررردم   منرررا لوف و  ف  رررر  مرررع رعوف وللورررر  

ممفلكالوف

 لحديدةم2019مارس1502

بعثر رئريسم تبيسفود    لسع    ألم يك  لعدو  م لع  

م ترب مر ورأثنرام50 لـشار    لحديدة   ألممي  لم   بي 

سرريار    لو يرر  مررا أ ى إلررى  صرراب  عررد  مرر   لعرراملي  علررى  ررف 

لط ي  مم     لط ي  تما لدم   ج   في  تامفا لعم   على  ف   

ولسوي   لعب ر للو ي   ألمم 

صعدةم2016مارس1603

ومحررر  منرررا  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

 لسرر    لعر عرر   لم تررع  وسرر  لمرر  طني وممفلكررا وسرريار  

وجرر ح عررد  مرر   لمرر  طني  تمررا إسفشرروا بالمدينرر  مررا أ ى إلررى 

وسيار لوفلدم   مح لوف  لفجاري  و  ف    باائعوف 

7وللو  ممفلكالوف



المنطقة التي قصفتالمحافظةتاريخ القصفم

صعدةم2016مارس1703

منرررع  أسررر ة يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

وا     مدي ي  با ف مرا أ ى إلرى إسفشر" ماص  صال  "  لم  ط  

وجرر ح عررد  مرر  أ رر    أسرر له بيررنوف أطوررا  ومسررام تمررا لرردم  

منعلوف  لمسفود  وللو  ممفلكالوف

صعدةم2016مارس1803

ومحرر  منررا  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

 آبمنطقرر شررعب سرر  وسرر  لمرر  طني وممفلكررا وسرريار  

مر عرد وجر حإسفشروا إلرىأ ىماسحارمدي ي    ميد  

و  ف  رر  لفجاريرر ومح لوررفمنررا لوفلرردم  تمررا لمرر  طني 

ممفلكالوفوللو وسيار لوفباائعوف

صعدةم2017مارس1903

وممفلكررا منررا  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

إلرىأ ىامر لعنق  ي بالقناب بالمدين  لب ت      لم  طني 

تمرراومسررامأطوررا بيررنوف لمرر  طني مرر عررد وجرر حإسفشرروا 

 لم  طني  وللو  ممفلكالوفمنا  لدم  

صعدةم2018مارس2003

ومررع ر منررا  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

يرد   مدي ير  ر  اض ب جمع بمنطق  لم  طني وممفلكا 

  مرر  بإموجررار  نبلررطورر إصرراب إلررىأ ىمررا لعنق  يرر بالقنابرر 

مخلوا   لعردو   تمرا لردم   منرا   ومرع ر   لمر  طني  وللور 

ممفلكالوف

صعدةم2016مارس2104

 ط  لم أس ةمنع يسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

مرار  حمدي ير  ر  لنظير بمنطقر "  ل    ر جبر   عع " 

بيررنوف أطوررا  أسرر لهأ رر   مرر عررد وجرر حإسفشرروا إلررىأ ى

  ومسام تما لدم  منعلوف  لمسفود  ولا ر  منا    لمر  طني

 لمجاورة لمكا   لقصف وللو  ممفلكالوف

 ج م2016مارس2204

شرررا نا ثررر  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

أ ى مرا لمحابشرهلنق   لمياو وماخ  مياو    مدي ي  ( و يفا )

وجرر ح عررد  مرر   لمرر  طني  تمررا لرردم   محطرر  إسفشرروا إلررى 

 لمياو و  ف     لشا نا  وللو  ممفلكا   لم  طني 

صنعامم2016مارس2304

   لسع    يسفود  معرع   و جر   ر ألم يك  لعدو  طي   

وج ح عرد  مر   لمر  طني إسفشوا مدي ي  سنحا  ما أ ى إلى 

تما   ف     لمعرع  وللو   لدو ج  و لممفلكا 

مأربم2016مارس2404

ومررد رسمنررا  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

ومسرررراجد ومسفشررررويا  وسرررريار   و بررررار  لميرررراو وممفلكررررا  

وج ح عد  مر إسفشوا  لم  طني  مدي ي  ص و ح ما أ ى إلى 

 لم  طني  بينوف أطورا  ومسرام تمرا لردم   منرا لوف ومد رسروف

لكالوفممفومساجدهف ومسفشويالوف و  ف    سيار لوف وللو  
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المنطقة التي قصفتالمحافظةتاريخ القصفم

عم   25

 لعمرا مر مجم هر يسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

جرر  ر لم  رر جبرر  رر  لميرراوم  صرري بإصرر حيق مرر  تررام  

 لعما م عد وج حإسفشوا إلىأ ىماعم    سمن مصنع

 لممفلكا وللو  لمياووم  صي  لمصنعتسارةلدم  تما

صعدةم2018مارس2604

منررا  يسررفود    لسررع    ألم يكرر  لعرردو  وجرري طيرر   

مفو  ر بمنراط  لم  طني وممفلكا ومع ر ومد رسومساجد

لثقيلر  و السرلح و لقناب بالص  ري  لحدو ي ر  حمدي ي   

وف م   لم  طني  بينعد وج حإسفشوا إلىأ ىماو لمف سط 

أطورررا  ومسررررام تمرررا لرررردم   منرررا لوف ومد رسرررروف ومسرررراجدهف 

و  ف    مع رعوف وللو  ممفلكالوف

لععم2018مارس2704

ام لنسرم مجم ع يسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

بارو   لر      ر  مدي ير  مر    مرا أ ى  وال هر م بسلنظف

إلى إسفشوا  وج ح عد  م   لنسام تما للو  ممفلكالو 

لععم2021مارس2804

كرا وممفلمنرا  يسرفود    لسرع    ألم يك  لعدو  م لع  

  بالقررف ئف و السررلحصررال مدي يرر  رر  لجملرر بحرر  لمرر  طني 

 لثقيلررر  و لمف سرررط  مرررا أ ى إلرررى إسفشررروا  وجررر ح عرررد  مررر  

 لمررر  طني  بيرررنوف أطورررا  ومسرررام تمرررا لررردم   منرررا لوف وللوررر  

ممفلكالوف

صعدةم2017مارس2905

لعرام  لر  ب  لط ير يسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

مرا أ ى إلرىشرد ومدي ي غم ومدي ي ر  حمدي ي بي  ل  ب 

إسفشرروا  وجرر ح عررد  مرر   لمرر  طني  بيررنوف أطوررا  ومسررام تمررا 

 ا   ف    سيارلوف وللو  ممفلكالوف ولدم    لجس ر و لط 

لععم2018مارس3005

كرا وممفلمنرا  يسرفود    لسرع    ألم يك  لعدو  م لع  

يلررر   لمرر  طني  و لنررا  ي   رر   لمدينرر  بالقررف ئف و السررلح   لثق

و لمف سررط  مررا أ ى إلررى إسفشرروا  وجرر ح عررد  مرر   لمرر  طني  

بينوف أطوا  ومسام تما لدم   منا لوف وللو  ممفلكالوف

صعدةم2016مارس3106

ومرررع ر منرررا  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

ير  وممفلكا   لمر  طني  و لط  را  و لجسر ر  ر  مدي وسيار  

ر  ح  لحدو ي  ما أ ى إلى إسفشوا  وجر ح عرد  مر   لمر  طني  

تمرررا لررردم   منرررا لوف و لط  رررا  و لجسررر ر و  ف  ررر   لمرررع ر  

و لسيار   وللو   لممفلكا 

صعدةم2016مارس3206

طيرر     لعرردو    ألم يكرر   لسررع    يسررفود  منررا   ومررد رس 

ير  مرا  لحدو برا فوممفلكا   لم  طني  بمنطق  بح ة    مدي ير  

وج ح عد  م   لم  طني  تما لدم   منرا لوف إسفشوا أ ى إلى 

ومد رسوف وللو  ممفلكالوف
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لععم2017مارس3306

ومسررراجدمنرررا  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

غررر ب لسرررا لي  لمنررراط  ررر  لمررر  طني وممفلكرررا ومرررد رس

تمررا لمرر  طني مرر عررد وجرر حإسفشرروا إلررىأ ىمررا لمحا ظرر 

ممفلكالوفوللو ومساجدهفومد رسوفمنا لوفلدم  

صعدةم2018مارس3406

ومرررع ر منرررا  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

ىأ مرا لحدو ير برا فمدي ير  ر  لمر  طني وممفلكا وسيار  

منررا لوفلرردم  تمررا لمرر  طني مرر عررد وجرر حإسفشرروا إلررى

ممفلكالوفوللو وسيار لوفمع رعوفو  ف   

صعدةم2018مارس3506

 وممفلكرراسرريار  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

مرا  لمحا ظرمدي يا بي  ل  بط و لجس رو لط  ا  لم  طني 

 لط  را لردم  تمرا لمر  طني م عد وج حإسفشوا إلىأ ى

 لممفلكا وللو  لسيار  و  ف   و لجس ر

 لحديدةم2018مارس3606

نعمصروهناج مبام يسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

مر عرد وجر حإسفشروا إلرىأ ىما لم  وع مدي ي    لعي 

لور ولمحف يالرهو  ف  ر  لمصرنعمبرام لردم  تما لم  طني 

 لممفلكا 

لععم2016مارس 3707

ألث    ل بيع مسجديسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

إلرررىأ ىمرررا لفععيررر مدي يررر  ررر  لمررر  طني وممفلكرررا ومنرررا  

و لمنررا   لمسرجدلردم تمررا لمر  طني مر عررد وجر حإسفشروا 

 لممفلكا وللو 

صعدةم2017مارس3807

 وممفلكرراسرريار  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

إلررىأ ىمررا يررد  مدي يرر  رر و لجسرر رو لط  ررا  لمرر  طني 

رو لجس  لط  ا لدم  تما لم  طني م عد وج حإسفشوا 

 لممفلكا وللو  لسيار  و  ف   

صعدةم2017مارس3907

ومرررع ر منرررا  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

إلىأ ىام لعنق  ي بالقناب منبهمدي ي    لم  طني وممفلكا 

  لدمتماو طوا مسامبينوف لم  طني م عد وج حإسفشوا 

ممفلكالوفوللو مع رعوفو  ف   منا لوف

صعدةم2018مارس4007

  رردأسرر ةمنررع يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

أ ىامرصعدةمدين   ماي آ بمنطق  ل    لبدوم  لم  طني 

 ألطوررا مر معظمورف ألسر ةأ ر   مرر عرد وجر حإسفشروا إلرى

  و لنسررام تمررا لرردم  منررعلوف  لمسررفود  وللورر  ممفلكررالوف ومورر 

 لم  ش عد  م  
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صنعامم2021مارس4107

وسررريار  منرررا  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيرر   

أ يررام رر  لعا رر مصررنعوهنرراج ومبررام  لمرر  طني وممفلكررا 

وجرر ح عررد  مرر   لمرر  طني  تمررا إسفشرروا  لعاصررم  مررا أ ى إلررى 

لررردم   منرررا لوف و  ف  ررر  سررريار لوف وهنررراج   لمصرررنع وللوررر  

 لممفلكا 

لععم2021مارس4207

ي للمعررا  ا لرر يسررفود    لسررع    ألم يكرر  لعرردو  م لع رر 

و السررلح بالقناصرر  لمعررا ي  لطرر بمرر مجم عرر لحمرر تامرر 

 لمعرا ي  ألطورا مر عرد وجر حإسفشروا إلىأ ىما لمف سط 

 لممفلكا وللو  لحا ل   ف   تما

صعدةم2022مارس4307

ومررع ر منررا  يسررفود    لسررع    ألم يكرر  لعرردو  م لع رر 

  لحدو يررمنبررهمدي يرر  رر  ل  رر بمنطقرر  لمرر  طني وممفلكررا 

وا إسفشررإلررىأ ىمرراو لمف سررط  لثقيلرر و السررلح بالصرر  ري 

و  ف    مرع رعوف منا لوفلدم  تما لم  طني م عد وج ح

وللو  ممفلكالوف

صعدةم2016مارس4408

منرررا  يسرررفود    لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  وجررري طيررر   

وممفلكرررا وسررريار  ومرررع ر ومسفشرررويا ومسررراجدومرررد رس

ري بالصر   لحدو ير ر  حمدي ير  ر ب ترا بمنطقر  لم  طني 

وجرر ح عررد  مرر إسفشرروا إلررىأ ىمررا لثقيلرر و السررلح و لقنابرر 

 لمرر  طني  بيررنوف أطوررا  ومسررام تمررا لرردم   منررا لوف ومد رسرروف 

  ومساجدهف ومسفشرويالوف و  ف  ر  مرع رعوف وسريار لوف وللور

ممفلكالوف ومو   عد  م   لم  ش 

صنعامم2018مارس4508

   لسع    يسفود  منرع  أسر ة  لمر  ط ألم يك  لعدو  طي   

بمنطق  شم    ر  مدي ير  همرد   مرا أ ى إلرى "  ع م  لسم   " 

دم  إسفشوا  وج ح  غلب أ     أس له بينوف مسرام و طورا  تمرا لر

منعلوف  لمسفود  وللو  ممفلكالوف

 ج م2019مارس4608

  طي     لعدو    ألم يك   لسع    يسفود  منع  أسر ة  لمر  ط

  مرا    مدي ي  تشر    بمنطق  مغ ب  " عل   اسف  ليعيد  " 

ا  وج ح  غلرب أ ر    أسر له بيرنوف مسرام و طورإسفشوا أ ى إلى 

تما لدم  منعلوف  لمسفود  وللو  ممفلكالوف

 ج م2019مارس4708

ومرررد رسمنرررا  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

  تحرمدي ير  ر   صر بمنطقر  لمر  طني وممفلكرا وسيار  

بيررنوف لمرر  طني مرر عررد وجرر حإسفشرروا إلررىأ ىمررا لشرر  

سريار لوفو  ف  ر ومد رسروفمنرا لوفلردم  تماومسامأطوا 

ممفلكالوفوللو 

 لحديدةم2019مارس4808

ومرررع ر منرررا  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

يرر  لوقبيرر مدي يرر  رر  لمجاملرر بمنطقرر  لمرر  طني وممفلكررا 

ي  لمر  طنمر عرد وج حإسفشوا إلىأ ىما لعنق  ي بالقناب 

بيرررنوف أطورررا  تمرررا لررردم   منرررا لوف و  ف  ررر  مرررع رعوف وللوررر  

ممفلكالوف
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 لج  م2016مارس4909

" طيرر     لعرردو    ألم يكرر   لسررع    يسررفود  ما لرر   لمرر  ط  
د    لغرا  بمنطقرر   لحميررباسررط  ما  لمحملر  " عبرد لبار   لوقيرره 

وج ح عد  م   لمر  طني إسفشوا مدي ي  ب ط  لعنا  ما أ ى إ  

تما لدم    لشا ن  وللو   لممفلكا 

شب ةم2016مارس5009

 وممفلكرراسرريار  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

 ومنطقرر بفرر ربرر غيرر بمنطقرر و لط  ررا و لجسرر ر لمرر  طني 

 مرعد وج حإسفشوا إ أ ىمارض ممدي ي   بيحا عقب 

 لسرريار  و  ف  رر و لط  ررا  لجسرر رلرردم  تمررا لمرر  طني 

وللو   لممفلكا 

 ج م2017مارس5109

"   لشريأسر ةمنرع يسرفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   
إلرىأ ىما  ضمدي ي    لمعر بمنطق "  لمقدمعل محمد

نعلوف لدم  مومسامأطوا بينوفأس له     تا  وج حإسفشوا 

مر   لمسفود  و  ف    معرعفوف وللو  ممفلكالوف ومور   عرد 

 لم  ش 

صعدةم2017مارس5209

ومرررد رسمنرررا  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

 ح وجرإسفشروا إلرىأ ىمرابا فمدي ي    لم  طني وممفلكا 

عد  م   لم  طني  لدم   منا لوف ومد رسوف وللو  ممفلكالوف

صعدةم2018مارس5309

 لطا ررر م لرررد  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

مر عرد وجر حإسفشروا إلرىأ ىمرابرا فمدي ير  ر  لكو بائي 

ا  لم  طني  لدم    لم لد   و  ف    معد لوا وللو   لممفلك

صعدةم2018مارس5409

منرررا  يسرررفود    لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  وجررري طيررر   

بالصررر  ري  لحدو يررر ر  حمدي يررر  ررر  لمررر  طني وممفلكرررا 

  وجر ح عرد  مر   لمر  طنيإسفشوا أ ى إلى ما لثقيل و السلح 

بينوف أطوا  لدم   منا لوف وللو  ممفلكالوف

صعدةم2019مارس5509

 وممفلكرراسرريار  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

 ي ومدير  حمدي ي بي  ل  بط و لط  ا و لجس ر لم  طني 

تمرا لمر  طني مر عد وج حإسفشوا إلىأ ىما لحدو ي شد 

 لممفلكا وللو  لسيار  و  ف    لط  ا لدم  

 ج م2019مارس5609

  لمر  طأسر ةمنرع يسرفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

إلرىأ ىمراتشر مدي ير  ر  ج ربمنطق "   دبمحمدعل " 

و لنسرام ألطورا مر معظمورفأسر له  ر   تا ر وجر حإسفشوا 

ممفلكالوفوللو  لمسفود منعلوفلدم 
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 ج م2019مارس5709

وسررريار  منرررا  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيرر   

إلرىأ ىمراتشر مدي ير  ر طر  بمنطقر عمر   آ وممفلكا 

و لنسرام ألطورا مر معظمورفأسر له  ر   تا ر وجر حإسفشوا 

منا لوف و  ف    سيار لوف وللو  ممفلكالوفلدم  

 ج م2019مارس5809

  لمر  طأسر ةمنرع يسرفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

إلرىأ ىما ج رمدي ي   ط  بمنطق "  لوا  عل محمد" 

أسر له معظمورف مر   ألطورا  و لنسرام  ر   تا ر وج حإسفشوا 

لدم  منعلوف  لمسفود  وللو  ممفلكالوف

 ج م2019مارس5909

  لمر  طأسر ةمنرع يسرفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

أ ىمراتشر مدي ير  ر  جر ربمنطقر "  لعلير  ب  هيفمحمد" 

 ألطورررا مررر معظمورررفأسررر له  ررر   تا ررر وجررر حإسفشررروا إلرررى

ممفلكالوفوللو  لمسفود منعلوفلدم و لنسام

ذمارم2021مارس6009

وممفلكررا منررا  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

حوجر إسفشروا إلىأ ىمابالمدين  لجمارك ارة   لم  طني 

ممفلكالوفوللو منا لوفلدم  تما لم  طني م عد 

 لحديدةم2021مارس6109

ا وممفلكرمنرا  يسرفود    لسرع    ألم يكر  لعردو  م لع  

مف سرط و ل لثقيلر و السلح بالقف ئف ل بص      لم  طني 

تمراأطورا بيرنوف لمر  طني مر عرد وجر حإسفشوا إلىأ ىما

ممفلكالوفوللو منا لوفلدم  

 لحديدةم2017مارس6210

ومحررر  منرررا  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

 ررر  لشرررعب  و رسررر  وسررر  لمررر  طني وممفلكرررا وسررريار  

 لمر  طني مر عرد وجر حإسفشروا إلرىأ ىمرا لخ خر مدي ي 

 لفجاريررر ومح لورررفمنرررا لوفلررردم  تمررراومسرررامأطورررا بيرررنوف

وللو  ممفلكالوفوسيار لوفباائعوفو  ف   

صعدةم2018مارس6310

ومحررر  منرررا  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

ا فبرمدي ير  ر برا فسر  وسر  لمر  طني وممفلكرا وسيار  

بيررنوف لمرر  طني مر عررد وجرر حإسفشروا إلررىأ ىمررا لحدو ير 

وفبارائعو  ف  ر  لفجارير ومح لوفمنا لوفلدم  تماأطوا 

ممفلكالوفوللو وسيار لوف

صعدةم2018مارس6410

  رردأسرر ةمنررع يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

حوجر إسفشروا إلرىأ ىمرا لحدو ير برا فمدي ي    لم  طني 

منرررعلوفلررردم تمررراومسرررامأطورررا بيرررنوفأسررر لهأ ررر   مررر عرررد 

وفو  ف    معرعفوف وماخ  للمياو وللو  ممفلكال لمسفود 
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صعدةم2018مارس6510

منررا  يسررفود    لسررع    ألم يكرر  لعرردو  وجرري طيرر   

 لحدو يررر  لظررراه مدي يررر  ررر  لمررر  طني وممفلكرررا ومرررع ر 

د  وجر ح عرإسفشروا أ ى إلرى مرا لثقيلر و السلح بالص  ري 

 لمرر  طني  بيررنوف أطوررا  ومسررام تمررا لرردم   منررا لوف و  ف  رر 

مع رعوف وللو  ممفلكالوف

صعدةم2018مارس6610

منررا  يسررفود    لسررع    ألم يكرر  لعرردو  وجرري طيرر   

 لمررر  طني   ررر  مدي يررر  ر  ح  لحدو يررر  وممفلكرررا ومرررع ر 

د  وجر ح عرإسفشروا بالص  ري  و السلح   لثقيلر  مرا أ ى إلرى 

 لمرر  طني  بيررنوف أطوررا  ومسررام تمررا لرردم   منررا لوف و  ف  رر 

مع رعوف وللو  ممفلكالوف

 لحديدةم2020مارس6710

لكا   لعدو    ألم يك   لسع    يسفود    منا   وممفم لع  

ف  لمرررر  طني  بمنطقرررر   لسرررر ي   رررر  مدي يرررر   لفحيفررررا بالقررررف ئ

د  وجر ح عرإسفشروا و السلح   لثقيل  و لمف سط  ما أ ى إلرى 

   تما لدم"  مبعسم   ؤ   "م   لم  طني  م  ضمنوف  لطول  

منا لوف وللو  ممفلكالوف

لععم2016مارس6811

ي  م لع رر   لعرردو    ألم يكرر   لسررع    مرر   لقاعرردة و لفكويرر ي

قر  عقا ر  بمنط"  لسرويام مبي  " يسفود    منع  أس ة  لشي  

ع أوال     مدي ي  جب   بش  تما  سفود    مبام  وهناج  مصن

وجرر ح عررد  مرر  إسفشرروا محمررد طرره للب سررفيد مررا أ ى إلررى 

   لم  طني  تما لدم   منا لوف ومبرام  وهنراج   لمصرنع وللور

 لممفلكا  تما  عدم   سرف  مر  عقرا  منطقر   لحصرب و خطور   

 تثرر  مرر  ث ثرر  وأربعرر   م  طنررا مرر  أ يررام منطقرر  بيرر  باشررا 

ومدين   لنر ر و ر   لمطرار  لقرديف ومنطقر   لرد   و ر  شرار  

جما  بالمدين 

 لحديدةم2017مارس6911

ديدة لحمينام سفود  يعاو  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

لرردم  تمررا لمرر  طني مرر عررد وجرر حإسفشرروا إلررىأ ىمررا

 لممفلكا وللو  لبح ي و ل مشا و لك ينا  ل   عا 

لععم2018مارس7011

لكا  م لع    لعدو    ألم يك   لسع    يسفود    منا   وممف

 لمرررر  طني   رررر  مدي يرررر  سررررامع بالقررررف ئف و السررررلح   لثقيلرررر 

وجرر ح عررد  مرر   لمرر  طني  إسفشرروا و لمف سررط  مررا أ ى إلررى 

بينوف أطوا  تما لدم   منا لوف وللو  ممفلكالوف

صنعامم2021مارس7111

ترعم مبرام  سرفود  يعاو  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

وا إسفشرإلىأ ىماأر بمدي ي   مشطا أب محس  لشي 

وللورر  لم تررعمبررام لرردم  تمررا لمرر  طني مرر عررد وجرر ح

 لممفلكا 

صنعامم2016مارس 7212

أ رررردسرررريارةيسررررفود  لسررررع    ألم يكرررر  لعرررردو  طيرررر   

  رر لمخرر و جبرر بنرر بمنطقرر  لعررام لط يرر علررى لمرر  طني 

مرر عررد وجرر حإسفشرروا إلررىأ ىمررا لطيررا خرر ال مدي يرر 

 وللوررسرريارلوف  ف  رر تمرراومسررامأطوررا بيررنوف لمرر  طني 

14ممفلكالوف
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صنعامم2017مارس7312

أ رررردسرررريارةيسررررفود  لسررررع    ألم يكرررر  لعرررردو  طيرررر   

امرمورفمدي ير  ر محلر بمنطقر  لعرام لط ير علرى لم  طني 

امومسرأطورا بيرنوف لم  طني م عد وج حإسفشوا إلىأ ى

ممفلكالوفوللو سيارلوف  ف   تما

 ج م2017مارس7412

ومررع ر منررا  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

برر بالقناعرربسمدي يرر  رر  لجرر بمنطقرر  لمرر  طني وممفلكررا 

وفبيرن لمر  طني مر عرد وجر حإسفشوا إلىأ ىما لعنق  ي 

ومسررام تمررا لرردم   منررا لوف و  ف  رر  مررع رعوف وللورر  أطوررا 

ممفلكالوف

 لمح ي م2017مارس7512

ا وممفلكرسريار  يسرفود  لسرع    ألم يكر  لعدو  طي   

شرر  ل يبررابوجسرر  لقصررب بمنطقرر  لق  شرر وجسرر  لمرر  طني 

جر ح وإسفشوا    مدي ي  بن  سعد ما أ ى إلى  لحع  بمنطق 

عررد  مرر   لمرر  طني  تمررا لرردم    لجسرر ر و لط  ررا  و  ف  رر  

 لسيار   وللو   لممفلكا 

 لحديدةم2019مارس7612

كرا وممفلمنرا  يسرفود    لسع    ألم يك  لعدو  م لع  

7ومنطقرر  16ومنطقرر  تليرر   لرردريوم  لمرر  طني   رر  مدي يرر  

سررلح  ي ليرر  ومدي يرر   لفحيفررا و رر  مدينرر   لحديرردة بالقررف ئف و ال

وجررر ح عرررد  مررر  إسفشررروا  لثقيلررر  و لمف سرررط  مرررا أ ى إلرررى 

 لمررر  طني  بيرررنوف أطورررا  ومسرررام تمرررا لررردم   منرررا لوف وللوررر  

ممفلكالوف

 لبياامم2020مارس7712

ةأسرر سرريارةيسررفود    لسررع    ألم يكرر  لعرردو  م لع رر 

مدي يرر  رر  لظورر ةبمنطقرر " سرر  ا علرر ماصرر "  لمرر  ط 

أسرر لهأ رر   مرر عررد وجرر حإسفشرروا إلررىأ ىمررا لق يشرري 

وفممفلكالوللو سيارلوف  ف   تماومسامأطوا أغلبوف

صعدةم2017مارس7813

ومررع ر منررا  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

بمدينرر  لخمرريسو ررارة ل يمرر  ررارة رر  لمرر  طني وممفلكررا 

مرر عررد وجرر حإسفشرروا إلررىأ ىمررا لعنق  يرر بالقنابرر صررعدة

منررا لوفلرردم  تمرراو لنسررام ألطوررا مرر معظموررف لمرر  طني 

مع رعوف وللو  ممفلكالوف ومو   عد  م   لدو ج و  ف   

صعدةم2017مارس7913

ومررع ر منررا  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

بالقنابرررر  لحدو يرررر ر  حمدي يرررر  رررر  لمرررر  طني وممفلكررررا 

 لمررر  طني مررر عرررد وجررر حإسفشررروا إلرررىأ ىمرررا لعنق  يررر 

و  ف  رر منررا لوفلرردم  تمرراو لنسررام ألطوررا مرر معظموررف

ممفلكالوفوللو مع رعوف

صعدةم2018مارس8013

  رردأسرر ةمنررع يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

إلررىأ ىمررار  حمدي يرر  رر  ألسررو سرر  ربمنطقرر  لمرر  طني 

تمرراومسرامأطوررا بيرنوفأسر لهأ رر   مر عررد وجر حإسفشروا 

15ممفلكالوفوللو  لمسفود منعلوفلدم 
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 ج م2019مارس8113

أ رررردسرررريارةيسررررفود  لسررررع    ألم يكرررر  لعرررردو  طيرررر   

مسرفبأمدي ي   خدال بمنطق مفس  ي لحم تام  لم  طني 

تمراأطورا بيرنوف لمر  طني م عد وج حإسفشوا إلىأ ىما

سيارلوف وللو  ممفلكالوف  ف   

 لحديدةم2019مارس8213

كرا وممفلمنرا  يسرفود    لسع    ألم يك  لعدو  م لع  

و السرلح بالقرف ئف لفحيفامدي ي    لجبليهبمنطق  لم  طني 

إسفشررروا  وجررر ح عرررد  مررر  إلرررىأ ىمررراو لمف سرررط  لثقيلررر 

 لمررر  طني  بيرررنوف أطورررا  ومسرررام تمرررا لررردم   منرررا لوف وللوررر  

ممفلكالوف

صعدةم2017مارس8314

ط  لمر  أسر ةخياميسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

 مدي ير ر  ل تر مرف ببمنطقر  ل    لبدوم " ر ي محمد"

وف أ     أسر له بيرنم عد وج حإسفشوا إلىأ ىما لصو  م

عرد  أطوا  ومسام تما   ف    خياموف وللو  ممفلكالوف ومور  

م   لم  ش 

 ج م2019مارس8414

كرا وممفلمنرا  يسرفود    لسع    ألم يك  لعدو  م لع  

 السرلح  تشر  بالقرف ئف ومدي ير  ر  لعبيس بمنطق  لم  طني 

وجررر ح عرررد  مررر  إسفشررروا  لثقيلررر  و لمف سرررط  مرررا أ ى إلرررى 

 لم  طني  تما لدم   منا لوف وللو  ممفلكالوف

 لحديدةم2020مارس8514

كرا وممفلمنرا  يسرفود    لسع    ألم يك  لعدو  م لع  

و السلح   لم  طني  بمنطق   لمسلب    مدي ي   لفحيفا بالقف ئف

وجررر ح عرررد  مررر  إسفشررروا  لثقيلررر  و لمف سرررط  مرررا أ ى إلرررى 

 لمرر  طني  معظموررف مرر   ألطوررا  تمررا لرردم   منررا لوف وللورر  

ممفلكالوف

 لحديدةم2021مارس8614

 لعرردو    ألم يكرر   لسررع    يسررفود  خيررام أسرر ة أ ررد طيرر   

شوا   لنا  ي  بمنطق   ل بص     مدي ي   لح ك ما أ ى إلى إسف

وجرر ح عررد  مرر  أ رر    أسرر له معظموررف مرر   ألطوررا  تمررا لرردم  

منعلوف  لمسفود  وللو  ممفلكالوف

 ج م2016مارس8715

ومحرر   منررا  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

ير  وسيار   وممفلكا   لم  طني  وس  س    لخمريس  ر  مدي 

وجرر ح عررد  مرر   لمرر  طني  بيررنوف إسفشرروا مسررفبأ مررا أ ى إلررى 

أطوا  ومسام تما لدم   منرا لوف ومح لورف  لفجارير  و  ف  ر 

باائعوف وسيار لوف وللو  ممفلكالوف

صعدةم2017مارس8815

 يور  ل لمسفشروىيسرفود  لسرع    ألم يكر  لعردو  طي   

مرر عررد وجرر حإسفشرروا إلررىأ ىمررابررا فمدي يرر  رر  ل  يررد

ممفلكالهوللو  لمسفشوىمبام لدم  تما لم  طني 
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صنعامم2017مارس8915

