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منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل
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رصد كافة االنتهاكات واالعتداءات الواقعة على النساء واألطفال في الحرب والسلم سواء من قبل أفراد 

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

.إعداد وإصدار التقارير الحقوقية لحاالت االنتهاكات الخاصة بالمرأة والطفل

.تقديم الدعم النفسي الالزم للمرأة و الطفل الذين يتعرضون لالنتهاكات أثناء السلم و الحرب

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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جرائم حدثت في شهر ابريل 

5

ي قصفتالمحافظةتاري    خ القصفم
المنطقة الت 

حجةم2015أبريل101
ا  س  ياحلالخف   مب  ت  يس  دفا الس  عي  األم  ري ي الع  انا ط  ان
ي 
 
ين  الم   ياطنم    ع   ا نج   ر إستش   فا إىلأ ىم   امي   ا مايري   ةف
ي تام تكما

 
الممدلكاتنتلفتالمجمعمبان

صعاةم2015أبريل201

ا  م        ري ي الس        عي   يس        دفا  من        ا   نم         ار  األ الع        انا ط        ان
ي مايري           ة             

 
ي ف
اا نممدلك           ات الم           ياطنين  ممنطق           ة ا  الص           ي  

فا  الحان ي     ة مالص     ياري    خ نالقنام     ل العنقي ي     ة م     ا أ ى إىل إستش     
ق ت م  ارع فر نجر  ع ا  م   الم ياطنين  كم ا ت ام ت من ا لفر ناحا 

نتلفت ممدلكاتفر

تع م2016أبريل301
ا  للم        يا مخ        ا  يس        دفا الس        عي  األم        ري ي الع        انا ط        ان
ي اإلغاثي     ة
 
م      ع     ا نج     ر إستش     فا إىلأ ىم     االمخ     امايري     ةف
الممدلكاتنتلفتالمخا  تام تكماالمياطنين  

صعاةم2017أبريل401

ا  اتنممدلك     م      ار يس     دفا الس     عي  األم     ري ي الع     انا ط     ان
ي غانرعيا ممنطقةالشمسيةنالطاقاتالمياطنين  

 
م اقرريةمايف

ت       ام تكم       االم       ياطنين  م        ع       ا نج       ر إستش       فا إىلأ ىم       ا
ق   تالشمس    يةالطاق   ةمنظيم   ات ف    تنتلنالم    ار مع    ااتفاناحا 
الممدلكات

صعاةم2018أبريل501

ا  يع   ةمجميس   دفافي الس   عي  األم   ري ي الع   انا نج     ط   ان
ي مم    رعدفرالحط    يجمع   ي ك   انياالم   ياطنين  م    

 
را  ةمايري   ف

إىلىأ م    انالمديس    طةالثقيل    ةناالس    لحةنالق     ا فمالص    ياري    خ
ق     ت احط     ابفر نم      رعدفركم     ا م     نفرع     ا نج     ر إستش     فا  احا 

نتلفت ممدلكاتفر

حجةم2018أبريل601

ا  من ا  ا تس دفالس عي  األمري ي العانا نسفين  نبيارجطان
ي الج     ممنطق    ةالم    ياطنين  نممدلك    اتنم     ار 

 
م    اسع     مايري    ةف

فر   م     الم  ياطنين  كم   ا ت   ام ت من   ا لع   انج   ر إستش  فا إىلأ ى
قت م ارعفر نتلفت ممدلكاتفر ناحا 

مأربم2018أبريل701

لك   اتنممدم    ار يس   دفافي الس   عي  األم   ري ي الع   انا م ت ق   ة
ي الم       ياطنين  
 
إىلأ ىم       امالكاتيي        االق        ام  حري        مايري       ةف

ق ت م  ارعفر نت لف  ت إستش فا  نج ر  ع ا  م   الم  ياطنين  كم ا احا 
ممدلكاتفر

مأربم2018أبريل801

ا  جانالمس    امن    ا  يس    دفا الس    عي  األم    ري ي الع    انا ط    ان
ي الم        ياطنين  نممدلك        ات

 
ا إستش         فإىلأ ىم        ارصنا مايري        ةف

نمس      اجا رمن      ا لفرت      ام تكم      االم      ياطنين  م       ع      ا نج      ر 
ممدلكاتفرنتلفت

الحاياةم2018أبريل901

ا  الع       انا  األم       ري ي الس       عي   يس       دفا  م       ا    أ ة أح       ا  ط       ان
ي مايري   ة ح    س م   ا أ ى إىل 

 
م     نج   ر  ع   ا  إستش   فا  الم   ياطنين  ف

لفر المس     د فا  أف      ا  أ ت     ف ب      نفر أطف     ا  نمس     ا  كم     ا ت     ام  م     ا  
نتلفت ممدلكاتفر

الحاياةم2019أبريل1001

لك   اتنممدمن   ا  يس   دفافي الس   عي  األم   ري ي الع   انا م ت ق   ة
ي الربصةممنطقةالمياطنين  

 
ناالس لحةمالق  ا فالح ي مايريةف

م           ع          ا نج          ر إستش          فا إىلأ ىم          انالمديس          طةالثقيل          ة
ف       تنتلمن       ا لفرت       ام تكم       ا ين        الطفل       ةب        نفرالم       ياطنين  
ممدلكاتفر



6

ي قصفتالمحافظةتاري    خ القصفم
المنطقة الت 

صعاةم2015أبريل 1102

ا  نس      ياراتمن      ا  يس      دفا الس      عي  األم      ري ي الع      انا ط      ان
ي اليق   ي نمحط  اتالم   ياطنين  نممدلك  ات

 
يمي الحك   المجم   عنمب  ان

ي 
 
كم االم ياطنين  م عا نجر إستشفا إىلأ ىما اامايريةف

ي من        ا لفرت        ام ت
 
ق        تالمجم        عنمب        ان اليق        ي محط        اتناحا 

ممدلكاتالنتلفتنالسيارات

صعاةم2015أبريل1202

ا  نم         ار من        ا  يس        دفا الس        عي  األم        ري ي الع        انا ط        ان
ي المياطنين  نممدلكات

 
تش فا إسإىلأ ىماالحان يةالمايرياتف

ق تمن ا لفرت ام تكم االمياطنين  م عا نجر  فرم  ارعناحا 
نتلفت ممدلكاتفر

الحاياةم2018أبريل1302

ا  ين  الن    ا حمخيم    اتيس    دفا الس    عي  األم    ري ي الع    انا ط    ان
ي الشع مماينة

 
ع ا ر نج إستش فا إىلأ ىم االح اىلي مايري ةف

ام ت ت        كم        انالنس        ا األطف        ا م         معظمف        رالم        ياطنين  م         
قت مضا عفر نتلفت ممدلكاتفر مخيماتفر ناحا 

صنعا م2015أبريل1403

ا  " ياط الم أ ةم ا   يسدفا السعي  األمري ي العانا طان
ي حسين  

ي عك  حج مقرية" العك ش 
 
ي مايري ةف

أ ىم ا مط ب ت 
كم  اا نمس  أطف  ا ب   نفرأ ت  فأف   ا م   ع  ا نج  ر إستش  فا إىل
لفرتام  المسدفا  نتلفت ممدلكاتفرما  

صعاةم2015أبريل1503

ا  " ياط الم أ ةم ا   يسدفا السعي  األمري ي العانا طان
ي س      نا 

 
نما ممنطق      ة" الم       ان ا إستش      فإىلأ ىم      اتفام      ةع      ا 

لفر نمس  ا  كم  ا ت  ام  م  أطف  ا ب   نفرأ ت  فأف   ا م   ع  ا نج  ر  ا  
ي المسجا نتلفت ممدلكاتفر

 
المسدفا  نمبان

صعاةم2015أبريل1603

ا  نم         ار من        ا  يس        دفا الس        عي  األم        ري ي الع        انا ط        ان
ال  فممنطق ةالم ياطنين  نممدلك ات نج  ر ا إستش فإىلأ ىم االما  
قت م  ارعفر نتعا   لف ت م  المياطنين  كما تام ت منا لفر ناحا 

ممدلكاتفر

عا م2015أبريل1703
ا  إىلىأ ماعا مطاريسدفا السعي  األمري ي العانا طان

قتناحا  الماارجتام تكماالمياطنين  م عا نجر إستشفا 
الممدلكاتنتلفتالمانيةالطا  ات

صنعا م2016أبريل1803

ا  ري ي الس       عي   يس       دفا  من       ا   نم       اار  األم       الع       انا ط       ان
ي مايرية نفر ما أ ى إىل 

 
تشفا  إسنمساجا نممدلكات المياطنين  ف

نج        ر  ع        ا  م          الم        ياطنين  كم        ا ت        ام ت من        ا لفر نماارس        فر 
نمساجا ر نتلفت ممدلكاتفر

مأربم2017أبريل1903

ا  "   انا  األم     ري ي الس    عي   يس     دفا  س     يارة الم     ياطالع     ط    ان
ي مايري    ة رصن " نا   حس      را     ا ربي    ع 

 
ا  م    ا مقري    ة ل  ال اي    ا  ف

نمس  ا  أ ى إىل إستش  فا  نج  ر  ع  ا  م    أف   ا  أ ت  ف ب   نفر أطف  ا 
قت سيارتفر المسدفافة نتلفت ممدلكاتفر كما احا 

صعاةم2018أبريل2003

ا  " ياط الم أ ةم ا   يسدفا السعي  األمري ي العانا طان
ي أحم   امحم   ا

ي الان    ةممنطق   ة" ال   ان  
 
ىأ م   امنب   فمايري   ةف

كم  اا نمس  أطف  ا ب   نفرأ ت  فأف   ا م   ع  ا نج  ر إستش  فا إىل
لفرتام  ممدلكاتفرنتلفتالمسدفا ما  

الحاياةم2019أبريل2103

أح     اأ ةم     ا   يس     دفافي الس     عي  األم     ري ي الع     انا م ت ق    ة
ةناالس       لحمالق        ا فالح       ي مايري       ةالربص       ةم        ي الم       ياطنين  
ا أف       م      ع    ا نج     ر إستش     فا إىلأ ىم    انالمديس     طةالثقيل    ة
لفر المس   دفا كم   ا نمس   ا أطف   ا ب    نفرأ ت   ف نتلف   ت ت   ام  م   ا  

ممدلكاتفر



ي قصفتالمحافظةتاري    خ القصفم
المنطقة الت 

الحاياةم2015أبريل2204
ا  ي االحاياةمطاريسدفا السعي  األمري ي العانا طان

 
لمان

ت       ام تكم       االم       ياطنين  م        ع       ا نج       ر إستش       فا إىلأ ىم       ا
قتالماارج الممدلكاتنتلفتالمانيةالطا  اتناحا 

صعاةم2016أبريل2304

ا   ار نم  ص  عاةمط  اريس  دفا الس  عي  األم  ري ي الع  انا ط  ان
م          ع         ا نج         ر إستش         فا إىلأ ىم         االم         ياطنين  نممدلك         ات
ي الم  اارجت  ام تكم  االم  ياطنين  

 
ق  تنالمب  ان تلف  تن الم   ار ناحا 

الممدلكات

صعاةم2016أبريل2404

ا  " ياط الم أ ةم ا   يسدفا السعي  األمري ي العانا طان
ي الش عفممنطق ة" الخم شي عباهللا

 
إىلأ ىم اس اقين  مايري ةف

م    اكنمس    ا أطف    ا ب     نفرأ ت    فأف     ا م     ع    ا نج    ر إستش    فا 
لفرتام  ممدلكاتفرنتلفتالمسدفا ما  

صعاةم2016أبريل2504

ا  االت اإلتص      مب      ت  يس      دفا الس      عي  األم      ري ي الع      انا ط      ان
ي      انمب      ت   ي ممنطق      ةالار

ي س      عاب      ت 
 
إىلأ ىم      احي      اا مايري      ةف

ي ت  ام تكم  االم  ياطنين  م   ع  ا نج  ر إستش فا 
 
االت االتص  مب  ان

يا الممدلكاتنتلفتنالار

صعاةم2016أبريل 2604

ا  ي يس   دفا الس   عي  األم   ري ي الع   انا ط   ان
 
حص    ن قلع   ةمب   ان

ي ح   م
ي الد  اري  

 
م   ا ع  نج  ر إستش  فا إىلأ ىم  ارا  مايري  ةف
ي ت      ام تكم      االم      ياطنين  