ومررع ر منررا  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

قنابر بالصر و حمدي ير  ر  لقفرببمنطق  لم  طني وممفلكا 

تمررا لمرر  طني مرر عررد وجرر حإسفشرروا إلررىأ ىمررا لعنق  يرر 

وللو  ممفلكالوفمع رعوفو  ف   منا لوفلدم  

صعدةم2018مارس9015

وممفلكررا منررا  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

إلرررىأ ىمرررا لعنق  يررر بالقنابررر صرررعدةمدينررر  ررر  لمررر  طني 

و لنسرام ألطورا مر أغلربوف لم  طني م عد وج حإسفشوا 

تما لدم   منا لوف وللو  ممفلكالوف

 لحديدةم2018مارس9115

 مردخب  بر مبنرىيسرفود  لسرع    ألم يكر  لعردو  طي   

وفبين لم  طني م عد وج حإسفشوا إلىأ ىماب  محيم 

وللورر   لممفلكررا  ومورر   عررد  مرر   لب  برر لرردم  تمرراأطوررا 

 لم  ش 

 لحديدةم2018مارس9215

أ رردأسرر ةمنررع يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

سفشروا إإلرىأ ىما لفحيفامدي ي    لبقع بمنطق  لم  طني 

وف بينوف أطوا  ومسام تما لدم  منعلأس لهأ    م عد وج ح

 لمسفود  وللو  ممفلكالوف

 لحديدةم2020مارس9315

كرا وممفلمنرا  يسرفود    لسع    ألم يك  لعدو  م لع  

بالقررررف ئف لحررررال مدي يرررر  رررر  لخمسرررري بشررررار  لمرررر  طني 

  وجر ح عردإسفشروا و السلح   لثقيل  و لمف سرط  مرا أ ى إلرى 

الوفم   لم  طني  بينوف أطوا  تما لدم   منا لوف وللو  ممفلك

صعدةم2022مارس9415

منررا  يسررفود    لسررع    ألم يكرر  لعرردو  وجرري طيرر   

نبره و   مدي ير  مبا فوممفلكا   لم  طني     مدي ي  ومع ر 

ف سرط  و   مدي ي  بالص  ري  و لقف ئف و السلح   لثقيلر  و لم

ا وج ح عد  م   لم  طني  بينوف أطورا  تمرإسفشوا ما أ ى إلى 

لدم   منا لوف و  ف    مع رعوف وللو  ممفلكالوف

 لحديدةم2017مارس9516

" جلبرر "طيرر     لعرردو    ألم يكرر   لسررع    يسررفود   ررارب 

 ر  على س      لحديدة وهرف أل ار  تبي ة لحم  عد  تبي  م  

وجرررر ح عررررد  مرررر  إسفشرررروا طرررر يقوف للسرررر     مررررا أ ى إلررررى 

   لمواج ي  معظموف م   ألطوا  و لنسام تما لدم   لقارب وللو

 لممفلكا 

م2016مارس 9616
صعدة

 ال  طي     لعدو    ألم يك   لسع    يسفود  مبام  مصنع خ

  مر  وج ح عدإسفشوا لصناع   لب سفيد بالمدين  ما أ ى إلى 

 لمررر  طني  تمرررا لررردم   مبرررام   لمصرررنع و  ف  ررر  محف يالررره 

و لسيار   وللو   لممفلكا 
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 لحديدةم2017مارس9716

 يحمرر  رراربي يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

إلرىأ ىما لدريوم مدي ي سا  على لصيا ي م مجم ع 

 وللور ر  ربوفلردم  تمرا لصريا ي مر عد وج حإسفشوا 

ممفلكالوف

 لحديدةم2017مارس9816

كرا وممفلسريار  يسرفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

  لسررا ل لط يرر علررىغف ئيرر مرر   لحمرر ومررا    لمسررا  ي 

 إسفشررواإلررىأ ىمررا لفحيفرراومدي يرر  لخ خرر مدي يرر مررابي 

تمررا   ف  رر  سرريارلوف ومررا  لوف  لمرر  طني مرر عررد وجرر ح

وباائعوف وللو  ممفلكالوف

 لحديدةم2018مارس9916

دأل رمارير  ر جر يسرفود  لسرع    ألم يك  لعدو  طي   

مرا لج   ر مدي ير  ر  لعرام لخر علرى لمسرا  ي  لم  طني 

مرر  علررى مفنوررا تمررا لرردم    لدر جرر  وللورر  إسفشرروا إلررىأ ى

 لممفلكا 

مأربم2018مارس10016

ومررع ر منررا  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

امرصر و حمدي ير  ر  جر  آ بمنطق  لم  طني وممفلكا 

عد  م   لم  طني  تما لدم   منا لوف و  ف   إصاب إلىأ ى

مع رعوف وللو  ممفلكالوف

 لحديدةم2019مارس10116

 مرع ريسرفود    لسرع    ألم يكر  لعدو  وم لع  طي   

   رر لع ويرر  يرر بمنطقرر  لنررا  ي وخيررام لمرر  طني وممفلكررا 

ا أ ى مدي ي   لم  وع  بالقف ئف و السلح   لثقيل  و لمف سط  م

مرا إلى إسفشوا  وج ح عد  م   لم  طني  بينوف أطوا  ومسام ت

  ف    مع رعوف وخياموف وللو  ممفلكالوف

صعدةم2016مارس10217

 رو لجسر لط  را يسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

لرى بي  مدي يا   لمحا ظ  وسيار    لم  طني  ما أ ى إ ل  بط 

وجررر ح عرررد  مررر   لمررر  طني  تمرررا لررردم    لط  رررا  إسفشررروا 

و لجس ر و  ف    سيارلوف وللو  ممفلكالوف

صعدةم2016مارس10317

منررا  يسررفود    لسررع    ألم يكرر  لعرردو  وجرري طيرر   

ومحطررا وسرريار  ومحرر  ومسفشررويا ومررد رسومسرراجد

 ي مدي   لم  طني وممفلكا ومع ر  لمياوومشاريع ل    

إلرى ىأمرا لثقيلر و السلح و لقناب بالص  ري  لحدو ي شد 

تمرررا لررردم   منرررا لوف  لمررر  طني مررر عرررد وجررر حإسفشررروا 

ومسرررراجدهف ومد رسرررروف ومسفشررررويالوف ومح لوررررف  لفجاريرررر  

ومشرراريع  لميرراو و  ف  رر  سرريار لوف ومحطررا   ل  رر   وللورر 

 لممفلكا 

صعدةم2016مارس10417

ومسرراجد منررا  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

لرب وسيار   وممفلكا   لم  طني  بمنطق  علب ومبرام  منورف ع

وجر ح عرد  مر  إسفشروا ما أ ى إلرى با ف لحدو      مدي ي  

 لمررر  طني  تمرررا لررردم   منرررا لوف ومسررراجدهف ومبرررام   لمنورررف 

و  ف    سيار    لم  طني  وللو  ممفلكالوف
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صعدةم2017مارس 10517

 ةأسومنع معرع يسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

إلررىأ ىمررامجررعمدي يرر  رر  لجعملرر بمنطقرر  لمرر  طني أ ررد

تمرراومسرامأطوررا بيرنوفأسر لهأ رر   مر عررد وجر حإسفشروا 

فممفلكالووللو معرعفوفو  ف    لمسفود منعلوفلدم 

صعدةم2018مارس10617

أ رردأسرر ةمنررع يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

وا إسفشرإلرىأ ىمرابرا فمدي ير    لح  بمنطق  لم  طني 

منرعلوفلردم تمراومسرامأطورا بينوف لم  طني م عد وج ح

ممفلكالوفوللو  لمسفود 

صعدةم2018مارس10717

أ رردأسرر ةمنررع يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

إلررىأ ىمرراسررحارمدي يرر  رر  لصرريو   بمنطقرر  لمرر  طني 

دم لرتماومسامأطوا بينوف لم  طني م عد وج حإسفشوا 

 لمسفود  وللو  ممفلكالوفمنعلوف

 لج  م2019مارس10817

 منررا يسررفود    لسررع    ألم يكرر  لعرردو  وم لع رر طيرر   

مدي يرر  رر  لمرر  طني وممفلكررا ومنررا  "  لكرر ر آ " أسرر ة

ف سرط  و لم لثقيلر و السرلح و لقرف ئفبالص  ري  لشعفخب 

وج ح عد  م  أ ر    أسر لوف بيرنوف أطورا إسفشوا ما أ ى إلى 

ومسام تما لدم   منا لوف وللو  ممفلكالوف

صعدةم2022مارس10917

ومررع ر منررا  يسررفود    لسررع    ألم يكرر  لعرردو  جرري 

 لمررر  طني   ررر  مدي يررر  شرررد   لحدو يررر  بالصررر  ري وممفلكرررا 

  وجر ح عردإسفشروا و السلح   لثقيل  و لمف سرط  مرا أ ى إلرى 

مررر   لمررر  طني  بيرررنوف أطورررا  تمرررا لررردم   منرررا لوف و  ف  ررر  

مع رعوف وللو  ممفلكالوف

صعدةم2022مارس11017

ومررع ر منررا  يسررفود    لسررع    ألم يكرر  لعرردو  جرري 

يرر  لحدو منبررهمدي يرر  رر  ل  رر بمنطقرر  لمرر  طني وممفلكررا 

وا إسفشررإلررىأ ىمرراو لمف سررط  لثقيلرر و السررلح بالصرر  ري 

ه  ار روموراج ي ومسامأطوا بينوف لم  طني م عد وج ح

تما لدم   منا لوف و  ف    مع رعوف وللو  ممفلكالوف

 لحديدةم2022مارس11217

ر  وسريامنرا  يسرفود    لسرع    ألم يك  لعدو  م لع  

إلرررىأ ىمرررابالمدينررر 16تيلررر بمنطقررر  لمررر  طني وممفلكرررا 

وج ح عد  م   لمر  طني  بيرنوف أطورا  ومسرام ومرنوفإسفشوا 

عررد  مررر  إموجررارجرر  م " محمررد علرر  ه يسررر  " أسرر ة  لعا رر  

مخلوررررا   لعرررردو   تمررررا لرررردم   منررررا لوف و  ف  رررر  سرررريارلوف 

و اط  لوف وللو  ممفلكالوف

صنعامم2016مارس11318

وسرريار  منررا  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

وممفلكررا   لمرر  طني  بمنطقرر   لنورردي  وجبرر  مقررف ومبررام    ر

وجررر ح عرررد  مررر  إسفشررروا  ل ئاسررر  بالعاصرررم  مرررا أ ى إلرررى 

 لمررر  طني  تمرررا لررردم   منرررا لوف و  ف  ررر  سررريار لوف وللوررر  

ممفلكالوف
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لععم2017مارس11418

أ رررردسرررريارةيسررررفود  لسررررع    ألم يكرررر  لعرررردو  طيرررر   

مرر عرر  لوفأثنرراممرر  طني مرر عررد لحمرر تامرر  لمرر  طني 

تر  إسفشواإلىأ ىمامقبن مدي ي    لب حبمنطق مو جا 

  ف    سيارلوف وللو  ممفلكالوفتمامفنواعلىم 

لععم2018مارس11518

ا وممفلكرسريار  يسرفود  لسرع    ألم يكر  لعدو  طي   

ماظ  لمحا مدي يا بي  ل  بط و لجس رو لط  ا  لم  طني 

 لم  طني  تما لدم    لط  ا م عد وج حإسفشوا إلىأ ى

و لجس ر و  ف     لسيار   وللو   لممفلكا 

لععم2018مارس11618

كرا وممفلمنرا  يسرفود    لسع    ألم يك  لعدو  م لع  

مجمرع لومبرام  لمر   مصب مدي ي   أبع بمنطق  لم  طني 

لح   لصرناع   لفرابع لمجم عر  هائر  سرعيد أمعرف بالقرف ئف و السرر

وجررر ح عرررد  مررر  إسفشررروا  لثقيلررر  و لمف سرررط  مرررا أ ى إلرررى 

 لمرر  طني  بيررنوف أطوررا  ومسررام تمررا لرردم   منررا لوف ومبررام  

 لمصنع وللو   لممفلكا 

لععم2021مارس11718

   طي    وم لع ر   لعردو    ألم يكر   لسرع    يسرفود    منرا

ف ئف بالقرخردي وممفلكا   لم  طني  بق ي   لد رد ح  ر  مدي ير  

وا إسفشررو السررلح   لثقيلرر  و لمف سررط  و لقناصرر  مررا أ ى إلررى 

وجرر ح عررد  مرر   لمرر  طني  بيررنوف أطوررا  ومسررام تمررا لرردم   

منا لوف وللو  ممفلكالوف

إبم2016مارس11819

ا وممفلكرسريار  يسرفود  لسرع    ألم يكر  لعدو  طي   

 ر لعرعوصرنعاممحا ظف بي  ل  ب  لسيام وجس  لم  طني 

 لمر  طني مر عرد وجر حإسفشوا إلىأ ىما لسيام مدي ي 

 لممفلكا وللو  لسيار  و  ف    لجس لدم تما

صعدةم2017مارس11919

وممفلكررا مررع ر يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

إلرررىأ ىمرررابرررا فمدي يررر  ررر عسررر  آ بمنطقررر  لمررر  طني 

  ف  رر تمرراأطوررا بيررنوف لمرر  طني مرر عررد وجرر حإسفشرروا 

ممفلكالوفوللو مع رعوف

 لحديدةم2017مارس12019

ا ي  لصريأ رد اربيسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

مدي يررر أبنررراممررر بحررراري 10مفنرررهعلرررىتب يررر جعيررر ة ررر 

جثرثوفعلرى لعثر رولرفجميرا سفشروا هفإلرىأ ىمرا لج    

 لبح  تما   ف    اربوف وللو  ممفلكالوفع ض

 لحديدةم2019مارس12119

كرا وممفلمنرا  يسرفود    لسع    ألم يك  لعدو  م لع  

 لثقيلرررر و السررررلح بالقررررف ئف لمدينرررر أ يررررام رررر  لمرررر  طني 

وجرر ح عررد  مرر   لمرر  طني  إسفشرروا إلررىأ ىمرراو لمف سررط 

ممفلكالوفبينوف أطوا  ومسام تما لدم   منا لوف وللو  
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لععم2021مارس12219

أسررر ةمنرررع يسرررفود    لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  م لع ررر 

    عم ر لسكاري  بق ي "  لعام  عبد ل   دثاب "  لم  ط 

أ ى إلى مدي ي   يوا  بالقف ئف و السلح   لثقيل  و لمف سط  ما

وج ح عرد  مر  أ ر    أسر له بيرنوف أطورا  ومسرام تمراإسفشوا 

لدم  منعلوف  لمسفود  وللو  ممفلكالوف

صعدةم2022مارس12319

 لعرردو    ألم يكرر   لسررع    يسررفود  منررا   ومررع ر  م لع رر 

 يرر   رر  مدي يرر  منبرره  لحدو ل  رر وممفلكرا   لمرر  طني  بمنطقرر  

ق  ير     مدي ي  مجع بالص  ري  و لقنابر   لعن لجعمل ومنطق  

ي  وج ح عد  م   لم  طنإسفشوا و السلح   لثقيل  ما أ ى إلى 

بيررنوف مسررام و  ار رره تمررا لرردم   منررا لوف و  ف  رر  مررع رعوف 

وللو  ممفلكالوف

صعدةم2016مارس12420

وسرريار  منررا  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

  حرمدي ير  ر  لشرعبا بمنطق  لم  طني وممفلكا ومع ر 

إلرررىأ ىمرررا لثقيلررر و السرررلح و لقنابررر بالصررر  ري  لحدو يررر 

لررردم   منرررا لوف تمرررا لمررر  طني مررر عرررد وجررر حإسفشررروا 

و  ف    سيار لوف ومع رعوف وللو  ممفلكالوف

صعدةم2017مارس12520

  رررردسرررريارةيسررررفود  لسررررع    ألم يكرررر  لعرررردو  طيرررر   

مجرع مدي ير  مغباربمنطق  لغف ئي بالم   محمله لم  طني 

ط يقوا  لرى مدي ير  غمر  مرا أ ى إلرى إسفشروا  وجر ح   تام 

عد  م   لم  طني  تما   ف    سيارلوف وللو  ممفلكالوف

صعدةم2017مارس12620

  رردأسرر ةمنررع يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

ىأ مرامجرعمدي ير  ر  لحبكر بمنطقر  ل  ر  لبردو لم  طني 

تماومسامأطوا بينوفأس لهأ    م عد وج حإسفشوا إلى

مررر عرررد وموررر  ممفلكرررالوفوللوررر  لمسرررفود منرررعلوفلررردم 

 لم  ش 

صعدةم2018مارس12720

ط  لم  أس ةمنع يسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

بالصرر  ري صررعدةمدينرر  رر  لمخررع بمنطقرر " تععرر  خالررد" 

أ رر   مرر عررد وجرر حإسفشرروا إلررىأ ىمررا لعنق  يرر و لقنابرر 

ولار ر  منرا    لمر  طني  لمسرفود منعلوفلدم تماأس له

 لمجاورة لمكا   لقصف وللو  ممفلكالوف

صعدةم2019مارس12820

آ ق بمنطمياو واريسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

مر عرد وجر حإسفشروا إلرىأ ىماسحارمدي ي    لعام  

 لم  طني  تما لدم   وار  لمياو وللو   لممفلكا 

 لج  م2016مارس12921

ومحرر  منررا  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

إلررىأ ىمررا إلثنرري سرر  وسرر  لمرر  طني وممفلكررا وسرريار  

منرررا لوفلررردم  تمرررا لمررر  طني مررر عرررد وجررر حإسفشررروا 

باررررائعوف وسرررريار لوف وللورررر و  ف  رررر  لفجاريرررر ومح لوررررف

ى ممفلكالوف و  ف    مرا لفي    رد ها لحمر  غرا  منعلر  و ألخر 

غف ئي م    
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صعدةم2017مارس13021

ومررع ر منررا  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

نابر  مر   لمحا ظر  بالق لغ بي  ألط      لم  طني وممفلكا 

وف وج ح عد  مر   لمر  طني  بيرنإسفشوا  لعنق  ي  ما أ ى إلى 

أطوررا  ومسررام تمررا لرردم   منررا لوف و  ف  رر  مررع رعوف وللورر  

ممفلكالوف

صنعامم2018مارس13121

يسررررفود  سرررريارة   ررررد  لسررررع    ألم يكرررر  لعرررردو  طيرررر   

ورف  لم  طني   لبدو محمله بالحطب بمنطق  مس رة  ر  مدي ير  م

وجرر ح عررد  مرر   لمرر  طني  بيررنوف أطوررا  إسفشرروا مررا أ ى إلررى 

ومسام تما   ف    سيارلوف وللو  ممفلكالوف

 لحديدةم2021مارس13221

 لعرردو    ألم يكرر   لسررع    يسررفود  صرر  مع ومطررا   طيرر   

  بمينرام  لغ    لفرابع للشر ت   ليمنير   لدولير  للصرناعا   لغف ئير

وجرر ح عررد  مرر   لمرر  وي  تمررا إسفشرروا  لصررليف مررا أ ى إلررى 

لدم   ص  مع ومطا    لغ   وللو   لممفلكا 

عم   م2021مارس13321

ع لاب و ج معرع يسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

مراخمر مدي ي   عام ولدبمنطق "  لجحدم  ود" للم  ط 

 لمعرع لدم  تما لم  طني م عد وج حإسفشوا إلىأ ى

 لدو ج م عد ومو   لممفلكا وللو 

لحجم2016مارس13422

  م لع رر   لعرردو    ألم يكرر   لسررع    مرر   لقاعرردة و لفكويرر يي

 ى إلرى يسفود    مبنى  لمجمع  لقارائ  بالقنابر   لموخخر  مرا أ

وج ح عد  مر   لمر  طني  تمرا لردم   مبرام   لمجمرع إسفشوا 

و  ف     لسيار   وللو   لممفلكا 

صنعامم2016مارس13522

وسرريار  منررا  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

ا لحورررمعسرررك ومبرررام  لنوررردي بمنطقررر  لمررر  طني وممفلكرررا 

تمررا لمرر  طني مرر عررد وجرر حإسفشرروا إلررىأ ىمررابالعاصررم 

ممفلكالوفوللو سيار لوفو  ف   منا لوفلدم  

صنعامم2018مارس13622

وسرريار  منررا  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

مرابالعاصرم ذهبرا  ر  ر  لعا ر مصرنع لم  طني وممفلكا 

منرا لوفلردم  تما لم  طني م عد وج حإسفشوا إلىأ ى

ممفلكالوفوللو سيار لوفو  ف   

صعدةم2018مارس13722

ط  لم  أس ةمنع يسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

إلىىأ ماغم مدي ي    لسنفي بمنطق " جاب سالفل ت " 

تمرراومسررامأطوررا بيررنوف لمرر  طني مرر عررد وجرر حإسفشرروا 

22 لمعرع  ومو    لدو ج  وللو   لممفلكا لدم  
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 لج  م2022مارس13822

وخيررراممنرررا  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

أ ىما لمصل بمدي ي   م  ابمنطق  ل    لبدووسيار  

مرا  لم  طني  بيرنوف أطورا  ومسرام تم عد وج حإسفشوا إلى

وف لدم   منا لوف و  ف  ر  خيراموف وسريار لوف وللور  ممفلكرال

ومو   عد  م   لم  ش 

صنعامم2016مارس13923

ا وممفلكرسريار  يسرفود  لسرع    ألم يكر  لعدو  طي   

شرررع بمدي يررر بررري  لررر  ب  لرررف  لسرررايل وجسررر  لمررر  طني 

  ما أ ى إلى إسفشوا  وج ح عد  م   لمر  طني لقديم وصنعام

تما لدم   لجس  و  ف     لسيار   وللو   لممفلكا 

 لحديدةم2016مارس14023

أ رردأسرر ةمنررع يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

شوا إسفما أ ى إلى  لحجيل مدي ي   عبا بمنطق  لم  طني 

لوف وج ح عد  م  أ     أس له بينوف أطوا  ومسام تما لدم  منع

 لمسفود  وللو  ممفلكالوف

صعدةم2017مارس14123

ط  لم  أس ةمنع يسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

 رر  مدي يرر  مجررع مررا أ ى إلررى إسفشرروا  وجرر ح "  لبجرر ةعلر " 

عررد  مرر  أ رر    أسرر له بيررنوف أطوررا  ومسررام تمررا لرردم  منررعلوف 

 لمسفود  وللو  ممفلكالوف

صعدةم2018مارس14223

ومررع ر منررا  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

ومنطقررر   لط يلررر   ررر   لحمرررع  وممفلكرررا   لمررر  طني  بمنطقررر  

ح عد  وج إسفشوا مدي ي  سحار بالقناب   لعنق  ي  ما أ ى إلى 

 ر  م   لم  طني  بينوف أطوا  ومسام تما لدم   منا لوف و  ف 

مع رعوف وللو  ممفلكالوف

صعدةم2018مارس14323

وممفلكررا مررع ر يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

ىإلرأ ىما لحدو ي ر  حمدي ي    لعر ع ومبنى لم  طني 

 لعر عرر مبنررىلرردم تمررا لمرر  طني مرر عررد وجرر حإسفشرروا 

 لمع ر  وللو   لممفلكا و  ف   

 لحديدةم2018مارس14423

ط  لم  أس ةمنع يسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

ا إسفشرروإلرىأ ىمرا لج   ر مدي ير  ر " باشراعلر سرعيد" 

وف ومسام تما لدم  منعلأطوا بينوفأس لهأ    م عد وج ح

 لمسفود  وللو  ممفلكالوف ومو   عد  م   لم  ش 

صعدةم2016مارس14524

ومررع ر منررا  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

 لحدو يرررر برررا فمدي يررر  رررر  لمررر  طني وممفلكرررا وسررريار  

وج حا إسفشوإلىأ ىما لثقيل و السلح و لقناب بالص  ري 

مرر   لمرر  طني  تمررا لرردم   منررا لوف و  ف  رر  مررع رعوف عررد 

ممفلكالوفوسيار لوف وللو  
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صعدةم2017مارس14624

ومرررع ر منرررا  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

   لمح مر   لعنق  يبالقناب سا ي مدي ي    لم  طني وممفلكا 

 وليا ما أ ى إلى إسفشوا  وجر ح عرد  مر   لمر  طني  تمرا لردم   

منا لوف و  ف    مع رعوف وللو  ممفلكالوف

صعدةم2017مارس14724

ومحررر  منرررا  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

عدة  لم  طني  وس  س   شعب     مدينر  صروممفلكا وسيار  

ما أ ى إلى إسفشروا  وجر ح عرد  مر   لمر  طني  بيرنوف أطورا  تمرا 

 لوف لدم   منا لوف ومح لوف  لفجاري  و  ف    بارائعوف وسريار

وللو  ممفلكالوف ولا ر  مسجد  لس   وللو   لممفلكا 

 لحديدةم2018مارس 14824

آ " أسرر ةمعرعرر يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

إلرررىأ ىمرررا لوقيررر بيررر مدي يررر  ررر  لج وبرررهبمنطقررر " شررر يف

    ف تماومسامأطوا بينوف لم  طني م عد وج حإسفشوا 

ممفلكالوفوللو معرعفوف

 لحديدةم2018مارس14924

ي  لمر  طن  ردسريارةيسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

شروا إسفإلرىأ ىمرا لفحيفامدي ي    لمجيلسبمنطق ومعرع 

لوفسيار  ف   تماومسامأطوا بينوف لم  طني م عد وج ح

ممفلكالوفوللو ومعرعفوف

صعدةم2022مارس15024

منرررا  يسرررفود    لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  وجررري طيررر   

بالصررر  ري  لحدو يررر  لمررردي يا  لمررر  طني وممفلكرررا ومرررع ر 

 مرعرد وجر حإسفشروا إلىأ ىماو لمف سط  لثقيل و السلح 

لررردم  تمرررا  ار رررهوموررراج ي ومسرررامأطورررا بيرررنوف لمررر  طني 

وللو  ممفلكالوفمع رعوفو  ف   منا لوف

عم   م2016مارس15125

 لمر  ط أسر ةمنرع يسرفود  لسرع    ألم يكر  لعدو  طي   

م ومبرا لمر  طني وممفلكرا وسيار  ومساجد"  لدوس  يحيى

ىإلررأ ىمرراصرر يفبنرر مدي يرر  رر  رريسبنرر بمنطقرر  ألمرر إ  رة

  ومسام تما لدم أطوا بينوف لم  طني م عد وج حإسفشوا 

  منا لوف ومساجدهف ومبام  إ  رة  ألم  و  ف     لسيار   وللور

 لممفلكا 

 لحديدةم2016مارس15225

أ ررردأسررر ةمنرررع يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

     وج ح عد  م  أإسفشوا إلىأ ىما لعبيً بمنطق  لم  طني 

  أسرر له بيررنوف أطوررا  ومسررام تمررا لرردم  منررعلوف  لمسررفود  وللورر

ممفلكالوف ومو   عد  م   لم  ش 

مأربم2016مارس15325

ومسررراجدمنرررا  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

مدي ي   لم  طني  و لبنى  لفحفي  و لخدمي    وممفلكا وسيار  

وج ح إسفشوا ص و ح بالص  ري  و لقناب   لعنق  ي  ما أ ى إلى 

  عد  م   لم  طني  تما لدم   منا لوف ومساجدهف و لبنرى  لفحفير

و لخدمي  و  ف    سيار لوف وللو  ممفلكالوف
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لععم2016مارس 15425

"  لم  ط أس ةمنع يسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   
أ ىما بش جب مدي ي   لبيشعهبق ي "  لدرغاممحمد ك  

مراتومسرامأطورا بيرنوفأسر لهأ    م عد وج حإسفشوا إلى

ممفلكالوفوللو  لمسفود منعلوفلدم 

صعدةم2017مارس15525

أ ررردأسررر ةمنرررع يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

إسفشرروا إلررىأ ىمررامجررعمدي يرر  رر  ل ترر بمنطقرر  لمرر  طني 

منرعلوفلردم تمراومسرامأطورا بيرنوفأس لهأ    م عد وج ح

ممفلكالواوللو  لمسفود 

صعدةم2019مارس15625

ب ب  أمامو   محط يسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

ىإلررأ ىمرراتفررا مدي يرر  رر شررعب سرر  وسرر تفررا مسفشرروى

ى لمسفشرومبرام لردم  تمرا لمر  طني مر عد وج حإسفشوا 

 ل     و لسيار   وللو   لممفلكا محط و  ف   

صنعامم2015مارس15726

وسررريار  منرررا  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

 لكبوايج يم بأو صنعام لعاصن أ يام   لم  طني وممفلكا 

لردم  تما لم  طني م عد وج حإسفشوا إلىأ ىما لعدو  

و  ف    سيار لوف وللو  ممفلكالوفمنا لوف

 لج  م2017مارس15826

أ ررردأسررر ةمنرررع يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

مر عرد وج حإسفشوا إلىأ ىما لمطم مدي ي    لم  طني 

للو  لدم  منعلوف  لمسفود  وتماومسامأطوا بينوفأس لهأ    

ممفلكالوف ومو   عد  م   لم  ش 

صعدةم2018مارس15926

أ ررردأسررر ةمنرررع يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

مر عرد وجر حإسفشروا إلرىأ ىمرامجرعمدي ير  ر  لم  طني 

للو و لمسفود منعلوفلدم تماومسامأطوا بينوف ألس ةأ    

ممفلكالوف

صعدةم2022مارس16026

  وسريارو   محط يسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

مرررر عررررد وجرررر حإسفشرررروا إلررررىأ ىمررررا لمرررر  طني وممفلكررررا 

كا  لممفلوللو  ل    ومحط سيار لوف  ف   تما لم  طني 

صنعامم2022مارس16126

 رر  سأسرر منررا  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

أ ىمام بالعاص لسبعي مدي ي   للفأمينا  لعام  لويئ مبام 

تمرراومسررامأطوررا بيررنوفعرر  ئلوفمرر عررد وجرر حإسفشرروا إلررى

 لممفلكا وللو  لمنا  لدم  
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 لحديدةم2022مارس16226

ا  لغررلفعبئرر محطرر يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

مر عرد وجر حإسفشروا إلىأ ىما لقناوصمدي ي    لمنعل 

 لممفلكا وللو  لمحط   ف   تما لم  طني 

 لحديدةم2022مارس 16326

وهنررراج مبرررام يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

وا إسفشرإلرىأ ىمرابالمدينر ي لير سربع  ر  ر طبر مسف   

وللورر و لونرراج  لمبررام لرردم  تمررا لمرر  طني مرر عررد وجرر ح

 لممفلكا 

 لحديدةم2022مارس16426

 لكو بررراممحطررا يسررفود  لسرررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

ىأ مرا لحديردةمينرام ر  لرنو شر ت وممفلكرا  ل    وخع ما 

محطررا   ف  رر تمررا لمرر  طني مرر عررد وجرر حإسفشرروا إلررى

 لممفلكا وللو  ل    وخع ما  لكو بام

صنعامم2015مارس16527

48مسفشروىمبرام يسرفود  لسرع    ألم يكر  لعردو  طي   

 و لم  طني لم ضىم عد وج حإسفشوا إلىأ ىمابالعاصم 

اورة لمجر لمر  طني منا  ولا ر  لمسفشوىمبام لدم  تما

ممفلكالوفوللو  لقصفلمكا 

صعدةم2015مارس16627

ومحررر  منرررا  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

فرا تمدي ير  ر  لبقرعس  وس  لم  طني وممفلكا وسيار  

امومسرأطوا بينوف لم  طني م عد وج حإسفشوا إلىأ ىما

باررررائعوفو  ف  رررر  لفجاريرررر ومح لوررررفمنررررا لوفلرررردم  تمررررا

وسيار لوف وللو  ممفلكالوف

مأربم2016مارس16727

أسر ةومنرع معرعر يسرفود  لسرع    ألم يك  لعدو  طي   

 عدوج حإسفشوا إلىأ ىماص و حمدي ي    لم  طني أ د

 لمسرفود منرعلوفلردم تمراومسرامأطورا بيرنوفأس لهأ    م 

ممفلكالوفوللو معرعفوفو  ف   

صعدةم2018مارس16827

  لم  طنيأ دمعرع يسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

إلررىأ ىمررا لصررو  ممدي يرر  رر عمررارآ بمنطقرر ميرراوو وررار

وللور و لمعرعر  لحورارتمرا لمر  طني مر عرد وج حإسفشوا 

 لممفلكا 

 لحديدةم2020مارس16927

  ط  لم س ةمنع يسفود    لسع    ألم يك  لعدو  م لع  

 ي مدي   لث ثي بشار  لعه ربح " مقب   مدمحمدعا  " 

فشروا إسإلىأ ىماو لمف سط  لثقيل و السلح بالقف ئف لحال 

أطورا  ومسرام تمرا لردم  منرعلوفبيرنوفأس لهأ    م عد وج ح

 لمسررفود  ولارر ر  منررا    لمرر  طني   لمجرراورة لمكررا   لقصررف 

ممفلكالوفوللو  
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 لحديدةم2022مارس17027