 
لف      تنتالداريخي      ةناآلث      ارالقلع      ةمب      ان

الممدلكات

حجةم2016أبريل2704

ا  اتنممدلك     من     ا  يس     دفا الس     عي  األم     ري ي الع     انا ط     ان
ي الش  ا لممنطق  ةالن  ا حين  

 
تش  فا إسإىلأ ىم  اكعيان  ةمايري  ةف

ا لفرمنتام تكمانمسا أطفا ب نفرالمياطنين  م عا نجر 
ممدلكاتفرنتلفت

صعاةم2018أبريل2804
ا  اتنممدلك     من     ا  يس     دفا الس     عي  األم     ري ي الع     انا ط     ان

ي الم   ياطنين  
 
 م    ع   ا نج    ر إستش   فا إىلأ ىم    امج    مايري    ةف
ممدلكاتفرنتلفتمنا لفرتام تكماالمياطنين  

البيضا م2019أبريل2904

ا  ألحاامعةتمياهناقلةيسدفا السعي  األمري ي العانا طان
ي الي بي         ةممنطق         ةالم         ياطنين  

 
إىلأ ىم         االس         يا يةمايري         ةف

ق  تكم  امدنف  اع  ىم   ك  لنج  ر إستش  فا  لف  تنتالش  احنةاحا 
الممدلكات

الضالعم2020أبريل 3004

لك   اتنممدمن   ا  يس   دفافي الس   عي  األم   ري ي الع   انا م ت ق   ة
ي الم      ياطنين  
 
لحةناالس       نالق       ا فمالص      ياري    خقعطب      ةمايري      ةف
م           ع          ا نج          ر إستش          فا إىلأ ىم          انالمديس          طةالثقيل          ة
ممدلكاتفرنتلفتمنا لفرتام تكماالمياطنين  

صعاةم2020أبريل3104

أح     اأ ةم     ا   يس     دفافي الس     عي  األم     ري ي الع     انا م ت ق    ة
ي المياطنين  
 
الثقيلةناالسلحةمالصياري    خالحان يةرا  مايريةف
األ ةأف       ا م       ع      ا نج      ر إستش      فا إىلأ ىم      انالمديس      طة
لفرت        ام كم        انمس        ا أطف        ا ب         نفر المس        دفا  نتلف        تم        ا  

ممدلكاتفر

صنعا م2015أبريل3205

ا  اتنممدلك     من     ا  يس     دفا الس     عي  األم     ري ي الع     انا ط     ان
ي الملك         ةمقري        ةالم        ياطنين  

 
ي مايري        ةف

إىلأ ىم         احش          ب         ت 
اكم     نمس     ا أطف     ا ب      نفرالم     ياطنين  م      ع     ا نج     ر إستش     فا 
ممدلكاتفرنتلفتمنا لفرتام ت

7



8

ي قصفتالمحافظةتاري    خ القصفم
المنطقة الت 

صنعا م2015أبريل 3305

ا  نس      ياراتمن      ا  يس      دفا الس      عي  األم      ري ي الع      انا ط      ان
ي الم ياطنين  نممدلك ات

 
تش  فا إسإىلأ ىم امالعاص مةعط ا حي ف

قتمنا لفرتام تكماالمياطنين  م عا نجر  اتفرس يار ناحا 
ممدلكاتفرنتلفت

لحجم2015أبريل3405

ا  لك   اتنممدس   ياراتيس   دفا الس   عي  األم   ري ي الع   انا ط   ان
ي " عقا " نجرسالمياطنين   اتي ر

ي اإلسا 
 
ال  يمان المسمايريةف

ي ب   ين  ي   رب 
ع   ا نج   ر إستش   فا إىلأ ىم   انع   ا تع    مح   افظت 

ق      تالجرس      ت      ام كم      االم      ياطنين  م        نتلف      تالس      ياراتناحا 
لكاتالممد

الحاياةم2015أبريل3505

ا  ناتالش  احم   ع  ا يس  دفا الس  عي  األم  ري ي الع  انا ط  ان
ي مالقمحمحملة

 
الحاي اةب ين  الياصلالطريقعىح سمايريةف

تت  ام  كم  االم  ياطنين  م   ع  ا نج  ر إستش  فا إىلأ ىم  انتع   
قت البضا ع نتلفت الممدلكات الشاحنات ناحا 

الحاياةم2017أبريل3505

ا  ي يس دفا السعي  األمري ي العانا طان
 
ي المل حمص نعمب ان

 
ف

ي للعل      فنس      ي ماج      لمايري      ة
 
اربنق      ي الفقي      فب       تمايري      ةف

ي مايري  ة بس  احالص  يا ي نممدلك  ات
 
م  ا أ ى ال  اري  ف ي ل الط  ا ف ف

ي الإستش فا  إىل 
 
مص  نع نج  ر  ع  ا  م   الم  ياطنين  كم  ا ت ام ت مب  ان

نالمحالت الدجارية نالقيارب نتلفت الممدلكات

صنعا م2017أبريل3605

ا  " ياط  ا    أ ة الم م يسدفا السعي  األمري ي العانا طان
ي الح ار "   ايف العض ىي 

ي مايري ة ب ت 
 
ث م  ا أ ى ممنطق ة الحد  ار  ف

إىل إستش      فا  نج      ر  ع      ا  م        أف       ا  أ ت      ف أغل      بفر م        النس      ا 
لفر المس  دفا  نت    رت من  ا   نس   يارات ناألطف  ا  كم  ا ت  ام  م  ا  

المياطنين  المجانرة لمكا  القصف نتلفت ممدلكاتفر

تع م2021أبريل3705

ر نم       امن      ا  يس      دفافي الس      عي  األم      ري ي الع      انا م ت ق      ة
ي الم        ياطنين  نممدلك        ات

 
لحةناالس         مالق         ا فمقبن        ةمايري        ةف

م           ع          ا نج          ر إستش          فا إىلأ ىم          انالمديس          طةالثقيل          ة
ق     ت ناحا  من     ا لفرت     ام تكم     انمس     ا أطف     ا ب      نفرالم     ياطنين  

م ارعفر نتلفت ممدلكاتفر

صعاةم2021أبريل3805

ا   من       ا  يس       دفافي الس      عي  األم       ري ي الع      انا نج         ط      ان
ي ال ق       يممنطق       ةالم       ياطنين  نممدلك       اتنم        ار 

 
ب       فمنمايري       ةف

م اس طةنالمدي الثقيل ةناالسلحةنالق ا فمالصياري    خالحان ية
س  ا نمأطف  ا ب   نفرالم  ياطنين  م   ع  ا نج  ر إستش  فا إىلأ ى
قتمنا لفرتام تكما ر ارعفر نتلفت ممدلكاتفمناحا 

صنعا م2015أبريل3906

ا  اتنممدلك     من     ا  يس     دفا الس     عي  األم     ري ي الع     انا ط     ان
ي رج       ا ب        تمقري       ةالم       ياطنين  

 
ي مايري       ةف

إىلأ ىم       امط        ب       ت 
اكم     نمس     ا أطف     ا ب      نفرالم     ياطنين  م      ع     ا نج     ر إستش     فا 
ممدلكاتفرنتلفتمنا لفرتام ت

صنعا م2015أبريل 4006

ا  اتنممدلك     من     ا  يس     دفا الس     عي  األم     ري ي الع     انا ط     ان
ي الدخ اف  فمقري  ةالم ياطنين  

 
إستش  فا إىلأ ىم  اس  نحا مايري  ةف

ا لفرمنتام تكمانمسا أطفا ب نفرالمياطنين  م عا نجر 
ممدلكاتفرنتلفت

صنعا م2015أبريل4106

ا  نس      ياراتمن      ا  يس      دفا الس      عي  األم      ري ي الع      انا ط      ان
ي الص    باحةممنطق    ةالم    ياطنين  نممدلك    ات

 
ي مايري    ةف

م    امط     ب    ت 
فرمن  ا لت  ام تكم  االم  ياطنين  م   ع  ا نج  ر إستش  فا إىلأ ى

قت ممدلكاتفرنتلفتسياراتفرناحا 

صنعا م2015أبريل 4205

ا  نس      ياراتمن      ا  يس      دفا الس      عي  األم      ري ي الع      انا ط      ان
ي الم ياطنين  نممدلك ات

 
تش  فا إسإىلأ ىم امالعاص مةعط ا حي ف

قتمنا لفرتام تكماالمياطنين  م عا نجر  اتفرس يار ناحا 
ممدلكاتفرنتلفت
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ي قصفتالمحافظةتاري    خ القصفم
المنطقة الت 

صعدةم2015أبريل4206

ي لعييييد   طيييي     "ين لميييي  طأرسةميييي    يسيييي  د  لسييييع    ألميييي    
ي لعنيدبمنطقة"ي غفلحسي  ي  

 
تشي ر إسإىلأ ىميرسيار مدي  يةف

لتييييدم كميييير نسيييير أطفيييير بييييين  أرستيييي أفيييي   ميييينعييييد  جيييي     ميييي   
رت  مم لك تلفت لمس  د 

صعاةم2015أبريل4306

ا  قص    األمسديص   فيس   دفا الس   عي  األم   ري ي الع   انا ط   ان
ي المالح  ي ممنطق ةاإلتص االت ناب  اج

 
إىلأ ىم  االظ ا  مايري ةف

ي ت  ام تكم  االم  ياطنين  م   ع  ا نج  ر إستش  فا 
 
ش     المستمب  ان

ب اج االتصاالت نتلفت ممدلكات المياطنين  نا

صعاةم2015أبريل4506

ا  نم       اار من       ا  يس       دفا الس       عي  األم       ري ي الع       انا ط       ان
ي س       ي نس        الم       ياطنين  نممدلك       اتنس       ياراتنمح       الت         عتر
ي ممنطق    ة
ي مع    ين  ب    ت 

 
لغ    ا  رة نمحط    ة ل     عاممنطق    ةمس    جانمب    ان

ي مايرية را   ما أ ى إىل إستش 
 
ىلي ممنطقة الضيعة ف

فا  نج ر  الما  
ع   ا  م     الم   ياطنين  كم   ا ت   ام ت من   ا لفر نماارس   فر نمس   اجا ر 
ق       ت مض       ا عفر نس       ياراتفر نمحط        ات نمحالتف       ر الدجاري       ة ناحا 

اليقي  نتلفت الممدلكات

صعاةم2015أبريل4606

ا  ي ت اإلتص     اال ب     رجيس     دفا الس     عي  األم     ري ي الع     انا ط     ان
 
ف

ي س   اقين  مايري   ة
 
ي للبل    مص   نعنمب   ان

 
إىلأ ىم   احي   اا مايري   ةف

ي ت    ام تكم    االم    ياطنين  م     ع    ا نج    ر إستش    فا 
 
عالمص    نمب    ان

قتاالتصاالت ن بكات الممدلكاتنتلفتالمعااتناحا 

صعاةم2018أبريل4706
ا  اطنين  الم ي اح اس يارةيس دفا السعي  األمري ي العانا طان
ي 
 
م     اكمدنف     اع     ىم      نج     ر إستش     فا إىلأ ىم     ام     اقرمايري     ةف

قت ممدلكاتفرنتلفتسيارتفراحا 

صعاةم2018أبريل4806
ا  ات  ي الس      عي   يس      دفا  من      ا   نممدلك      األم      ريالع      انا ط      ان

ي مايري    ة      اا الحان ي    ة م    ا أ ى إىل إستش    فا  نج    
 
ر  الم    ياطنين  ف

عا  م  المياطنين  كما تام ت منا لفر نتلفت ممدلكاتفر

الحاياةم2020أبريل4906

لك    ات يس    دفافي  من    ا   نممدالس    عي  األم    ري ي الع    انا م ت ق    ة
ي الماين   ة مالق   ا ف ناالس  لحة الث7الم  ياطنين  بش  ار  

 
قيل   ة ييلي  ي ف

ا نالمديس    طة م    ا أ ى إىل إستش    فا  نج    ر  ع    ا  م      الم    ياطنين  كم    
تام ت منا لفر نتلفت ممدلكاتفر

م2015أبريل5007
إب

ا  نس       ياراتمن       ا  يس       دفا الس       عي  األم       ري ي الع       انا ط       ان
ي الم    ياطنين  نممدلك    ات

 
نطق     ةممال      يا الش    فيامارس     ةنمب    ان

ي عيب      ا 
 
ةمايري      ةف  م      ع      ا نج      ر إستش      فا إىلأ ىم      االس      ار
من     ا لفرت     ام تكم     انالنس     ا األطف     ا م      معظمف     رالم     ياطنين  
ي 
 