 لم ترررعمبرررام يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

ك م     لصيا   ألساسي   لثام ي  بق ي  ممدرس ومبام  لصح 

وجر ح عرد  مر   لمر  طني  إسفشروا جعي ة تم    مرا أ ى إلرى 

تما لدم   مبام   لم تع و لمدرس  وللو   لممفلكا 

 ج م2015مارس17128

 لمرررعر مخررريفيسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

وا إسفشرإلىأ ىما  ضمدي ي    لمعر بمنطق للنا  ي 

  ف  رر تمرراومسررامأطوررا بيررنوف لمرر  طني مرر عررد وجرر ح

ممفلكالوفوللو وسيار لوفمخيمالوف

صعدةم2015مارس 17228

 لغرررا خع مرررا يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

دةصرعبمدينر  لم ترع  لسرج ومبنى لكو بامومحط  لمنعل 

أطوررا بيررنوف لمرر  طني مرر عررد وجرر حإسفشرروا إلررىأ ىمررا

و  ف  رر  لكو بررامومحطرر  لسررج مبررام لرردم  تمرراومسررام

مفلكا   لم  طني موللو  ل    خع ما 

لععم2015مارس17329

ت وشر  لغا محط يسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

مرر عررد وجرر حإسفشرروا إلررىأ ىمررا لمخرراومينررام لكو بررام

 لغررا محطرر و  ف  رر و لمينررام لشرر ت لرردم  تمررا لمرر  طني 

 لممفلكا وللو 

لععم2016مارس17429

ت شرر يسررفود    لسررع    ألم يكرر  لعرردو  وم لع رر طيرر   

ىأ مرا لنر رمدينر  ر  لسرفي بشرار و لجسر رللط   آلما 

محف يررا لرردم  تمررا لمرر  طني مرر عررد وجرر حإسفشرروا إلررى

ممفلكالواوللو معد لواو  ف    لش ت 

لععم2016مارس17529

وسرريار  منررا  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

 رر  لمرر  طني وممفلكررا  لفجاريرر و لمحرر  للرردو ج ومررع ر 

 لمر  طني مر عرد وج حإسفشوا إلىأ ىمالععمدين مدخ 

 لفجاريرر ومح لوررفمنررا لوفلرردم  تمرراومسررامأطوررا بيررنوف

سيار لوف ومع رعوف وللو  ممفلكالوفو  ف   

صعدةم2016مارس17629

وسرريار  منررا  يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

 لحدو يرررر شررررد مدي يرررر  رررر  لمرررر  طني وممفلكررررا ومررررع ر 

ا إسفشرررو ى إلرررى أمرررا لثقيلررر و السرررلح و لقنابررر بالصررر  ري 

وجرر ح عررد  مرر   لمرر  طني  بيررنوف أطوررا  ومسررام تمررا لرردم   

منا لوف و  ف    سيار لوف ومع رعوف وللو  ممفلكالوف

 ج م2015مارس17728

 لمرررعر مخررريفيسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

وا إسفشرإلىأ ىما  ضمدي ي    لمعر بمنطق للنا  ي 

  ف  رر تمرراومسررامأطوررا بيررنوف لمرر  طني مرر عررد وجرر ح

ممفلكالوفوللو وسيار لوفمخيمالوف
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صعدةم2017مارس17829

ط  لم  أس ةمنع يسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

مرا أ ى برا فبمنطقر  وينري   ر  مدي ير  " د مورد  خطر و محم" 

وج ح عد  مر  أ ر    أسر له معظمورف مر   ألطورا  إسفشوا إلى 

و لنسام تما لدم  منعلوف  لمسفود  وللو  ممفلكالوف

صعدةم2018مارس17929

لسررع    يسررفود  منررا   وممفلكررا   ألم يكرر  لعرردو  طيرر   

 ى بمدين  صرعدة مرا أ لمال    لم  طني   لمومشي      ارة 

مرا وج ح عد  م   لم  طني  بينوف أطورا  ومسرام تإسفشوا إلى 

لدم   منا لوف وللو  ممفلكالوف

صعدةم2018مارس18029

ا   لعدو    ألم يك   لسع    يسرفود  سريار   وممفلكرطي   

أ ى آ   لش       مدين  صعدة  ثنام ع  لوف م   و    ا  مرا

وجرر ح عررد  مرر   لمرر  طني  معظموررف مرر   ألطوررا  إسفشرروا إلررى 

و لنسام تما   ف     لسيار   وللو   لممفلكا 

 لحديدةم2021مارس 18129

كرا وممفلمنرا  يسرفود    لسع    ألم يك  لعدو  م لع  

 لثقيلرررر و السررررلح بالقررررف ئف لشررررود م رررر  رررر  لمرررر  طني 

تمرا لمر  طني مر عرد وج حإسفشوا إلىأ ىماو لمف سط 

ممفلكالوفوللو منا لوفلدم  

صنعامم2015مارس18230

طيرر     لعرردو    ألم يكرر   لسررع    يسررفود  منررا   وسرريار  

د ا  وممفلكا   لم  طني  ومبرام   لكلير   لح بير  ومعسرك     لر

وج ح عد  مر إسفشوا  لج      عطا  بالعاصم  ما أ ى إلى 

 لمرررر  طني  تمررررا لرررردم   منررررا لوف ومبررررام   لكليرررر  و لمعسررررك  

و  ف     لسيار   وللو   لممفلكا 

 لحديدةم2015مارس18330

ابعر لمصرامعمبام يسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

مصررامع) لمحرردو ةو ألغفيرر  أللبررا لصررناعا  لمفحرردةلشرر ت 

مرر عررد وجرر حإسفشرروا إلررىأ ىمررابالمدينرر ( ثابرر إخرر   

لور ول لسيار  و  ف    لمصامعمبام لدم  تما لم  طني 

 لممفلكا 

 لحديدةم2015مارس18430

محملررر شرررا ن يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

علرىمر عرد وجر حإسفشروا إلرىأ ىمرا لمدينر   بالعبا  

 لممفلكا وللو  لشا ن   ف   تمامفنوا

لععم2016مارس18530

 منررا يسررفود    لسررع    ألم يكرر  لعرردو  وم لع رر طيرر   

أ ىمرابالمدينر سر  في لبر  ر  لم  طني وممفلكا وسيار  

منررا لوفلرردم  تمررا لمرر  طني مرر عررد وجرر حإسفشرروا إلررى

ممفلكالوفوللو سيار لوفو  ف   
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 ج م2016مارس18630

  ومحو نا  منا  يسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

إلرررىأ ىمرررا ررر ضمدي يررر  ررر  لمررر  طني وممفلكرررا وسرريار  

و نرا  وفمنرا لوفلردم  تمرا لمر  طني م عد وج حإسفشوا 

فلكالوفوف وسيار لوف وللو  ممباائعو  ف    لفجاري ومح لوف

ريم م2018مارس18730

أ ىما لمحا ظ مبنىيسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

 لمجمرعمبرام لردم  تمرا لم  طني م عد وج حإسفشوا إلى

 لممفلكا وللو 

صعدةم2018مارس18830

  ررردأسررر ةمنرررع يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

ا إسفشروإلرىأ ىمرا لظراه مدي ير  ر غا  ةبمنطق  لم  طني 

منرعلوفلردم تمراومسرامأطورا بينوف ألس ةأ    م عد وج ح

لوفممفلكاوللو  لمسفود 

صعدةم2018مارس18930

  ررردأسررر ةمنرررع يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

وا إسفشرإلرىأ ىمرا لظراه مدي ير    لحبي بمنطق  لم  طني 

منرعلوفلردم تمراومسرامأطورا بينوف ألس ةأ    م عد وج ح

لمسفود  وللو  ممفلكالوف 

صعدةم2018مارس19030

  ررردأسررر ةمنرررع يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

د لفب يرروث جررا  لشررا نا مرر وعررد  لمقرراشبمنطقرر  لمرر  طني 

بيرنوف ألسر ةأ ر   مر عرد وجر حإسفشروا إلرىأ ىمابالمدين 

 لفب يررردوث جرررا  لمسرررفود منرررعلوفلررردم تمررراومسرررامأطورررا 

ممفلكا  لوللو  لشا نا و  ف   

صعدةم2018مارس19130

ومرررع ر منرررا  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

إلرررىأ ىمرررار  حمدي يررر  ررر  لمررر  طني وممفلكرررا وسررريار  

 لردم تماومسامأطوا بينوف لم  طني م عد وج حإسفشوا 

  ف و  ف  ر  مرع رعوف وسريار لوف وللور  ممفلكرالوف ومور منرا لو

عد  م   لم  ش 

صعدةم2018مارس19230

  ررردأسررر ةمنرررع يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

إسفشرروا إلررىأ ىمررار  حمدي يرر  رر غمرراربمنطقرر  لمرر  طني 

ج ح عد  م  أ      ألس ة بينوف أطوا  ومسرام تمرا لردم  منرعلوفو

 لمسفود  وللو  ممفلكالوف

صنعامم2020مارس19330

 لخيررر   سرررطب  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

لررىإأ ىمررابالعاصررم  لح بيرر  لكليرر  رر  لو وسرري مررا  بونرراج 

ي  لع ب لخي  م عد ومو   لم  طني م عد وج حإسفشوا 

وهنراج  لخير   سرطب  لردم  تمراأخ ى عد  وج ح ألصيل 

 لممفلكا لي  وللو   لكومبام  لنا  
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لععم2020مارس19430

 سررفود  يعرراو و  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  وم لع رر طيرر   

ل  آل لمخبعوهناج ومبام  لم  طني وممفلكا وسيار  منا  

ط  ما أ ى قيل  و لمف س لثو السلح و لقف ئفبالص  ري بالمدين 

وجرر ح عررد  مرر   لمرر  طني  تمررا لرردم   منررا لوف إسفشرروا إلررى 

ومبام  وهناج   لمخبع و  ف     لسيار   وللو   لممفلكا 

 لحديدةم2020مارس19530

 ر  إللصراال مبنرىيسرفود  لسرع    ألم يكر  لعردو  طي   

   لمر  طني  تمرا مرعد وج حإسفشوا إلىأ ىماتم   جعي ة

لدم   مبام   اللصاال  وللو   لممفلكا 

 لحديدةم2020مارس19630

وسررريار  منرررا  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

 ىأمرا لحرال مدي ير  ر  لمنصر  بمدينر  لم  طني وممفلكا 

شرروا  وجرر ح عررد  مرر   لمرر  طني  تمررا لرردم   منررا لوف إسفإلررى

و  ف    سيار لوف وللو  ممفلكالوف

إبم2015مارس19731

وسررريار  منرررا  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

  ومررا  لنوطيرر  لمشررفقا لفعبئرر ومحطرر  لمرر  طني وممفلكررا 

مرر عررد وجرر حإسفشرروا إلررىأ ىمررايرر يفمدي يرر  رر لوررالابعرر 

و  ف  ررر منرررا لوفلررردم  تمررراومسرررامأطورررا بيرررنوف لمررر  طني 

لممفلكا  وللو  ل    ومحط سيار لوف

صعدةم2015مارس19831

أسرر ةمنررع يسررفود  لسررع    ألم يكرر  لعرردو  وجرري طيرر   

أ ىمرا يرد  مدي ي   ج   ب و   بمنطق " عيا "  لحاج

ا مرتومسرامأطورا بيرنوفأس لهأ    م عد وج حإسفشوا إلى

لدم  منعلوف  لمسفود  وللو  ممفلكالوف

صعدةم2016مارس19931

ومرررع ر منرررا  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

لقنابر بار  حمدي ير  ر صرياحبن بمنطق  لم  طني وممفلكا 

  وجرر ح عررد  مرر   لمرر  طني  تمررا إسفشررواإلررىأ ىمررا لعنق  يرر 

لدم   منا لوف و  ف    مع رعوف وللو  ممفلكالوف

لععم2016مارس20031

محملرررر سرررريارةيسررررفود  لسررررع    ألم يكرررر  لعرررردو  طيرررر   

إلررىأ ىمررامقبنرر مدي يرر  رر  الخلرر  سرر  وسرر بررالم  طني 

إسفشرروا  وجرر ح عرررد  مرر   لمرر  طني  بيرررنوف أطوررا  ومسررام تمرررا 

  ف    سيارلوف وللو  ممفلكالوف

إبم2016مارس20131

وسررريار  منرررا  يسرررفود  لسرررع    ألم يكررر  لعررردو  طيررر   

 ر  مدي ير  ير يف 55 للر  ممعسرك ومبام  لم  طني وممفلكا 

وجر ح عرد  مر   لمر  طني  تمرا لردم   منرا لوف إسفشروا ما أ ى 

ومبام   لمعسك  و  ف     لسيار   وللو   لممفلكا 
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صنعامم2017مارس20231

ط  لم  أس ةمنع يسفود  لسع    ألم يك  لعدو  طي   

  بنر  بمنطق  بير   ألتر    ر  مدي ير" وضاح عبد هللا صعف ة " 

وجرر ح عررد  مرر  أ رر    إسفشرروا  لحررار  بالعاصررم  مررا أ ى إلررى 

أسررر له بيرررنوف أطورررا  ومسرررام تمرررا لررردم  منرررعلوف  لمسرررفود  

ولارر ر  منررا    لمرر  طني   لمجرراورة لمكررا   لقصررف وللورر  

ممفلكالوف

صعدةم2017مارس20331

 مجم عريسرفود    لسرع    ألم يكر  لعردو  وجي طي   

آ بمنطقررر  لم  شررر ورعررر  لحطررربجمرررععلرررىلعمررر مسرررام

و السرررلح و لقرررف ئفبالصررر  ري  يرررد  مدي يررر  ررر  لجررر    

مررر عرررد موقررر تمرررا لنسرررامبعررر إصررراب إلرررىأ ىمرررا لثقيلررر 

و   لممفلكا ولل لم  ش 

صعدةم2018مارس20431

أ رردمنررع يسررفود  لسرع    ألم يكرر  لعرردو  وجرري طير   

مقيرر  رر  لمرر  طني مرر مجم عرر  يررهيمكرر تررا  لمرر  طني 

 ي  لط  دو سفود با فمدي ي    لمصا فبمنطق جماع 

امرلورا لمجراورةو لقر ىموسوا لمدي ي م تع لى لمؤ   لعام

 لمر  طني  تمرا لردم  منرا لوف مر عرد وج حإسفشوا إلىأ ى

و لجسرررر ر و لط  ررررا  و  ف  رررر  سرررريار    لمرررر  طني  وللورررر  

 لممفلكا 

31



–م 2022الــــــوضـــع الحقوقي لمنظمة انتصاف شهر مار  
ه1443شعبان 

32

أصاادرت منظمااة انتصاااف لحقااوق الماارأة والطفاال بيانااات أدانااة لجاارائم العاادوان بحااق النساااء

واألطفال

بيااان إدانااة . منظمااة انتصاااف لحقااوق الماارأة و الطفاال بشااأن اسااتمرار تحااالف العاادوان السااعودي / 1

انية فاي باالنتهاكات الفاضاحة لكافاة القاوانين والمعاهادات واالتفاقياات والبروتوكاوالت الدولياة واإلنسا
م2022/مار  /13اليمن  

بيان إدانة . فرض منظمة انتصاف لحقوق المرأة و الطفل بشأن استمرار تحالف العدوان السعودي في/ 2
م2022/مار /13الحصار واحتجاز و قرصنة سفن المشتقات النفطية 

بيان إدانة . شخصااً 81بأعاداممنظمة انتصاف لحقاوق المارأة و الطفال بشاأن قياام النظاام الساعودي / 3
م2022/مار /14بينهم يمنيين واسر ى حرب 

بيان إدانة منظمة انتصاف لحقوق المرأة و الطفل بشأن استمرار جرائم دول تحالف العدوان الس. عودي 4
م2022/مار /15بحق النساء بمحافظة صعدة 

بيان إدانة منظمة انتصاف لحقوق المرأة و الطفل بشأن استمرار جرائم دول تحالف العدوان الس. عودي 5
م2022/مار /19بحق نساء بمحافظة صعدة 

بيان إدانة منظمة انتصاف لحقوق المرأة و الطفل بشأن استمرار جرائم دول تحالف العدوان الس. عودي 6
م2022/مار /23بحق النساء بمحافظة الجوف 

بيان إدانة منظمة انتصاف لحقوق المرأة و الطفل بشأن استمرار جرائم دول تحالف العدوان الس. عودي 7
م2022/ مار  /27صنعاء –بأمانة العاصمة أالطفالبحق النساء و 

بيان إدانة منظمة انتصاف لحقوق المرأة و الطفل بشأن استمرار جرائم دول تحالف العدوان الس. عودي 8
م2022/مار /27في محافظة الحديدة أالطفالبحق  

بيان إدانة منظمة انتصاف لحقوق المرأة و الطفل بشأن استمرار جرائم دول تحالف العدوان الس. عودي 9
م2022/مار /31بحق األطفال في محافظة صعدة 

10. Entisaf Organization for Women and Children’s Rights condemns the 
continuation of the Saudi aggression coalition with flagrant violations of all 
international and humanitarian laws, treaties, conventions and protocols in 
Yemen, as the coalition of aggression is systematically targeting civilian 
objects and populated neighborhoods, and various components of vital 
infrastructure related to the lives of civilians ,…

11. Entisaf Organization for Women and Child Rights condemns the Saudi 
regime’s continuation of flagrant violations of all international and 
humanitarian laws, treaties, conventions and protocols by executing 81 
people from Qatif, Arabs and Muslims, including Yemenis and prisoners of 
war, on Saturday 12 March 2022 AD

12. Entesaf Organization for Women and Children’s Rights condemns the 
continued crimes of the countries of the USSaudi aggression against Yemeni 
women and children, as (8) citizens were killed and (4) wounded, including 
women and children, as a result of the aggression’s airstrikes on residential 
homes belonging to the General Authority for Insurance in Haddah area,…



13. Entesaf Organization for Women and Child Rights condemns the continued 
crimes of the countries of the USSaudi aggression against Yemeni children, as 
a boy was injured by the explosion of a cluster bomb from the remnants of 
the aggression in the city in 

14. Saada governorate, on Tuesday, March 29,

سااء أصدرت منظماة انتصااف لحقاوق المارأة والطفال تقاارير حقوقياة لجارائم العادوان بحاق الن

واألطفال

الف لحقااوق الماارأة والطفاال تطلااق تقريااراً حقوقيااا  يوثااق جريمااة قصااف طااائرات تحااانتصاااف_منظمااة

فبرايار 21بمنطقاة غاافرة مديرياة الظااهر  محافظاة صاعدة الحمزيالعدوان على منزل المواطن أحمد 
 ”جريمة مقابر جماعية "م بعنوان 2016

الف لحقااوق الماارأة والطفاال تطلااق تقريااراً حقوقيااا  يوثااق جريمااة قصااف طااائرات تحااانتصاااف_منظمااة

ريفيات "م بعنوان 2022يناير 9محافظة تعز  مقبنةمديرية رسيانفي وادي المزراعالعدوان على 
" لماذا قتلت التدري

ان علاى منظمة انتصاف لحقوق المراءة والطفل تصدر تقرير يوثق جريمة قصف طائرات تحالف العادو
م بعنااااااوان 2016يناااااااير21مديريااااااة مجااااااز محافظااااااة صااااااعدة–ضااااااحيانالماااااادنيين فااااااي منطقااااااة 

” ولكـنهــــم قتلـــــــــــوا…مسعفون“

الف لحقااوق الماارأة والطفاال تطلااق تقريااراً حقوقيااا  يوثااق جريمااة قصااف طااائرات تحااانتصاااف_منظمااة

م بعناااوان 2018يناااير 10محافظااة صااعدة باااقمالعاادوان علااى ماادنيين  منطقااة المحجاار  مديريااة 
"صواريخ لقتل الصغار  "

الف لحقااوق الماارأة والطفاال تطلااق تقريااراً حقوقيااا  يوثااق جريمااة قصااف طااائرات تحااانتصاااف_منظمااة

بعنااوان م 2016فبراياار 14المحويااتالعاادوان علااى مدينااة كوكبااان األثريااة  مديريااة شاابام   محافظااة 
"مجزرة مدينة كوكبان األثرية"

التقاريرروابط 
https://entesaf.org/ 4489/

https://t.me/Entesaforg/ 2059
https://t.me/Entesaforg/2058

طفالواألأصدرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تصاميم لجرائم العدوان بحق النساء 

التصميمالترجمةمحتوي التصميم 

ننسى_لن

اسااااتهداف العاااادوان األمريكااااي 

السعودي حيث اساتهدف مناازل

و ممتلكااااااات المااااااواطنين فااااااي 

مديرياااااااة _منطقاااااااة حفصاااااااين 

/ فبراياار/27صااعدة_سااحار

م2018

تي االكاوكانت حصيلة الضحايا 

:

Saudi Aggression crimes

We will not forget

The targeted of the AmericanSaudi

aggression, it targeted the homes and 

properties of citizens in the Hafsin

area_Sahar_directorate Saada.

Also, AmericanSaudi aggression 

targeted the homes and properties of 

citizens in the Hafsin33

https://entesaf.org/4489/
https://t.me/Entesaforg/ 2059
https://t.me/Entesaforg/2058


بينهم طفلين( 5)القتلى 

أطفاال ( 7)بيانهم ( 19)الجرحى 

نساء( 5)و 

area_Sahar_Directorate_Saada on 27/ 

February / 2018.

The death toll was as follows: The dead ( 

including two…

التصميمالترجمةمحتوي التصميم 

ننسى_لن

استهداف العدوان األمريكيي

السيييعودر جريمييية اسيييتهدف 

فيهيييا منيييزا الميييوا ن ولييييد 

فييييي القهيليييييمحمييييد حسيييين 

مديرييييييية _قرييييييية ق بييييييين 

صنعاء_نهم

م2018/ فبراير/27

اكيوكانت حصييلة الضيحايا 

:االتي 

بيييينهم  نليييين و( 3)القتليييى 

امرأة

Saudi American Aggression Crimes

We will not forget

The AmericanSaudi aggression 

crimes, targeted the house of 

citizen Walid Muhammad Hassan 

AlQahili was in the village of 

Qutbine_Nehm_directorate Sana’a 

27/ February / 2018.

The raids killed two children and a 

woman.

استهداف العدوان األمريكيي

السيييعودر جريمييية اسيييتهدف 

فيهيييا منيييزا الميييوا ن  ابيييت 

مسييييعد اليمنييييي فييييي قرييييية 

ذمار_مديرية عتمة_المنجدة

م2017/ فبراير/25

ا وكانت حصييلة الضيحايا كي

:االتي 

بيييينهم  نليييين و( 4)القتليييى 

امرأة

( 4)بيييييينهم (12)الجرحيييييى 

نساء( 5)أ ناا و 

Crimes Against Yemeni Citizens

We will not forget

The crime of the AmericanSaudi

aggression by targeted the house 

of citizen Thabet Musaad AlYamani

in the village of 

AlMunjadah_Atma_ district_ 

Dhamar on February 25/2017.

The death toll was as follows: The 

dead (4), including two children 

and a woman The wounded (12), 

including (4) children and (5) 

women.

ننسى_لن

ارتكيييييب  ييييييران العيييييدوان 

األمريكييي السييعودر جريميية

اسييتهدف فيهييا منييزا سييكني

الحييييد الميييييوا نين بمن قييييية 

صعدةقحزة

م2018/فبراير/28

اكيوكانت حصييلة الضيحايا 

34:االتي 



أ نياا ( 3)بينهم ( 8)القتلى 

نساء( 4)و 

و بيينهم  نليين(8)الجرحيى 

نساء( 3)

التصميمالترجمةمحتوي التصميم 

ننسى_لن

اليوم_هذا_م ا_في_حدث

اليييذكرل السييينوية لمجيييزرة*

و تحييالف العييدوان بحيي  البييد

ناييييا من قييية االرحيييا فيييي 

*محافظة صعده

حيييييييث ارتكييييييب  يييييييران *

ر العدوان األمريكي السيعود

جريميية اسييتهدف فيهييا  يييام

ا للبييدو الرحييا فييي من قيية  

*نايا  محافظة صعدة

*م2018/مارس/7*

اكيوكانت حصييلة الضيحايا 

:االتي 

*القتلى  نا و امرأة*

( 8)بييييينهم (12)الجرحييييى *

*أ ناا و امرأتين

Saudi Aggression Crimes

Happened on this day

The Anniversary of the Massacre of 

the Aggression Coalition against 

the Nomadic Bedouins in Al Nayel

district, Saada governorate, on 7

March 2018.

Where the USSaudi aggression 

committed a crime targeting tents 

of nomads in AlNayel area – Saada

governorate.

The death toll was as follows: The 

dead (12) wounded included…

للمرأة_الدولي_اليوم

مارس8

فييي ظييا العييدوان والحصييار 

األمريكيييي السيييعودر عانيييت 

المييرأة اليمنييية ميين اضييرار 

ن ننسية جراء غارات العدوا

على االحياء السكنية

العالمي_المرأة_يوم

WomensDay2022

Yemeni Women Suffer, The World 

Celebrates International Women’s 

Day

InternationalWomensDay

March 8

At a time when women are 

celebrating all over the world, 

Yemeni women have been 

deprived of their most basic rights 

to life, freedom, physical health 

and personal security due to the 

US aggression against Yemen.

WomensDay202235



التصميمالترجمةمحتوي التصميم 

للمرأة_العالمي_اليوم

مارس8

ييية فييي الوقييت الييذر تحتنييا ف

لمالمرأة في كافة أنحاء العا

رميييت مييين  الميييرأة اليمنيييية حن

أبسيييي  حقوقهييييا فييييي الحييييياة 

والحريييية والصيييحة البدنيييية

واألميييين ال  صييييي بسييييبب 

العيييييدوان األمريكيييييي عليييييى 

اليمن

العالمي_المرأة_يوم

WomensDay2022

March 8

During the USSaudi aggression and 

siege, Yemeni women suffered 

psychological damage as a result of 

the raids of the aggression on 

residential neighborhoods, and 

many were martyred.

InternationalWomensDay

WomensDay2022

ننسى_لن

ارتكيييييب  ييييييران العيييييدوان 

األمريكي السيعودر مجيزرة

ين استهدف فيها سيارة نيازح

قية في ال ري  العام فيي من 

محلي  نهم  محافظة صنعاء

م2017/مارس/12

ا وكانت حصييلة الضيحايا كي

:االتي 

بيييينهم   نيييا و ( 4)القتليييى 

امرأة

بينهم  نلين(6)الجرحى 

وان العيدبإنتهاكاتاحصائية 

7السعودر األمريكي  الا 

أعيييييييوام بحييييييي  النسييييييياء و 

.األ ناا في اليمن 
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26لجرائم العدوان بحق النساء منذ أحصائيةأصدرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل 

م2022مار  8م حتى 2015مار  

7فال لجرائم العدوان بحق النساء واألطأحصائيةأصدرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل 

م2022مار  23أعوام بتاريخ 

فال أعلنت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل أن عدد ضحايا العدوان األمريكي السعودي اإلماراتي من األط
.قتيالً وجريحاً خالل سبع سنوات343ألفاً و 13والنساء في اليمن بلغ 

ساااء نساخة منهاا أن عادد القتلاى مان الن( سابأ)وأوضاحت المنظماة فاي احصاائية تلقات وكالاة األنبااء اليمنيااة 

.طفالً 848امرأة وثالثة آالف و428منهم ألفان و 274واألطفال بلغ ستة آالف و 

قتيلاة 5,272في اليوم العالمي للمرأة األمم المتحدة شريكة في قتل نساء اليمن و أكثر مان : منظمة انتصاف 

السعوديوجريحة منذ بدء العدوان األمريكي 

التشااريد بينمااا يحتفااي العااالم بشااعارات زائفااة لليااوم العااالمي للماارأة تعاايح الماارأة اليمنيااة تحاات وطااأة القتاال و

ث وصال حياالدولياهتدعيها القاوانين والمواثياق والمعاهادات التىوالنزوح و تنتهك وتسلب منها كافه حقوقها 
.قتيلة وجريحة5,272عدد ضحايا العدوان األمريكي السعودي على النساء في اليمن, الى أكثر من 

ر كحاالت الى العدد المريع من عدد الضحايا من النساء الذي تجاوز االالف عبر االستهداف الغير مباشباالضافه

ام وماا مان العادوان والحصاار علاى المارأة مناذ سابعة أعاوالمترتباهو تفاقم اآلثار والنفسيهالجسديهاالعاقات 

طاع بعض تبعها من أزمة اقتصادية وصلت بالماليين إلى حافة المجاعة, , فالمرأة هي أكثر من يعاني نتيجة انق

الخاادمات كالكهرباااء والماااء والوقااود, وتراجااع أو انقطاااع دخاال األساار والناازوح وتهاادم المنااازل وغيرهااا ماان 
.األضرار التي جعلتها تتحمل أكثر آثار العدوان المباشرة

وخالل فترة العدوان والمساتمرة إلاى يومناا هاذا يغياب دور األمام المتحادة ومنظماتهاا, بال تطاور األمار إلاى أن

. تخلت عن مسؤولياتها وسحبت الدعم عن معظم القطاعات الحيوياة بماا فيهاا أهام قطااع وهاو القطااع الصاحي

لعهاود وتجاهلت كل االنتهاكات بحق المدنيين وعلى رأسهم النساء, مع أنها من تدعي الحقوق والحريات عبر ا

عناف والمواثيق والحمالت التي تروج لها و من المفترض أن تحفظ للمرأة حقها وأن تحميها من كافة أشاكال ال

ماام الموجاه ضاادها والتاي ماان ضامنها اليااوم العاالمي للماارأة , األمار الااذي جعال الكثياارين يفقادون ثقااتهم فاي األ
.المتحدة ومنظماتها والتي لم تحرك ساكناً تجاه كل ما يرتكب بحق أبناء ونساء اليمن

رتكبهاا من هنا نحمل تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية المسؤولية عان كال الجارائم واالنتهاكاات التاي ي

ت النفطياة وأن استمرار العدوان في احتجااز سافن المشاتقا. العدوان بحق المدنيين في اليمن منذ سبع سنوات 

الحيويةله تداعيات كارثية على كافة القطاعات 

, والمجازر و ندعو المجتمع الدولي والمنظمات األممية بتحّمل المسؤولية القانونية واإلنسانية تجاه االنتهاكات

ال واإليجاابي البشعة التي يتعرض لها المدنيين من أبناء الشاعب اليمناي, داعياة أحارار العاالم إلاى التحاّرك الفّعا
.إليقاف العدوان وحماية المدنيين من النساء واألطفال

نساانية ونطالب األمم المتحدة ومجلا  األمان والهيئاات الحقوقياة واإلنساانية بتحمال مساؤوليتهم القانونياة واإل

رفااع إزاء الجاارائم البشااعة التااي يرتكبهااا تحااالف العاادوان بحااق أبناااء الاايمن والضااغط باتجاااه إيقاااف العاادوان و
الحصار
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أطفااال كاال 6ألااف طفاال ماان حااديثي الااوالدة بمعاادل 100وأشااارت إلااى أن حصااار العاادوان يتساابب فااي فقااد  
  .ساعتين, وأكثر من ثالثة آالف طفل مصابين بالسرطان معرضون للموت

حية محرومون مان تلقاي الرعاياة الصا" سرطان الدم"كما أن أكثر من ألفي طفل مصابين باألمراض السائلة 

الالزمة جراء الحصار والعدوان, ومنع دخول الماواد المشاعة الالزماة لعاالج مرضاى السارطان ومناع الحااالت 
.الحرجة من السفر للخارج لتلقي العالج وفق مطالبات وزارة الصحة

ين النساء وبينت اإلحصائية أن استمرار العدوان والحصار الجائر أدى أيضاً إلى انتشار العديد من األمراض ب

رماة واألطفال أبرزهاا ساوء التغذياة والتشاوهات الخلقياة الناتجاة عان اساتخدام تحاالف العادوان ل سالحة المح
  .دوليا, كما فاقم من عدد الحاالت المصابة بأمراض القلب والسرطان

ي مقتال و ذكرت أن مخلفات القنابال العنقودياة التاي ألقاهاا تحاالف العادوان علاى مادى سابع سانوات تساببت فا

39طفاالً و 115قتيالً بينهم 19مدنياً بينهم نساء وأطفال, منهم ألف و 841وإصابة وتشويه ثالثة آالف و
.جريحاً بينهم نساء وأطفال822امرأة, وألفين و

مستشفى ومركز 500وأكدت المنظمة أن استمرار منع دخول المشتقات النفطية يهدد بتوقف أكثر من ألف و 
.بنك دم ومختبر, كما يهدد حياة اآلالف من المرضى ويؤدي إلى تفاقم معاناتهم400صحي و

ماريض بالفشال الكلاوي حيااتهم مهاددة باالموت بسابب الانق  200ولفتت إلى أن أكثر مان  خمساة آالف و 

طفال 200الحاد في المشتقات النفطية المخصصة لخمسة عشر مركز غسيل كلوي في عدد من المحافظات و 

ز الطبية كما يولدون يومياً محكوم عليهم بالموت الحتمي في حال انقطاع الوقود كلية عن المستشفيات والمراك
.يهدد بإغالق حضانات المواليد في عدد من المستشفيات

ات حاادة ألف مريض بالسكري بحاجة ل نسولين الذي يحتاج للتبريد المناسب في ظل مؤشار200فيما قرابة 
.بقرب توقف أجهزة تبريدها

مدرسة , منها ثالثة 734ألفاً و16وفي قطاع التعليم أفادت اإلحصائية بأن إجمالي عدد المنشآت المتضررة 

مدرسة جراء غارات وحصار العدوان, في  حاين بلاغ عادد طاالب المادار  المتضاررة والمغلقاة 676آالف و

إلاى طالباً وطالبة, وتسرب ما يزيد عن مليون طالب وطالبة من التعليم , إضافة615آالف و 905مليون و 
.ليممليوني طفل وطفلة كانوا خارج التعليم من فترات سابقة بحسب إحصائيات وزارة التربية والتع

ى أربعاة وفيما يتعلق بمعاناة النازحين من النسااء واألطفاال, أشاارت االحصاائية إلاى ارتفااع عادد الناازحين إلا
.محافظة15أسرة في 343ألفاً و670نازحاً, ووصل عدد األسر النازحة إلى 558الفاً و495ماليين و

وتطرقااات إلاااى الوضاااع المأسااااوي للنسااااء واألطفاااال فاااي المنااااطق المحتلاااة, حياااث انتشااارت جااارائم الخطاااف 
.عما قبل العدوان% 63واالغتصاب بحق النساء واألطفال, وتزايدت معدالت العنف بين األطفال بمقدار 

ية عن كال وحملت رئي  منظمة انتصاف  سمية الطائفي, تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية المسؤول

اإلنسانية الجرائم واالنتهاكات بحق المدنيين, وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات األممية والهيئات الحقوقية و

يين مان أبنااء بتحّمل المسؤولية القانونية واإلنسانية تجاه االنتهاكات والمجازر البشعة التي تحادث بحاق المادن
.الشعب اليمني
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مشاركة رئي  منظمة انتصاف  سمية الطائفي  في ندوة على هامح مجل  حقوق اإلنسان بعنوان 
”التداعيات اإلنسانية للحصار المفروض على اليمن ودور المجتمع الدولي“

دور التاداعيات اإلنساانية للحصاار المفاروض علاى الايمن و"ندوة على هامح مجل  حقاوق اإلنساان بعناوان 

"المجتمع الدولي

ح أقام المركز اليمني لحقوق اإلنسان بالتعاون ماع جمعياة الباراعم للعمال االجتمااعي نادوة موازياة علاى هاام

للحق في اليوم الّدولي"لمجل  حقوق اإلنسان التابع ل مم المتحدة في جنيف, تزامناً مع ( 49)أعمال الدورة 

أعاوام علاى 7وبمناسابة مارور " معرفة الحقيقة بشأن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنساان وكراماة الضاحايا

.حرب اليمن

عبار منصاة زووم تحات 2022ماار  24هاـ الموافاق 1443شاعبان 21الندوة التي أقيمت اليوم الخمي  

ات محلية بحضور شخصي" التداعيات اإلنسانية للحصار المفروض على اليمن ودور المجتمع الدولي: "عنوان

رباب "اذة ودولية وأممية وقد أدار الندوة اإلعالمية اللبنانية والباحثة والناشطة في مجال حقوق اإلنسان األست

:, تحدث فيها كالً من"تقي

/ ط المهناد علي عباد  جساار, والمادير التنفياذي لشاركة الانف/ نائب رئي  فريق التواصل الخارجي األستاذ

تصااف إسماعيل المتوكل, ورئيسة منظماة ان/ , ورئي  المركز اليمني لحقوق اإلنسان األستاذاألضرعيعمار 

ع لحقااوق الماارأة والطفاال ساامية الطااائفي, الااذين وضااحوا فااي أوراقهاام تااأثير الحصااار وتداعياتااه علااى الوضاا

.اإلنساني في اليمن في ظل العدوان ودور المجتمع الدولي حيال هذه الكارثة اإلنسانية

ي حيث تحدث األستاذ علي جسار عن جهود التواصل الخاارجي بالتعااون ماع أحارار العاالم ماع المجتماع الادول

.وخاصة الجهات الحقوقية لتوضيح تأثيرات الحصار والعمل على إيقافه

, وأشاار تحدث عن تأثير حصار المشتقات النفطية على الوضع اإلنسااني فاي الايمناألضرعيالمهند  عمار 

أمام مجل  األمان فاي منتصاف ماار  الحاالي الاذي لام يتطارق " هان "إلى إحاطة المبعوث األممي األخيرة 

ها عادوان فيها إلى وجود تصاريح لعدد من السفن وأنها قد تم تفتيشها من األمم المتحدث ومع ذلك ال يسمح ل

جااراءات أن سافن المشااتقات النفطياة الاواردة إلاى الحدياادة تتعارض لسلسالة مان اإلاألضارعيوّباين . التحاالف

ضارار التعسفية وصل حد قرصنتها واحتجاز بعضها ألكثار مان سانة, كماا وضاح أن حجاز السافن ياؤدي إلاى أ
.ار الخدماتمباشرة وغير مباشرة تزيد المعاناة اإلنسانية للمواطن اليمني في جميع المجاالت منها ارتفاع أسع

( مجل  االمن والعدوان علاى الايمن  غاارات وقارارات)من جانبه تكلم األستاذ إسماعيل المتوكل حول دراسة 

موضحاً أن تهديد األمن والسلم الدوليين والخطر المحادق 2022التي أصدرها المركز اليمني في شهر فبراير

اره باليمن والمنطقة اتضح بعد هذه السنوات أن مصدره الوحيد دول التحالف ومن وراءه مجل  األمان بإصار

صاالح على التهرب من تطبيق ميثاق األمام المتحادة وقواعاد القاانون الادولي بشاكل محاياد فاي سابيل حماياة م

ا األساساية, الدول الكبرى, ما قد يسبب فقدان الدول لثقتها في األمم المتحدة ومصداقيتها فاي تطبياق مقاصاده

هاا البحرياة وبين المتوكل أن دول التحالف فرضت على اليمن حصااراً شاامالً علاى كافاة المنافاذ البرياة وموانئ

لجارائم والجوية بهدف تجويع المدنيين, مرتكبًة بفرضها الحصار الشامل علاى الايمن واحادة مان أبارز صاور ا

ور األشد خطراً سواًء في جريمة العدوان أو جرائم الحرب أو الجرائم ضاد اإلنساانية, بجاناب كونهاا إحادى صا

واٌء وفي الختام وضح المتوكل أن مجل  األمن تعمد التغاضي عن شواهد الحصار س. جريمة اإلبادة الجماعية

. قياةمن واقع ما يعاني منه اليمنيون في ظل العدوان أو من خالل ما وثقته وأدانتاه المنظماات الدولياة والحقو

نتهاكاات كما نلحظ أنه تعمد أيضاً تلاك التحقيقاات والشاواهد التاي أوردهاا فرياق خبرائاه ضامن تقااريرهم فاي ا

.القانون الدولي اإلنساني في اليمن
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حدثت عن ت" اثار الحصار والعدوان على النساء واألطفال"سمية الطائفي في ورقتها المقدمة بعنوان االستاذة 

عبة العدوان والحصار البري والبحاري الشاامل الاذي وضاع الساكان المادنيين فاي الايمن فاي مواجهاة حيااة صا

ألف امرأة تعاني من سوء التغذياة نصافهن مان 200وقاسية, حيث أدى العدوان زيادة المعاناة و أن مليون و

امارأة يمنياة تماوت كال عاام بسابب 8000الحوامل, ومليون أخرى من مضااعفات آثاار الحصاار, وأكثار مان 

ة, ألف طفل من الخدج يحتاجون إلاى الوقاود والحضاانات للبقااء علاى قياد الحياا600الحصار, ويوجد حوالي 

ر مليون طفل يعانون من سوء التغذية, بينما يوجد أكث3طفل يمني يموت كل يوم, وأكثر من 300وأكثر من 

ن ألف طفل يمني مصاب بسوء التغذية الوخيم, أما عادد األطفاال دون الخامساة مان العمار المصاابو400من 

ألاف طفاال توفاوا, وماان أصاال 12ألاف طفاال بحالاة حرجااة و400مليااون طفال بياانهم 2بساوء التغذيااة قراباة 

وفاي ختاام . يعانون من فشل كبد باائي500طفالً بشكل سنوي, وأكثر من 27مولود يتوفى أكثر من 1000

بت في مقتل ورقتها ذكرت أن مخلفات القنابل العنقودية التي ألقاها تحالف العدوان على مدى سبع سنوات تسب

امرأة, مطالبة األمم المتحدة والمنظمات الدولية بوقف العدوان والحصاار وإنهااء معانااة ( 39)طفالً و( 115)
.المرأة اليمنية واألطفال اليمنيين
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ه1443رجب 

الماضيةمركز عين اإلنسانية يكشف جرائم وانتهاكات العدوان خالل السبعة األعوام 

اراتي عن جارائم وانتهاكاات العادوان األمريكاي الساعودي اإلما” عين اإلنسانية للحقوق والتنمية“كشف مركز 
.بحق الشعب اليمني خالل سنواته السبع الماضية

كز أحمد , أكد رئي  المرالديلميوفي المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز بحضور وزير حقوق اإلنسان علي 

شاهيداً بيانهم نسااء وأطفاال, جاراء 734ألفاا و17مادنياً مانهم 262ألفاا و46أبو حمراء استشهاد وجارح 

.غارات طيران العدوان األمريكي السعودي اإلماراتي خالل سبع سنوات

بنيااة تحتيااة جااراء غااارات 613ألفاااً و12منشااأة خدميااة واقتصااادية و479ألفاااً و630وأشااار إلااى تضاارر 
.لتنميةالعدوان وهجماته البرية والبحرية وفقاً لإلحصائيات التي وثقها مركز عين اإلنسانية للحقوق وا

رجالً, 283الفاً و11امرأة, و434طفالً, وألفان و17إن من بين الشهداء أربعة آالف و”:وقال أبو حمراء 
.رجالً 32ألفاً و21امرأة, و910, وأصيبت ألفان و586فيما بلغ عدد األطفال الجرحى أربعة آالف و



محطة ومولد كهرباء, ألفين 340ميناء, 16مطاراً, 15وأوضح ان البنية التحتية المتضررة توزعت ما بين 

خزانااً 799شابكة ومحطاة اتصاال, وألفاين و 609طريقاً وجسراً, 743منشأة حكومية , ستة آالف و91و
.وشبكة مياه

96ألفااً و590منشاأة منهاا 35آالف و604وبين رئي  المركز أن عدد المنشآت الخدمية المتضررة بلغت 

مستشفيات ومرافق 410منشأة سياحية, و375مسجداً, و612جامعية, وألف ومنشآةألف 182منزالً , و

منشااأة 60موقعاااً أثرياااً, و253منشااأة رياضااية, و139مدرسااة ومركاازاً تعليمياااً, و214صااحية, وألااف و
.حقالً زراعياً 721إعالمية, وتسعة آالف و

770منشأة تجارية, وتسعة آالف و901ألفاً و11منشأة اقتصادية توزعت بين 444ألفاً و26وأكد تضرر 

مزرعاة 433قاارب صايد, و482ساوقا, و696شااحنة غاذاء, و965مخزن أغذياة, و999وسيلة نقل, و
.ناقلة وقود378مصانع, و404محطة وقود, و416دواجن ومواشي, و

انعكاساتها للمنشآت الحيوية الخدمية واالقتصادية ووالممنهجإلى تبعات هذا التدمير المباشر أبوحمراءوأشار 
.الكارثية على حياة مجمل اليمنيين واالقتصاد الوطني فضال عن الحصار الغاشم براً وبحراً وجواً 

كاي وأدان الصمت المخزي للمنظمات الحقوقية والدولياة إزاء المجاازر الوحشاية التاي يرتكبهاا العادوان االمري

اإلنسانية الصهيوني عبر أدواته في المنطقة السعودية واإلمارات ومرتزقتهم في جريمة نكراء يندى لها جبين
.فاقت في فظاعتها كل الحروب العالمية

وان وناشد رئي  مركز عين أحرار العالم الوقوف مع مظلومية الشعب اليمني والعمال علاى إيقااف حارب العاد
.العبثية

وفي معرض رده على تسااؤالت الصاحفيين أكاد أباو حماراء أن المركاز وثاق كال تلاك الجارائم مان خاالل فارق

تكبهاا الفتااً إلاى أن هاذه االحصاائيات ال توثاق كال الجارائم والمجاازر التاي ار.. وراصدين بمختلاف المحافظاات

لمنااطق العدوان بحق الشعب اليمني نظرا لعدم مقدرة المركز على توثيق جرائم العدوان في مناطق التما  وا
.المشتعلة والمحافظات المحتلة

ب يشااار إلااى أن مركااز عااين منظمااة مسااتقلة يعماال علااى رصااد وتوثيااق جاارائم وانتهاكااات العاادوان بحااق الشااع
.اليمني

خاالل سابعة المركز القانوني لحقوق االنسان يعقد مؤتمراً الستعراض إحصائيات ضحايا التحالف

أعوام
ايا التحاالف عقد المركز اليمني لحقوق اإلنسان مؤتمراً صاحفياً بمحافظاة الحديادة الساتعراض إحصاائيات ضاح

.األمريكي السعودي اإلماراتي خالل سبعة أعوام, بالتزامن مع اليوم الوطني للصمود

مااة وخااالل المااؤتمر أوضااح رئااي  المركااز اليمنااي لحقااوق اإلنسااان إسااماعيل المتوكاال أن اختيااار الحدياادة إلقا
.المؤتمر لدورها المهم في مواجهة التحالف ومكانتها في قلب الرئي  الشهيد صالح الصماد

لشاواهد الفتا أن كل ا.. وبين أن التحالف ارتكب جرائم جسيمة مستخدما مختلف أنواع األسلحة المحرمة دوليا

رتكبهاا ت” جريماة عادوان“واألدلة القانونية تؤكد أن التوصيف القانوني المنطبق على الوضاع فاي الايمن هاو 

طنياة دول التحالف بقيادة أمريكا والسعودية واإلمارات, ماا يساتلزم محاكماة جمياع قاادة التحاالف بالمحااكم الو
.والدولية كمجرمي حرب بحسب القانون اإلنساني
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لمركز حاول إحصائيات االخاشبمن جانبه استعرض المدير التنفيذي للمركز اليمني لحقوق اإلنسان إسماعيل 

ألفاا 43موضاحاً أن إجماالي الضاحايا المادنيين جاراء حارب التحاالف بلاغ .. جرائم التحالف خالل سبع سنوات

اماارأة 555آالف و3جريحااا, بياانهم 512ألفااا و25قتلااى, و10ألفااا و18بااين قتياال وجااريح ماانهم 522و
.طفل200وأربعة آالف و

بالمائااة ماان إجمااالي الضااحايا, بينمااا بلااغ عاادد 60بنساابة 782آالف و10وأفاااد أن عاادد القتلااى ماان النساااء 
.بالمائة17بنسبة 130األطفال أربعة آالف و

قتايال 372محافظة, في مقدمتها محافظاة صاعدة بعادد تساعة آالف و20وأشار إلى أن الضحايا توزعوا على 

.118, ثم الحديدة خمسة آالف و426وجريحا, تليها أمانة العاصمة بعدد ستة آالف و

32م كان أكثر األعوام مان حياث جارائم التحاالف حياث بلاغ عادد الضاحايا 2015وبينت اإلحصائيات أن العام 

, وبلغااوا فااي عااام 280م ثمانيااة آالف و2016قتاايال وجريحااا, بينمااا بلااغ عاادد الضااحايا فااي العااام 393ألفااا و

م بفقد بلغ عدد 2019, أما في العام 504م قتل وجرح ثالثة آالف و2018, وفي 538م أربعة آالف و2017
.568الضحايا ألفا و 

قتيال وجريحا, وارتفاع عاددهم فاي 66م سبعمائة و2020وبحسب اإلحصائيات فقد بلغ عدد الضحايا في عام 

م شااهد تصااعيدا ماان قباال تحااالف العاادوان بمحااافظتي 2022موضااحة أن العااام .. 89م إلااى ثمانمائااة و2021
.قتيال وجريحاً 584مار  19صعدة والحديدة وبلغ عدد الضحايا حتى 

طفاال وامارأة بغاارات التحاالف فاي 222مدنيا بيانهم 776مقتل وإصابة : وزارة حقوق اإلنسان

ذمار

ساانوات ماان جاارائم تحااالف العاادوان 7كشااف مكتااب وزارة حقااوق اإلنسااان فااي محافظااة ذمااار, عاان حصاايلة 
.والتدمير ل عيان المدنية بالمحافظة

مدنيا استشهدوا وأصايبوا باساتهداف مباشار 776إن ” :وقال تقرير صادر عن مكتب حقوق اإلنسان بذمار, 

شهيدة خالل السبع 33امرأة بينهن 82جريحا من األطفال, 79شهيدا و 61من قبل طيران التحالف, بينهم 
.”السنوات الماضية من الحرب على اليمن

منازال تام تادميرها بشاكل كلاي, وتضارر 33منازال للتادمير الكلاي والجزئاي, منهاا 723وأفاد التقرير تعرض 

مان المرافاق الصاحية نتيجاة 5بشكل جزئي , جراء غارات طيران تحالف العدوان , باإلضافة إلى عادد 690
.”سبتمبرنت26“استهداف محيطها بعدد من الغارات, بحسب 

مدرسة ومنشأة تعليمية وتوقف التعليم 176مدار  تعليمية وتضرر 6وبين التقرير أن طيران التحالف دمر 

مسالحي مدار  عن التعليم بسبب ايواء النازحين الوافدين من بعاض المحافظاات التاي شاهدت تصاعيد ل6في 

مع, منشأة ومرفقا تعليما من المعاهد المهنية والصناعية بما فيها كلية المجت36التحالف, كما طالت األضرار 
معمال وورشة فنياة وأربعاة مان 17طوابق, وعدد 5–3منشأة مكونة من 15ترتب عليها تدمير كلي لعدد 

.منشآت جامعية بين تدمير كلي وجزئي6المالحق, وتدمير 

ذي اساتهدف وذكر التقرير أن تحالف العادوان لام يساتثني األعياان والمنشاآت الثقافياة والدينياة والساياحية, الا

اباة مساجد ومقبرتين, وتدمير كلاي لمبناى متحاف ذماار األثاري اإلقليماي وتضارر قر8خالل الفترة ذاتها عدد 

منشااآت سااياحية وتضاارر منشااأة 3ألااف قطعااة إثريااه ومخطااوط تاااريخي, واسااتهداف 12ماان إجمااالي % 60
.مرافق إعالمية وحقوقية3ثقافية واحدة, وتدمير 
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ثاث الضاحايا وتطرق التقرير إلى العديد من االنتهاكات تمثلت بمنع سيارات اإلسعاف والمسعفين من انتشاال ج
.انتهاكا وذلك عبر التحليق المكثف وإعادة القصف للمكان المستهدف19المدنيين بعدد 

مان الخزانااات 22مان الطارق والجساور, و 7وأشاار التقريار إلاى أن طياران العادوان عماد علاى تادمير عادد 

شابكة ومحطاة 30من الخزاناات الخاصاة بمحاوالت الكهربااء, وعادد 48وشبكات مياه الشرب, وتدمير عدد 

خليااة 46ماان بطاريااات االتصاااالت, و 21ماان أبااراج االتصاااالت النقالااة, وعاادد 14لالتصاااالت المحليااة, و 
.سور لقطاع االتصاالت14لمنظومات الطاقة الشمسية البديلة, وعدد 

محطاات 8مخازن ل غذياة, وتادمير وتضارر عادد 8منشأة تجارية, وعدد 236وبحسب التقرير تضرر عدد 

منشآت رياضاية, وإغاالق منشاأة رياضاية 3للمشتقات النفطية, وناقالت للوقود, باإلضافة إلى تدمير وتضرر 

شاحنة محملاة باالمواد الغذائياة التجارياة, وإحاراق وتضارر 37واحدة إليواء النازحين, وتدمير وتضرر عدد 

منشأة حكومياة ومدنياة أخارى, وتادمير 40وسيلة نقل, واستهداف سوق واحد , وتدمير وتضرر عدد 150

مازارع الادواجن للقصاف, 8ماشاية, وتعارض 91من المصانع المحلية, وقتل ما ال يقل عان 3وتضرر عدد 
.منحل للعسل74وعدد 

عاهاات مساتديمة, وتساجيل 7مدنيين تحت التعاذيب, وتوثياق4وأورد تقرير حقوق اإلنسان بذمار مقتل عدد 

مدنيا بينهم نساء من أبناء المحافظة, 109مدنيا من االخفاء القسري واالختطاف واالبتزاز التعسفي لعدد 29
.في المناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرة المليشيا الممولة من السعودية واإلمارات

مان أسارى الحارب المحمياين بموجاب االتفاقياات الدولياة 5كما وثق تقرير مكتب حقوق اإلنسان باذمار مقتال 

تشوهات وعاهات مستديمة بالتعذيب 7والقانون اإلنساني الدولي, وانتهاكات جسمية في حقوق األسرى لعدد 
.وانتهاكات مختلفة في حق المئات من أسرى الجيح واللجان الشعبية

جتماع وأعتبر مكتب حقوق اإلنسان في ذماار أن جارائم التحاالف ترتكاب بحاق الشاعب اليمناي وساط صامت الم
.مالدولي واألمم المتحدة ومنظماتها الحقوقية واإلنسانية, الفتا إلى أن تلك الجرائم ال تسقط بالتقاد

أدوار ملموسة في مواجهة تبعات تحالف العدوان والحصار.. المرأة اليمنية

توفااة امتادادا ألدوارهااا التاريخياة والحضااارية فاي الحياااة االجتماعياة واالقتصااادية, لام تقااف المارأة اليمنيااة مك

لتركيبة اليدين تجاه المشاركة في مواجهة تبعات العدوان والحصار على مجتمعها باعتبارها جزء ال يتجزأ من ا
.السكانية وعملية التنمية التي تظل ناقصة بدون مشاركتها

قدمت الكثيار تعد المرأة شريكا أساسيا في الصمود األسطوري للشعب اليمني طيلة السنوات السبع الماضية, و
.من التضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن

مجتماع كما ساهمت القطاعات النسوية في المؤسسات الحكومية والمنظمات المدنية بادور أكبار فاي تحصاين ال

هزيمة من الحرب الناعمة واألفكار المظللة الذي يروج لها العدوان الستهداف المجتمع اليمني بعد أن فشل في
.اليمن بقوة السالح

لماا امتادت للعام السابع على التوالي يحل اليوم العالمي للمرأة ونساء اليمن يكابدن عدوانا وحشيا وحصارا ظا

ة إنساانية آثارهما الخطيرة إلى كل مناحي الحياة االقتصادية والمعيشية, وجعلت اليمنيين يواجهون أسوأ كارثا
.على مستوى العالم, وفقا لتقارير المنظمات الدولية
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نسااء لم يميز العدوان والحصاار باين صاغير وكبيار أو باين رجال وامارأة, إال أن تأثيراتهماا كانات أشاد علاى ال

وء واألطفال, باعتبارهما الحلقة األضعف في المجتمع واألقل قادرة علاى تحمال وياالت الحارب والحصاار, وسا

المرتباات الوضع االقتصادي آلالف العائالت التي فقادت عائلهاا, أو تلاك التاي ظلات تعتماد بشاكل أساساي علاى
.لتوفير احتياجاتها الضرورية

ساااهم العاادوان والحصااار فااي عرقلااة العديااد ماان الجهااود الحكوميااة الراميااة إلااى تحسااين المؤشاارات الصااحية

ة اإلنتاجيااة والتعليميااة والديموغرافيااة بساابب تضاارر البنيااة التحتيااة والخدماتيااة وتوقااف المشاااريع واألنشااط

فرادهااا وانتشااار الفقاار واألوبئااة, ممااا انعكاا  ساالبا علااى المسااتويات المعيشااية ل ساار اليمنيااة وجعلاات كاال أ
.يتشاركون مهمة وعناء البحث عن فر  توفر لهم مقومات الحياة الضرورية, كاألدوية والغذاء والمياه

اء كمااا أدى التراجااع االقتصااادي الناااتج عاان العاادوان إلااى تاادمير هيكاال سااوق العماال فااي الاايمن, وتضاارر النساا

ياة العامالت جراء ذلك أكثر مان الرجاال, حياث فقادت نسابة أكبار مان النسااء وظاائفهن, فاي حاين أغلقات غالب

ر الادخل المشاريع المملوكة للنساء, مما دفع الكثير منهن الحقا لالنخراط في أعمال أخرى بسبب فقادان مصاد
.الناتج عن األزمة االقتصادية, وغيرها من تداعيات العدوان

, أن الشااركات المملوكااة للنساااء كاناات أكثاار تضاارراً ماان 2015تشااير إحصااائيات وتقااارير صاادرت فااي العااام 

4ثال العدوان مقارنة بالشركات المملوكة للذكور, باالرغم مان أن عادد الشاركات النساائية المتضاررة كانات تم
.بالمائة فقط من إجمالي الشركات قبل العدوان

بالمائاة مان الشاركات المملوكاة 42ووفقا لدراسة أجراها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي فقد أغلقت أكثار مان 

, بسبب األضرار المادياة التاي لحقات بهاا 2015للنساء في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة بحلول عام 
.جراء العدوان, إضافة إلى فقدان رأ  المال ونق  الكهرباء والوقود

ياة والحفاظ أجبرت الحرب العدوانية الكثير من اليمنيات على المساهمة في تحمل مسؤولية توفير متطلبات الح

ن على استقرار األسرة وعلى الرغم من صعوبة المهمة, إال أنهن نجحان إلاى حاد كبيار فاي حماياة أطفاالهن ما
.الجوع والتشرد والمرض, من خالل االنخراط في الكثير من األعمال لمواجهة متطلبات الحياة

ي سعت المرأة اليمنية خالل السنوات الماضية بكل جهاد إلثباات وجودهاا فاي المجتماع, مان خاالل انخراطهاا فا
.الكثير من األعمال اإلنتاجية واألنشطة االجتماعية والتوعوية واإلغاثية

ليدوياة, كما تبنت الكثير من النساء مشروعات جديدة ومبتكارة ياتم إنجااز غالبيتهاا فاي المناازل مثال الحارف ا

ور وماواد العطاور والبخاواإلكسساواراتوالمخابز الخاصاة بصاناعة المعجناات والخباز والحلوياات والمالبا  

, وخاصة وغيرها من المنتجات التي يتم بيعها للمحال التجارية أو بصورة مباشر في األحياء واألسواق العامة
.في العاصمة صنعاء

تشافيات بينما تعمل الكثير من النساء المؤهالت علميا, فاي مؤسساات التعلايم األهلياة, وريااض األطفاال والمس

لمختلفااة والمراكاز الصاحية, بينماا تلتحاق الفئااات األقال تعليماا بمعامال الخياطااة ومصاانع الحلوياات واألغذياة ا
.والتي تخص  أقساما خاصة بالنساء

ة أماا علاى مساتوى الرياف اليمناي فقاد تعازز دور المارأة فاي أعماال الزراعاة واإلنتااج والرعاي وتربياة الثارو

تي تشكل نسبة الحيوانية التي توفر موردا اقتصاديا هاما لكثير من األسر اليمنية في القرى واألرياف اليمنية ال
.م2004بالمائة من التركيبة السكانية للبلد وفقا للتعداد السكاني لعام 73

األخا  وتشير إحصائيات حكومية سابقة إلى أن عمل المرأة يتركز بصورة رئيسية في قطاع الزراعة وعلاى
.بالمائة في الحضر10.4بالمائة مقابل نسبة 89.6في الريف حيث تمثل قوة العمل النسائية نسبة 
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لمتعلقاة كما شاركت النساء في توزيع المساعدات اإلنسانية وتسهيل الوصول إلى الخادمات وإدارة المشااريع ا

العاايح بااالنوع االجتماااعي وتعزيااز النظافااة, فضااالً عاان تااوفير الاادعم النفسااي والتاادريب الموجااه نحااو ساابل
.والتوعية بشأن الصحة والتعليم

ة تسااهم فاي أخفق صناع القرار خالل العقود الماضاية فاي تبناي سياساات واساتراتيجيات اقتصاادية واجتماعيا

ما يتايح إدماج النساء في مجاالت الحياة العامة وتساعد على تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز دورها التنموي, ب

ي القاوى لها المشاركة الفاعلة والنشطة في التعافي االقتصادي والتنمية الشااملة, ماا جعال مشااركة النسااء فا
.العاملة باليمن من أدنى المعدالت على مستوى العالم

76.3بالمائة من قوة العمال مقابال 23.7م حازت اإلناث على نسبة 1999ووفقا لمسح القوى العاملة للعام 

صااعد بالمائة للذكور على الرغم من أنهن يمثلن نصاف قاوة العمال المحتملاة, إال أن اإلحصاائيات تشاير إلاى ت

م إلاى 1994بالمائاة فاي التعاداد الساكاني لعاام 16.6ملحوظ لمشاركة اإلناث في قوة العمال, إذ ارتفعات مان 
.م1999بالمائة في مسح القوى العاملة لعام 21.8

مجلا  ومن أجل التغلب على التحديات التي حالت دون تمكاين المارأة اليمنياة خاالل الفتارات الماضاية أطلاق ال

م رؤية وطنية شاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثاة 2020السياسي األعلى وحكومة اإلنقاذ الوطني مطلع العام 
.م2030ام شملت الكثير من المحاور واألهداف االستراتيجية القابلة للتنفيذ على ثالث مراحل تنتهي في الع

بالمائاة مان إجماالي قاوة العمال, مان خاالل 30تضمنت محاور وأهداف الرؤية رفع نسبة مشاركة المرأة إلى 

ي قاوة العمال تشجيع التحاقها بالتعليم, وإطالق برنامج وطني للتمكين االقتصادي للمرأة بما يعزز مشاركتها فا
.ومساهمتها في النهوض باقتصاد البلد

انت من أكثار على مر التاريخ ارتبطت المرأة اليمنية بمجاالت العمل واإلنتاج والتربية والتنشئة االجتماعية وك

اقهاا الياوم القوى االجتماعية تأثرا بالتغيرات والتحوالت المختلفة في محيطها االجتماعي, وهاو ماا يفسار التح

ترصاد المجاعاة بالكثير من األعمال المتناسبة مع طبيعتها لتسهم في تطوير اإلنتاج وتنمية المجتماع فاي بلاد ت
.بالمائة من سكانه نتيجة سنوات العدوان والحصار80وسوء التغذية بنحو 

قاتل اليمنيين الصامت… القنابل العنقودية: قتيل في سبع سنوات1000أكثر من 

لاى الارغم مان إذ ع. تترّصد القنابل العنقودية, األميركية والبريطانية والفرنسية, حياة اآلالف من أطفال الايمن

ألاف قنبلاة 800في العاصمة صنعاء, من تدمير حوالي ملياون و« المركز التنفيذي للتعامل مع األلغام»تمّكن 

القنابال عنقودية من مخلّفات العدوان السعودي  اإلماراتي خالل السنوات الماضية, تتصاعد أعداد ضحايا هذه

العاملين في نزع المحّرمة دولياً بصورة يومية, لي  في أوساط المدنيين فقط, بل أيضاً في صفوف الكثير من
.باستمراراأللغام الذين يفقدون أرواحهم 

اكاة أّدى , إلى أن هذا النوع مان القنابال الفتّ «األخبار»وفي هذا اإلطار, تشير إحصائية رسمية, حصلت عليها 

اً ووفقا. مدنيين خالل السنوات الماضية من عمر الحرب, بينهم نساء وأطفاال810آالف و3إلى مقتل وجرح 

أحياء سكنية لإلحصائية, فإن عدد قتلى القنابل العنقودية التي ألقاها الطيران السعودي واإلماراتي بالقرب من

قتيالً 1019في العاصمة صنعاء ومحافظات صنعاء وحجة والحديدة والجوف وعمران والبيضاء ومأرب, بلغ 

76طفاالً و241مادنياً, مانهم 2822امارأة, فيماا بلاغ عادد الجرحاى 39طفاالً و115مدنياً, بينهم أكثر من 

رت , مطلااع العااام الجاااري, بااأن القناباال العنقوديااة دّماا«المركااز التنفيااذي للتعاماال مااع األلغااام»كمااا أفاااد . اماارأة
.منطقاة رعاي, بسابب آثارهاا التدميرياة547مزارع وأطنان مان المحاصايل الزراعياة و809وأتلفت حوالي 

اا ل وعلااى ماادى األعااوام الفائتااة ماان عماار الحاارب, مسااح المركااز مساااحات واسااعة تعّرضاات لالسااتهداف ماان ق ب 

ماالي الطيران, والبعض منها شهدت مواجهات مسلّحة بين أطراف الصراع, وكانت النتائج صاادمة, إذ بلاغ إج

ما بين لغم وقنبلاة 676ألفاً و862, أكثر من 2021إلى 2015األلغام ومخلّفات الحروب خالل األعوام من 
.تندرج في إطار الشراك الخداعية, وقذائف منّوعة ورؤو  صواريخ, وقنابل طيران
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القنابل العنقودية ومخلّفات الحرب أصبحت مشكلة مجتمعية في اليمن

قودياة القنابال العن», أن «األخباار», العمياد علاي صافرة, أكاد لاـ«المركاز التنفياذي للتعامال ماع األلغاام»مدير 

حقاق تطهيرهااا والااتخلّ  منهااا اساات», معتبااراً أن «ومخلّفااات الحاارب فااي الاايمن أصاابحت مشااكلة مجتمعيااة

ين الدولياة, العدوان أمعن في استخدام أسالحة محّرماة دوليااً متجااهالً القاوان», مشيراً إلى أن «مجتمعي أيضاً 

ه, برناامج البرنامج الاوطني الاذي يادير»ولفت صفرة إلى أن . «مهّدداً بذلك حياة اآلالف من المدنيين األبرياء

جاب أن يبقاى إنساني يخدم جميع شرائح المجتمع اليمني بغّض النظر عن االنتمااءات الطائفياة والسياساية, وي