قتالمارسةنمبان لفت الممدلكاتنتالسياراتناحا 

صعاةم2015أبريل5107

ا  أح        اأ ةم       ا   يس       دفا الس        عي  األم       ري ي الع       انا ط       ان
ي البق     عممنطق     ةالم     ياطنين  

 
تش     فا إسإىلأ ىم     اكد     ا مايري     ةف

لفر م  ا   ت  ام  كم  انمس  ا أطف  ا ب   نفراأل ةأف   ا م   ع  ا نج  ر 
المسدفا  نتلفت ممدلكاتفر

لحجم2016أبريل5207

ا  نكلي ةالمعلم ين  معف ايس دفا الس عي  األم ري ي العانا طان
ي المجدم   ع
 
م    ا ع   نج   ر إستش   فا إىلأ ىم   االقبيط   ةمايري   ةف
ي ت     ام تكم      االم     ياطنين  

 
لك      ات معف     ا نالكلي      ة نتلف     ت ممدالمب      ان

المياطنين  

صعدةم2015أبريل5306

ا  " اط الم  ي أ ةم ا   يس دفا الس عي  األم ري ي الع انا ط ان
ي العن        اممنطق        ة"  غف        لحس        ين  

 
إىلأ ىم        اس        حارمايري        ةف

ت ام م اكنمسا أطفا ب نفرأ تفأف ا م عا نجر إستشفا 
لفر اتفرممدلكنتلفتالمسدفا ما  
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ي قصفتالمحافظةالقصفتاري    خ م
المنطقة الت 

حجةم2017أبريل5407

ا  " اط الم  ي ا ةم ا   يس دفا الس عي  األم ري ي الع انا ط ان
ي اييب

 
جمن ةالمقري ة"  ال عىي " المياط ا ةنما   " مسلمان

ي 
 
ا مايريةف  تين  نجر  عا  م  أف ا  اال إستشفا  ى إىل أ ماحان

ف       ت ب        نفر أطف       ا  نمس       ا  كم       ا ت       ام ت من       ا لفر المس       دفافة نتل
ممدلكاتفر

الحاياةم2018أبريل5607

ا  م        ياط م رع        ةيس        دفا الس        عي  األم        ري ي الع        انا ط        ان
ي الم       ام ممنطق       ة

 
  يري       ة الدحيد       ا ناس       دفا  م رع       ة م       ياطماف

ي  بي ا م ا أ ى إىل إستش فا  نج ر  ع ا  م   الم 
 
ياطنين  بيا    بيا ف

ق      ت م       ار  الم      ياطنين  نتلف      ت
كم      ا ت      ام ت مض      خة المي      اه ناحا 

ممدلكاتفر

صنعا م2019أبريل5707

ا  ي ي الس       عي   يس       دفا  من       ا   نس       ياراتاألم       ر الع       انا ط       ان
ي مارسة الشفيا 

 
ال اعي محما حسين  " نممدلكات المياطنين  نمبان

ي منطق   ة س   عيا  مالعاص   ماكدضاض   فا أثن   ا  " 
 
ة م   ا أ ى مالطالب   ات ف

م  ا نج  ر  ع  ا  م    الم  ياطنين  معظمف  ر م    األطف  ا  كإستش  فا  إىل 
ق       ت الس       يارات نتلف        ي المارس       ة ناحا 

 
ت ت       ام ت من       ا لفر نمب       ان

الممدلكات

صنعا م2015أبريل5808

ا  نس       ياراتمن       ا  يس       دفا الس       عي  األم       ري ي الع       انا ط       ان
ي الم          ياطنين  نممدلك          ات

 
ي ال           فيفعم          ارةنمب          ان

 
الج           ا حي ف

مف رمعظالمياطنين  م عا نجر إستشفا إىلأ ىمامالعاصمة
ق      تمن      ا لفرت      ام تكم      انالنس      ا األطف      ا م        رس      ياراتفناحا 
لفت ممدلكاتفرنت

عم ا م2015أبريل5908

ا  نمس       اجامن       ا  يس       دفا الس       عي  األم       ري ي الع       انا ط       ان
ا إستش       فإىلأ ىم       امالماين       ةالم       ياطنين  نممدلك       اتنس       يارات
لفر ا  من ت ام تكم انمس ا أطفا ب نفرالمياطنين  م عا نجر 

قت سياراتفر نتلفت ممدلكاتفر نمساجا ر ناحا 

عا م2015أبريل6008

ا  من         ا  تس         دفا الس         عي  األم         ري ي الع         انا نب         يارجط         ان
أ ىاممالماينةالمياطنين  نممدلكاتنسياراتنمحالتنمساجا

كم   انمس   ا أطف   ا ب    نفرالم   ياطنين  م    ع   ا نج   ر إستش   فا إىل
ق         تالدجاري         ةنمحالتف         رنمس         اجا رمن         ا لفرت         ام ت ناحا 
ممدلكاتفرنتلفتنسياراتفرمضا عفر

لحجم2015أبريل6108

ا  نمس       اجامن       ا  يس       دفا الس       عي  األم       ري ي الع       انا ط       ان
ي الم     ياطنين  نممدلك     اتنس     يارات

 
ن     االعقاع     اةمعس     ك اتنمب     ان

م       ع      ا نج      ر إستش      فا إىلأ ىم      ااألمني      ةنالنق      ا الجوي      ة
ي القاع اة التامكماالمياطنين  

 
جوي ة  ت منا لفر نمساجا ر نمب ان

قت السيارات نالطا  ات نتلفت الم مدلكاتنالنقا  األمنية ناحا 

الحاياةم2015أبريل6208

ا  اتنممدلك      من      ا  يس      دفا الس      عي  األم      ري ي الع      انا ط      ان
ي الم       ياطنين  

 
عس       ك  ال       افا  الج       ي  مالماين       ة م       ا أ ى إىلمنمب       ان

ي نج    ر  ع    ا  م      الم    ياطنين  كم    ا ت    ام ت من    ا لفر نمب    اإستش    فا  
 
ن

المعسك  نتلفت الممدلكات

البيضا م2015أبريل6308

ا  اتنممدلك      من      ا  يس      دفا الس      عي  األم      ري ي الع      انا ط      ان
ي معسك  ليا  المجا مالماينة ما أ ى إىل إسال

 
تش فا  مياطنين  نمبان

ي المعس    ك
 
  نج    ر  ع    ا  م      الم    ياطنين  كم    ا ت    ام ت من    ا لفر نمب    ان

نتلفت الممدلكات

الضالعم2015أبريل6408

ا  ات   نممدلك      من      ا  يس      دفا الس      عي  األم      ري ي الع      انا ط      ان
ي معس    ك  الجرب    ا  مالماين    ة م    ا أ ى إىل 

 
ش    فا  إستالم    ياطنين  نمب    ان

ي المعس    ك
 
  نج    ر  ع    ا  م      الم    ياطنين  كم    ا ت    ام ت من    ا لفر نمب    ان

نتلفت الممدلكات
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ي قصفتالمحافظةتاري    خ القصفم
المنطقة الت 

تع م2016أبريل6508

ا   ة أحا ا  سيارة نما    أيسدفالسعي  األمري ي العانا طان
ي مايري     ة 

 
ش     فا  إستم     ا أ ى إىل اليا عي     ةالم     ياطنين  مقري     ة ال ق     ة ف

لفر نج  ر  ع  ا  م    أف   ا  األ ة ب   نفر أطف  ا  نمس  ا  كم  ا ت  ام  م  ا   
قت سيارتفر نتلفت ممدلكاتفر المسدفا  ناحا 

صعدةم2016أب  ل6708

ا  " اط الم  ي أ ةم ا   يس دفا الس عي  األم ري ي الع انا ط ان
ي " ط    ي ن   ارص

 
ا أف      م     ع   ا إص    امةإىلأ ىم    اس   اقين  مايري    ةف

لفرت   ام كم   انمس   ا أطف   ا ب    نفرأ ت   ف تلف   تن المس   دفا م   ا  
ي م عا ننفي ممدلكاتفر

الميا  

الضالعم2021أب  ل6808

" اط الم   ي س   يارةيس   دفافي الس   عي  األم   ري ي الع   انا م ت ق   ة
ي " الاي نجيفلطف

 
الثقيل ةناالس لحةمالق  ا فالحش امايري ةف

م   اكأ ت   فأف    ا م    ع  ا نج   ر إستش   فا إىلأ ىم   انالمديس  طة
قت ممدلكاتفرنتلفتسيارتفراحا 

صنعا م2015أب  ل6909

ا    األم       ري ي الس       عي   يس       دفا  من       ا   نس       ياراتالع       اناط       ان
ي حي ع    

 
ي الدم  وي  ناالم   اا  ف

 
ي نممدلك  ات الم  ياطنين  نمب   ان

 
 نمب   ان

ي مالعاص   مة م   ا أ ى إىل إستش   فا  
ي حي الع    ل 

 
نج   ر  ن ارة ال   افا  ف

ي الدم   وي  نال    ي 
 
 ارة ع   ا  م     الم    ياطنين  كم   ا ت   ام ت من    ا لفر نمب   ان

قت السيارات نتلفت الممدلكات ناحا 

صنعا م2015أب  ل7009

ا  اتنممدلك      من      ا  يس      دفا الس      عي  األم      ري ي الع      انا ط      ان
ي الم      ياطنين  

 
ي الحف      امعس      ك نمب      ان

 
رنق      نجب      لالج      يا اتنمب      ان

كم     االم     ياطنين  م      ع     ا نج     ر إستش     فا إىلأ ىم     امالعاص     مة
ي المعسك  نالجيا ات نتلفت الممدنمبامنا لفرتام ت

 
لكاتن

صنعا م2015أب  ل7109

ا  اتنممدلك      من      ا  يس      دفا الس      عي  األم      ري ي الع      انا ط      ان
ي رص ممنطق      ةالم      ياطنين  

 
م      ةنالجميالعن      فمعس      ك اتنمب      ان

ي البك هخشرممنطقةالجي للافا 
 
ي حش ف

   م ا أ ى مايرية ب ت 
ي إىل إستشفا  نجر  ع ا  م   الم ياطنين  كم ا ت ام ت من ا لفر ن 

 
مب ان

المعسك ات نتلفت الممدلكات

صنعا م2015أب  ل7209

ا  اتنممدلك      من      ا  يس      دفا الس      عي  األم      ري ي الع      انا ط      ان
ي منمالم   ياطنين  

 
ي ج   امع نم ق   ا اإلم   ام عب   اال  ا  الص   نعان

 
جب   ل ب   ان

ي مايري ة س نحا  م ا أ 
 
ي معسك  ريم ة حمي ا ف

 
ى إىل  ار الحيا نمبان

ي إستش    فا  نج    ر  ع    ا  م      الم    ياطنين  كم    ا ت    ام ت من    ا لفر نمب    ا
 
ن

ي    ح نالمعسك  نتلفت الممدلكات المسجا نال  

صنعا م2015أب  لي7309

ا  اتنممدلك      من      ا  يس      دفا الس      عي  األم      ري ي الع      انا ط      ان
ي الم  ياطنين  

 
ي الكب  ي نمص  نعالس  يار مص  نعنمب  ان

 
ي ري  ةمايف

ب  ت 
ت   ام تكم   االم   ياطنين  م    ع   ا نج   ر إستش   فا إىلأ ىم   امط    
ي منا لفر

 
الممدلكاتنتلفتالمصانعنمبان

صنعا م2015أب  ل7409

ا  اتنممدلك      من      ا  يس      دفا الس      عي  األم      ري ي الع      انا ط      ان
ي "   س     ا محم    ا" الش     يخأ ةنم    ا   الم    ياطنين  

 
ي ب     مايري    ةف

ت 
ف  ا أطب   نفرالم  ياطنين  م   ع  ا نج  ر إستش  فا إىلأ ىم  امط   
دلكاتفرممنتلفتمنا لفرتام تكمانمسا 

عم ا م2015أب  ل7509

ا  اتنممدلك      من      ا  يس      دفا الس      عي  األم      ري ي الع      انا ط      ان
ي المياطنين  

 
نجر إستشفا إىلأ ىماعم ا إسمنتمصنعنمبان

ي من    ا لفرت   ام تكم    االم    ياطنين  م     ع   ا 
 
ف    تنتلالمص    نعنمب    ان

الممدلكات

لحجم2015أب  ل7609

ا  لك   اتنممدس   ياراتيس   دفا الس   عي  األم   ري ي الع   انا ط   ان
ي الم   ياطنين  