ووصف منع . «نإنسانياً بعيداً عّما يجري على الساحة اليمنية, كون مهمتنا وغايتنا إنقاذ  أرواح وحياة المدنيي
فّجرات اإلماراتي دخول األجهزة والمعّدات ومستلزمات العمل األساسية كأجهزة كشف المت–التحالف السعودي 

لقنابال إمعان في الجريمة يعكا  رغباة دول العادوان التاي ال تازال تساتخدم ا»بحّجة أنها أدوات عسكرية بأنه 
«.العنقودية حتى اليوم

رابة ق” التحالف“, بأن المركز رصد استخدام «األخبار»من جهتها, أفادت إدارة الرصد والتوثيق في المركز, 

مثل مخلفات بقايا لقنابل عنقودية على شكل ألعاب أطفال,»نوعاً من القنابل العنقودية, مشيرة إلى وجود 15
التاي كثار ضاحاياها مان األطفاال, فضاالً عان وجاود قنابال فرنساية CBU_58A/Bالقنبلة العنقودية األميركياة

ياة اآلالف خطر هذه القنابل كبير جداً على ح“ونّبهت إلى أن . «وبرازيلية استخدمها العدوان على نطاق واسع

ة كونهاا من اليمنيين, وفي حال بقائهاا مان دون إزالاة مان المتوّقاع أن يتفااقم خطرهاا إذا ماا تحلّلات فاي التربا

ب رفاع مساتوى عملية مسحها وإزالتهاا تتطلّا“, الفتة إلى أن ”ساّمة وقد تصيب اآلبار الجوفية للمياه بالتلّوث

القليلاة وخاالل األشاهر. , ُمطال بًة األمام المتحادة بالقياام بادورها فاي تحساين هاذه اإلمكانياات”إمكانيات المركز

انساحبت الماضية, كّثف المركز جهوده في مجال إزالة األلغام في محافظة الحديدة, وتحديداً في المناطق التاي

ية المطلوبة, والفتقار العاملين لمعّدات الحماية الشخص. منها الميليشيات الموالية لإلمارات أواخر العام الفائت
.قتلىسقط العديد منهم 

مطار مكاان تجمياع األلغاام والقنابال العنقودياة فاي مديرياة بناي” التحاالف“وأواخر الشهر الماضي, اساتهدف 
, والتي ُتعّد واحدة من أخطر «GUB_31»غرب العاصمة صنعاء, بثماني غارات, مستخدماً القنبلة األميركية

أمتار مان الخرساانة المسالّحة, وتصال درجاة 4القنابل الهجومية التي تمتلك القدرة على اختراق ما يصل إلى 

ووفقااً لخباراء فاي صانعاء, فاإن اساتخدام هاذا . درجة مئوياة3500و2800حرارتها عند انفجارها إلى بين 

لققياة والاوالد ات الميتاة فاي النوع من القنابل رّبما يكون له دور في تزايد األمراض السرطانية والتشاّوهات الخ 

ي ين أوساط السّكان الذين تعّرضت مناطقهم للقصف به, علماً أن هذه الظاواهر ساّجلت علاى مادى العاام  ن الفاائت 
.تنامياً الفتاً 

المبررتداعيات لكارثية انسانية على حياة الماليين جراء حصار تحالف العدوان غير 

ناق العاصامة تداعيات كارثية أفضت إليها أزمة المشتقات النفطية غير المسبوقة التي تواصل للشهر الثالاث خ

نته على صنعاء والمحافظات الحرة نتيجة تصعيد تحالف العدوان األمريكي السعودي اإلماراتي لحصاره وقرص
.الوقودسفن 

م 2020لم تكد تنتهاي تاداعيات ومظااهر أزماة الوقاود التاي افتعلتهاا دول تحاالف العادوان فاي منتصاف العاام 

الوقود باحتجازها لسفن المشتقات النفطية بشكل كامل, حتى عاودت الكرة مطلع العام الجاري وقطعت إمدادات
.تحتياةعن المحافظات الحرة بالتزامن مع تصعيد غارات طيرانها علاى المادنيين والمنشاآت الخدمياة والبناى ال

لحكام باالموت ما الذي يعنيه االحتجاز التعسفي لسفن المشتقات النفطية ومنع وصولها إلى المواطنين, سوى ا
عبالشعلى أكثر من عشرين مليون إنسان يقطنون المحافظات والمناطق الحرة ويشكلون أكثر من ثلثي 
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لحكام باالموت ما الذي يعنيه االحتجاز التعسفي لسفن المشتقات النفطية ومنع وصولها إلى المواطنين, سوى ا

عب على أكثار مان عشارين ملياون إنساان يقطناون المحافظاات والمنااطق الحارة ويشاكلون أكثار مان ثلثاي الشا

عار السلع اليمني, بعد كل ما ترتب على األزمة من انقطاع للخدمات األساسية الضرورية للحياة وارتفاع في أس

ثار مان والخدمات وأجور المواصالت بعد بلوغ سعر اللتر الواحد من البنزين أو الديزل في الساوق الساوداء أك
.ألفي لاير

ة وكال ال تكترث دول تحالف العدوان واألمم المتحدة ومنظماتهاا للتحاذيرات والمناشادات والوقفاات االحتجاجيا

اء البيانااات التااي أطلقتهااا وال تاازال مختلااف القطاعااات الخدميااة المتضااررة والمهااددة بااالتوقف عاان العماال جاار

زءاً مان احتجاز سفن الوقود ومنع الشعب اليمني من حقه المشروع في استيراد الوقود, وكأن اليمن لم يعد ج
.والمصالحهذا العالم الزائف والمبني على النفاق 

حيااز لم تشفع كل هذه المعاناة والحرمان لهؤالء البشر لدى واألمم المتحدة والمجتمع الادولي الاذين آثاروا االن

إلى الجالد ضد الضحية لاي  لشايء إنماا طمعاا فاي ماا يمتلكاه مان ماال, وأماال فاي إبارام المزياد مان صافقات
.األسلحة مع تلك األنظمة العميلة لتتورط أكثر في سفك الدماء وجرائم الحرب في اليمن

هاكاات وتعاد يتجلى االنحياز األممي الفاضح إلى دول العدوان بقيادة أمريكا في التغطية على ما تقوم به من انت

دوان على حقوق الشعب اليمني, ومنها الحق في الحصول على الوقاود, إلاى جاناب تمريار ماا تختلقاه دول العا

اآلن ومرتزقتها من ذرائع وأكاذيب للتغطية على جرمهم المشهود بحق شعب بأكمله رغم كل ما لحق به حتاى
.الوقودمن معاناة وحرمان من ضروريات الحياة المعتمدة على توفر 

اإلماراتي تكابر األمم المتحدة وتعيد تسويق ما تروجه وسائل اإلعالم التابعة لدول العدوان األمريكي السعودي
.من افتراءات تزامناً مع رفع وتيرة قرصنتها على سفن المشتقات النفطية

م باساتغالل ورقاة المشاتقات النفطياة 2020أما حكومة المرتزقة فكانت قد اعترفت ضمنيا فاي منتصاف العاام 

لراتب الذي لمعاقبة صنعاء وثنيها عن االستمرار في توفير الخدمات للمواطنين والحيلولة دون صرف نصف ا
.الحديدةكان يحصل عليه موظفو الدولة أثناء فترة السماح بدخول سفن الوقود إلى ميناء 

النفطيااة ومماا أثااار حفيظاة المرتزقااة حينهاا أن شااركة الانفط اليمنيااة فاي صاانعاء نجحات فااي تاوفير المشااتقات

ات تموينية بالمحافظات الحرة وبأسعار أقل من األسعار السائدة في المحافظات المحتلة التي ظلت تشهد اختناق

عرض ألي وتالعب بالوقود ما جعلهم في موقف حرج خصوصا أن الموانئ والمنافذ التي يسيطرون عليها ال تت
.الحديدةمضايقات أو تهديدات واستهداف كما يحدث لميناء 

ذريع في ومن خالل ما كرسته دول العدوان ومرتزقتها من نماذج سيئة في المحافظات المحتلة نتيجة فشلهم ال

ير إدارة الشااأن االقتصااادي والخاادمي بااات ماان الواضااح للجميااع أنهاام يسااعون إلفشااال جهااود صاانعاء فااي تااوف

ضااعفة الخدمات وتحقيق االستقرار االقتصادي, وذلك إما بطباعة وتزوير العملة أو احتجاز سفن الوقاود أو م

صادية الرسوم الجمركية على الواردات أو بتدمير المنشآت االقتصادية وغيرها من أشكال وأدوات الحرب االقت
.م2015التي ينتهجونها ضد الشعب اليمني منذ العام 

هاا إلاى لم يعد خافيا أن ما تقوم به دول العدوان بقيادة أمريكا مان قرصانة واحتجااز لسافن الوقاود ومناع دخول

وداء فاي ميناء الحديدة يهدف أيضاً إلى تمكين حكومة المرتزقة من تهريب المشتقات النفطية وخلق ساوق سا
.اإلنقاذالمحافظات التي يديرها المجل  السياسي األعلى وحكومة 

تحااول غالبيااة المسااؤولين والنافااذين بحكومااة المرتزقااة إلااى تجااار حااروب فااي مااأرب وشاابوة وغيرهااا ماان 

حسااب المحافظات المحتلة يمتهنون تهريب النفط الخام والغاز والوقود المكارر وبيعاه بأساعار مضااعفة علاى
.المواطنينمعاناة 



لاة ويتجلى ذلك فيما يروجه إعالم المرتزقة من إشاعات حول منع شاحنات الوقود القادماة مان المنااطق المحت

أن من الدخول إلى العاصمة صنعاء, التي اعتبرهاا مراقباون محاولاة مكشاوفة لتضاليل الارأي العاام وإيهاماه با
.صنعاء هي من تقف وراء األزمة

تادخل كما أن تلك الشاحنات المزعوم احتجازها والتي يرفض مالكوها البياع بالساعر المعتماد والمعقاول, كانات

ار الوقاود إلى العاصمة طيلة الفترة الماضية لكنها لم تحادث أي تاأثير فاي تخفياف حادة األزماة وتخفايض أساع

حطات شاركة كونها كانت تباع في السوق السوداء بمبالغ مرتفعة تصل إلى ثالثة أضعاف السعر المعتمد في م
.النفط

يترتاب كما أن الكثير من تلك القاطرات تحمل مشتقات نفطية مغشوشاة وغيار مطابقاة للمواصافات المطلوباة و

ود وهاو على استهالكها أضرار كبيرة في مختلف وسائل النقل وغيرها من المعدات واآلليات التاي تعمال باالوق

ة ما حاذرت مناه شاركة الانفط أكثار مان مارة بعاد قيامهاا بفحا  عيناات مان تلاك الكمياات التاي يقاوم المرتزقا
.السوداءبتهريبها وبيعها في السوق 

لمتمثال ويعتبر مراقبون تلك مزاعم محاولة مكشوفة للفت أنظار الشعب اليمناي عان خطاورة تصاعيد العادوان ا

لصاحي باحتجاز وقرصنة سافن الوقاود والغاذاء وماا يناتج عناه مان تاأثيرات كارثياة علاى الوضاع اإلنسااني وا

رث الصحية المتفاقم كون المشتقات النفطية تشكل ضرورة ملحة لتوفير الخدمات الضرورية ومنع حدوث الكوا
.واإلنسانية

ورغاام محاااوالت العاادوان والمرتزقااة وإلااى جااانبهم األماام المتحاادة خلااط األوراق وتضااليل الاارأي العااام اليمنااي 

الع والخارجي عن حقيقة ما يمارسونه من جرائم وانتهاكات, إال أن الشعب اليمني بات على قناعاة تاماة واطا

محاولاة كامل على ما تقوم به تلك األطراف من استغالل لمقدرات وثروات البالد للضغط على الشاعب اليمناي و
.عسكرياً إخضاعه إلمالءات وأجندة العدوان بعد فشلهم في إخضاعه 

جاأوا إليهاا لم يوفر الفار هادي وحكومته العميلة منذ قرابة سابع سانوات وسايلة لمعاقباة الشاعب اليمناي إال ول

قال البناك ابتداء باستجالب العدوان لتدمير اليمن وقتل شعبه بالقصف والحصار وكال أناواع الحاروب مارورا بن

دية المركزي إلى عادن وقطاع المرتباات وإضاعاف العملاة الوطنياة بالطباعاة والتزويار أو بنهاب الماوارد السايا

ي البلاد مان وتسهيل احتالل الجزر والموانئ ووصوال إلى منع دخول المشتقات النفطية سعيا إليقاف ما تبقى ف
.مظاهر الحياة

اليمنامرأة جراء قنابل عنقودية ألقاها تحالف العدوان على 112مقتل وإصابة 

م جااراء 2021-2015اماارأة خااالل الفتاارة 112رصااد المركااز التنفيااذي للتعاماال مااع األلغااام مقتاال وإصااابة 
.القنابل العنقودية المحرمة دوليا التي ألقاها طيران التحالف على اليمن

فااي حصاايلة غياار نهائياة جااراء تلااك القناباال 76اماارأة وإصاابة 36وأكاد المركااز فااي تقريار احصااائي , مقتاال 
.المحرمة

الايمن بشاكل تأتي هذه االحصائية في وقت تحتفي دول العالم باليوم العالمي للمرأة, بينما تتعارض النسااء فاي

محافظاات يومي لكل أنواع االنتهاكات من قبل التحالف من خالل القصف بالقنابل المحرمة دوليا فاي مختلاف ال
.في ظل صمت مريب من المجتمع الدولي

تهاكاات باإلنساانية إلاى وقاف االنالمتشادقةودعا المركز التنفيذي المجتمع الدولي واألمم المتحادة والمنظماات 
.اليمنيةوالجرائم التي يرتكبها التحالف بحق المرأة 
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مأربتدشين مشروع خدمات الطفل وتحسين أوضاع النازحين بمحافظة 

لنازحين دشن مكتب الشؤون االجتماعية والعمل بمحافظة مأرب , مشروع توفير خدمات الطفل لتحسين حياة ا

افظاة بتمويال والمجتمعات المضيفة بالتنسيق مع فرع المجل  األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية بالمح
.منظمة اليونيسفمن 

ر فااي ويهاادف المشااروع الااذي تنفااذه المؤسسااة الوطنيااة للتنميااة واالسااتجابة اإلنسااانية علااى ماادى أربعااة أشااه

ة أسارة , إلى توفير الحماية ل طفال من خالل تقديم مساعدات لمائالقراميحوحريب وبدبدةمديريات صرواح 
.طفل, إضافة الى أنشطة توعوية وترفيهية مختلفة500وإصدار شهادات ميالد ألكثر من الفين و

ي وفي التدشاين أكاد محاافظ ماأرب علاي محماد طعيماان أهمياة المشاروع فاي تقاديم الادعم النفساي واالجتمااع
.ل طفال, خصوصا في المناطق المتضررة من استمرار الحرب والحصار

اع األسر وأشار إلى ضرورة توسيع المشروع ليشمل بقية مديريات محافظة مأرب, بما يسهم في تحسين أوض

مؤكاادا حاار  الساالطة المحليااة علااى تقااديم التسااهيالت الالزمااة إلنجاااح .. المتضااررة ماان عاادوان التحااالف
.المشروع

آمنة أن المشروع يهدف لتوفير مساحاتقرواحبدوره أوضح وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل يحيى 

النفساية ل طفال من خالل أنشطة توعوية وترفيهية متنوعة تسهم في التخفيف من معانااتهم, وتجااوز اآلثاار
.التي خلفها التحالف

ة بالمشروع أن اختيار المديريات المستهدفأبونابفيما أفاد مدير مكتب الشؤون االجتماعية بالمحافظة حسين 

مود في المحافظة جاء لمساعدة األسر المتضررة مان اساتمرار القصاف الجاوي للتحاالف وتعزياز عوامال الصا
.المجتمعي

روع لدعم من جانبه أكد مدير فرع المجل  األعلى للشؤون اإلنسانية صالح الشريف أهمية االستفادة من المش
.شروعالفتا إلى حر  فرع المجل  على تحقيق أهداف الم.. األطفال واألسر النازحة والمجتمعات المضيفة 

ماياة من جهته استعرض مدير المؤسسة الوطنية للتنمية محمد صالح فكرة وأنشطة المشروع وأهدافاه فاي ح
.الطفل وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي وإدارة الحالة

متاادربا ماان العاااملين 30وعقااب التدشااين افتااتح محااافظ مااأرب ووكياال وزارة الشااؤون االجتماعيااة دورة لااـ 
.هاراتهمالصحيين واألخصائيين االجتماعيين في المديريات الثالث, في مجال أنظمة حماية الطفل وتنمية م

مناقشااة أوضاااع الماارأة اليمنيااة فااي ظاال المعاناااة المتفاقمااة جااراء تحااالف العاادوان والحصااار 

المستمر

ع رئيسة ناقح أمين عام المجل  األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون الدولي إبراهيم الحملي م

ار الجاائر اتحاد نساء اليمن فتحية محمد عبد , أوضاع المرأة اليمنية في ظل المعاناة المتفاقمة جاراء الحصا
.والعدوان المستمر منذ سبع سنوات

لتخفيف وأكد اللقاء أهمية دور المرأة اليمنية في تعزيز الصمود في مواجهة العدوان وتقديم المشاريع الهادفة
.شدة االحتياج وفق األولويات الضرورية

يمنيةالوفي اللقاء الذي حضره عدد من قيادات االتحاد, أشاد أمين عام مجل  الشؤون اإلنسانية بدور المرأة 
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ها جاراء في تعزيز الصمود ومواجهة التحديات والتداعيات اإلنسانية التي فاقمت األوضاع وزادت مان صاعوبت
.استمرار العدوان والحصار

عاول وأشار الحملي, الى مكانة المرأة فاي المجتماع كونهاا األم واألخات ولهاا تاأثير كبيار علاى كافاة األفاراد وي

ة تخاادم الماارأة بعنايااالتااىمؤكاادا علااى ضاارورة اختيااار األنشااطة والمشاااريع .. عليهااا فااي النهااوض بااالمجتمع

فاة واهتمام وبما يسهم في تقاديم الخادمات وفاق أولوياات االحتيااج المرفوعاة مان الجهاات ذات العالقاة فاي كا
.مجاالت الحياة

إلاى الفتاة.. من جانبها, أكدت رئيسة اتحاد نساء الايمن, الحار  علاى تعزياز دور المارأة فاي كافاة المجااالت

لمعانااة أهمية التنسيق مع مجل  الشؤون اإلنسانية, بخصو  مشاريع المارأة بماا يساهم فاي التخفياف مان ا
.اإلنسانية, والتي تعتبر المرأة أكثر الفئات تضررا منها

العاصمةقطاع الصحة يحذر من مخاطر توقف الخدمات الصحية بأمانة 

ديم جادد القطاااع الصااحي بأمانااة العاصاامة التحااذير ماان مخاااطر توقااف المستشاافيات والمراكااز الصااحية عاان تقاا
.خدماتها للمواطنين نتيجة استمرار احتجاز سفن الوقود من قبل تحالف العدوان

, خااالل الوقفااة االحتجاجيااة التااي نظمهااا المروناايوأدان ماادير مكتااب الصااحة بأمانااة العاصاامة الاادكتور مطهاار 

مرار موظفو القطااع الصاحي باألماناة وموظفاو شاركة الانفط اليمنياة أماام مكتاب األمام المتحادة بصانعاء, اسات
.فطيةتجاهل األمم المتحدة لطبيعة ما يجري من قبل دول العدوان التي تمعن في استمرار احتجاز السفن الن

ثااة وأكااد أن اسااتمرار الممارسااات التعساافية لتحااالف العاادوان القرصاانة علااى الساافن, يضاااعف ماان حجاام الكار

وي وانقطاع االنسانية بحق الشعب اليمني, جراء توقف كافة الخدمات وعمل المستشفيات ومراكز الغسيل الكل
.مصانع االكسجين

, األمااام المتحااادة والمنظماااات الدولياااة بضااارورة القياااام بمساااؤولياتها القانونياااة واالخالقياااةالمرونااايوطالاااب 
.واإلنسانية بالضغط على دول تحالف العدوان باإلفراج عن سفن المشتقات النفطية ورفع الحصار

حتجاجياة كما دعا بيان صادر عن القطاع الصحي باألمانة, كافة القطاعات الخدمية باستمرار تنفيذ الوقفاات اال
.لتعرية األمم المتحدة التي تعتبر شريكة أساسية لدول العدوان في قتل الشعب اليمني

صولها وأكد أهمية االسراع في االفراج عن المشتقات النفطية, والتي يتم احتجازها بدون وجه قانوني, رغم ح
.على التصاريح األممية واستكمالها لكافة إجراءات الفح  والتدقيق

ي الاايمن وأشااار البيااان إلااى أن اسااتمرار الحصااار ومنااع دخااول المشااتقات النفطيااة, سيتساابب بكارثااة صااحية فاا

سااتكون األكباار علااى مسااتوى العااالم, خاصااة مااع تراجااع الاادعم المقاادم ماان المنظمااات الدوليااة للقطاااع الصااحي
.والبيئي في اليمن, ومنع دخول األدوية والمستلزمات الصحية

كاي وندد بموقف األمم المتحدة والمجتمع الدولي المتخاذل وصمتها المعيب إزاء جارائم تحاالف العادوان األمري
.السعودي اإلماراتي, وحصاره على الشعب اليمني أمام مرأى ومسمع العالم

لمستشفيات وأشار البيان إلى أن القطاع الصحي في اليمن بحاجة إلى ستة ماليين لتر من مادة الديزل لتشغيل ا
.والمراكز ومصانع األكسجين واألدوية

رياة بعيادا وأكد أن القطاع الصحي متمسك بحقه القانوني في الدفاع عن حياة اليمنياين فاي العايح بكراماة وح
.عن أي شكل من أشكال الهيمنة أو التبعية

50



حاالف اإلنسااني فاي الايمن يتعارض لجريماة مكتملاة األركاان مان قبال تالوضع”:الشورىمجل  

”العدوان

ي الايمن حمل مجل  الشورى تحالف العدوان األمريكي السعودي اإلماراتي مسئولية تردي الوضع اإلنساني ف
.يااةجااراء تشااديد الحصااار وانعاادام المشااتقات النفطيااة وتداعياتااه الكارثيااة علااى القطاعااات الصااحية والخدم
ى سفن وندد المجل  في بيان صادر عنه, بالصمت الدولي واألممي المعيب إزاء استمرار قرصنة التحالف عل

اع الوقود والغذاء والدواء, وما نتج عنها من أزمة خانقة أدت إلى شلل تام فاي عادد مان المستشافيات, وانقطا

م األدوية خدمات الماء والكهرباء, وتوقف حركة نقل البضائع وارتفاع أسعار المواد الغذائية األساسية, وانعدا
.الخاصة بالحاالت المرضية المزمنة والحرجة

حاالف ولفت البيان, إلى أن الوضع اإلنسااني والصاحي فاي الايمن يتعارض لجريماة مكتملاة األركاان مان قبال ت

ة بعاد العدوان الذي يصر على تشديد الحصار واحتجاز السفن, ما أدى إلى تدهور القطاعات الصاحية والخدميا
.على مدى سبع سنواتالممنهجللقصف والتدمير تعرضها 

دة رغام واستنكر البياان إمعاان تحاالف العادوان فاي ممارسااته التعسافية ومناع دخاول السافن إلاى مينااء الحديا

كارثاة حصولها على تصاريح أممية, في تجاهل سافر للدعوات والمناشدات والتحذيرات المحلية والدولية مان
.إنسانية وشيكة وتوقف مختلف القطاعات الخدمية بسبب نفاد المشتقات النفطية

وأكد بيان المجل  أن تحالف العدوان لم يادع أماام الشاعب اليمناي أي خياار ساوى المزياد مان الصامود ودعام

بالطرق وتأييد كافة خطوات الجيح واللجان الشعبية لكسر الحصار, ومواجهة كل أساليب وممارسات التحالف
.والخيارات الرادعة

ة بهم والمرتزقة ممن ال يزالاون فاي صاف العادوان إلاى االساتفادة مان الادعوات المتكاررللمغرروجدد الدعوة 
.للعودة إلى الصف الوطني واستغالل الفترة المعلنة من المجل  السياسي األعلى

ساتنفار فاي كما دعا البيان أبناء الشعب اليمني كافة إلى التفاعل اإليجابي مع حملة إعصار اليمن للتحشايد واال
.كل المدن والقرى والعزل اليمنية لمواجهة غطرسة تحالف العدوان

صاار وفاتح ولفت إلى أهمية تنفيذ الوقفات االحتجاجية والمسيرات لفضاح جارائم العادوان والمطالباة برفاع الح

ة ميناااء الحدياادة ومطااار صاانعاء الاادولي, وتحمياال أمريكااا وأعوانهااا فااي الااداخل والخااارج المسااؤولية القانونياا

.والجنائية الكاملة عن كافة الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب اليمني

رضاة وحذر البيان أبناء الشعب اليمني فاي مختلاف المحافظاات والماديريات مان االنساياق وراء الادعوات المغ

رة الشاارع, لزعزعة الجبهة الداخلية واستغالل أزمة المشتقات النفطية المفتعلة من قبل التحاالف لتاأجيج وإثاا
.خدمة للعدوان ومرتزقته

لاة ووجه المجل  رسائل إلى األمين العام ل مم المتحدة ورابطة مجال  الشايو  والشاورى والمجاال  المماث

يمن باراً في أفريقيا والعالم العربي, أكدت أن إمعان العدوان بقيادة أمريكا والسعودية واإلماارات فاي حصاار الا
.مليون مواطن يمني25وبحراً وجواً أدى إلى تفاقم الوضع الكارثي واإلنساني ألكثر من 

حااالف وأوضاحت الرساائل أن الشاعب اليمناي, أصابح يعايح أكبار كارثااة إنساانية فاي العاالم, فاي ظال إصارار ت

مسمع من العدوان على استمرار القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية والغذاء والدواء, على مرأى و
.المجتمع الدولي ومجل  األمن واألمم المتحدة والهيئات الدولية واإلقليمية المعنية بحقوق اإلنسان
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الاوطن وأكدت أن تحالف العدوان لم يكتف بتشديد الحصار بل عمد إلى تسهيل عمليات النهاب المانظم لثاروات

لبراميال مان النفطية من قبل المرتزقة عبر سفن ترسو فاي ماوانئ المحافظاات المحتلاة ياتم تحميلهاا بمالياين ا

از المنزلي النفط الخام وتذهب قيمتها إلى حساباتهم في بنوك دول العدوان, وكذا قيام المرتزقة مؤخرا برفع الغ
.المستخرج من محافظة مأرب

الشاعب وطالب المجل  األمم المتحدة القيام بواجبها القانوني واألخالقي لمناع كال الممارساات التعسافية بحاق

الاذي اليمني, والعمل على فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي, ومنع أعمال نهب ثاروات الشاعب اليمناي
.أوصله العدوان والحصار إلى وضع مأساوي لي  له مثيل في التاريخ الحديث

باتتطفل 2000باسم وزارة الصحة يحذر من كارثة انسانية وشيكة و المتحدث 

رتكبهاا أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أني  األصبحي, أن األمم المتحدة شاريكة فاي الجارائم التاي ت
.قوى العدوان بحق أبناء الشعب اليمني

مليون ليتر من 6وفي مداخلة له على المسيرة, أوضح الدكتور األصبحي أن القطاع الصحي بحاجة ألكثر من 
.الديزل لتشغيل المستشفيات ومصانع األوكسجين وغيرها

لغسايل وأشار إلى أن انقطاع المشتقات النفطية سيخرج العديد من القطاعاات الصاحية عان العمال مثال أقساام ا
.الكلوي وحاضنات األطفال وأقسام العمليات

طفاال بحاجااة ألجهاازة التاانف  الصااناعي وهااؤالء باتاات حياااتهم مهااددة بساابب منااع دخااول 2000وبااين أن 
.المشتقات النفطية

ل تحييد وطالب الدكتور األصبحي المنظمات الدولية بالقيام بدورها اإلنساني والضغط على دول العدوان من أج
.الملف اإلنساني وإدخال المشتقات النفطية

لتاي كما طالب بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة للسماح بادخول األدوياة والمعادات الطبياة وإخاراج الحااالت ا
.تستدعي السفر للعالج

يمن, وأكد أن وزير الصحة تواصل مع المنظمات الدولية واألممية وأطلعهم على الوضع الطبي الكاارثي فاي الا

7طيلة فهم شاهدوا الوضع الكارثي“مشددا في ذات الوقت بأن الوزارة ال ُتعول على المنظمات األممية كثيرا 
.”سنوات ولم نلم  منهم أي تحرك مسؤول

.اولفت إلى أن وزارة الصحة تعمل بكل الطاقة الموجودة لديها وتواجه األزمة بأقصى قدراته

 "الحصار جريمة حرب وإبادة جماعية"وزارة حقوق اإلنسان تعقد مؤتمرا صحفيا تحت عنوان 
مدنيين تحالف العدوان نفذ آالف الهجمات العسكرية جوا وبحرا وبرا على مبان سكنية ل: وزارة حقوق اإلنسان

ومشمولين بالحماية الدولية 

مليون مواطن ومواطنة إلى مناطق متفرقاة داخال 6تسبب العدوان في نزوح أكثر من : وزارة حقوق اإلنسان

اليمن

سيارة 92مستشفى ومرفق صحي واستهدف 537دمر العدوان كليا وجزئيا أكثر من : وزارة حقوق اإلنسان

.أكسجينإسعاف ودمر مصنعين ل دوية ومصنعي 
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, كماا 1578مدرساة وجزئياا أكثار مان 435دمر العدوان كلياا أكثار مان : حقوق اإلنسانوزارة 

.الفنيةمن المعاهد 74جامعة وكلية حكومية وأهلية وأكثر من 45دمر أكثر من 

مؤسسة إعالمية مرئية ومسموعة ومقاروءة كماا تام تادمير 51دمر العدوان أكثر من : وزارة حقوق اإلنسان

.وتلفزيونيمركز إرسال إذاعي 28وتضرر أكثر من 

ساانوات ماان 7خااالل : المتوكاال خااالل المااؤتمر الساانوي للجمعيااة اليمنيااة للسااكريطااه.دوزياار الصااحة العامااة 

.العدوان والحصار ارتفعت اعداد المصابين بالسكري الى نحو مليون مصاب 

بب فااي القصااف المكثاف للماادن واخاتالل التااوازن الغاذائي نتيجااة الحصاار والحاارب االقتصاادية تساا: د المتوكال
.ارتفاع مهول إلعداد المصابين بالسكري

ومبرد عبر تحالف العدوان يفرض استيراد االنسولين ومحاليل السكر المحتاجة لظروف نقل سريع: د المتوكل

.الكبيرميناء عدن غير األمن والبعيد جدا عن التكتل السكاني 

استمرار اغالق مطار صنعاء هو حكم اعدام على مئات االف المرضى ممن يحتااجون العاالج فاي: د المتوكل

.الداخلالخارج واألدوية في 

نة سفن القطاع الصحي على عتبة التوقف مع اشتداد ازمة الوقود واستمرار تحالف العدوان بقرص: د المتوكل

.الوقود

وصاول قرصنة تحالف العدوان لسفن الوقود يهدد حيااة مئاات االف المرضاى بسابب عادم القادرة لل: د المتوكل

.باالغالقالى المستشفيات المهددة ذاتها 

تارام تحالف العدوان حول الوقود الى ورقة مقايضة عسكرية وندعو األمم المتحدة الاى فارض اح:  د المتوكل

.القانون الدولي وتحييد القطاع الصحي 

ساسيه مواصلة الكوادر الطبية عملها في ظل العدوان والحصار وقطع الوقود والرواتب يمثل لبنة ا: د المتوكل

. في الصمود الشعبي واالنتصار القادم بعون 

العاادوان والحصااار علااى الاايمن عطاال العديااد ماان المراكااز :  زايااد عاااطف. رئااي  جمعيااة امااراض السااكري د

.واألدويةوالبرامج الخاصة بمرضى السكر وضاعف من معاناتهم بالنسبة للفحوصات 

سافن مؤتمر صحفي لمختلف القطاعات الخدمية للوقوف على تداعيات الحصاار والقرصانة علاى

الوقود 

غاي طاوال لام تقام األمام المتحادة بواجباتهاا اإلنساانية كماا ينب: الديلميالقائم بأعمال وزير حقوق اإلنسان علي 

. العدوانسبعة أعوام من 

أمدهالحصار األمريكي على سفن الوقود وآلياته المفروضة تغذي الحرب وتطيل : الديلمي

ام خدمة قرارا وما تعمله في اليمن طيلة سبعة أعوالتملكاألمم المتحدة : وزير الثروة السمكية محمد الزبيري

للعدوان األمريكي السعودي 

نياون هاذا الحصار األمريكي بتواطؤ أممي يرياد انتازاع اللقماة مان افاواه اليمنياين ولان يرتضاي اليم: الزبيري