 
ي مل   فإس   منتمص   نعنمب   ان

 
إىلأ ىام   ر ف   ا مايري   ةف

ي ت    ام تكم    االم    ياطنين  م     ع    ا نج    ر إستش    فا 
 
عالمص    نمب    ان

قت الممدلكاتنتلفتالسياراتناحا 
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ي قصفتالمحافظةتاري    خ القصفم
المنطقة الت 

صعدةم2015أبريل7709

ا  اتنممدلك      من      ا  يس      دفا الس      عي  األم      ري ي الع      انا ط      ان
ي الم  ياطنين  

 
ي الطل  حممنطق  ةمي  اهنمرس   ن مارس  ةنمب  ان

 
مايري  ةف

ت  ام تكم  االم  ياطنين  م   ع  ا نج  ر إستش  فا إىلأ ىم  اس  حار
ي منا لفر

 
ن المارسةنمبان اتالممدلكنتلفتالمياهنمرس 

صعاةم2018أبريل7809

ا  نمح       التمن       ا  يس       دفا الس       عي  األم       ري ي الع       انا ط       ان
ي الم     ياطنين  نممدلك     اتنس     يارات

 
ن     اتللبالديحي     امارس     ةنمب     ان

ي 
 
إىلأ ىم        اص        عاةماين        ةنس         س         نا اب         مستش           نمب        ان
م     ياطنين  ب      نفر أطف     ا  كم     ا ت     ام تالم      ع     ا نج     ر إستش     فا 

ي المارس   ة نالمستش      
 
نتلف   ت من   ا لفر نمحالتف   ر الدجاري   ة نمب   ان

الممدلكات

صعاةم2018أبريل7909

ا  نم        ار س       ياراتيس       دفا الس       عي  األم       ري ي الع       انا ط       ان
ي منحف   ار الم   ياطنين  نممدلك   ات

 
ايري   ة مي   اه نالجس   ير نالط ق   ات ف

م   اقر م   ا أ ى إىل إستش   فا  نج   ر  ع   ا  م     الم   ياطنين  كم   ا ت   ام ت
ق      ت الم       ار  نالس      يارات الجس      ير نالط ق      ات نحف      ار المي      اه ناحا 

نتلفت الممدلكات

تع م2018أبريل8009

ا  " اط  األم ري ي الس عي   يس دفا  م ا    أ ة الم  ي الع انا ط ان
ي مايري       ة خ       اي  م       ا أ ى إىل " ص       ا   الح       اج 

 
ممنطق       ة المح       ي  ف

م ا ت ام  إستشفا  نجر  عا  م   أف  ا  أ ت ف ب  نفر أطف ا  نمس ا  ك
لفر المسدفا  نتلفت ممدلكاتفر ما  

حجةم2019أبريل8109

ا  اتنممدلك      من      ا  يس      دفا الس      عي  األم      ري ي الع      انا ط      ان
ي م   الم  ياطنين  

ي ال     ةغال  ةمقري  ةالح  اا ب  ت 
 
م  اضح    مايري  ةف

س  ا نمأطف  ا ب   نفراأل أف   ا م   ع  ا نج  ر إستش  فا إىلأ ى
ممدلكاتفرنتلفتمنا لفرتام تكما

صعاةم2021أبريل8209

  ق      ة الع      انا  األم      ري ي الس      عي   يس      دفافي  من       ا  نم ت  ج        
ي مايرية منبف الحان ي ة م

 
الص ياري    خ نم ار  نممدلكات المياطنين  ف

ا  م   ناالسلحة الثقيلة نالمديسطة ما أ ى إىل إستش فا  نج ر  ع 
ق          ت م           ارعفر نتلف          ت  الم          ياطنين  كم          ا ت          ام ت من          ا لفر ناحا 

ممدلكاتفر

83
م2015أبريل10

صعاة

ا  ع       انا  األم       ري ي الس       عي   يس       دفا  من       ا   نمح       الت الط       ان
ي الغ   ا  نالكفرب   ا  م

منطق   ة نس   يارات نممدلك   ات الم   ياطنين  نمحط   ت 
كم  ا قح   ة مالماين  ة م  ا أ ى إىل إستش  فا  نج  ر  ع  ا  م    الم  ياطنين  
قت مض ا عفر ن  س ياراتفر تام ت منا لفر نمحالتفر الدجارية ناحا 

نمحطة الغا  نمحطة الكفربا  نتلفت الممدلكات

صعاةم2015أبريل8410

ا  نمح       التمن       ا  يس       دفا الس       عي  األم       ري ي الع       انا ط       ان
ي سي نس المياطنين  نممدلكاتنسيارات ي الخف ر

 
مسجانمبان

م       ع      ا نج      ر إستش      فا إىلأ ىم      امالماين      ةالعش      ةممنطق      ة
انالمس      جالدجاري      ةنمحالتف      رمن      ا لفرت      ام تكم      االم      ياطنين  
قت الممدلكاتنتلفتالسياراتناحا 

صعاةم2015أبريل8510

ا  اتن     احنس    ياراتيس    دفا الس    عي  األم    ري ي الع    انا ط    ان
ي المالح         ي ممنطق         ةالم         ياطنين  

 
إىلأ ىم         االظ         ا  مايري         ةف

ق       تكم       االم       ياطنين  م        ع       ا نج       ر إستش       فا  س        ياراتفراحا 
مدلكاتالمنتلفتنالشاحنات

عا م2015أبريل8610

ا  نص     يامعمط     اح يس     دفا الس     عي  األم     ري ي الع     انا ط     ان
ي الغ         ال 
 
م          ع         ا نج         ر إستش         فا إىلأ ىم         اع         ا مين         ا ف
ق تالغ ال ص يامعتام تكماالمياطنين   ا  نمخ المط اح ناحا 
ت الممدلكاتنتلفالحبيب

صنعا م2015أبريل8710

ا  نس       ياراتمن       ا  يس       دفا الس       عي  األم       ري ي الع       انا ط       ان
ي الم  ياطنين  نممدلك  ات

 
إىل ىأم  امالعاص  مةالس  يا معس  ك نمب  ان

ي انمب   من   ا لفرت   ام تكم   االم   ياطنين  م    ع   ا نج   ر إستش   فا 
 
ن

قت السيارات نتلفت الممدلكات المعسك  ناحا 
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مأربم2016أبريل8810

ا  ك    اتنممدلس    ياراتيس    دفا الس    عي  األم    ري ي الع    انا ط    ان
ب  ا الكفر نمحط  ةالع  امالخ   ع  ىنالط ق  اتنالجس  يرالم  ياطنين  

ي 
 
ين  نج   ر  ع   ا  م     الم   ياطنإستش   فا  أ ى إىل م   ا رصنا مايري   ةف

ق       ت الس       يارات نمحط       ة  كم       ا ت       ام ت الط ق       ات نالجس       ير ناحا 
الكفربا  نتلفت الممدلكات

صعاةم2017أبريل8910

ا  ك    اتنممدلس    ياراتيس    دفا الس    عي  األم    ري ي الع    انا ط    ان
ي مايري  الم  ياطنين  

 
م  اقرة نالجس  ير نالط ق  ات ع  ى الطري  ق الع  ام ف

ي  نج    ر  ع    ا  م      الم    ياطنين  ب     نفر مس    افر إستش    فا  م    ا أ ى إىل 
قت السيار  ات نتلف ت اثيوبيين  كما تام ت الط قات نالجسير ناحا 

الممدلكات

صعاةم2017أبريل9010

" اط  ا  الع انا  األم ري ي الس عي   يس دفا  م ا    أ ة الم  ي ط ان 
ي مايري   ة " منص   ير ن   ارص منص   ير 

 
 ى إىل م   ا أم   اقرممنطق   ة يس   نر ف

م ا ت ام  نجر  عا  م   أف  ا  أ ت ف ب  نفر أطف ا  نمس ا  كإستشفا  
لفر المسدفا  نتلفت ممدلكاتفر ما  

صعاةم2018أبريل9110

ا  ك    اتنممدلس    ياراتيس    دفا الس    عي  األم    ري ي الع    انا ط    ان
م    ا حي   اانمايري   ةم    ا منطق   ةب   ين  ال    ام نالطري   قالم   ياطنين  

اتالط ق  ت  ام تكم  االم  ياطنين  م   ع  ا نج  ر إستش  فا إىلأ ى
قتنالجسير الممدلكاتنتلفتالسياراتناحا 

تع م2018أبريل9210

ا  " اط الم  ي أ ةم ا   يس دفا الس عي  األم ري ي الع انا ط ان
ي صا  

ي خ اي  من ةممنطقة" البف ش 
 
إىل ىأم اخ اي مايري ةف

ت ام م اكنمسا أطفا ب نفرأ تفأف ا م عا نجر إستشفا 
لفر ممدلكاتفرنتلفتالمسدفا ما  

صنعا م2019أبريل9310

ا  نس       ياراتمن       ا  يس       دفا الس       عي  األم       ري ي الع       انا ط       ان
ي الم  ياطنين  نممدلك  ات

 
الث  يرةين  ةما   للبالس  تي مص  نعنمب  ان

نين  الم ياطم  ع ا نج ر إستشفا إىلأ ىمامالعاصمةالرياضية
ق ت محدويات ف ن تام تكما ي المصنع ناحا 

 
الس يارات منا لفر نمبان

نتلفت الممدلكات

صنعا م2019أبريل9410

ا  نس       ياراتمن       ا  يس       دفا الس       عي  األم       ري ي الع       انا ط       ان
م   ي " الق  اي ي يح  تن " الم ياط أ ةنم  ا   الم  ياطنين  نممدلك ات

ي مايري    ة الث    يرة مالعاص    مة م    ا أ ى إىل 
 
ستش    فا  إالقن    اة الدعليمي    ة ف

فر نج    ر  ع    ا  الم    ياطنين  ب     نفر أطف    ا  نمس    ا  كم    ا ت    ام ت من    ا ل
قت سياراتفر نتلفت ممدلكاتفر ناحا 

صعاةم2015أبريل9511

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

جرح  إسفش   نطقة  لعن  ف  م يرية سح ر م  أ ى إلى بم لم  طنين

عر   مررن  لمرر  طنين بيرن ل أطسرر     سرر ت ممر  هرر مر  منرر  ل ل  هلسرر 

ممفلك ه ل

صنعا م2015أبريل6611

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

ة مر  م  طنين  مب         ملعب  ليرم ك ف  ح   لر ضة ب لع صرم ل

أ ى إلررى إسفشرر     جرررح عرر   مررن  لمرر  طنين ممرر  هرر مر  منرر  ل ل 

 مب     لملعب  هلس   لممفلك  

الحاياةم2015أبريل6811

ع    يسرف    مبر     مزر    م ر   لسرع  ألمريكر  لع    طير  

 جررح عر  إسفشر    رهل للمشر ب    لغ  يرة ب لم ينرة مر  أ ى إلرى 

لسر  من  لم  طنين مم  ه مر  مب     لم   ع   حفرق   لمحف ي    ه

 لممفلك  

الضالعم2015أبريل6811

 ألمريكرررر   لسررررع    يسررررف    منرررر     مرررر  ر   لعرررر    طيررررر  

رح  جرإسفشر   م  أ ى إلى  إله  ال  ممفلك    لم  طنين  شبك   

  ع   من  لم  طنين مم  ه مر  من  ل ل  شربك    اله ر ال    حفرقر

 لم  ر   هلس   لممفلك  
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الجي م2015أبريل6911