األمر
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ؤ األمماي نحن اليوم معنيون بالوقوف وقفة جادة تجاه الصلف األمريكاي والتواطا: وزير الكهرباءالعليياحمد 

.البلدفي شيئلمواجهة حصارهم الخانق الذي طال كل 

ة علاى بيان المؤتمر المشترك لمختلف القطاعات الخدمية للوقوف علاى تاداعيات العادوان والحصاار والقرصان

.النفطيةسفن المشتقات 

جة انعدام مختلف القطاعات الخدمية للدولة صحية وكهربائية ومائية ونقل ونظافة وغيرها مهددة بالتوقف نتي

.دخولهامشتقات النفط ومنع 

حااالف بااه تمااايقومإدانتنااا واسااتنكارنا السااتمرار الصاامت الاادولي المعيااب تجاااه نجاادد:الخدميااةبيااان القطاعااات 

.العدوان من حصار وقرصنة على سفن الوقود ونطالب بسرعة إطالق جميع السفن المحتجزة 

النتازاع عمليات كسر الحصار ونؤكد أنها الحل والمخرج الوحيد للشعب اليمناينبارك:الخدميةبيان القطاعات 

.بكرامةحقه في العيح 

الجنوحالمتوكل يؤكد على حماية األطفال واتخاذ اإلجراءات االحترازية من قضايا 

أكااد رئااي  مجلاا  القضاااء األعلااى, القاضااي أحمااد يحيااى المتوكاال, علااى حمايااة األطفااال واتخاااذ اإلجااراءات 
.االحترازية للحد من قضايا جنوحهم

, إلى أن إبوأشار, في كلمة له لدى حضوره اختتام دورة تدريبية توعوية للحد من جنوح األطفال في محافظة 

رازياة وزارة العدل معنية باالهتمام بقضايا جنوح األطفال, والعمل على تقييمهاا, وإيجااد حلاول وإجاراءات احت
.لحلها

.لهذا البلدوبّين أن االهتمام والعناية باألطفال أمر في غاية األهمية, كونهم جيل الغد وبناة المستقبل المشرق
هم مان ولفت إلى ضرورة الحر  علاى تنشائة األطفاال وفاق الهوياة اإليمانياة والمانهج القرآناي, وبماا يصاون

..االنجرار وراء الثقافات والسلوكيات السلبية, وارتكاب األخطاء والجرائم

سارات واعتبر القاضي المتوكل تنظيم هذه الدورات, واألعمال التي تهتم بالطفولة, من اإلجراءات الهامة في م

وع الحماية, حيث األعداء يراهنون على إفساد أجياال هاذه األماة, باإلضاافة إلاى أنهاا تتجساد فيهاا رؤياة مشار
.”يد تحمي ويد تبني“الرئي  الشهيد الصماد 

القيسي وفي االختتام, الذي حضره رئي  المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ووزيرا اإلدارة المحلية علي

ألنشطة , عبدالواحد صالح, على رعاية األطفال واالهتمام بالبرامج واإبوالدولة عبدالعزيز البكير, أكد محافظ 
.التي تسهم في حمايتهم من الجنوح

إلدارة حضر الفعالية عضو مجل  الشورى, محمد آل قاسم, ووكيال وزارتي العدل, القاضي أحمد الجرافي, وا

دير , ومستشار المحافظة, عمار بدر الشعيبي, ومسااعد ماالمساوىالمحلية, عمار الهارب, والمحافظة, قاسم 
.األمن في المحافظة, العقيد أمين وجيه الدين

نياة تجدر االشارة إلى ان هذه الدورة, التي نظمها المجل  األعلاى ل موماة والطفولاة بالتعااون ماع اللجناة الف

, إبة لتعزيز نظام عدالة األطفال وبالشراكة مع السلطة المحلياة ومكاتاب اإلعاالم والتربياة واإلرشااد بمحافظا

إعالميااا وخطيبااا وتربويااا, المعااارف والمهااارات المتصاالة بالجوانااب 30هاادفت علااى ماادى ثالثااة ايااام اكساااب 
.القانونية واإلرشادية للحد من جنوح األطفال
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الحااوثي يطلااع علااى نشاااط مركااز خطااوة لرعايااة ذوي االحتياجااات الخاصااة وأطفااال عبدالمجيااد 

التوحد

ياجات اطلع رئي  الهيئة العامة ل وقاف العالمة عبدالمجيد الحوثي على نشاط مركز خطوة لرعاية ذوي االحت
.الخاصة وأطفال التوحد

دمها واستمع العالمة الحوثي خالل الزيارة من مديرة المركز صفاء الحبشي, إلى شرح عان الخادمات التاي يقا

المركااز لرعايااة وتأهياال األطفااال ماان ذوي اإلعاقااة, ساايما أطفااال التوحااد وكيفيااة اكتشاااف الماارض والطاارق 
.الصحيحة للعالج والمناهج المتبعة في التأهيل والتدريب

ة سيما وأشاد بدور مركز خطوة في االهتمام بشريحة تحتاج إلى الرعاية والعناية, من ذوي االحتياجات الخاص
.أطفال التوحد

لرعاياة وأكد استعداد الهيئة العمل على توفير احتياجات المركاز بماا يمكناه مان االساتمرار فاي تقاديم خادمات ا
.اروالعالج ل طفال من ذوي اإلعاقة للتخفيف من معاناتهم, خاصة في ظل ما يمر به الوطن من عدوان وحص

شخصا بينهم 81وزارة حقوق اإلنسان تدين بأشد العبارات الجريمة النكراء التي نفذها النظام السعودي بحق 

.الشعبيةأسيران من الجيح واللجان 

ناادعو كافااة المنظمااات وشااعوب العااالم والاادول الحاارة إلااى اتخاااذ موقااف حاار ومشاارف : وزارة حقااوق اإلنسااان

.رافض لجرائم النظام السعودي 

ين ناادعو المجتمااع الاادولي إلااى محاساابة النظااام السااعودي بكافااة ساالطاته وفقااا للقااوان: وزارة حقااوق اإلنسااان

.الدوليةوالمعاهدات واالتفاقات 

شخصااا بياانهم أساارى 81ياادين جريمااة إعاادام النظااام السااعودي : مركااز عااين اإلنسااانية للحقااوق

يمنيين

.يمنياين7شخصااً بيانهم 81أدان مركز عاين اإلنساانية للحقاوق والتنمياة, جريماة إعادام النظاام الساعودي لاـ
وأشار المركز في بيان له إلى عدم مشروعية إعدام هؤالء األشاخا , كاون ذنابهم الوحياد ممارساتهم لحقهام

.رأيهمالمشروع في التعبير عن 

وحمل مركز عين, النظاام الساعودي المساؤولية إزاء هاذه الجريماة الكبارى, الفتاا إلاى أن اإلعادام الاذي شامل 
.اإلنسانيأسيرين من اسرى الحرب, انتهاك صار  للقانون الدولي 

وناشااد, منظمااة األماام المتحاادة ومجلاا  األماان والمنظمااات الحقوقيااة المعنيااة بحقااوق اإلنسااان أن يتحملااوا 
.الحربمسؤولياتهم وأن يقوموا بدورهم في حماية المعتقلين واسرى 

سانية في جدد مناشدته للمجتمع الدولي وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم األخالقية واإلنكما 
إدانة هذه األعمال اإلجرامية

شخصا بينهم أسرى يمنيين81اللجنة الوطنية للمرأة تدين إعدام النظام السعودي 
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شخصاً بينهم أسيرين 81الجريمة البشعة التي ارتكبها النظام السعودي بإعدام للمراةاللجنة الوطنية أدانت 
.من الجيح واللجان الشعبية

ية, وتعاد وأكدت اللجنة في بيان أن هذه الجريمة تتنافى مع كافة الشارائع الساماوية واألعاراف والقايم اإلنساان
.ذلك اتفاقية جنيف الثالثة بمعاملة األسرىبمافيانتهاكا صارخا للقوانين الدولية 

مير وجميع األحارار والشارفاء وماا تبقاى مان ضاوطالبت اللجنة, األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية والدولية 

ة للرعاية يقوم بإدانة هذا النظام اإلرهابي القاتل وإدانة جريمته الوحشية المستندفي هذا المجتمع الدولي, بأن 

.األمريكية المستبدة

يمنياين ( 7)شخصااً مانهم ( 81)المركز اليمناي لحقاوق اإلنساان يادين إعادام النظاام الساعودي لاـ

.الحرببينهم اثنين من أسرى 

مان جريماة 2022ماار  12يدين المركز اليمني لحقوق اإلنسان ما أقدم عليه النظام السعودي يوم السبت 

ماواطنين يمنياين وماواطن ساوري دون وجاه ( 7)شخصااً بيانهم ( 81)بشعة ومجازرة وحشاية وذلاك بإعادام 

دولي حق, في اعتاداء صاار  لكال الدسااتير والقاوانين واألعاراف اإلنساانية والدولياة بماا فاي ذلاك القاانون الا
.اإلنساني والشرعة الدولية لحقوق اإلنسان

وجب القانون ُتعد من الجرائم األشد خطراً بم( الشوذانيوحيدر البطينيحاكم )كما أن إعدام األسيرين اليمنيين 

خاصاة 1949أغسط  12الدولي اإلنساني واتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 

, حيااث وأن األساايرين (13,84,87,99,100,101,104,105,106,107,127,130أ,د,/1/3)المااواد 
.متحدةالتم أسرهما في جيزان منذ أربع سنوات وهما من ضمن قائمة التبادل التي قدمتها لجنة األسرى ل مم 

ئم النظاام إن جرائم انتهاك حق الحياة وسفك الدماء البريئة ألبناء األمة لي  االنتهاك الوحياد فاي سلسالة جارا

عادوان السعودي التي دأب عليها حتى أصبح دينه وديدنه, وال غرابة في ذلك فاإلعادامات الجماعياة وجارائم ال

( 81)علااى الشااعب اليمنااي التااي يقااوم بتنفيااذها النظااام السااعودي المجاارم وكااان أخرهااا هااذه الجريمااة بإعاادام 

نتهاك األول وجه الديمقراطياة األمريكياة التاي تحماي هاذا النظاام المجارم والم: شخصاً, إنما يمثل بذلك وجهين

ن للحقااوق اإلنسااانية جمعاااء, والوجااه اآلخاار هااو الوجااه الوهااابي التكفيااري الحاقااد والمااتعطح لاادماء المساالمي
.األبرياء الذي ال يؤمن بالتعايح وال يقبل باآلخر ويعدم لمجرد خالف فكري أو مذهبي

روعاة وإننا في المركز اليمني لحقوق اإلنسان ندين ونستنكر مثل هكذا جرائم بحق من تم إعدامهم بمجازرة م

.مبررات مرفوضة ومخالفة للشريعة اإلسالمية واألعراف اإلنسانية والقوانين الدوليةوصادمة تحت 

مقراطياة للقانون الدولي لحقاوق اإلنساان وتحات مظلاة الديالمقوضةإن الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي 

ارساها األمريكية المزعومة الحامية لهذا النظام المجرم والراعية له لتكشف بجالء ازدواجياة المعاايير التاي تم

لسعودي منظمة األمم المتحدة واألجهزة المنضوية تحت عباءتها, التي لم تحرك ساكناً تجاه ما يرتكبه النظام ا
.المجرم من جرائم يندى لها جبين اإلنسانية في المنطقة

رة وإنناا فااي المركااز اليمنااي لحقااوق اإلنسااان نادعو الشااعوب اإلسااالمية والعربيااة والحكومااات والمنظمااات الحاا

مة وأحرار العالم إلى إدانة هذه الجريمة وتجريمها والعمل على إيقاف جرائم النظام السعودي التي صارت وص
.عار في جبين اإلنسانية

اٍد ف ي األق رق : )وصدق   القائل فقٍ  أ وق ف س  ر  ن  يق ًسا ب غ  فق ل  ن  نق ق ت  يًعام  م  ل  النما   ج  ا ق ت  م  أ نم .32, المائدة( ض  ف ك 

شخصاا بيانهم أسايران مان 81إنساان للحقاوق والحرياات تادين جريماة إعادام الساعودية منظمة 

.جماعيةالجيح واللجان وتؤكد أنها ترقى إلى جريمة إبادة 
56



القياة ندعو المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى تحمال مساؤولياتهم األخ: إنسان للحقوق والحرياتمنظمة 

السعوديوفتح التحقيقات الالزمة تجاه جرائم النظام 

رأيشخصاً بينهم قاصرون وسجناء 81السلطات السعودية تعدم 

يمنياين وساوري 7بيانهم ” أعماال إرهابياة “شخصاا, زعمات أنهام أديناوا باـ 81أعدمت السلطات السعودية 

لقضاية واحد, وقد شملت اإلعدامات الكثير من الحاالت التي تم اعتقالها على خلفية مذهبية أو مواقف مؤيادة ل

عودي الاذي المجزرة التي نفاذت بغطااء مان القضااء السا. الفلسطينية ومواقف سياسية باإلضافة إلى قاصرين 

ة القمع رغم يتحكم به األمير محمد بن سلمان ـ بحسب مواقع حقوقية ـ كشفت استمرار النهج السعودي بسياس

حااالت االدعاءات التاي يطلقهاا ابان سالمان عان سياساته إلصاالح القضااء وتعزياز الحقاوق والحرياات وتقليال
.اإلعدام

ن ما” تخلّصات“الساعودية » إذ تأتي هذه الموجة من اإلعدامات بعد نحو شهر فقط من ادعاء ابان سالمان أن 

ي عقوبة اإلعدام ـ ما عدا فئة واحدة ماذكورة فاي القارآن حساب زعماه فاي مقابلاة ماع صاحيفة ذا اتالنتياك, فا
.مار  الماضي

ة اإلعادام ففيماا اعتبار أن عقوبا. وقد انطوت ادعاءات ابن سلمان في تلك المقابلة علاى العدياد مان التناقضاات

حاق فاي الاذهاب باتت تقتصر على الحاالت التي يقتل فيها أحد شخصاً آخر, وبالتالي فإن عائلة الضاحية لهاا ال

ر مان في حال كان هناك شخ  يهدد حياة أكث“ : إلى المحكمة أو العفو عنه, وبأسلوب ملتو استدرك وأضاف
”.بالقتلشخ  فهذا يعني أنه يجب أن يعاقب 

عة, بحياث ال تجدر اإلشارة إلى أن القوانين السعودية بشكل عام تتسم بتعريفاات ومصاطلحات فضفاضاة وواسا

لحكوماة تحدد بشكل دقيق وواضح التهم وتستخدم كالتي استخدمها ابن سالمان فاي المقابلاة, ماا يساهل علاى ا
.الرأياستخدامها ضد األفراد وخاصة المعارضين ومعتقلي 

مفتوحاا , كتهمة تستحق القتل, يبقاي ابان سالمان البااب”تهديد حياة أكثر من شخ “ومع إشارته إلى تهمة 

كاون إلصدار وتنفيذ أحكام إعادام بنااء علاى الرؤياة الساعودية ومفهومهاا وتعريفهاا لهاذه التهديادات التاي قاد ت
.مواقفمجرد آراء أو 

رتكاب ثالاث أكبار مجازرة ت“لحقوق اإلنسان , وصفت تنفيذ اإلعدامات بأنهاا ” السعودية األوروبية “المنظمة 

:”لهاوقالت في بيان ” وإبنهفي عهد الملك سلمان 

على الرغم مان أن الضاحايا لام يحااكموا بشاكل جمااعي ضامن الئحاة دعاوى مشاتركة, سااقت وزارة الداخلياة 

قادات اعتنقاوا الفكار الضاال والمنااهج والمعت”:السعودية لهم اتهامات عمومية في بيان نشرته, وذكارت أنهام 

رهابية, المنحرفة ذات الوالءات الخارجية واألطراف المعادية, وبايعوها على الفساد والضالل, فأقدموا بأفعال إ
.“الحيويةمثل استباحة الدماء وانتهاك الحرمات واستهداف دور العبادة والمقار الحكومية واألماكن 

وانين ترى المنظمة األوروبية السعودية لحقوق اإلنسان أن هذه المجزرة تعد انتهاكا صارخا للقا» : وأضافت 

لاة ذا الدولية, كما أنها بمثابة نسف تام للمزاعم التي أطلقها ولي العهاد محماد بان سالمان فاي مقابلتاه ماع مج

ن فاي قبل عدة أيام, والتاي قاال فيهاا أن الساعودية تخلصات مان عقوباة اإلعادام ماا عادا فئاة المتاورطياتالنتك
.القتلارتكاب جرائم 

فيخرى وأشارت المنظمة إلى أنها قد وثقت بعض قضايا هؤالء الضحايا, فيما لم تتمكن من رصد القضايا األ
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. المادنيانعدام الشفافية في التعامل الرسمي ماع قضاايا اإلعادام, والتهدياد والتخوياف للعاائالت والمجتماعظل 

كة فاي توثيق المنظمة لعدد من القضاايا أكاد أن الاتهم لام تتضامن أي تهام جسايمة, كماا تعلاق بعضاها بالمشاار
.اإلنسانالمظاهرات المطالبة بالعدالة وحقوق 

ن محكماة مختصاة وتام تمكيانهم ما“وفيما ادعت وزارة الداخلية في بيانها أن المتهماين تمات مقاضااتهم أماام 

ارخة , كانات المنظماة قاد وثقات انتهاكاات صا”الضمانات وجميع الحقوق التي كفلتها لهم األنظمة فاي المملكاة

اصل مع لمعايير المحاكمة العادلة, من بينها الحرمان من االستعانة بمحام, التعرض للتعذيب, الحرمان من التو
.الخارجيالعالم 

ايا عادد إضافة إلى ذلك, كانت األمم المتحدة عبر آلياتها المختلفة قد تواصلت مع الحكومة السعودية حول قضا

, وأكدت انطواء محاكماتهم على عدد من االنتهاكااتالشاخوريمن الذين تم إعدامهم بينهم أسعد شبر ومحمد 
.كافمن بين ذلك التعذيب وعدم الحصول على الحق في الدفاع عن النف  بشكل 

ن عباد أن المجزرة الجماعية الثالثة في عهد الملك سلمان ب»: وخل  بيان المنظمة األوروبية السعودية إلى 

ورة العزيز هاي اساتمرار فاي الدموياة التاي اتسام بهاا هاذا العهاد, بعيادا عان المحااوالت الرسامية لتبيايض صا

سياسي, وتؤكد المنظمة أن تنفيذ اإلعدام الجماعي أكد كون هذه العقوبة خاضعة بشكل بحت للقرار ال. الحكومة

قاة وأكدت أن هذه المجزرة تكر  انعادام أي جدياة أو ث. . « وال وجود إلمكانية محاسبة المعذبين والمنتهكين

عادام في الوعود الرسمية, كما أنها تثير القلق على حيااة وساالمة األفاراد الاذين ال زالاوا يواجهاون عقوباة اإل

طالات 2016شخصاا, سابقتها مجزرتاان, فاي 81وبينهم قاصرون, وخاصة أن هذه المجزرة التي قتال فيهاا 
.شخصا37طالت 2019شخصا, وفي 47

ومنهجالتعذيب وسيلة 

, إال أن جريماة التعاذيب ال تازال 1997على الرغم من مصادقة السعودية على اتفاقية منع التعاذيب فاي العاام 

جالديان, تمار  في سجونها ومراكز االحتجاز بشكل منهجي, بطريقة ال يمكن فيها للضاحايا االنتصااف مان ال
.كما ترفض التحقيق في مزاعم التعذيب التي قدمها الكثير من المساجين

ادرة عان وعلى النقيض من االتفاقية التي ال تجيز األخذ بااإلقرارات المنتزعاة تحات وطاأة التعاذيب, كونهاا صا

ب, إرادة غير حرة, تعتبر المحااكم الساعودية األقاوال التاي قاال أصاحابها أنهاا صادرت مانهم فاي جلساات تعاذي
.إلعادامال يمكن الطعن فيها, كما تساتند إليهاا فاي إصادار أحكامهاا الجاائرة التاي قاد تصال لعقوباة ا” شرعية“

دولياة التاي إذ تعتمد السعودية إجراءات تخلق بيئاة مثالياة للتعاذيب فاي ساجونها بخاالف القاوانين المحلياة وال
.اإلجراءاتتجعل ممارسة هذه الجريمة صعبة, في حال تطبيق القوانين بشكل كامل , ومن ضمن هذه 

:اإلنفراديالسجن 

يرة ماع بحسب القانون الدولي ال ينبغي عزل السجين في الحاب  االنفارادي إال فاي ظاروف خاصاة ولمادة قصا

.عدم المسا  بحقوقه األساسية كحقه في التواصل مع محام

ة لهاا, ماع أن السعودية تستخدم الحب  االنفرادي كإجراء روتيني أساسي ولمادة مفتوحاة ال نهاياة قانونيابيد 
.إسقاط جميع حقوق السجين األساسية, ما يسهل على المحققين ممارسة التعذيب بحق المعتقلين

:من االستعانة بمحامالحرمان 

وفالوقعلى الرغم من أن حق االستعانة بمحام ُمدون في االنظمة السعودية إال أن حقوقيين يؤكدون عدم 
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.حتى اآلن على قضية واحدة ُمكن فيها المتهم من الحصول على هذا الحق في فترة التحقيق

.المتهمتجرد السعودية المتهم من هذا الحق األصيل, بهدف خلق بيئة مثالية يتمكن فيها المحقق من تعذيب

لاى حيث قال عشرات مان ضاحايا التعاذيب فاي المحكماة الجزائياة المتخصصاة إن التحقياق معهام كاان قائماا ع

كل مفاجئ باإلضافة إلى ذلك, يعمد المحققون إلدخال المتهم في بعض الحاالت إلى غرفة خاصة, وبش. التعذيب
.محددةينهال عليه عدة أشخا  ملثمين بالضرب المبرح, كطريقة إلجباره على اعترافات 

:التحقيقعدم الفصل بين جهة االحتجاز وجهة 

ة وقاوع يساعد الفصل بين الجهة المسؤولة عن االحتجااز والجهاة المساؤولة عان التحقياق فاي تقليال احتماليا

يااق تتااولى هيئااة التحق“: تاان  المااادة الثالثااة عشاارة ماان نظااام اإلجااراءات الجزائيااة علااى أن. جاارائم التعااذيب

تمرة بيااد أنااه بحسااب متابعااة المنظمااة المساا. ”واالدعاااء العااام التحقيااق واالدعاااء العااام طبقاااً لنظامهااا والئحتااه

باال لقضااايا أصااحاب الاارأي والمتظاااهرين, فااإن أغلاابهم خضااعوا لالسااتجواب فااي مباااني سااجون المباحااث ماان ق
.واسعبشكل التعذيبعناصر المباحث العامة, الذين يستعملون

فض وعلى الرغم من أن هذا اإلجراء يجعل من األقوال التي ينتزعها محققو المباحث العاماة غيار قانونياة, تار

محكماة المحكمة الجزائية المتخصصة قبول الطعون التي يقدمها محامو المتهمين, مماا شاأنه التوضايح باأن ال
.حاب الرأيغير مستقلة وتخضع في عملها للقرار السياسي الذي يستخدم القضاء كأداة لقمع المعارضين وأص
.الليلقال العديد من الضحايا إن جلسات التحقيق معهم كانت تجري لساعات طويلة متواصلة بعد منتصف

:المحاكمةإجبار الضحايا على التصديق على أقوالهم قبل 

, وهي غالباً تعتمد المحاكم السعودية في إدانة الضحايا بشكل رئيسي على إقرارات المتهمين قبل بدء المحاكمة

مان 108ة تان  المااد. في فترة يكون فيها المعتقل مجردا من كافة حقوقه بما فيها حقه في االستعانة بمحام

لخصام إقارار ا“. نظام المرافعات الشرعية على أن اإلقرار يجب أن يكون أمام القضاء أثناء السير في الدعوى
نااء حجة قاصرة علياه, ويجاب أن يكاون اإلقارار حاصاالً أماام القضااء أث–عند االستجواب أو دون استجوابه–

.”السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها

ع لكن السعودية ابتكرت طريقاة انتازاع األقاوال عبار التعاذيب قبال المحاكماة مان أجال جعال وجاود المحاامي ما

.حقيقيةالمتهم في المحكمة بدون فائدة 

بعضها حينما كاان )م, بتهم غير جسيمة 2021درويح, الذي أعدمته السعودية في يونيو آلوقال مصطفى

.بحقه, أنه أجبر على المصادقة على أقواله, لكن القاضي لم يكترث لقوله وأصدر حكم اإلعدام (قاصرا

العقابإفالت مرتكبي التعذيب من 

الت من جرائمهم, يجب أال ُيسمح لمرتكبي التعذيب أبًدا باإلف: غوتيريحقال األمين العام ل مم المتحدة أنطونيو 

مكانياة محاسابة لكن تغيب فاي الساعودية بشاكل متعماد, إ. ويجب تفكيك األنظمة التي تمّكن التعذيب أو تغييرها

جونها, المحققين الضالعين فاي جريماة التعاذيب, وذلاك تكريساا للمضاي فاي هاذه الجريماة وجعلهاا أداة فاي سا
.عالوة على ذلك قد يتعرض ضحية التعذيب لالعتقال إذا ما قام بالمطالبة بمحاسبة المجرمين

ضدالعمير, بعد تقديمه شكوى في الديوان الملكي م قامت السعودية باعتقال الناشط خالد2018يوليو 1في 
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, ”ي األمارالخروج على ولا“عن تعذيبه أثناء قضائه حكما سابقا بسجنه لمدة ثمان سنوات بتهمة المسؤولين 
.لفلسطينعلى خلفية عزمه الخروج في مظاهرة نصرة 

وق اإلنساان يمنع انعدام الشفافية في السعودية, إلى جانب تغييب المجتمع المادني واعتقاال المادافعين عان حقا

مرفوعة بشكل والنشطاء, الوصول إلى أرقام دقيقة فيما يتعلق بضحايا التعذيب, كما ال يمكن تعقب الشكاوى ال

ن حماياة أوضحت القضايا التي وثقتهاا المنظماة األوروبياة الساعودية لحقاوق اإلنساان أ. رسمي ضد المعذبين
.المعذبين من المساءلة سياسة رسمية

والسجونُدور التوقيف 

لهاا المعتقال وبحسب مراقبين قانونيين , ال زال اإلخفاء القسري واالعتقال التعسفي ممارسة منهجية يتعرض
عرض القسري والسجن االنفرادي مقدمة للتعذيب في معظم القضايا, حيث يتفي لحظاته األولى, ويعد اإلخفاء

.االعتقالالمعتقلون للتعذيب خالل الساعات األولى من 

ي ذلاك, أدى التعذيب الذي يمار  في دور التوقيف والسجون إلى وفاة عدد من المعتقلين من دون التحقيق فا
.العريضمن بينهم الشاب مكي

القضاء

ون تساامح األحكااام القانونيااة بقبااول االعترافااات المنتزعااة بالتعااذيب, وهااذا يظهاار فااي مااواد مختلفااة ماان قااان

رأى“التي تن  على استخدام االعترافات في المحاكماات الجنائياة إذا 161اإلجراءات الجنائية, بينها المادة 
.”صحيحة[ االعترافات]القاضي أنها 

منتزعاة وبناء على ذلك, أصدر القضاة في السعودية أحكاما قاسية بينها أحكاام باإلعادام بنااء علاى اعترافاات
شخصاا فاي أبريال 37أعدمت السعودية أفرادا تعرضوا للتعذيب خالل السنوات الماضية بينهم. تحت التعذيب

يونيااو 15, وماؤخرا فااي السااويكتبشاكل جماااعي, ضامنهم أطفااال مثاال عباد الكااريم الحاواج ومجتبااى 2019
., أعدمت القاصر مصطفى آل درويح بناء على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب2021

عبد وحاليا ال يزال العشرات يواجهون خطر اإلعدام على الرغم من تأكيد تعرضهم للتعذيب, بينهم القاصر

لااى الحااويطي بعااد تحوياال قضاايته إلااى المحكمااة العليااا علااى الاارغم ماان تأكيااده تعرضااه للتعااذيب واإلشااارة إ

.المسؤولين الحكوميين الذين تولوا عملية التعذيب

ية العودة الذي التزال النيابة العامة مصرة على قتله يعامل بطريقة قاسسلمانإضافة إلى ذلك ال زال الشيخ

حاااالت 110م, راجعاات المنظمااة األوروبيااة السااعودية لحقااوق اإلنسااان 2020فااي عااام . ومهيناة فااي السااجن
ب شخًصا على األقل تقدموا بشكاوى أمام المحكمة بشأن التعذي41تعذيب في السعودية , ووجدت أن لضحايا

.وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

ا إلاى الساجن إذ( بمان فايهم زوجااتهم وأبنااؤهم وأمهااتهم)قال العديد إن المحققين هددوهم بإحضاار أقااربهم 
.مسبقارفضوا التوقيع على المحاضر التي كتبها المحققون 

فاي العدياد وبدالً من التحقيق في المزاعم وتجاهل االعترافات التي تم اإلدالء بهاا أثنااء التعاذيب, حكام القضااة

يهاا كما رصدت المنظمة قضاايا أشاار ف. من هذه القضايا بأحكام قاسية من دون أي مراجعة الدعاءات التعذيب
لوجباترض القضاة إلى المتهمين بأن عدم المصادقة على االعترافات سوف تعيده إلى التحقيق وبالتالي التع
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رض لوجباات إلى المتهمين بأن عدم المصادقة على االعترافات سوف تعيده إلى التحقيق وبالتاالي التعاالقضاة 
نإضااافة إلاى ذلااك, يساامح قااانو. جديادة ماان التعااذيب, وهاو مااا ياادفع المتهماين بشااكل قسااري إلاى المصااادقة

, والااذي يسااتخدم فااي الكثياار ماان الحاااالت ضااد النشااطاء 2017الااذي تاام تعديلااه فااي عااام اإلرهااابمكافحااة

حرماانهم والمدافعين عن حقوق اإلنسان بإبقاء المتهمين بمعزل عن العالم الخارجي لفتارات طويلاة, وبالتاالي

االعتقاال كما تستمر قوات أمان الدولاة الساعودية فاي اإلخفااء القساري و. من الضمانات القانونية ضد التعذيب

مان 20والماادة 19كل من المادة . السري ل فراد, الذين يتعرضون بعد ذلك بانتظام للتعذيب وسوء المعاملة

يار القانون تمنحان المحكمة الجزائية المتخصصاة سالطة تمدياد الحاب  االنفارادي رهان المحاكماة إلاى أجال غ
.مسمى

يا, ماا وبداًل من محاسبة الجناة, قامت السعودية بتهديد ومحاكمة وارتكااب المزياد مان االنتهاكاات ضاد الضاحا
.الشكاوىلهم يخيفهم من تقديم استباقيايعد إرهابا 

العميار, بعاد ياوم مان إعالناه عان نيتاه م اعتقلت السعودية المدافع عن حقوق اإلنسان خالد2011ففي العام 

ثمااني االحتجاج على العدوان اإلسرائيلي على غزة, حكمت المحكمة الجزائياة المتخصصاة بالريااض بالساجن

التعذيب , بعد اإلفراج عنه, ورد أنه اشتكى إلى الديوان الملكي بشأن”التصرف ضد ولي األمر“سنوات بتهمة 

لم حضر إلى المديرية العامة للتحقيق لمتابعة الشكوى التي2018يوليو 5الذي تعرض له أثناء سجنه, وفي 
.جديدةوفي اليوم التالي تم القبض عليه ولفقت ضده تهم . يتلق حولها أي رد

الهاذلول بعاد قراباة لجاينم, أفرجت الحكومة السعودية عن المدافعة عن حقوق اإلنساان2021وفي فبراير 

أكدت الهذلول إلى جانب ناشاطات أخرياات فاي أول جلساة محاكماة لهان تعرضاهن. ثالث سنوات من االحتجاز

ب, قاماات وباادالً ماان اسااتجواب المتهمااين بالتعااذي. للتعااذيب بالصاادمات الكهربائيااة والجلااد والتحاارح الجنسااي

م بابتزاز الهذلول, وعرضت إطالق سراحها مقابال مقطاع فياديو تنكار 2019الحكومة السعودية في أغسط  

اف شاكوى بعد ذلك, رفضت محكماة االساتئن. بموجبه تعرضها للتعذيب , مما يمنعها بعد ذلك من تقديم شكوى

الهذلول, وال زالات تمنعهاا مان السافر ومان الحاديث العلناي حاول ماا تعرضات لاه ماا يثيار مخااوف مان إعاادة 
.اعتقالها

الدولةرئاسة أمن 

ق بكال ماا يتعلا“وقال أنه يعنى ” رئاسة أمن الدولة“صدر أمر ملكي ن  على إنشاء جهاز 2017في يونيو 
.مباشرةأي الملك ” بأمن الدولة , ويرتبط برئي  مجل  الوزراء

نح تما. ووفقا ل مر الملكي تولت رئاسة أمن الدولة مهام مكافحاة اإلرهااب واالساتخبارات فاي وزارة الداخلياة

ائي, من القانون للنيابة العامة ورئاسة أمن الدولة, صالحيات احتجاز األفراد دون إشراف قض5و 4المادتان 

ث وهي ومنعهم من السفر, ومراقبة اتصاالتهم ومصادرة أصولهم, إضافة إلى ذلك باتت المديرية العامة للمباح

ال وتعد سجون المباحاث مساؤولة عان عملياات االعتقا. المسؤولة عن السجون تحت سلطة رئاسة أمن الدولة
الدولة حاليا المسؤولية المباشرة عان هاذه أمنالتعسفي واإلخفاء القسري والتعذيب, وبالتالي تتحمل رئاسة

.األخيرةالممارسات التي تزايدت خالل السنوات 

درويح إلى رئاسة أمن آلمؤخرا بعد أيام من تأكيد المحكمة العليا في الرياض تحويل قضية الشاب مصطفى

ه للعديد الدولة, تم تنفيذ حكم اإلعدام الصادر بحقه على الرغم من كونه قاصراً وعلى الرغم من انتهاك محاكمت
.يبين ذلك تنفيذ رئاسة أمن الدولة ألحكام جائرة. من شروط العدالة
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للمرأةلقاء تشاوري بصنعاء لعضوات اللجنة الوطنية 

مرأة اليمنية ناقح لقاء تشاوري بصنعاء برئاسة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبو طالب, دور ال
.في دعم وإنجاح حملة إعصار اليمن للتحشيد واالستنفار

مارأة وتطرق اللقاء الذي ضم عضوات اللجنة في الوزارات والمؤسسات والهيئات, إلى الدور المنااط بقطااع ال
.في التحشيد لليوم الوطني للصمود

ت وسبل واستعرض اللقاء الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير عمل المرأة في مختلف الوزارات والمؤسسا
.معالجتها بالتنسيق مع المعنيين

صاب فاي وفي اللقاء أشارت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة, إلى أهمية رفع مستوى وعي المرأة وتأهيلها بما ي
.خدمة المجتمع

.وأكدت أهمية التنسيق بين عضوات اللجنة لدعم حملة إعصار اليمن وإنجاحها

الحديدةبمحافظة ” جرائم العدوان ال تسقط بالتقادم“ندوة حقوقية بعنوان 

وق اإلنسان نظمها مكتب حق” جرائم العدوان ال تسقط بالتقادم“ُعقدت بمحافظة الحديدة, ندوة حقوقية بعنوان 
.بالمحافظة والمركز اليمني لحقوق اإلنسان بالتزامن مع اليوم الوطني للصمود

ياة البيئاة وفي افتتاح الندوة التي أقيمت بالشراكة مع مكاتب الشؤون االجتماعية والعمال والهيئاة العاماة لحما

ح ماا أهمية إبراز مظلومية الشعب اليمني, وفضحليصيواإلعالم, أكد وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد 
.ارتكبه ويرتكبه العدوان من جرائم بحق األبرياء برعاية أمريكية

رة وأشااار إلااى دور مكتااب حقااوق اإلنسااان والمركااز اليمنااي لحقااوق اإلنسااان فااي توثيااق الجاارائم ونقاال الصااو
.الحقيقية لمعاناة أبناء الشعب اليمني جراء العدوان المستمر منذ سبع سنوات

ة الجميااع إلاى مسااندة المركااز مان أجاال توضايح ماا يتعاارض لاه الاوطن نتيجااة القارارات الدوليااحليصايودعاا 
.مؤكداً حق الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه.. الظالمة

ع الياوم فيما أشار مدير عام مكتب حقوق اإلنسان بالمحافظة زين عزي إلى أهمية النادوة التاي تاأتي تزامنااً ما

مات الحياة الوطني للصمود في وجه العدوان الذي تسبب في قتل وجرح المدنيين األبرياء واستهدف كافة مقو
.ومقدرات الشعب اليمني

وأكد أهمية أن تكون لدى المجتمع الدولي صورة واضحة عن جرائم العدوان وما تسابب باه مان معانااة وحاق
.الشعب اليمني في مالحقة كافة مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم

راء من جانبه ذكر رئي  المركز اليمني إسماعيل المتوكل أن إجمالي عدد الشهداء والجرحى الذين ساقطوا جا
.شهيداً وجريحاً 266ألفاً و43استهدافهم من قبل العدوان على مدى سبع سنوات بلغ 

من ماع ولفت إلى أن المركاز قاام بتوثياق كافاة جارائم وانتهاكاات العادوان لفضاح التوجاه الادولي إزائهاا باالتزا
62.دخول عام جديد من العدوان في ظل الصمت المخزي للعالم



إلاى أهميااة المشاروع فااي نشار الااوعي المجتمعاي بأهمياة رفااع قضاايا جاارائم العادوان علااى الايمن إلااىوأشاار 
.المحاكم المحلية وإصدار األحكام لمالحقة مرتكبيها محليا ودولياً 

.محمد الخادم قصيدة شعريةاإلجتماعيةتخللت الندوة التي حضرها مدير عام دار الرعاية 

راب دخول اقتمع والغذاءاألزمات اإلنسانية تتفاقم في اليمن مع استمرار تحالف العدوان وحصار سفن الوقود 

مااات العاادوان االمريكااي السااعودي اإلماااراتي البربااري الغاشاام علااى الاايمن عامااه الثااامن مساابباً الكثياار ماان األز

وزادت مان االقتصادية واإلنسانية واالجتماعية والتاي انعكسات بادورها سالبا علاى حيااة الماواطنين اليمنياين,

قود لتفاقم من اتساع دائرة الفقر والجوع والنزوح في البالد, ليأتي تصعيد بوارج العدوان في احتجاز سفن الو
.يقالكما ” الطين بلة“حدة تلك األزمات وتزيد 

لفات أزماة وباتت أزمة شح وقود البنزين والديزل, باإلضافة إلى النق  الكبير في مادة الغااز المنزلاي التاي خ

أمماي غاز خانقة, باتت الحاديث األبارز لعماوم الماواطنين اليمنياين, وشاغلهم الشااغل, فاي ظال غيااب إنسااني
.حاليادول تحالف العدوان لتلك األزمات التي يعيشها اليمنيون وتعنث

سافن ومع ارتفاع حدة الحصار على موانئ الحديدة بادأت األزماات االقتصاادية تتفااقم ولعاب احتجااز العادوان ل

م 2019المشااتقات النفطيااة والغااذاء دورا بااارزا فااي ارتفاااع األسااعار لتصاابح أضااعاف مضاااعفة مقارنااة بعااام 
.بحسب خبراء اقتصاديين وتضييق الخناق أكثر على اليمنيين ولقمة عيشهم

وفااي ظاال هااذه األوضاااع المترديااة عملاات حكومااة اإلنقاااذ الااوطني جاهاادة علااى التغلااب علااى هااذه الصااعوبات , 

هاي وتأمين ما يلزم بالحد األدناى مان السالع والمشاتقات النفطياة , إال أن الحصاار علاى ماوانئ الحديادة كانات

فااي % 70العقبااة الكبياارة أمااام تاادفق الساالع والمااواد األخاارى إلااى الاايمن والااذي يعتمااد عليااه بنساابة تتجاااوز 
.الضروريةومؤنه احتاجاتهاستيراد 

ر لكونهماا وقال وزير التجارة والصناعة اللواء عبدالوهاب يحيى الدرة أن الغذاء والوقود يعد حقا طبيعيا للبش
.تهمضاارورة السااتمرار الحياااة اإلنسااانية, ويااؤثر نقصااهما تااأثيرا ساالبيا فااي حياااة النااا  ومسااتوى معيشاا
يااع وأشاار إلاى أن العادوان األمريكااي الساعودي اإلمااراتي اسااتخدام احتجااز سافن الوقااود والغاذاء ساالحا لتجو

ا, لغارض اليمنيين ومضاعفة معاناتهم لتحقياق أهاداف معيناة لام يساتطع تحقيقهاا علاى ارض الميادان عساكري
.العدوانوالنيل من صمودهم ورباطة جأشهم في مواجهة والتركيعاإلخضاع 

ولفاات إلااى أن الشااعب اليمنااي لاام يعااد يواجااه المااوت ماان القصااف الجااوي والماادفعي المتواصاال علااى الماادن 

ح والمحافظات واألحياء المحاصارة فحساب, بال اصابح أيضاا يواجاه الماوت بسابب الجاوع ونقا  الغاذاء وشا
.الوقاااااود بشاااااكل أساساااااي, بفعااااال الحصاااااار ومناااااع إدخاااااال سااااافن المشاااااتقات النفطياااااة والماااااواد الغذائياااااة

ألزمات المتتالية وأوضحت العديد من األسر اليمنية أن أوضاع المعيشية لغالبية اليمنيين تدهورت بسبب تفاقم ا
.على المواطنين جراء استمرار العدوان وانقطاع الرواتب واحتجاز سفن الوقود والغذاء

عار الذي الفتة إلى أن اليمنيين يقضون جل وقتهم في البحث إما عن بنزين ديزل أو غاز, عدا عن ارتفاع األس
.جميعاأرهق كاهلنا 

أن هنااك مشيرا إلاى.. فيما أكد االكاديمي الدكتور طارق النجار أن الوضع اإلنساني ل سر اليمنية مزر للغاية 

ليلااة أسااراً أضااحت تعجااز عاان شااراء رغيااف خبااز بساابب الغااالء الكبياار الااذي شااهدته األسااواق فااي األشااهر الق
.الماضية

اماه ومن جانبه قال الخبيار االقتصاادي الادكتور محماد ساليمان إن العادوان الاذي يعيشاه الايمن ويكااد يادخل ع
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السلع مؤكدا أن هذا العدوان خلق عدة صعوبات منها أزمة.. دمر المرتكزات االقتصادية والبنى التحتية الثامن 
.المختلفةاإلنتاجية والخبز ونق  الوقود بأنواعه 

مؤكدا أن البالد فاي حاال عادوان وبالتاالي ال باد مان تعزياز إنتاجناا الاداخلي مان خاالل االعتمااد علاى الزراعاة
.األزماتوتعزيز الصناعة المحلية كحلول بديلة للتخفيف من حدة تلك 

اال المااواطنين أعباااء كبياارة ويجعلهاام فااي دائاارة االسااتهداف والتعاارض للفقاار و الجااوع مبينااا أن الحصااار يحمم
.والمرض

م وال تزال أزماة خانقاة فاي 2022وشهدت المحافظات اليمنية خالل األشهر القليلة الماضية من العام الجاري 

قاود مواد البنزين والديزل والغاز المنزلي, وشوهدت العديد من أرتاال السايارات التاي وقفات علاى محطاات الو

ساعار أليام طويلة للحصول على كميات محددة من مادتي البنزين والديزل, كما قامت حكومة المرتزقاة برفاع أ

نقااذ فاي المشتقات النفطية األمر الذي أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع وأجور النقل وسط مطالبات حكوماة اإل
.صنعاء المجتمع الدولي إليقاف العدوان وفك الحصار وإنقاذ المواطنين

اليمنوزير الخارجية يدين قرار مجل  األمن األخير بشأن 

م, 2022لسنة 2624أدان وزير الخارجية المهند  هشام شرف عبد , ما تضمنه قرار مجل  األمن رقم 
.من أسلوب استفزازي ولغة جديدة في قامو  المنظمة الدولية

ان األمار بدالً من أن يكون قرار مجلا  األمان إجرائيااً, كماا كا” سبأ“وقال وزير الخارجية في تصريح لوكالة 

ة, تحول إلاى عليه في السنوات السابقة, فإنه وبفضل العضوية المؤقتة في مجل  األمن إلحدى الدول المعتدي
.”المجل قرار يخدم مصالح دول تحالف العدوان األمريكي السعودي اإلماراتي وتحت مظلة 

مان ذلك سابقة في تاريخ مجل  األمن الدولي, الذي خارج عان الادور المناوط باه فاي حفاظ السالم واألواعتبر 

انااة الدوليين إلى خدمة من يعرف العالم أجمع دورهام المشابوه واإلجراماي فاي تادمير الايمن والتسابب فاي مع
.ماليين اليمنيين خالل السنوات السبع الماضية

ديادة إنه من المخجل والمثير للساخرية أن يتبناى أحاد المعتادين علاى الايمن إصادار قارار عقوباات ج“وأضاف 

مقاصاد موضحاً أن فقرات القرار األخير للمجل  حول الوضع فاي الايمن تعاد مخالفاة صاريحة ل.. ”على اليمن
.ميثاق األمم المتحدة الذي يؤكد على الحق الطبيعي للشعوب في الدفاع عن النف 

ة وأكااد وزياار الخارجيااة أن مااا تقااوم بااه قااوات صاانعاء الدفاعيااة ماان اسااتهداف للمنشااآت العسااكرية والحيوياا

رتكبهاا المرتبطة بها والتابعة لدول العدوان السعودي اإلماراتي, رد طبيعي على جرائم الحارب واإلباادة التاي ت

مستشهداً بجريمة حاي عطاان الاذي اساتخدمت فياه أسالحة .. م 2015مار  26دول العدوان في اليمن منذ 
.وغيرها من الجرائمضحيانمحرمة دولياً واستهداف با  لطالب في منطقة 

وشدد على حار  قاوات صانعاء الدفاعياة, باالرغم مان العادوان العساكري والحصاار الشاامل وجارائم الحارب

ل بالمثل في الرد عسكرياً واقتصادياً التي ترتكبها دول العدوان ومرتزقتها بحق المدنيين, بعدم التعامالممنهجة
.وال تستهدف أماكن تجمع المدنيين في دول العدوان

ذا إن أهداف قاوات صانعاء الدفاعياة, المطاارات التاي تنطلاق منهاا الطاائرات لقصاف المادن اليمنياة وكا“وقال 

ولي نوعياة مرابض تلك الطائرات والمنشآت الحيوية التي تمول العمليات العسكرية, بينما يعارف المجتماع الاد

يااة أهاداف طياران تحاالف العادوان المتوزعاة باين القارى والمادن والتجمعاات الساكنية والمنشاآت ومرافاق البن
.”التحتية في اليمن
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فاي وصاف عملياات الادفاع 2624وزير الخارجية, ازدواجية المعايير في قرار مجلا  األمان رقام واستغرب 

قاصر, عن النف  بالهجمات اإلرهابية, بينما تعرف دول مجل  األمن التي رعت ووافقت على إصدار القرار ال
.من هي دول اإلرهاب ورعاته ومموليه من حصيلة النفط والغاز وعالقات التطبيع مع الكيان الصهيوني

ض وأوضح أن هذا اإلجراء جاء نتيجة عضوية اإلمارات غير الدائماة بمجلا  األمان التاي بادأت تساتغلها لفار

ى القرار مواقفها, وبمساعدة أكثر من دولة دائمة العضوية, الفتاً إلى أنه بالرغم من ذلك تحفظت أربع دول عل
.اإلجرائي كونه تضمن فقرات مخالفة لميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي

ى وجدد الوزير شرف دعوة مجل  األمن الدولي إلى مراجعة حقيقة دوره الذي أنشأ من أجله في الحفااظ علا

لمناطة السلم واألمن العالميين ولي  تمثيل مصالح األقوياء واألغنياء من الدول, واالضطالع بدوره ومهامه ا
.به وفقاً لميثاق األمم المتحدة

مية وطالب مجل  األمن باستمرار دعم الجهود والمساعي الحميدة من أجل الوصاول إلاى تساوية سياساية سال

لمفاروض عادلة تعالج تداعيات الكارثة اإلنسانية فاي الايمن التاي ساببتها عملياات تحاالف العادوان والحصاار ا

لا  على اليمن وعادم االزدواجياة فاي المعاايير باالنحيااز لطارف تحاالف دول العادوان, بماا يفقاد مصاداقية مج
.م1945األمن ووجود منظمة األمم المتحدة التي أنشئت عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 

العملمجل  الشؤون اإلنسانية ينظم اللقاء الثاني للمنظمات المحلية الفاعلة في 

ظمااات نظام المجلاا  األعلااى إلدارة وتنساايق الشاؤون اإلنسااانية والتعاااون الاادولي , اللقااء الاادوري الثاااني للمن
.م2021المحلية الفاعلة في العمل اإلنساني باليمن خالل العام 

همية دور وفي اللقاء أشار أمين عام المجل  األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية, إبراهيم الحملي, إلى أ
.الوطنيالمنظمات المحلية وتفعيل نشاطها اإلنساني والتنموي على المستوى 

لعمل وتطرق إلى ما تم إنجازه خالل الفترة الماضية من إجراءات لتعزيز ودعم ومساندة المنظمات المحلية, وا

جل  أو على حل أي إشكاليات أو معوقات قد تواجه العاملين فيها سواء خالل تمرير المشاريع المقدمة إلى الم
.المشاريعخالل العمل في الميدان أثناء تنفيذ 

د الجهود وأكد أن اللقاء الثاني يهدف إلى تعزيز التواصل مع المنظمات والمؤسسات والجمعيات المحلية وتوحي

اتهاا فاي مشادداً علاى ضارورة اساتئناف اللجناة المصاغرة لقاء.. وتوجيهها بما يخدم العمل اإلنساني في الايمن

فاي ميادان المجل  بما يكفل حل كافة اإلشكاليات التي تواجه المنظمات المحلية بماا يحقاق االساتجابة الفاعلاة
.اإلنسانيةالعمل اإلنساني, ويعزز التنسيق بين المنظمات والمجل  لتحسين آلية االستجابة 

األماناة ودعا الحملي المنظمات للقياام بواجباتهاا اإلنساانية وتحساين قادراتها وأداءهاا وااللتازام بالتنسايق ماع
.العامة للمجل  األعلى قبل تنفيذ أي مشاريع يمولها المانحون في عموم المحافظات

وأشااار إلااى أن المجلاا  مظلااة لجميااع شااركاء العماال اإلنساااني ماان المنظمااات والمؤسسااات المحليااة دون أي 

اآلليات مؤكدا حر  المجل  على تسهيل وتذليل أي صعوبات قد تواجه المنظمات المحلية الملتزمة ب.. تمييز
.والقوانين

دوان ودعا أمين عام مجل  الشؤون اإلنسانية المنظمات القيام بمسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الايمن مان عا

راء منع هي األكبر في العالم, والتي تضاعفت بشكل مأساوي هذه األيام جإنسانية وحصار وما سبباه من أزمة 
.النفطيةدخول المشتقات 
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نسايق تخلل مداخالت من قبل رؤساء وممثلي المنظمات أشارت إلى أهمية عقد هذا اللقاء لتعزيز التواصل والت
.مثمنة الدور الذي يقوم به المجل  األعلى في تسهيل عمل المنظمات.. المشترك وطرح وجهات النظر

حة شعبنا يشاهد أساوأ أزماة شا: مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالعاصمة محمد الشامي

أعوام بسبب حصار العدوان على المشتقات النفطية 7مياه منذ 

بب المؤسساة باتات غيار قاادرة علاى تقاديم الحاد األدناى مان خادماتها خاالل الفتارة المقبلاة بسا: محمد الشامي

اشتداد أزمة الوقود 

ي ال مؤشر ضخ المؤسسة للمياه بصورة دورية وصل إلى حدود خطيرة وقدرتنا إلماداد الميااه ل هاال: الشامي

تتجاوز ضخ المياه مرتين شهريا 

للمياهالضخ المنخفض بمعدل مرتين شهريا خطير وال يكفي احتياج المواطنين : الشامي

ألااف لتاار ماان الااديزل شااهريا لتغااذي إماادادات المياااه لسااكان 600إلااى 500تحتاااج المؤسسااة ماان : الشااامي
مرات شهريا في الحد األدنى3العاصمة بمعدل 

طيةعدد من آبار المياه الجوفية التابعة للمؤسسة خرجت عن الخدمة بفعل انعدام المشتقات النف: الشامي

طياة يشاكل انقطااع المشاتقات النف: هدى الحبري للمسايرة. رئي  قسم الغسيل الكلوي بمستشفى الجمهوري د

الصحةكارثة إنسانية على جميع القطاعات خاصة في مجال 

مريضا بالفشل الكلوي من أمانة العاصمة ومن ريف محافظة 120نستقبل يوميا ما يقارب : الحبري للمسيرة

يومياجلسات 4صنعاء ويعطى المرضى 

طياة وعادم يعاني المريض من التأخر عن جلسات الغسايل نتيجاة لعادم وجاود المشاتقات النف: الحبري للمسيرة

للغسيلتمكنه من الوصول إلينا في األوقات المحددة وال نستطيع أن نعطيه الوقت الكافي 

شاتقات كادرنا الصحي والتمريضي يعاني من صاعوبة الوصاول إلاى المركاز نتيجاة أزماة الم: الحبري للمسيرة

العالجيةالنفطية ويتسبب ذلك في تأخر المريض عن جلسته 

باإجراء أدت أزمة المشتقات النفطية إلاى انقطااع التياار الكهرباائي عان األجهازة التاي تقاوم: الحبري للمسيرة
الغسيل لمرضى الفشل الكلوي

موتبحضرتعاني من تدهور وضع صحي في سجون مسلحي االصالح ” باضاويهالة ”الناشطة المعتقلة 

لحي المعتقلة فاي ساجون مسا” باضاويهالة “كشف إعالميون وناشطون عن تدهور الحالة الصحية للناشطة 
.االصالح بحضرموت منذ أكثر من شهرين

ن وضع تعاني منذ أسبوع م” باضاويهالة “أن الصحفية ” محمد عبدالوهاب اليزيدي“وأكد الناشط الصحفي 

ماار  8الثالثااء ” باضااوي“مشايراً الاى أناه تام نقال .. صحي متدهور في معتقل السلطة المحلية فاي المكاال
.حادفي مدينة المكال بعد تعرضها لنزيف دم باشراحيلالجاري إلى مستشفى 

المعاين على خلفية منشورات لها حول فسااد المحاافظ“باضاوي” وكان مسلحو االصالح قد اعتقلوا الناشطة 
البحسنيمن قبل هادي فرج 
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اليمنيمجل  األمن منصة دولية لتبرير تحالف العدوان والحصار على الشعب 

, ”م والشراكةاتفاق السل“لم يغير واقع الساحة اليمنية عدم اعتراف مجل  األمن بالثورة الشعبية التي أنتجت 

, ”قاعادةتنظايم ال“المعترف به كمرجعية وطنية, والتي استطاعت بسط نفوذها في مختلاف المحافظاات وطارد 
.السعوديةوالصمود أمام عدوان قوات التحالف بقيادة 

من حقه فلي  من صالحيات مجل  األمن فرض أجندته وخياراته السياسية على الشعب اليمني, كما أن لي 

قلايم الدولاة رفض االعتراف بشكل الدولة والنظام والقيادة التي يختارها الشاعب وتساتطيع بساط سالطتها فاي إ

ي ماا وتعزيز سيادتها دون تدخل خاارجي, حساب ميثااق األمام المتحادة وقراراتهاا ذات الصالة والتاي بيّناهاا فا

.سبق

و لكن مجل  األمن وعلى غيار عادتاه فاي تعاملاه ماع الملاف اليمناي والتاي لام تخارج عان دعماه لالنقالباات أ

الاذي 1948بتجاهلها ولم يسبق للمجل  أن دعم بقاء نظام تم االنقاالب علياه أو ثاار علياه الشاعب, فاانقالب 

ألمان أي , لام يصادر عان مجلا  ا”يحيى حميد الادين“, بعد تنفيذه عملية اغتيال اإلمام ”عبد  الوزير“قاده 

ي الايمن قرار يدين قتل ملك اليمن المعترف به في األمم المتحدة حينها, ولم يتدخل المجل  كاون ماا يجاري فا

يال , زمام الدولة واحتارام حاق حكومتاه فاي تمث”أحمد حميد الدين“شأن داخلي واستمر اعترافه بتولي اإلمام 

ولي , وتعامل المجتمع الد”, محمد البدر“الدولة لدى األمم المتحدة, عوضاً على اعتراف المجل  بولي عهده 
.طبيعيمعه بشكل 

إلماام لم يستمر فاي التعامال ماع الايمن بانف  المنهجياة فعنادما لما  ضاعف الدولاة فاي نهاياة عهاد االمجل  

اً فاي , بدا راضياً عن إزالة نظام قوي يحكم اليمن ويحاافظ علاى سايادتها, وظهار ذلاك جليا”أحمد حميد الدين“

بااات تعاملااه اإليجااابي مااع كافااة االنقالبااات واالعتااراف بأنظمتهااا ورؤسااائها وحكوماتهااا, رغماااً أن تلااك االنقال

أطاحاات بحكااام يعتاارف مجلاا  األماان بشاارعيتهم باال وغياارت شااكل ونظااام الدولااة باسااتخدام القااوة والجيااوح

, بقاوة الجايح ”جمهورياة“, إلاى ”ملكياة“الذي غير شكل الدولة مان 1962األجنبية, كما حصل في انقالب 
.وطائراتهالمصري 

م كان داعماً ومؤيداً عبر عدم التدخل وإدانة العدوان المصاري 1962الموقف الذي اتخذه المجل  من انقالب 

ن لام تنتاه  على اليمن سواًء بطائراته أو بجيشه الذي اجتاح األراضي اليمنية وخاض معركة طويلة مع اليمنياي
.م1967إال في عام 

لاى , ع”عباد  الساالل“سارع مجل  األمن بفرض االعتراف باالنقالب والنظاام الجمهاوري الجدياد ورئيساه 

ة ل مام , إلقاء كلمة أمام الجمعية العام”محسن العيني“األمم المتحدة, فلم يمر أكثر من شهرين حتى استطاع 

م قاادم هااو بنفسااه أوراق اعتماااده 1963, وفااي أبرياال ”المتحاادة بصاافته مناادوباً للجمهوريااة العربيااة اليمنيااة

عضااء للرئي  األمريكاي جاون كينادي كاأول سافير للايمن لادى الوالياات المتحادة التاي تزعمات الضاغط علاى أ

قام مجل  األمن والجمعية العامة لالعتراف باالنقالب في اليمن, ولم يصدر عان مجلا  األمان ساوى القارار ر

ين بعد عشرة أشهر من االنقالب والعدوان المصري, أعلان فياه المجلا  تأيياده لوسااطة مبعاوث األما( 179)
.هوضحاياالعام بين السعودية ومصر لفض نزاعهما داخل اليمن دون أي إدانة أو إشارة إلى معاناة الشعب 

5م, مروراً بانقالب 1962واصل مجل  األمن سياسته تجاه اليمن باعترافه بكافة االنقالبات التي تلت أحداث 

م 1976يونياو 13, بعد مغادرته البلاد إلاى العاراق, وانقاالب ”عبد  السالل“م على الرئي  1967نوفمبر 

ياة , رئي  المجل  الجمهوري حينها والذي اساتقال وغاادر إلاى جمهور”عبدالرحمن االرياني“على الرئي  

يونيو 24, وانقالب ”إبراهيم الحمدي“م الذي ُنفذ باغتيال الرئي  1977أكتوبر 11مصر العربية, وانقالب 

لكريم عباادا“, بعبااوة ناساافة, صااعد علااى إثاار ذلااك ”أحمااد الغشاامي“م الااذي ُنفااذ كااذلك باغتيااال الاارئي  1978
أناً من , ثم تنحى خوف”مجل  الشعب التأسيسي“, رئيساً للمجل  الرئاسي الذي سمي حينها ”العرشي
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.م1978يوليو 17, رئيساً في ”علي عبد  صالح“االغتيال وصعد يطاله 

ل الساابع لم يعترض مجل  األمن على كال تلاك االنقالباات ولام يباال  بإصادار أي قارار يادين أو يساتخدم الفصا

م وحارب المنااطق 1948بسبب سقوط آالف الضحايا سواًء في العدوان المصري أو الحاروب األهلياة كحارب 
.م20042010م وحروب صعدة 1994م التي تغافل عنها تماماً, وحرب 19741978الوسطى 

لكبرى الطامعة لكن مجل  األمن عاد ليغير استراتيجيته تجاه اليمن ويكيل بمكيالين ليرجح كفة مصالح الدول ا

علي عبد  “ق في ثروات اليمن والسيطرة على الموقع الجغرافي, فبعد اشتعال فتيل الثورة ضد الرئي  األسب

علااي “م, حيااث سااعى لاللتفاااف علااى الثااورة الشااعبية وإنقاااذ نظااام 2011فبراياار 11, ونظامااه فااي ”صااالح

لمتحادة , وضمان حصر انتقال السلطة في نف  رجاله وأعمدة نظامه الذين يادينون باالوالء للوالياات ا”صالح
ة إلى على نقل السلط–“ المبادرة الخليجية“ومن خالل –األمريكية وحلفائها من دول الخليج, وعمل المجل  

ن علاي محسا“, أو إلى أخيه غيار الشاقيق وقائاد أهام قاوات جيشاه ”عبد ربه منصور هادي“, ”صالح“نائب 
.”هادي”لـ, الذي ُعين حالياً نائباً (1)”األحمر

بل أنه اساتخدم وساائل وطرقااً ( 2051و2014)لم يقتصر االهتمام المفاجئ لمجل  األمن بإصدار القرارين 

حتاى وصال باه بكل ثقله علاى الشاعب اليمنايراميا, ”المبادرة الخليجية“تهديدية واستثنائية في سبيل فرض 

م, كاان 2013يناير 27, بصنعاء بتاريخ ”دار الرئاسة“الحال أن يعقد اجتماعا استثنائيا وسرياً للمجل  في 

درة من أهم مخرجات تلك الجلسة هي إقرار تنفيذ خطة إعادة هيكلة الجيح, وتكرار إعالن دعم المجل  للمباا
.الخليجيةالخليجية متوعداً بالعقوبات لكل من يرفض أو يعارض المبادرة 

رض ذلااك التوجااه واألساالوب التهدياادي الاارافض الحتاارام قاارار الشااعب وحقااه فااي تقرياار مصاايره والساااعي لفاا

عقااب اإلجااراءات السياسااية التااي يعارضااها بااالقوة, اتضااح فااي مااا أورده المجلاا  فااي بيانااه الرئاسااي الصااادر

الحالاة فاي“في ما يتعلق بنظر المجلا  فاي البناد المعناون 2013فبراير 15المعقودة في ( 6922)جلسته 

اتهاا ويحث مجل  األمن كافة األطراف في الايمن علاى التقياد بحال خالف“: , والذي ن  على”الشرق األوسط

ألعمال عن طريق الحوار والتشاور, ونبذ أعمال العنف الرامية إلى تحقيق األهداف السياسية, واالمتناع عن ا

, ويعارب مجلا  األمان عان (2012)2051و( 2011)2014االستفزازية, واالمتثال بشاكل تاام للقارارين 

, وأشاخا  قلقه من األنباء التي تفيد بتدخل أشخا  فاي الايمن يمثلاون النظاام الساابق, والمعارضاة الساابقة

لسابق علي عبد   آخرين ال يتقيدون بالمبادئ التوجيهية التفاق آلية تنفيذ عملية االنتقال, بمن فيهم الرئي  ا

خااذ تادابير صالح ونائب الرئي  السابق علي سالم البيض, ويكرر مجلا  األمان تأكياد اساتعداده للنظار فاي ات

ماان ميثااق األماام المتحاادة, فااي حاال اسااتمرار األعمااال الراميااة إلااى 41أخارى, بمااا فااي ذلااك فاي إطااار المااادة 
”.تقويض حكومة الوحدة الوطنية واالنتقال السياسي

ه ماع كل ما سبق يؤكد أن مجل  األمن ال يضع مصلحة الشعب اليمني فاي حسااباته كماا هاو الحاال فاي تعاملا

ة هاو ميثاق األمم المتحدة والقوانين واألعراف الدولية, وأن معياره الوحيد لالعتاراف برئاساة وحكوماة الدولا

تصاار ثاورة تثبيت حكم قياادة مسايرة مان قبلاه تضامن تحقياق المصاالح االساتعمارية لادول لام تساتطع تقبال ان
الخارجت واختيار الشعب لقيادة وحكومة يمنية استطاعت أن تحكم الدولة وتفرض سيادتها بعيداً عن إمالءا

.الجاريطفال قتلوا وأصيبوا باليمن مع بداية العام 47: األمم المتحدة للطفولةمنظمة 

طفااال سااقطوا قتلااوا أو أصاايبوا فااي الاايمن, فااي أول 47؛ إن (يونيسااف)قالاات منظمااة األماام المتحاادة للطفولااة 

, ”الاذي يشاهد أساوأ أزماة إنساانية فاي العاالم“على خلفياة النازاع الادائر فاي الابالد, 2022شهرين من عام 
.حسب وصف المنظمة

شهـرين منخالل أول أصيبـوا أو قتلـوا طفال على األقل 47تفيد تقارير بأن “: في بيانها” يونيسف“وقالـت 
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هام أول يستمر تصاعد العنف هذا العام, وكالعادة فإن األطفال“: , مضيفة”العام في مناطق عدة في اليمنهذا 
.”يعانيوأكثر من 