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

إسفشرر   إلررىأ ىمرر  لمطمررةم يريررةفرر  لررر مبمنطقررة لمرر  طنين

هر مر ممر   لنسر ت ألطسر  مرنمعظم رل لم  طنينمنع   جرح

ممفلك ه ل هلس من  ل ل

الجي م2016أبريل7011
 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

مرنعر   جررحإسفشر   إلرىأ ىمر  لمفر  م يريرةفر  لم  طنين

ممفلك ه ل هلس من  ل له مر مم  لم  طنين

صعاةم2018أبريل7111

 مرررر  ر منرررر   يسررررف    لسررررع    ألمريكرررر  لعرررر    طيررررر  

   إسفشرإلرىأ ىم  لح   يةر  حم يريةف  لم  طنين ممفلك  

مرر  رع ل  حفرقرر منرر  ل لهرر مر ممرر  لمرر  طنينمررنعرر   جرررح

ممفلك ه ل هلس 

الحاياةم2018أبريل7211

 حرر  م رعررةمنرر  يسررف    لسررع    ألمريكرر  لعرر    طيررر  

مرنعر   جررحإسفشر   إلىأ ىم  لجر ح م يريةف  لم  طنين

 هلسرر مرر رعف ل  حفرقرر  لمسررف   منرر ل لهرر مرممرر  لمرر  طنين

ممفلك ه ل

تع م2015أبريل7312

عرررر      ألمريكررر   لسررررع    يسرررف    منرررر     ممفلكرررر    لطيرررر  

    لم مشررين بقريررة  لرمررب فرر  م يريررة  لفع يررة مرر  أ ى إلررى إسفشرر 

 جرح ع   من  لم  طنين معظم رل مرن  ألطسر     لنسر ت ممر  هر مر  

من  ل ل  هلس  ممفلك ه ل

صعاةم2015أبريل7412

أحررر أسرررر منررر  يسرررف    لسرررع    ألمريكررر  لعررر    طيرررر  

   إسفشرإلرىأ ىمر  ل رسر تم يريرةف محضةبمنطقة لم  طنين

منرر ل لهر مرممرر   سر تأطسرر  بيرن ل ألسررر أفرر  مررنعر   جررح

ممفلك ه ل هلس  لمسف   

صعاةم2015أبريل7512

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

إلرررىأ ىمررر ب لم ينرررة  لجررر      المرررن   ر  مبررر    لمررر  طنين

 مبرر   منرر  ل لهرر مر ممرر  لمرر  طنينمررنعرر   جرررحإسفشرر   

 لممفلك   هلس   لج      ال  ر 

صعاةم2015أبريل7612

 مسرررر ج منرررر   يسررررف    لسررررع    ألمريكرررر  لعرررر    طيررررر  

إلرررىأ ىمررر ب لم ينرررة لمررر  طنين ممفلكررر   مسفشرررسي   مررر  ر 

 مسر ج هلمنر  ل لهر مر ممر  لمر  طنينمرنع   جرحإسفش   

 لممفلك   هلس  مسفشسي ه ل م  رس ل

صعاةم2015أبريل7712

 ممفلكررر  سررري ر  يسرررف    لسرررع    ألمريكررر  لعررر    طيرررر  

 مرربرر قلم يريررةمنرر ط بررين لر بطررة  لجسرر ر  لطرقرر   لمرر  طنين

 لطرقرر  هرر مر ممرر  لمرر  طنينمررنعرر   جرررحإسفشرر   إلررىأ ى

 لممفلك   هلس  لسي ر    حفرق   لجس ر

صعاةم2018أبريل7812
ن لمرر  طني حرر سرري ر يسررف    لسررع    ألمريكرر  لعرر    طيررر  

مرنعر   جررحإسفشر   إلرىأ ىم ر  حم يريةف غم ربمنطقة

ممفلك ه ل هلس سي ره ل حفرق مم  لمس فرين

صعاةم2018أبريل7912
   لج يرر لج معررةمبنررىيسررف    لسررع    ألمريكرر  لعرر    طيررر  

هر مر ممر  لمر  طنينمرنعر   جررحإسفش   إلىأ ىم ب لم ينة

 لممفلك   هلس  لج معةمب   
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الحاياةم2018أبريل8012

طيرررر    لعررر      ألمريكررر   لسرررع    يسرررف    سررري ر    ممفلكررر   

ريررة  لممثلررين فرر  صررن عة  لمسلسررا    لبررر مة  لرمضرر  ية فرر  م ي

ب جل مر  أ ى إلرى إسفشر     جررح عر   مرن ل ممر  أحفرقر  سري ر ه ل 

 مع  ه ل  هلس  ممفلك ه ل

الحاياةم2019أبريل8112

 مررر  ر منررر   يسرررف  ف   لسرررع    ألمريكررر  لعررر    مره قرررة

قررئ   ب ل لفحيفرر م يريررةفرر  لن صررر بمنطقررة لمرر  طنين ممفلكرر  

عررر   جررررحإسفشررر   إلرررىأ ىمررر   لمف سرررطة لثقيلرررة  السرررلحة

سر   هلم  رع ل  حفرق من  ل له مر مم أطس  بين ل لم  طنين

ممفلك ه ل

ذمارم2019أبريل8212

 مرررر  ر منرررر   يسررررف    لسررررع    ألمريكرررر  لعرررر    طيررررر  

 بررلب لقنآ رر م يريررةفرر  لحقررلقرر  بمنطقررة لمرر  طنين ممفلكرر  

سر   ين بين ل أط لم  طنمنع   جرحإسفش   إلىأ ىم  لعنق  ية

مم  ه مر  من  ل ل   حفرق  م  رع ل  هلس  ممفلك ه ل

تع م2020أبريل8312

 مرررر  ر منرررر   يسررررف    لسررررع    ألمريكرررر  لعرررر    طيررررر  

إسفشرر   إلررىأ ىمرر شرررعبمسررر بمنطقررة لمرر  طنين ممفلكرر  

ح عرر   مررن  لمرر  طنين ممرر  هرر مر  منرر  ل ل   حفرقرر  مرر  رع ل  جررر

 هلس  ممفلك ه ل

صعاةم2021أبريل8412

 مرررر  ر منرررر   يسررررف    لسررررع    ألمريكرررر  لعرررر    طيررررر  

 بررلب لقنمجرر م يريررةفرر سرر ي بنرر بمنطقررة لمرر  طنين ممفلكرر  

سر  أطبين ل لم  طنينمنع   جرحإسفش   إلىأ ىم  لعنق  ية

  عر  سر  ممفلك ه ل هلس م  رع ل  حفرق من  ل له مر مم 

 لم  ش من

إبم2015أبريل 8513

منرررر   يسررررف   يسررررف    لسررررع    ألمريكرررر  لعرررر    طيررررر  

ح جررإسفشر   إلرىأ ىمر ب لم ينرة لم  طنين ممفلك   سي ر  

منر  ل لهر مر ممر   لنس ت ألطس  منمعظم ل لم  طنينمنع  

ممفلك ه ل هلس سي ر ه ل  حفرق 

إبم2015أبريل8613

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

 معرة لج محري  لمغلقرة  ل  لة لري ض  لملعب مب    لم  طنين

 لمر  طنينمرنعر   جررحإسفشر   إلرىأ ىمر  لسري ح   لمنفجع

   لممفلك   هلس  لمب   من  ل له مر مم 

صعاةم2015أبريل8713

 محررا منرر    سررف    يعرر    لسررع    ألمريكرر  لعرر    طيررر  

مر  رسرحم يريةف  لعن س   س  لم  طنين ممفلك   سي ر  

منررر  ل ل هررر مرممررر  لمررر  طنينمرررنعررر   جررررحإسفشررر   إلررىأ ى

ك ه ل محاه ل  لفج رية   حفرق  بض  ع ل  سي ر ه ل  هلس  ممفل

صعاةم2015أبريل8813

ر   سي  محا من   يسف    لسع    ألمريك  لع    طير  

  يرة برر قل مررم يرفرر  لمرمر  برر قلسرر   سر  لمرر  طنين ممفلكر  

أ ى إلررى إسفشرر     جرررح عرر   مررن  لمرر  طنين ممرر  هرر مر  منرر  ل ل 

ك ه ل محاه ل  لفج رية   حفرق  بض  ع ل  سي ر ه ل  هلس  ممفل

صعاةم2015أبريل8913

" لمر  طن أسرر منر  يسرف    لسرع    ألمريك  لع    طير  

ب لم ينة م  أ ى إلى إسفش     جرح عر   مرن "  حم  عيضة  لحم   

لسر  أفر   أسرهه بين ل أطس     سر ت ممر  هر مر منر ل ل  لمسرف     ه

ممفلك ه ل

 بيةم2015أبريل9013
   مبرر    سرركن  مرر ر  يسررف  لسررع    ألمريكرر  لعرر    طيررر  

   جررح عر إسفشر    أل   ل  لنم ذجية ف  م يرية عفر  مر  أ ى إلرى 

  من  لم  طنين مم  ه مر  مب     لم  ر    لسكن  هلس   لممفلك
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صنعا م2015أبريل10013

    منرررر     ممفلكرررر   يسرررف لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

ى  لم  طنين  محط    إلرسر    إلذ عر    لفلس ير    ب لع صرمة مر  أ 

إلى إسفش     جرح ع   من  لم  طنين مم  ه مر  من  ل ل  محطر   

 إلرس    شبك    لفلس ي    هلس   لممفلك  

مأربم2016أبريل10113
 ال  اله ررشربكةمبنرىيسرف    لسررع    ألمريكر  لعر    طيرر  

ممر  لمر  طنينمرنعر   جررحإسفشر   إلرىأ ىمر هريا جبلف 

ممفلك ه   هلس محف ي ه    حفرق  لشبكةمبنىه مر

الحاياةم2017أبريل10213
برر لم   محملررة  قلررةيسررف    لسررع    ألمريكرر  لعرر    طيررر  

علرىمرنمرل جررحإسفشر   إلرىأ ىمر حري م يريرةفر  لغئ  ية

 لممفلك   هلس  لش حنة حفرق مم مفن  

صعاةم2018أبريل10313

 أحرأسر  من  م رعةيسف    لسع    ألمريك  لع    طير  

ر  أفرمرنعر   جرحإسفش   إلىأ ىم ب قلم يريةف  لم  طنين

  حفرقرر  لمسررف   منرر ل لهرر مرممرر   سرر تأطسرر  بيررن لأسرررهه

 لممفلك ه هلس م رعف ل

صعاةم2018أبريل10413

 سرررري ر  منرررر   يسررررف    لسررررع    ألمريكرررر  لعرررر    طيررررر  

إلررىأ ىمرر حيرر   م يريررةفرر طررا بمنطقررة لمرر  طنين ممفلكرر  

هر مر ممر   سر تأطسر  بيرن ل لمر  طنينمرنع   جرحإسفش   

  ل ل   حفرق  سي ر ه ل  هلس  ممفلك ه لمن

صعاةم2018أبريل10513
 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

رح جرإسفشر   إلىأ ىم غمرم يريةف قح  بمنطقة لم  طنين

ه مر  من  ل ل  هلس  ممفلك ه لمم  لم  طنينمنع  

ا م2015أبريل10614 طان
ةبمنطقر   جرنم رعرةيسرف    لسرع    ألمريكر  لع    طير  

ن لم  طنيمنع   جرحإسفش   إلىأ ىم ري  م يريةف غ لة

 ل   جنمنع    س   لممفلك   هلس  لم رعةه مر مم 

صعاةم2015أبريل10714

" لمر  طنأسرر منر  يسرف    لسرع    ألمريك  لع    طير  

 جررحإسفشر   إلرىأ ىمر ب لم ينرة"  لحمر  صر ل علر جع   

   لمسرف منر ل له مرمم   س تأطس  بين لأسرههأفر  منع  

ممفلك ه ل هلس 

ذمارم2015أبريل10814

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

   إسفشررإلررىأ ىمرر ب لم ينررة السررفقب  معسرركر مبرر    لمرر  طنين

 لمعسرركر مبرر   منرر  ل لهرر مر ممرر  لمرر  طنينمررنعرر   جرررح

 لممفلك   هلس 

إبم2015ريل أب10914

 سرررري ر  منرررر   يسررررف    لسررررع    ألمريكرررر  لعرررر    طيررررر  

مرر يررريلم ينررةفرر 55 للرر  تمعسرركر مبرر    لمرر  طنين ممفلكرر  

 مبر   منر  ل لهر مر ممر  لم  طنينمنع   جرحإسفش   أ ى

 لممفلك   هلس  لسي ر    حفرق  لمعسكر

 لج  م2016أبريل11014

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

إلررىأ ىمرر   لشررع خرربم يريررةفرر  لمفرر  بمنطقررة لمرر  طنين

 هلسرر منرر  ل لهرر مر ممرر  لمرر  طنينمررنعرر   جرررحإسفشرر   

ممفلك ه ل
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صع  م2021أبريل11114

لكاتوممتومزارعمنازليستهدفونالسعودياألمريكيالعدوانجيش

 الحدوديوومنبوو مديريوو فوويالرقوووومنطقوو قحووز بمنطقوو الموووايني 

جوور وإستشوهادإلو أدىمواوالمتوسوط الثقيلو واالسولح بالصوواري 

يفوووالا مووواامووودمرتامنوووازله اوا ترقووو اأبيووونه المووووايني مووو عووودد

مزارعه اوملف اممتلكامه 

صع  م2015أبريل11215

" لمر  طنأسرر منر  يسرف    لسرع    ألمريك  لع    طير  

 إسفشرر  إلررىأ ىمرر  لق يمررةصررع  بم ينررة" صرربر محسررنأحسررن

هر مرممر   لنسر ت ألطسر  مرنمعظم رلأسررههأفر  منع   جرح

نررر ل ل  لمسرررف     هضررررر  منررر     لمررر  طنين  لمجررر  ر  لمكررر   م

 لق    هلس  ممفلك ه ل

صع  م2015أبريل11315

ر   سي  محا من   يسف    لسع    ألمريك  لع    طير  

مر  ينة صرع    لق يمرةبم لل ق  جرم   محطة لم  طنين ممفلك  

أ ى إلررى إسفشرر     جرررح عرر   مررن  لمرر  طنين ممرر  هرر مر  منرر  ل ل 

   محاه ررل  لفج ريررة   حفرقرر  بضرر  ع ل  سرري ر ه ل  محطررة  ل قرر 

 هلس   لممفلك  

صع  م2015أبريل11415

ع    يسرررف    منرررر     ممفلكرررر    لسرررر ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

ع    لمرر  طنين  مبرر     لبريرر    لبنررف  لفسررلي   ل ر عرر  بم ينررة صرر

 لق يمة م  أ ى إلى إسفشر     جررح عر   مرن  لمر  طنين ممر  هر مر  

من  ل ل  مب     لمنشآ   هلس   لممفلك  

صع  م2015أبريل11515

ر   سي  محا من   يسف    لسع    ألمريك  لع    طير  

عثمرر   سرر   لمرمرر  صررع  سرر   سرر  لمرر  طنين ممفلكرر  

إسفشررر   إلرررىأ ىمررر  لق يمرررةصرررع  بم ينرررة ل ر عيرررةللمح صررريل

 لفج ريررة محاه ررلمنرر  ل لهرر مر ممرر  لمرر  طنينمررنعرر   جرررح

ه ل  هلس  ممفلك ه ل سي ر بض  ع ل  حفرق 

صع  م2015أبريل11615

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

ةبمنطقرر لشرر ي  صرر لة لغئ  يررةللمرر    لن صررر مزرر    لمرر  طنين

مررنعرر   جرررحإسفشرر   إلررىأ ىمرر  لق يمررةصررع  بم ينررةرحبرر  

  حفرقرر   ل رر لة لمزرر    مبرر   منرر  ل لهرر مر ممرر  لمرر  طنين

مفلك   لم هلس  لبض  ع

عمر  م2015أبريل11715

ر   سي  محا من   يسف    لسع    ألمريك  لع    طير  

 ثحرم ينةف شعب س   س  ق   محطة لم  طنين ممفلك  

نر  ل ل مهر مر ممر  لمر  طنينمرنعر   جرحإسفش   إلىأ ىم 

   محاه ررل  لفج ريررة   حفرقرر  بضرر  ع ل  سرري ر ه ل  محطررة  ل قرر 

 هلس   لممفلك  

 لج  م2018أبريل11815

منررر   يسرررف  ف   لسرررع    ألمريكررر  لعررر     مره قرررةطيرررر  

لفعبئررة  لغرر   فرر   محطررة لمرر  طنين ممفلكرر   سرري ر   مرر  ر 

م يرية  لمف   مر  أ ى إلرى إسفشر     جررح عر   مرن  لمر  طنين ممر  

ه مر  من  ل ل   حفرقر  مر  رع ل  سري ر ه ل  محطرة  لغر    هلسر  

 لممفلك     س   ع   من  لم  ش 

 لح ي  م2018أبريل11915

عررر      ألمريكررر   لسرررع    يسرررف    منررر   أسرررر  أحررر   لطيرررر  

 لمر  طنين فر  م يريررة  لفحيفر  مرر  أ ى إلرى إسفشر     جرررح عر   مررن

لسر  أفر   أسرهه بين ل أطس     سر ت ممر  هر مر منر ل ل  لمسرف     ه

ممفلك ه ل

هع م2018أبريل12015

ن ر    لعرر      ألمريكرر   لسررع    يسررف    سرري ر  أحرر   لمرر  طنيطيرر

ن بمنطقة  لكمب ف  م يرية مقبنة م  أ ى إلى إسفش     جررح عر   مر

 لمرررر  طنين ممرررر   حفرقرررر  سرررري ره ل  هضرررررر  منرررر     لمرررر  طنين 

 لمج  ر  لمك    لق    هلس  ممفلك ه ل

هع م2019أبريل12215

 مررر  ر منررر   يسرررف  ف   لسرررع    ألمريكررر  لعررر    مره قرررة

 لمر  طنينمرنعر   جرحإسفش   إلىأ ىم  لم  طنين ممفلك  

ممفلك ه ل هلس م  رع ل  حفرق من  ل له مر مم 
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صع  م2015أبريل12316

طقرةبمن لعر برةم رسرةيسرف    لسع    ألمريك  لع    طير  

 لمر   نةبمنطقر اله  ال  شبكة الق ىمسفشسى مب    لماحي 

 لمر  طنينمرنعر   جررحإسفشر   إلرىأ ىمر  لظر هرم يريرةف 

سرر  هل اله رر ال  شرربكة  لمسفشررسى لم رسررةمبرر   هرر مر ممرر 

 لممفلك  

م2015أبريل12416

" لمر  طنأسرر منر  يسرف    لسرع    ألمريك  لع    طير  

بمنطقرررة لمررر  طنين ممفلكررر   مسررر ج  منررر   " عطيرررةحسرررين

مررنعرر   جرررحإسفشرر   إلررىأ ىمرر ضررحي  م ينررةفرر ضررحي  

  أطسر     سر ت ممر  هر مر  منر  ل ل   لمسرج   هلسربين ل لم  طنين

 لممفلك  

صعاةم2015أبريل12516

 محرا  مسر ج منر   يسف    لسع    ألمريك  لع    طير  

ر  حم يريرةفر برمر  بمنطقرة قر   محطرة لمر  طنين ممفلك  

     ية م  أ ى إلى إسفش     جرح ع   من  لم  طنين بين ل أطسر لح 

  س ت مم  ه مر  من  ل ل  مسر ج هل  محاه رل  لفج ريرة   حفرقر 

بض  ع ل  محطة  ل ق    هلس   لممفلك  

صعاةم2015أبريل12616

ر     لسع    يسف    من     سي ر    مر   ألمريك لع    طير  

 ى  ممفلك    لم  طنين فر  م يريرة شر    لح   يرة للمرر   لث  يرة مر  أ

 جرررح عرر   مررن  لمرر  طنين بيررن ل أطسرر     سرر ت ممرر  إسفشرر   إلررى 

  ه مر  من  ل ل   حفرق  سي ر ه ل  م  رع ل  محطة  ل قر    هلسر

 لممفلك  

صعاةم2015أبريل12716
  للسري رحجررمعرر يسرف    لسرع    ألمريك  لع    طير  

هرر مرممرر  لمرر  طنينمررنعرر   جرررحإسفشرر   إلررىأ ىمرر ب لم ينررة

 لممفلك   هلس  لسي ر    حفرق  لمعر 

صعاةم2015أبريل12816

ير عب بر  رشرةهنر جريسرف    لسرع    ألمريك  لع    طير  

ح جررإسفشر   إلرىأ ىمر ب لم ينرة لفج ر  لساممجمع مب   

  حفرقرر  لمجمررع مبرر    ل رشررةهرر مر ممرر  لمرر  طنينمررنعرر  

 لممفلك   هلس  لسي ر  

صنعا م2015أبريل12916

 مسررج مرمرر مبرر   يسررف    لسررع    ألمريكرر  لعرر    طيررر  

إلررىأ ىمرر أرحرربم يريررةفرر  لعلمرر  شررط  أبرر محسررن لشرري 

  هلسر لمرمر مبر   هر مر مم  لم  طنينمنع   جرحإسفش   

ك   لممفل

تع م2015أبريل13016

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

نرةب لم ي لملر كصر لة مبر    لجم ر ر  لق رر مب    لم  طنين

منر  ل لهر مر ممر  لمر  طنينمرنعر   جرحإسفش   إلىأ ىم 

 مب     لق ر   ل  لة  هلس   لممفلك  

الجي م2016أبريل13116

 مررر  ر منررر   يسرررف  ف   لسرررع    ألمريكررر  لعررر    مره قرررة

لررىإأ ىمرر  لمفرر  م يريررةفرر  إلثنررينبسرر   لمرر  طنين ممفلكرر  

  طنين ممر  هرر مر  منر  ل ل  محاه ررل  لمررمرنعرر   جررحإسفشر   

 لفج رية   حفرق  بض  ع ل  م  رع ل  هلس  ممفلك ه ل

حجةم2019أبريل13316

حر ألمير     قلرةسري ر يسرف    لسع    ألمريك  لع    طير  

    يرة مسرفبم مر  أ ى إلرى إسفشررم يرفر  لزمري بمنطقرة لمر  طنين

 حنة  جرح ع   من  لم  طنين بين ل أطس   مم   حفرق   لسي ر    لشر

 هلس   لممفلك  

الحاياةم2020أبريل13416

 مررر  ر منررر   يسرررف  ف   لسرررع    ألمريكررر  لعررر    مره قرررة

لمر  عة   قرية  ير  لشر ع  بمنطقة  لقطيع ف  م يرية ف ممفلك  

 جرررح عرر   مررن  لمرر  طنين بيررن ل أطسرر   ممرر  إسفشرر   مرر  أ ى إلررى 

ه مر  من  ل ل   حفرق  م  رع ل  هلس  ممفلك ه ل
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صعاةم2015أبريل13517

ةبمنطقر   جرنم رعرةيسرف    لسرع    ألمريكر  لع    طير  

   إسفشرطقة غر   ف  م يرية سرح ر مر  أ ى إلرى بمن أخرى لعب ين

 جرررح عرر   مررن  لمرر  طنين ممرر  هرر مر   لم رعررة  هلسرر   لممفلكرر   

  س    ل   جن

صعاةم2015أبريل13617

 مرررر  ر منرررر   يسررررف    لسررررع    ألمريكرررر  لعرررر    طيررررر  

 برررل مررر  طنين بمنطقرررة  لشرررع  فررر  م يريرررة سررر قين ب لقن ل ممفلكررر  

مر   لعنق  ية  لمظلية م  أ ى إلى إسفش     جرح ع   من  لم  طنين م

ه مر  من  ل ل   حفرق  م  رع ل  هلس  ممفلك ه ل

أبين  م2015أبريل13717
بملعرر ملحقرر  مبرر   يسرف    لسررع    ألمريكرر  لعرر    طيرر  