3.3ثار مان وتسبب النزاع بانهيار في قطاعات الصحة واالقتصاد والتعليم وغيرهاا فاي الابالد, فيماا يعايح أك
.ماليين نازح في مدار  ومخيمات, حيث تتفشى األمراض كالكوليرا بفعل شح المياه النظيفة

مدرساة فاي الايمن لام تعاد صاالحة لالساتخدام؛ إذ تام تادميرها أو 2500وذكر بيان المنظماة أن ماا يزياد عان 
.تحويلها ألغراض عسكرية أو استخدامها كمراكز إيواء للنازحين

.وأشااااارت األماااام المتحاااادة فااااي تقااااديرات سااااابقة إلااااى وجااااود مليااااوني طفاااال تقريبااااا خااااارج الماااادار 
ابة أكثار منذ تصاعد النزاع في اليمن قبل حوالي سبع سنوات, تحققت األمم المتحدة من مقتل وإصا“وأكد أنه 
.”بكثيرمن المرجح أن تكون األرقام الفعلية أعلى “, موضحة أنه ”طفل10200من 

أصاابح العنااف والبااؤ  والحاازن أماارا شااائعا فااي الاايمن مااع عواقااب وخيمااة علااى ماليااين األطفااال “: وتااابع
حظوا بالعيح لقد حان الوقت للتوصل إلى حل سياسي مستدام حتى يتسنى لليمنيين وأطفالهم أن ي… والعائالت

.”في السالم الذي يستحقون

.آالف طفل في الحرب10أكتوبر الماضي بمقتل نحو / المنظمة أفادت في تشرين األولوكانت 

اليمناألطفال يتضورون جوعاً بسبب الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان على :ناشطة تشيلية 

نظايم التعبيار عان دعمهاا وتضاامنها ماع الشاعب اليمناي, مان خاالل تويتتواصل الناشطة التشيلية كوني دي 

ن ساابع معارض للصااور الفوتوغرافيااة لضااحايا الجارائم التااي ترتكبهااا دول التحااالف ضااد المادنيين منااذ أكثاار ماا

.سنوات

إن ” لايمندعاوات للتضاامن ماع ا“في مقطاع فياديو ُنشار علاى صافحتها فاي فيسابوك بعناوان ويتوقالت دي 

طياة والغااز اليمن يتعرض لحصار رهيب من قبل التحالف, التي ال تريد إطالق سفن المحملاة بالمشاتقات النف“
.”والغذاء

سامح المرضى من الكبار واألطفال ينبغي أن يكوناوا قاادرين علاى الاذهاب إلاى المستشافيات وأن ي“وأكدت أن 

ها لهاام بالساافر إلااى الخااارج للعااالج, ولكاان مطااار صاانعاء مغلااق تماماااً بساابب الحصااار والغااارات التااي تشاان
.”السعودية

لتاي تحمال إن شركة النفط اليمنية تطالب قوات التحاالف باإطالق ساراح السافن ا: قائلةويتوتابعت كوني دي 

لاة لعادة العديد من السايارات تقاف فاي طاوابير طوي. المشتقات النفطية , ألن احتجازها يسبب أزمة وقود حادة
.أيام من أجل الحصول على بعض لترات من الوقود

نفط, كماا أناه ال يستطيع العديد من مرضى الكلى الحصول على غسيل الكلى بسبب نق  مشتقات الا: وأضافت
.“المستشفياتال توجد إمدادات في 

ات العربية األطفال يتضورون جوعاً بسبب الحصار الذي تفرضه المملكة العربية السعودية واإلمار“وأكدت أن 
.”اإنجلترالمتحدة واالحتالل اإلسرائيلي والواليات المتحدة , بمساعدة وحماية 

.إلى إنهاء الحرب والعدوان والحصار على اليمنويتوفي نهاية الفيديو , دعت كوني دي 
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حاوالي اإلنسانية  إن الهجمات على المستشفيات والمدار  فاي أوكرانياا يضاع” أنقذوا األطفال“منظمة قالت 
.ماليين طفل في خطر جسيم6

ي من األطفال إلى الفرار من وطنهم هربا من الحرب, في حين أن األطفال الذين بقوا ف% 20واضطر حوالي 

تمر منطقة الحرب ال يحصلون على الطعام والماء النظيف والمسااعدات الطبياة فيماا ال يزالاون فاي خاوف مسا
.على حياتهم

.مستشاااافى حتااااى اآلن, بحسااااب المنظمااااة43مدرسااااة و 489فااااي الوقاااات ذاتااااه, تضااااررت أو دماااارت 
لخوف أن تكون المدار  مكانا آمنا ل طفال, ولي  مكانا ليجب”:أوكرانياوقال بيت والح, مدير المنظمة في 

.”الموتأو التعرض لإلصابة أو 

كون طفال قتلوا, وأشارت تقارير إعالمية إلى أن العدد الحقيقي قد ي59ووفقا ل مم المتحدة فإن ما ال يقل عن 
.أرقاممكونا من ثالثة 

ة عليناا حمايا. مبادئ الحرب واضاحة جادا, األطفاال ليساوا هادفا, وال المستشافيات أو المادار “: وقال والح
”كم عدد األشخا  الذين يجب أن يفقدوا حياتهم قبل أن تنتهي هذه الحرب؟. أطفال أوكرانيا بأي ثمن

العالميجب عدم نسيان اليمن مع اندالع الحرب في أوكرانيا التي أثارت انتباه : الصليب األحمر

وا الحارب صرح مسؤول بالصليب األحمر الدولية, بأن العالم يجب أال يغيب عن بصره محنة أولئك الذين عاشا

ع اندالع المستمرة منذ سنوات في اليمن, وحث على مواصلة تقديم المساعدة ألفقر دولة في الشرق األوسط م
.الحرب في أوكرانيا التي أثارت انتباه العالم

: , قولهاريتزاكاتارينعن رئيسة وفد اللجنة الدولية للصليب األحمر في اليمن ” بر أسوشيتد“ونقلت وكالة 

وان الاذي المناقشات مستمرة حول تبادل األسرى المحتمل في المستقبل بين حكومة صنعاء وتحاالف العاد“إن 
.”تقوده السعودية والذي يقاتل نيابة عن حكومة المنفى

د مان وأشارت إلى أنه مع ذلك, لم يحدث تبادل كبير ل سرى منذ عدة سنوات, حيث اشتدت الحرب حول العديا
.الجبهات, بما في ذلك مدينة مأرب الغنية بالنفط

تقد أن األمر أعتقد أن واجبنا هو االستجابة بشكل متساٍو لالحتياجات وبذل قصارى جهدنا, أع“: ريتزوأضافت 

رانياا إلاى ال يتعلق بأوكرانيا أم ال؟ اآلن هي أوكرانيا واليمن وسوريا والعراق والكونغاو, عليناا أن نضايف أوك
.”جميع األزمات, لكن ال ينبغي أن ننسى اليمن

.. لادعم الحكوماة المطارودة مان البلاد2015ومنذ أن دخل تحالف العدوان الذي تقاوده الساعودية فاي ماار  

ألف شخ  فاي 150أصبحت اليمن بلد واحدة من أسوأ األزمات اإلنسانية في العالم, حيث اُستشهد أكثر من 

يين, إذ ويشمل هؤالء كال مان المقااتلين والمادن.. الحرب, وفقاً لمشروع بيانات األحداث ومكان النزاع المسلح

كماا تساببت الضاربات الجوياة .. شخصااً 14.500بلغ أحدث رقم لعدد الشهداء المادنيين فاي الصاراع اليمناي 
.السعودية في استشهاد مئات المدنيين واستهداف البنية التحتية للبلد

فاي في غضون ذلك, واجهت الدولة المنقسمة جائحة فيرو  كورونا وال تزال ترى مهااجرين أفارقاة ياأملون
.عبور اليمن والوصول إلى السعودية المجاورة الغنية بالنفط

2022طفالً منذ بداية عام 300من أکثروفاة .. أفغانستان
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.2022أفغانستان منذ بداية عام في 

ألاف طفال أصايبوا بساوء التغذياة فاي 200قراباة “, إن حزيارقال المتحدث باسم وزارة الصحة العامة جوياد 

حالاة ساوء تغذياة حااد, 59883, تام تساجيل 2022منذ بداية العام الجدياد “, مشيرا إلى أنه ”العام الماضي
.”حالة323طفال يعانون من سوء تغذية متوسط, ووفاة 137096و

طفااالً فااي الساانوات الااثالث الماضااية فااي 2600000بناااء علااى نتااائج وزارة الصااحة, تاام تسااجيل أكثاار ماان 
.التغذيةأفغانستان كانوا يعانون من سوء 

خبريةمصادر *

والصبراألسيرات هن عنوان التضحية : وزارة األسرى الفلسطينية

أسيرة في سجون 30أكدت وزارة األسرى والُمحّررين الفلسطينية في قطاع غزة, أّن عشر أسيراٍت من أصل  

ّن كبااقي أُّمهاات االحتالل االسرائيلي هّن أُّمهاٌت يمانعهّن االحاتالل مناُذ سانواٍت مان لقااء أطفاالهّن أو احتضاانه
.العالم

حفال عن وكيل وزارة األسرى في قطاع غزة بهاء الادين المادهون, قولاه فاي( فلسطين أون الين)ونقلت قناة 

من أمهات األسرى داخل سجون االحتالل وذلك علاى شارف ياوم األم والاذي جااء 150أقامته الوزارة لتكريم 
.”إّن األسيرات هّن عنوان التضحية والصبر والعطاء“: , ”أمهات األسرى تيجان الرؤو ” بعنوان

هاد وكانت إّن األم الفلسطينية هي أمُّ الشهيد والجريح واألسير شاركت في جميع مهام الج” :وأضاف المدهون

مهاات هاّن مصاانع , الفًتا إلاى أّن األُ ”دائًما ُتقّدم نفسها وأبنائها من أجل الدفاع عن فلسطين والقد  واألقصى
.الرجال واألبطال في فلسطين

وأوضح أنه من الواجب استشعار الواجب نحو أمهات األسرى ودعمهن والوقوف إلى جاانبهم خاصاة فاي ظال 

رماانهم اإلجرام والعنصرية التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي على األسرى واألسيرات في داخال الساجون وح
.من حقوقهم

انهم وأشار وكيل وزارة األسرى إلى أّن االحتالل لم يكتف بحرمان األسرى من أبسط حقوقهم وعماد إلاى حرما

دخلن فااي منهااا رغاام تكفُّاال القااوانين العالميااة بهااا, ُمنّبًهااا إلااى أّن جميااع األساارى وماان ضاامنهم األساايرات سااي
.اإلضراب الشامل وإيصال رسالة أنهم ثابتون ويحاربون من أجل العّزة والكرامة

شهرأطفال فلسطينيين في أقل من 3االحتالل اإلسرائيلي يقتل 

أطفال فلسطينيين 3ذكرت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال في فلسطين, أّن قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت 
.خالل أقل من شهر, وذلك عن طريق إطالق الرصا  الحي باتجاههم بشكل متعّمد

خنافسةاالحتالل يقتل الطفل يامن 

, (عامااً 15)خنافساةوأشارت الحركة العالمية, في هذا السياق, إلى حادثة استشهاد الطفل يامن محمود نافاذ 
.مار  الجاري/من بلدة أبو دي  جنوب شرق القد  المحتلة, في الساد  من شهر آذار

رصاصاات قارب معساكر لقاوات االحاتالل 3ووفق ما أفاد به شاهد عيان للحركة العالمية, ُسمع صوت إطالق 

ماواطنين الذي يقع في الجهة الجنوبية الغربية من البلدة, والذي يبعاد عان مناازل ال” الجبل“معروف بمعسكر 
.متراً 20حوالى 
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يارة وقاد حضارت سا. شاهد العيان أّنه سمع بعد لحظات من إطالق النار بوجود مصاب قرب المعسكروأضاف 

غااز المسايل إسعاف فلسطينية إلى المكان, إالّ أّن جنود االحتالل منعوها من االقتراب, وأطلقوا صوبها قنابال ال

يفصال الاذي” الزيتونةمعبر”بـللدموع, وطلبوا من المواطنين الذين تجمعوا في المكان التوجه إلى ما يعرف 

تشهاد وعند المعبر, تم إخبارهم باس. بين بلدتي الطور والعيزرية, من دون اإلدالء بأي معلومات عن المصاب
.الطفل يامن

صالحاالحتالل ينصب كميناً لقتل الطفل محمد 

فاي بلادة الخضار ( عامااً 13)فبراير المنصارم, قتال جناود االحاتالل الطفال محماد رزق صاالح /شباط22وفي 
.جنوب بيت لحم, في كمين نصب له قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي البلدة

سامع وبحسب الحركة العالمية للدفاع عن األطفال, وقاع الحاادث باين مناازل الماواطنين القريباة مان الجادار, و
.رصاصات قبل أن ينتشر خبر اإلصابة, والحقاً االستشهاد34األهالي صوت 

ماائن وأشار شهود عيان إلى وجود أبواب خرج منها جنود االحتالل واختبأوا بين األشجار والكاروم لنصاب الك
.متر100لكلِّ من يقترب من الجدار, موضحين أّن المسافة بين الجدار ومكان إصابة الطفل صالح تقدر بـ

ه خرجات مان ووفقاً لما نقل عن أحد العاملين في الطب العدلي, فإّن الطفل صالح أُصيب برصاصة أسافل ظهار
.أسفل البطن من الجهة اليمنى, وأصابت الشريان الرئيسي, وتناثرت شظاياها في أمعائه

بعينهاستشهاد الطفل محمد أكرم أبو صالح جّراء إصابته 

, بعد (عاماً 16)فبراير المنصرم, قتل قنا  إسرائيلي الطفل محمد أكرم أبو صالح /شهر شباط13كذلك, في 

متراً, خالل اقتحاام قاوات االحاتالل بلادة السايلة الحارثياة فاي250أن أطلق الرصا  عليه من مسافة تقدر بـ
.محافظة جنين

فيماا غارب جناين, برصاصاة بعيناه اليمناى أدت إلاى استشاهاده,الياامونوأُصيب الطفل محمد, وهو مان بلادة 
.عاماً بشظايا في يده اليسرى عندما حاول مساعدته17أُصيب ابن عمه البالغ من العمر 

تخدام القاوة قاوات االحاتالل مساتمرة باسا“وبناًء على توثيقاتها, أّكدت الحركة العالمية للدفاع عن األطفاال أّن 

شاار ثقافاة المفرطة والرصا  الحي ضد األطفاال الفلساطينيين مان خاالل اساتهدافهم بشاكل متعّماد, بسابب انت

انات اإلفالت من العقاب في أوساط جنود االحتالل, وعلمهام المسابق باأّنهم لان يحاسابوا علاى أفعاالهم, مهماا ك
.”نتيجتها

إال فااي وفقاااً للااوائح قااوات االحااتالل اإلساارائيلي الخاصااة, يجااب أال تسااتخدم الااذخيرة الحيااة“: وقالاات الحركااة
.”ظروف تشكل تهديداً قاتالً بشكل مباشر للجندي

داياة العاام حتى اآلن, ُتشير األدلة إلى أّن األطفاال الاذين اسُتشاهدوا بالرصاا  الحاي مناذ ب“وبحسب الحركة, 
.”الجاري كانوا ال يشكلون مثل هذا التهديد عند إطالق النار عليهم

خالل العدوان 60)منهم في قطاع غزة 61طفالً فلسطينياً, 78, قتل االحتالل اإلسرائيلي 2021وخالل العام 
.طفالً في الضفة الغربية, بما فيها القد  المحتلة17, و(2021مايو /على القطاع في شهر أيار
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نار في كاليفورنيا األمريكيةباطالقاشخا  بينهم اطفال 5مقتل 

مان أعلنت الشرطة األمريكية مقتل خمسة اشاخا  بيانهم المهااجم فاي حاادث إطاالق ناار فاي كنيساة باالقرب
.عاصمة والية كاليفورنيا أم سكرامنتو

طة تلقت قوله للصحفيين إن الشرغراسمانونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم إدارة شرطة المدينة رود 

ناار وقتال مكالمة بخصو  إطالق نار في الكنيسة ولدى وصولها إلى المكاان اكتشافت أن رجاالً بالغااً أطلاق ال

عاماً ورجالً آخر دون أن يتمكن من تحديد ما إذا كان القتيال الراباع15أطفاله الثالثة الذين تقل أعمارهم عن 
.على صلة ببقية الضحايا أو ال

رة وأضاف غروسمان إنه بعد أن ارتكب هذه المجزرة انتحر بإطالق النار علاى نفساه مرجحااً أن تكاون المجاز
.(عنف أسري)ناجمة عن 

كنيساة في هذه المرحلة من توضيح سبب وجود مطلق النار والضحايا فاي هاذه السكرامنتوولم تتمكن شرطة 
.الصغيرة

اساتخدام وقاع عمال عناف عبثاي آخار ب“: حااكم والياة كاليفورنياانيوساومقاال غاافين تويترعلى تغريدةوفي 
.”سالح ناري في أمريكا

الصاحي, بعد مرور سبع سنوات, تعمل منظمة الصحة العالمية على تعزيز النظاام: اإلنسانية في اليمناألزمة 

األرواحواالستجابة لالحتياجات الصحية الحيوية, وإنقاذ 

, واجااه الاايمن أزمااة إنسااانية حااادة ومعقاادة بساابب األنشااطة المتزاياادة 2015منااذ عااام -2022مااار  27

.للجماعات المسلحة, والتوترات بين الطوائف, والتدهور االقتصادي

وتفشاي األماراض 19-وكوفيادوالتغاذويترتبط األزمة اليمنية أيضا بعوامل إضافية مثل انعدام األمن الغذائي 

رف وقاد أدى النظاام الصاحي المادمر, وتعطال شابكات الميااه والصا. األخرى وتغير المنا  والكاوارث الطبيعياة

الادفتيريا الصحي, واألعداد الهائلة من النازحين, إلى تغذية االنتشار السريع ل مراض, بما في ذلك الكاوليرا و

.والحصبة وشلل األطفال وحمى الضنك

.ومع ذلك, وفي خضم الدمار, ال يزال الشعب اليمني مصمما ومرنا ومتفائال

حية واليوم, تواصل منظمة الصحة العالمية االضاطالع بادور رائاد فاي إساداء المشاورة والادعم للسالطات الصا

لخادمات اليمنية والشركاء والعاملين الصحيين المجتمعيين فاي جهاودهم الرامياة إلاى الحفااظ علاى المرافاق وا

وتكفال . عفاالصحية األساسية والمنقذة للحياة في جميع أنحاء البالد, والوصول إلى الفئات السكانية األكثار ضا

اد الوخيم مع المنقذة للحياة ل طفال الذين يعانون من سوء التغذية الحوالتغذويةالمنظمة أيضا الرعاية الطبية 

ومراكاز عملياات الطاوارئ 19-يتم تسليم اإلمدادات والمعدات الطبية إلى مراكز عازل كوفياد. مضاعفات طبية
(EOCs ) مرفاق 300التي تنسق االستجابات لجميع حاالت الطوارئ الصحية العامة, مع تزويد ما يقارب مان

:صحي بالوقود واألكسجين والمياه واإلمدادات والمعدات الطبية, مما يسمح لها بما يلي

مريضا322,454قبول 

مليون استشارة للمرضى الخارجيين6.5إجراء 

طفل139,888والدة 

عملية قيصرية37,496إجراء 

عملية رئيسية وثانوية246,679إجراء 

373طفال ضد بنتا 104,234تحصين 



, ماا لام يكان 2022المتوقع أن تصبح االحتياجات الصحية للشعب اليمني أكثر إلحاحا وانتشارا فاي عاام ومن 

اإلنساانية, بماا هناك تخفيف للتصعيد في الصراع, وتحسن في االقتصاد, والتمويل المتاح لقطاعات االستجابة

.في ذلك القطاع الصحي

ن وعلى الرغم من أن المساعدات الصاحية المقدماة إلاى الايمن ال تازال تعااني مان نقا  حااد فاي التمويال, فاإ

اياة منظمة الصحة العالمية تعطي األولوية الساتمرارية الخادمات والوظاائف فاي غارف العملياات ووحادات العن

وتواصل منظمة الصحة العالمية أيضا العمل على تاوفير المعادات. وعالجه19-المركزة ومراكز اختبار كوفيد

م الطبية المنقذة للحياة, واألدوية األساسية, واإلمدادات, وغيرها مان أشاكال الادعم والخادمات حتاى تظال معظا

.الخدمات الصحية الحيوية متاحة للشعب اليمني

ية وتواصال منظماة الصااحة العالمياة دعااوة جمياع األطااراف فاي الايمن إلااى تيساير وصااول المسااعدات اإلنسااان
.وحماية المدنيين والعاملين الصحيين والمرضى ومرافق الرعاية الصحية

المجاعةسبع سنوات من الصراع في اليمن تركت الماليين على شفا 

لنزاع فاي لحقوق اإلنسان في بيان يوم الخمي  إنه يتعين على أطراف ااألورومتوسطيقال المرصد –جنيف 

الاايمن قبااول مبااادرة المبعااوث األممااي لوقااف إطااالق النااار خااالل الشااهر المقباال, اسااتعدادا إلجااراء مزيااد ماان 

.المحادثات إلنهاء القتال المستمر منذ سبع سنوات والوضع اإلنساني الصعب في البالد

. وقتدهورت األزمة اإلنسانية الناتجة في الايمن بشاكل غيار مسابمع اقتراب الصراع من دخول عامه الثامن,

تعااني استمرار القتال يعني وضعا أسوأ ومجاعة أكبر تهدد حياة الماليين, خاصة فاي ظال أزماة التمويال التاي

.منها المنظمات اإلغاثية العاملة في اليمن

ملياار 4.3ملياار دوالر مان أصال 1.3ماار  فاي جماع تعهادات بنحاو /آذار16ونجح ماؤتمر الماانحين فاي 

أزماة "إنغاوتيريحوقاال األماين العاام ل مام المتحادة أنطونياو . دوالر مطلوبة لعمليات االساتجابة اإلنساانية

رامج وفاي األشاهر األخيارة, اضاطررنا إلاى تقلاي  أو إغاالق حاوالي ثلثاي البا. التمويل تخااطر بوقاوع كارثاة

".ماليين شخ , مع عواقب وخيمة8لقد تم تخفيض الحص  الغذائية للتو ل . المنقذة للحياة

ب الحارب سيكون اليمن من بين األكثر تضررا إذا حدث اضطراب في سالسل التوريد واإلمدادات الغذائياة بساب

ير عن المادلبيان صادروفقاالمجاعة ,مليون شخ  في البالد على شفا 16في أوكرانيا , خاصة مع وجود 

.التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي في سبتمبر الماضي

مليااون شااخ , ماانهم 20.7ومااع وصااول األشااخا  الااذين يحتاااجون إلااى مساااعدات إنسااانية إلااى أكثاار ماان 

فااإن وقااف -لبرنااامج األغذيااة العااالميوفقااا-مليااون شااخ  يعااانون ماان انعاادام األماان الغااذائي 19حااوالي 

.العمليات العسكرية مطلوب اآلن أكثر من أي وقت مضى

نزاعااا مساالحا بااين القااوات الحكوميااة اليمنيااة المدعومااة ماان التحااالف 2015آذار /ويشااهد الاايمن منااذ مااار 

نااذ العربااي بقيااادة السااعودية, وجماعااة الحااوثي التااي تساايطر علااى العاصاامة صاانعاء وعاادة محافظااات أخاارى م

زح شخ  حتفهم بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب الصراع, ونألف377ولقي نحو. 2014أيلول /سبتمبر

د مليااون شااخ , وأصاابح معظاام السااكان يعتماادون علااى المساااعدات اإلنسااانية للبقاااء علااى قياا4.2أكثاار ماان 

.الحياة

مناذ بداياة وتزامن تفاقم األزمة اإلنسانية مع تصاعد العمليات العسكرية, حيث شاهدت الابالد زياادة فاي القتاال

ألااف 23طفااال, وناازوح أكثاار ماان 47وتساابب ذلااك فااي مقتاال وإصااابة مئااات الماادنيين, بياانهم .العااام الجاااري
.آخرين, إضافة إلى تدمير عشرات المنازل والمنشآت المدنية
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طفل 10,200األمم المتحدة أن حوالي وتقدر. أثر النزاع بشكل خا  على الفئات األكثر ضعفا في اليمنوقد 

ملياون طفال إلاى المسااعدة اإلنساانية 11.3ويحتااج حاوالي . قتلوا وأصايبوا خاالل السانوات السابع الماضاية

وباإلضاافة إلاى ذلاك, . مليون طفل من سوء التغذياة الحااد الاوخيم2.3للبقاء على قيد الحياة, في حين يعاني 

.ماليين امرأة إلى الخدمات الصحية الالزمة5ماليين طفل وما يقرب من 10يحتاج أكثر من 

ويضطر أكثر . ٪ فقط من السكان30يعاني السكان أيضا من أزمة مياه كبيرة , حيث تغطي شبكة أنابيب المياه 

ن الميااه, مليون شخ  إلى اللجوء إلى أساليب مكلفة وتستغرق وقتا طويال للحصول على ما يكفي م15من 

.األحمرللجنة الدولية للصليب وفقا

هال إن اساتمرار أطاراف النازاع فاي تجا: "األورومتوساطيوقال يوساف ساالم, الباحاث القاانوني فاي المرصاد 

الت األمم على وكا. جميع الدعوات لوقف العنف يعك  عدم مسؤوليتهم تجاه األزمة اإلنسانية الحادة في اليمن

ن ال المتحدة ذات الصلة اتخاذ قرارات جريئة إلجباار جمياع األطاراف علاى وقاف القتاال, ومحاسابة أولئاك الاذي

".يهتمون بمعاناة ماليين اليمنيين

, لوقاف القتاال خاالل شاهر رمضاانغرونادبرغيجب على جميع األطراف قبول مبادرة المبعوث األممي, هاانز 

.واالنخراط في مفاوضات من شأنها أن تؤدي إلى حل سياسي ووضع حد ألسوأ أزمة إنسانية في العالم

الحاوار على أطراف النزاع في اليمن وقف جميع العمليات العسكرية دون قيد أو شرط, واالساتجابة لمباادرات

لكاارثي فاي لتعزيز فر  تحسين الوضاع اإلنسااني فاي الايمن, والتصارف بمساؤولية تجااه الوضاع اإلنسااني ا

.البالد

ن وضامان أال على المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته وتكثيف الدعم المالي لجهود االستجابة اإلنسانية في اليم

.تؤثر األزمات الناشئة في مناطق أخرى على خطط التمويل وجهود اإلغاثة في البالد

2020–التقرير السنوي لمجموعة الصحة اليمنية 

المستمر بعد خم  سنوات من الصراع. يوصف الوضع اإلنساني في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم

وتشااير . ٪ ماان السااكان اليمنيااين إلااى المساااعدة اإلنسااانية80وعاادم توقااع أي حاال فااي األفااق, يحتاااج حااوالي 

مليونا 24سيظل عند 2020التقديرات إلى أن عدد األشخا  المحتاجين إلى رقم التعريف الشخصي في عام 

.مليونا في حاجة ماسة إلى هذه المساعدة14مليون شخ  بحاجة إلى مساعدة صحية و17.9منهم 

وكاان هااذا التااأثير . كاهاال النظاام الصااحي الهاح بالفعاالCOVID19, أثقال التااأثير المادمر ل 2020فاي عااام 

.العملةيضيف طبقة أخرى من المصاعب إلى جانب الصراع النشط المستمر, ونق  الوقود, وانخفاض قيمة

, أدت هاذه 2020إلى األمطار الغزيرة والفيضانات التي وقعت فاي الفتارة مان أبريال إلاى أغساط  باإلضافة 

نيف ووفقاا لتحليال التصا. العوامل مجتمعة إلاى تفااقم الوضاع أكثار مان ذلاك ودفعات الابالد إلاى حافاة المجاعاة

, ال يزال مستوى انعدام األمن الغاذائي مرتفعاا, 2020المرحلي المتكامل ل من الغذائي الصادر في نهاية عام 

يواجهون انعدام األمن الغذائي ( مليون شخ 13.5)في المائة من السكان 45حيث تشير التقديرات إلى أن 

من التصنيف المرحلي 5المرحلة )شخ  يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة 16,500الحاد, بما في ذلك 

(.المتكامل للبراءات

ة وأشارت تقييمات مجموعة الصحة إلى أن جزءا كبيرا من البلاد ال يازال يواجاه مساتويات مان الحاجاة الماسا

, وحركة نتيجة لالنهيار االقتصادي, وضعف فر  الحصول على الخدمات الصحية األساسية, ونق  الموارد
الشركاءاستجابة للجهود التي بذلها 2020وانخفضت هذه الحاجة انخفاضا طفيفا في عام . التشريد الدينامية
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اليمن هشاشة النظام الصحي في. مجموعة الصحة لضمان حصول النا  على الخدمات الصحية األساسيةفي 

لصاحية إن االقتصاد الضعيف وانعدام األمن الغاذائي ونادرة الميااه علاى رأ  البنياة التحتياة ا. متعددة العوامل

.المتخلفة , مما يدفع النظام إلى مزيد من االنهيار

ا ضغوطا إضافية على المرافق القائمة وأدى إلى نقا  اساتخدام الخادمات الصاحية, مما19-وقد فرض كوفيد

.أدى إلى تعقيد تقديم الخدمات

٪ فقاط مان المرافاق 51, فاإن (HeRAMS)2020وفقا لنظام مراقبة توافر الموارد والخدمات الصحية لعاام 

.٪ المتبقية غير عاملة14٪ تعمل جزئيا, وال 35الصحية في اليمن تعمل بكامل طاقتها, و

٪ ماان المرافااق 40ويقاادم أقاال ماان . وغالبااا مااا ال تسااتطيع المرافااق الصااحية الوظيفيااة تقااديم الرعايااة الكافيااة

٪ فقط يقدمون رعاية صحية متكاملة ل م 20. الصحية الثانوية خدمات األمراض غير المعدية والصحة العقلية

.والطفل

حية وكان للخطوط األمامية النشطة والعنف المسلح المستمر أثر مباشر وغير مباشار علاى أداء المرافاق الصا

تلااك ويكمان األثار المباشار فاي تادمير المرافاق الصاحية أو قارب. لوظائفهاا واالساتفادة مان الخادمات الصاحية

.الطبيفي حين لوحظ التأثير غير المباشر في استنزاف العاملين في المجال. المرافق من الخطوط األمامية

٪ ماان النظااام الصااحي العاماال ل 15تاام إعااادة اساتخدام مااا يقاارب ماان . إلااى تفاااقم الوضااع19-وقاد أدى كوفيااد
COVID-19 يسااعى عاادد أقاال ماان . ٪30إلااى 20, ممااا ساااهم فااي تقلياال التغطيااة الصااحية الشاااملة بنساابة

, والوصامة ذات الصالة وتقيياد COVID19المرضى للحصول على الرعاية الصحية جزئيا بسبب الخوف من 

.الوصول

121مستشافى محافظاا , و 16)مرفقاا صاحيا 1,929, ياتم دعام ماا مجموعاه 2020اعتبارا من ديسمبر 

1,142مركاازا صااحيا , و 580مستشاافى متخصصااا , و 20مستشاافى عامااا , و 50مستشاافى إقليميااا , و 
.من قبل شركاء المجموعة الصحية النشطين( وحدة صحية
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البوم صور

 لب م ص ر لبع  ج  ئف لحالف  لعدو   على  ليم  
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التوصيات

المطالبة بتطبيق اتفاق استكهولم الذي ين  على وقف كل االعمال القتالي. ة في 1

.محافظة الحديدة

حماية المدنيين من النساء واألطفال ومنع استهداف التجمعات السكانية حسب. 2

.نصو  القانون الدولي اإلنساني

إ طالق تحقيق محايد في الوقائع التي وثقتها منظمة انتصاف لحقوق المرأة. والطفل 3

.ونتج عنها سقوط مدنيين من النساء واألطفال

وقف أي صفقات أسلحة محتملة لكل من السعودية واالمارات إلمكانية استخدام. ها 4

.ضد المدنيين في اليمن

التضامن وتقديم المساعدة القانونية والحماية للنساء والفتيات اللواتي ي. تعرضن 5

.للعنف واالغتصاب في المناطق المحتلة

شر مظلومية اليمن ولفت األنظار للوضع االقتصادي المتهالك بسبب العدوا. ن 6

.والحصار
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جولة سبأ: عنوان المنظمة

778000597-778000596: أرقام هواتف المنظمة
:روابط المنظمة

entesaforg2@gmail.com: اإليميل
/https://www.facebook.com/EntesafOrg: الفيسبوك
https://youtube.com/channel/UCTqhgKY7eriQWo4M2sMD4rA: اليوتيوب
https://twitter.com/entesaf2?s=08: تويتر

https://t.me/Entesaforg: تيليجرام
https://entesaf.org/380/: الموقع اإللكتروني
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