مررنعرر   جرررحإسفشرر   إلررىأ ىمرر   جبرر رم يريررةفرر  ل حرر  

 لممفلك   هلس  لملعب ملحق  مب   ه مر مم  لم  طنين

صنعا م2015أبريل13817

طيررررر    لعرررر      ألمريكرررر   لسررررع    يسررررف    منرررر     سرررري ر   

 ممفلكرر    لمرر  طنين  مبرر    معسرركر  لحسرر  ب لع صررمة مرر  أ ى إلررى 

إسفشرر     جرررح عرر   مررن  لمرر  طنين ممرر  هرر مر  منرر  ل ل  مبرر    

 لمعسكر   حفرق   لسي ر    هلس   لممفلك  

صنعا م2018أبريل13917

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

أ ى مرمن خةم يريةف مس رجبلبقرية ألثرية  لمع لل لم  طنين

ممرر   سرر تأطسرر  بيررن ل لمرر  طنينمررنعرر   جرررحإسفشرر   إلررى

  لممفلك  هلس  ألثرية  لمع للمن  ل له مر 

الحاياةم2018أبريل14017

" لمر  طنأسرر منر  يسرف    لسرع    ألمريك  لع    طير  

إلررىأ ىمرر حرري م يريررةفرر  لحرر   بمنطقررة" بليررلسرر لل حمرر 

ر مهر ممر   سر تأطسر  بيرن لأسررههأفرر  مرنع   جرحإسفش   

من ل ل  لمسف     هلس  ممفلك ه ل

الحاياةم2018أبريل14117

قررر  ربيسرررف  ف   لسرررع    ألمريكررر  لعررر     مره قرررةطيرررر  

ةم يريررفرر  لز بررةمينرر تمررنأميرر  بعرر علررى ل رري  ين ممفلكرر  

ين  جرح ع   من  ل ري  ين  هعرئيب آخررإسفش   إلىأ ىم  للحية

مم  ه مر  ق  رب ل  هلس  ممفلك ه ل

صعاةم2018أبريل14217

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

  بنرر لل لع مررةأسررم تم رسررة يسررف   شرر  م يريررةفرر  لمرر  طنين

 جررح عر   مرنإسفشر    مب    هيئة  لطرق   ب لم ينة مر  أ ى إلرى 

ئرة  لم  طنين بين ل أطس   مم  ه مر  منر  ل ل   لم رسرة  مبر     ل ي

 هلس   لممفلك  

صعاةم2020أبريل14317

يسرررف    منررر   أسرررر  أحررر   لسرررع    ألمريكررر  لعررر    طيرررر  

 لمرر  طنين فرر  م يريررة ر  ح  لح   يررة مرر  أ ى إلررى إسفشرر     جرررح 

   ع   من أفر   أسرهه بين ل أطس     س ت مم  ه مر منر ل ل  لمسرف 

 ه ل هضرر  من     لم  طنين  لمج  ر  لمك    لق    هلس  ممفلك

صنعا م2015أبريل14418

    يعر     سرف     منر     سري ر   لسرع ألمريكر  لع    طير  

صرمة  ممفلك    لم  طنين  مب     لمعسكر   ف  ح  فة عطر   ب لع 

م  أ ى إلى إسفش     جرح عر   مرن  لمر  طنين ممر  هر مر  منر  ل ل 

 مب     لمعسكر     حفرق   لسي ر    هلس   لممفلك  

صنعا م2015أبريل14518

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

ىإلرأ ىمر ب لر   بنر سنح  م يريةأمنإ  ر  مب    لم  طنين

إ  ر  مبر   من  ل له مر مم  لم  طنينمنع   جرحإسفش   

 لممفلك   هلس  ألمن
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صنعا م2015أبريل14618

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

ال خرر م يريررةفرر جح  ررةبمنطقررة لفقنرر  لمع رر  مبرر    لمرر  طنين

هرر مر ممر  لمرر  طنينمرنعر   جرررحإسفشر   إلررىأ ىمر  لطير  

فلك   لمم هلس  لمع   مب   من  ل ل

صعاةم2015أبريل14718

علر "  لمر  طنمحرا يسف    لسع    ألمريك  لع    طير  

   إسفشررإلررىأ ىمرر ب لم ينررةسررلم  بررنشرر ر فرر للبنرر ت" صرر ل 

فرقرر    ح لفج ريررة لمحررا هرر مر ممرر  لمرر  طنينمررنعرر   جرررح

بض  ع ل  هلس  ممفلك ه ل

صعاةم2015أبريل14818

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

  لطلرربمنطررة ل ر عيررةللمح صرريل لسررنبلةسرر   سرر  لمرر  طنين

مرر  أ ى إلررى إسفشرر    ضررحي  بمنطقررة لمرر  طنينممفلكرر   منرر   

 جرررح عرر   مررن  لمرر  طنين ممرر  هرر مر  منرر  ل ل   لمحررا   لفج ريررة 

  حفرق  بض  ع ل  هلس  ممفلك ه ل

صعاةم2015أبريل14918
رقر  للط لمع ر رشرمةيسف    لسع    ألمريك  لع    طير  

مر  رية حي    م  أ ى إلى إسفش     جرح ع   من  لم  طنين مم يف 

ه مر  هن جر  لشرمه   حفرق  مع  ه    هلس  ممفلك ه  

تع م2015أبريل15018

  ممفلكر منر    سرف    يعر    لسرع    ألمريك  لع    طير  

جررح  مب    ق ر  لشعب ب لم ينة مر  أ ى إلرى إسفشر      لم  طنين

عررر   مرررن  لمررر  طنين ممررر  هررر مر  منررر  ل ل  مبررر     لق رررر  هلسررر  

 لممفلك  

صنعا م2015أبريل15119

 سرررري ر  منرررر   يسررررف    لسررررع    ألمريكرررر  لعرررر    طيررررر  

إلرى أ ىمر ب لع صرمة لسركن  لسرنينةحر فر  لم  طنين ممفلك  

إسفشرر     جرررح عرر   مررن  لمرر  طنين ممرر  هرر مر  منرر  ل ل   حفرقرر  

سي ر ه ل  هلس  ممفلك ه ل

صنعا م2015أبريل15219

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

ة مر  لر  بمنطقرة  لحسر ت ب لع صرم آل إلص  رمجمع مب    لم  طنين

أ ى إلررى إسفشرر     جرررح عرر   مررن  لمرر  طنين ممرر  هرر مر  منرر  ل ل 

 هن جر  لمجمع  هلس   لممفلك  

صعاةم2015أبريل15319

 سرررري ر  منرررر   يسررررف    لسررررع    ألمريكرررر  لعرررر    طيررررر  

 فرر لطلرر بمسررر  لغرر  لفعبئررة لقحررل محطررة لمرر  طنين ممفلكرر  

ممرر  لمرر  طنينمررنعرر   جرررحإسفشرر   إلررىأ ىمرر سررح رم يريررة

  لممفلك  هلس  لغ   محطةسي ر ه ل  حفرق من  ل له مر 

صعاةم2015أبريل15419

ر   سي  محا من   يسف    لسع    ألمريك  لع    طير  

لرىإأ ىمر مفر  م يريرةفر  لبقرعس   س  لم  طنين ممفلك  

 محاه ررلمنر  ل لهرر مر ممر  لمرر  طنينمرنعرر   جررحإسفشر   

  ع ل  سي ر ه ل  هلس  ممفلك ه لبض  حفرق  لفج رية

صعاةم2015أبريل15519

ةبمنطقر   جرنم رعرةيسرف    لسرع    ألمريكر  لع    طير  

مرررنعررر   جررررحإسفشررر   إلرررىأ ىمررر سرررح رم يريرررةفررر رحبررر  

 هلسرر   لممفلكرر     سررر    لم رعررةهنرر جرهرر مر ممرر  لمرر  طنين

 ل   جن

صنعا م2015أبريل15618

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

ال خرر م يريررةفرر جح  ررةبمنطقررة لفقنرر  لمع رر  مبرر    لمرر  طنين

هرر مر ممر  لمرر  طنينمرنعر   جرررحإسفشر   إلررىأ ىمر  لطير  

فلك   لمم هلس  لمع   مب   من  ل ل
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 بم2015أبريل15719

" لمر  طنأسرر منر  يسرف    لسرع    ألمريك  لع    طير  

   إسفشررأ ىمرر يررريلم يريررةفرر  لمجفمررعمليررة مبرر   "  لعبسرر 

سر     سر ت ممر  هر مر  منرر  ل ل أطبيرن ل لمر  طنينمرنعر   جررح

 مب     لكلية  هلس   لممفلك  

صنعا م2016أبريل15819

" لشرري أسررر منرر  يسررف    لسررع    ألمريكرر  لعرر    طيررر  

إلرررىأ ىمررر   رررلم يريرررةفررر قطبرررينبقريرررة"  لق يلررر  يررر محمررر 

ر      جرح ع   مرن أفرر   أسررهه بيرن ل أطسر     سر ت ممر  هر مإسفش

منررر ل ل  لمسرررف     هضررررر  منررر     لمررر  طنين  لمجررر  ر  لمكررر   

 لق    هلس  ممفلك ه ل

الحاياةم2018أبريل15919
ب ر ري   لمجلرر م مرريسرف    لسررع    ألمريكر  لعرر    طيرر  

  أ ى  لسي س   ألعلى  ألسف ذ صر ل  علر   ل رم    رف قره ب لم ينرة مر

 لإلى إسفش   ه مع رف قه مم   حفرق  سي ر ه ل  هلس  ممفلك ه

الحاياةم2018أبريل16019

منرررر     ممفلكرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

لرى  لم  طنين بع   سف     م مرب  لرر ي   رف قره ب لم ينرة مر  أ ى إ

إسفشرر     جرررح عرر   مررن  لمرر  طنين ممرر  هرر مر  منرر  ل ل   حفرقرر  

سي ر ه ل  هلس  ممفلك ه ل

صنعا م2018أبريل16019

 سرررري ر  منرررر   يسررررف    لسررررع    ألمريكرررر  لعرررر    طيررررر  

 لم رب ح ج لرةمرنبر لقرب لك ربر ت محطرة لم  طنين ممفلك  

هر مر ممر  لم  طنينمنع   جرحإسفش   إلىأ ىم ب لع صمة

 لممفلك   هلس  لك رب ت محطةسي ر ه ل  حفرق من  ل ل

تع م2020أبريل16119

 ممفلكررر  منررر   يسرررف  ف   لسرررع    ألمريكررر  لعررر    مره قرررة

إلرررىأ ىمررر  لفع يرررةم يريرررةفررر حرررن     بمنطقرررة لمررر  طنين

لمنر  ل هر مر ممر أطسر  بين ل لم  طنينمنع   جرحإسفش   

ع   من  لم  ش   س  ممفلك ه ل هلس 

ابم2015أبريل16221

وممتلكااااتساااياراتيساااتهدفالساااعودياألمريكااايالعااادوانطياااران

دى لدليل بمنطقة السمارة في مديرية المخاادر ماا أاوجسرالمواطنين

سر إلى إستشهاد وجرح عدد من المواطنين بينهم أطفال كما تدمر الج
واحترقت السيارات وتلفت الممتلكات

حجةم2015أبريل16321

وسااااياراتمناااازليسااااتهدفالساااعودياألمريكاااايالعااادوانطياااران

فاااياإلتصااااالتوابااارا األمااانإدارةومباااانيالماااواطنينوممتلكاااات

كماااالماواطنينماانعاددوجارحإستشااهادإلاىأدىماااحار مديناة

اراتالسيواحترقتاالتصاالتوشبكةاالدارةومبانيمنازلهمتدمرت
الممتلكاتوتلفت

صعاةم2015أبريل16421

وممتلكااااتمناااازليساااتهدفالساااعودياألمريكااايالعااادوانطياااران

دإستشااهاإلااىأدىمااابالمدينااةاالتصاااالتإدارةومبااانيالمااواطنين

االتصاااالتومبااانيمنااازلهمتاادمرتكماااالمااواطنينماانعااددوجاارح
ممتلكاتالوتلفت

صعاةم2015أبريل16521

وممتلكااااتمناااازليساااتهدفالساااعودياألمريكااايالعااادوانطياااران

إستشااهادإلااىأدىمااابالمدينااةالمهناايالمعهاادومبااانيالمااواطنين

تلفاتوالمعهادومبانيمنازلهمتدمرتكماالمواطنينمنعددوجرح
الممتلكات

صنعا م2015أبريل16621

وماااازارعمنااااازليسااااتهدفالسااااعودياألمريكاااايالعاااادوانطيااااران

قاةبمنطالجاويللادفاعالغاو معساكرومباانيالماواطنينوممتلكات

ن مااعااددوجاارحإستشااهادإلااىأدىماااهماادانمديريااةفاايضااالع

المواطنين كماا تادمرت مناازلهم ومبااني المعساكر واحترقات المازارع
وتلفت الممتلكات
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تع م2018أبريل16721

اتوممتلكااسااياراتيسااتهدفونالسااعودياألمريكاايالعاادوانمرتزقااة

ة ائف واالسااالحبالقاااذالااادولياألحمااارالصاااليببعثاااةأعضااااءفرياااق

المتوساااطة والقناصاااة ماااا أدى إلاااى وفاتاااه كماااا احترقااات السااايارات 

وتضااااررت منااااازل المااااواطنين المجاااااورة لمكااااان القصااااف وتلفاااات 
ممتلكاتهم

صعاةم2018أبريل16821
تلكاااات ومممناااازليساااتهدفالساااعودياألمريكااايالعااادوانطياااران

المااواطنين مديريااة غاااافرة مااا أدى إلااى إستشاااهاد وجاارح عاادد مااان 
المواطنين كما تدمرت منازلهم وتلفت ممتلكاتهم

الحاياةم2019أبريل16921

وممتلكاااتمنااازليسااتهدفونالسااعودياألمريكاايالعاادوانمرتزقااة

حة طقااة الماادمن فااي مديريااه التحيتااا بالقااذائف واالساالمنالمااواطنين

الثقيلة والمتوسطة ما أدى إلاى إستشاهاد وجارح عادد مان الماواطنين
بينهم أطفال كما تدمرت منازلهم وتلفت ممتلكاتهم

ابم2015أبريل17022
 مسرررر ج منرررر   يسررررف    لسررررع    ألمريكرررر  لعرررر    طيررررر  

ح  لقسررر مرر  أ ى إلرى إسفشرر     جرررم يريرةفرر  لمرر  طنين ممفلكر  

ع   من  لم  طنين مم  ه مر  من  ل ل  مس ج هل  هلس  ممفلك ه ل

صعاةم2015أبريل17122

" لمر  طنأسرر منر  يسرف    لسرع    ألمريك  لع    طير  

فشر   إسإلىأ ىم مج م يريةف ضحي  بمنطقة"  بي عب هللا

منرر ل لهرر مرممرر   سرر تأطسرر  بيررن لأسرررههأفررر  مررنعرر   جرررح

ممفلك ه ل هلس  لمسف   

صعاةم2015أبريل17222

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

إلررىأ ىمرر  لعنق  يررة  لقن بررلب ل رر  ري قرر ر بمنطقررة لمرر  طنين

 هلسرر منرر  ل لهرر مر ممرر  لمرر  طنينمررنعرر   جرررحإسفشرر   

ممفلك ه ل

صعاةم2017أبريل17322

أحررر أسرررر منررر  يسرررف    لسرررع    ألمريكررر  لعررر    طيرررر  

مررنعرر   جرررحإسفشرر   إلررىأ ىمرر ر  حم يريررةفرر  لمرر  طنين

لسر  ه لمسرف   منر ل لهر مرممر   س تأطس  بين ل ألسر أفر  

ممفلك ه ل

حجةم2018أبريل17422

رجعسر"  لمر  طنمنر  يسرف    لسرع    ألمريك  لع    طير  

يريرةم فر  لر قرةبقريرة فر  حسرلفيرهيقريلمر    لرئ " م  ب 

سر  أطبين ل لم  طنينمنع   جرحإسفش   إلىأ ىم قي بن 

لك ه لممف هلس من  ل له مر مم   س ت

تع م2018أبريل17522

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

 يرخر منرةم يريرةف  ر   بمنطقة لغ  لفعبئة محطة لم  طنين

 ل ل منر هر مر ممر  لمر  طنينمرنعر   جرحإسفش   إلىأ ىم 

  حفرق   لمحطة  هلس   لممفلك  

الحاياةم2020أبريل17622

 ممفلكررر  منررر   يسرررف  ف   لسرررع    ألمريكررر  لعررر    مره قرررة

إلرىأ ى م  لمف سطة لثقيلة  السلحةب لقئ   ب لم ينة لم  طنين

   مررن  لمرر  طنين ممرر  هرر مر  منرر  ل ل  هلسرر  عرر جرررحإسفشرر   

ممفلك ه ل

صعاةم2021أبريل17722

جر  للمنفمرم يرةثاجرةيسف    لسع    ألمريك  لع    طير  

 مررسررح رم يريررةفرر  لعنرر بمنطقررة لمرر  طنين حرر يملك رر  ل ر عيررة

 جرررح عرر   مررن  لمرر  طنين ممرر  هرر مر   لثاجررة إسفشرر   إلررى أ ى

  حفرق  محف ي ه    هلس  ممفلك ه  
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ابم2015أبريل17823

 سرررري ر  منرررر   يسررررف    لسررررع    ألمريكرررر  لعرررر    طيررررر  

  عر جررحإسفش   إلىأ ىم يريلم ينةف  لم  طنين ممفلك  

مرر  هرر مر  منرر  ل ل   حفرقرر  م  سرر تأطسرر  بيررن ل لمرر  طنينمررن

سي ر ه ل  هلس  ممفلك ه ل

ابم2015أبريل17923

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

فش   إسإلىأ ىم يريلم يريةف  لمجفمعملية مب    لم  طنين

 هلسر  لكليرة مبر   منر  ل لهر مر ممر  لم  طنينمنع   جرح

 لممفلك  

ابم2015ريل أب18023

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

ريرةم يفر  لفمر ين مزر   للعل م لع ل  لمع   مب    لم  طنين

هر مر ممر  لمر  طنينمرنعر   جررحإسفش   إلىأ ىم  لمز  ر

 لممفلك   هلس  لمز     حفرق  لمع   مب   من  ل ل

ابم2015أبريل18123

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

إلررىأ ىمرر يررريلم يريررةفرر 55 للرر  تمعسرركر مبرر    لمرر  طنين

 مبرر   منرر  ل لهرر مر ممرر  لمرر  طنينمررنعرر   جرررحإسفشرر   

لك   لممف هلس  لمعسكر

صعاةم2015أبريل18223

 محررا منرر    سررف    يعرر    لسررع    ألمريكرر  لعرر    طيررر  

مر  رسرحم يريرةفر  لطل مسر ف  لم  طنين ممفلك   سي ر  

 ل منرر  لهرر مر ممرر  لمرر  طنينمررنعرر   جرررحإسفشرر   إلررىأ ى

ك ه ل محاه ل  لفج رية   حفرق  بض  ع ل  سي ر ه ل  هلس  ممفل

صعاةم2020أبريل18323

 مرررر  ر منرررر   يسررررف    لسررررع    ألمريكرررر  لعرررر    طيررررر  

سرلحة  الب ل ر  ري  لح   يرةب قلم يريةف  لم  طنين ممفلك  

 لثقيلرة مر  أ ى إلرى إسفشر     جررح عر   مرن  لمر  طنين ممر  هر مر  

من  ل ل   حفرق  م  رع ل  هلس  ممفلك ه ل

تع م2015أبريل18424

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

  إسفشرر إلررىأ ىمرر  لفع يررةم يريررةفرر  لرمررببقريررة لمرر  طنين

مرن  لمر  طنين بيرن ل أطسر     سر ت ممر  هر مر  منرر  ل ل عر   جررح

 هلس  ممفلك ه ل

صعاةم2015أبريل18524

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

ر مر   سرحم يريرةفر  لعنر بمنطقرةللرباطم ر  ع مب    لم  طنين

أ ى إلررى إسفشرر     جرررح عرر   مررن  لمرر  طنين ممرر  هرر مر  منرر  ل ل 

 مب     لم   ع  هلس   لممفلك  

صعاةم2015أبريل18624

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

 ه ب لم ينررة  مبرر    م رر  ع للميرر لميرر هخ   رر   مبرر    لمرر  طنين

بمنطقة  لعن  ف  م يرية سح ر مر  أ ى إلرى إسفشر     جررح عر   مرن

 لمرر  طنين ممرر  هرر مر  منرر  ل ل  مبرر     لم رر  ع  خ   رر    لميرر ه 

 هلس   لممفلك  

صعاةم2015أبريل18724

أحررر أسرررر منررر  يسرررف    لسرررع    ألمريكررر  لعررر    طيرررر  

إلرررىأ ىمررر ر  حم يريرررةفررر   ريرررة  ر جرررةب لم ينرررة لمررر  طنين

هر مر ممر   سر تأطسر  بيرن ل لمر  طنينمرنع   جرحإسفش   

  حفرق   ل ر جة  هلس   لممفلك  من  ل ل

صعاةم2016أبريل18824

أسررر  منرر  مسررج يسررف    لسررع    ألمريكرر  لعرر    طيررر  

ب لم ينرة ر حجر مع خطيربإمر م" مرر  بر هيلحسين"  لم  طن

أفر   أسرهه  مر فقيره ممر  هر مرمنع   جرحإسفش   إلىأ ىم 

من ل ل  لمسف     هضرر  لمسج   هلس   لممفلك  
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ابم2015أبريل18923

 سرررري ر  منرررر   يسررررف    لسررررع    ألمريكرررر  لعرررر    طيررررر  

  عر جررحإسفش   إلىأ ىم يريلم ينةف  لم  طنين ممفلك  

مرر  هرر مر  منرر  ل ل   حفرقرر  م  سرر تأطسرر  بيررن ل لمرر  طنينمررن

سي ر ه ل  هلس  ممفلك ه ل

ابم2015أبريل19023

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

فش   إسإلىأ ىم يريلم يريةف  لمجفمعملية مب    لم  طنين

 هلسر  لكليرة مبر   منر  ل لهر مر ممر  لم  طنينمنع   جرح

 لممفلك  

ابم2015ريل أب19123

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

ريرةم يفر  لفمر ين مزر   للعل م لع ل  لمع   مب    لم  طنين

هر مر ممر  لمر  طنينمرنعر   جررحإسفش   إلىأ ىم  لمز  ر

 لممفلك   هلس  لمز     حفرق  لمع   مب   من  ل ل

ابم2015أبريل19223

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

إلررىأ ىمرر يررريلم يريررةفرر 55 للرر  تمعسرركر مبرر    لمرر  طنين

 مبرر   منرر  ل لهرر مر ممرر  لمرر  طنينمررنعرر   جرررحإسفشرر   

لك   لممف هلس  لمعسكر

صعاةم2015أبريل19323

 محررا منرر    سررف    يعرر    لسررع    ألمريكرر  لعرر    طيررر  

مر  رسرحم يريرةفر  لطل مسر ف  لم  طنين ممفلك   سي ر  

 ل منرر  لهرر مر ممرر  لمرر  طنينمررنعرر   جرررحإسفشرر   إلررىأ ى

ك ه ل محاه ل  لفج رية   حفرق  بض  ع ل  سي ر ه ل  هلس  ممفل

صعاةم2020أبريل19423

 مرررر  ر منرررر   يسررررف    لسررررع    ألمريكرررر  لعرررر    طيررررر  

سرلحة  الب ل ر  ري  لح   يرةب قلم يريةف  لم  طنين ممفلك  

 لثقيلرة مر  أ ى إلرى إسفشر     جررح عر   مرن  لمر  طنين ممر  هر مر  

من  ل ل   حفرق  م  رع ل  هلس  ممفلك ه ل

تع م2015أبريل19524

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

  إسفشرر إلررىأ ىمرر  لفع يررةم يريررةفرر  لرمررببقريررة لمرر  طنين

مرن  لمر  طنين بيرن ل أطسر     سر ت ممر  هر مر  منرر  ل ل عر   جررح

 هلس  ممفلك ه ل

صعاةم2015أبريل19624

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

ر مر   سرحم يريرةفر  لعنر بمنطقرةللرباطم ر  ع مب    لم  طنين

أ ى إلررى إسفشرر     جرررح عرر   مررن  لمرر  طنين ممرر  هرر مر  منرر  ل ل 

 مب     لم   ع  هلس   لممفلك  

صعاةم2015أبريل19724

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

 ه ب لم ينررة  مبرر    م رر  ع للميرر لميرر هخ   رر   مبرر    لمرر  طنين

بمنطقة  لعن  ف  م يرية سح ر مر  أ ى إلرى إسفشر     جررح عر   مرن

 لمرر  طنين ممرر  هرر مر  منرر  ل ل  مبرر     لم رر  ع  خ   رر    لميرر ه 

 هلس   لممفلك  

صعاةم2015أبريل19824

أحررر أسرررر منررر  يسرررف    لسرررع    ألمريكررر  لعررر    طيرررر  

إلرررىأ ىمررر ر  حم يريرررةفررر   ريرررة  ر جرررةب لم ينرررة لمررر  طنين

هر مر ممر   سر تأطسر  بيرن ل لمر  طنينمرنع   جرحإسفش   

  حفرق   ل ر جة  هلس   لممفلك  من  ل ل

صعاةم2016أبريل19924

أسررر  منرر  مسررج يسررف    لسررع    ألمريكرر  لعرر    طيررر  

ب لم ينرة ر حجر مع خطيربإمر م" مرر  بر هيلحسين"  لم  طن

أفر   أسرهه  مر فقيره ممر  هر مرمنع   جرحإسفش   إلىأ ىم 

من ل ل  لمسف     هضرر  لمسج   هلس   لممفلك  
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صعاةم2018أبريل20024

   سري ر م  ر من   يسف    لسع    ألمريك  لع    طير  

  مر  ف  م يريرة مجرعملة لجبمنطقةمي ه حس ر لم  طنين ممفلك  

 جرررح عرر   مررن  لمرر  طنين ممرر  هرر مر  منرر  ل ل إسفشرر   أ ى إلررى 

  حفرق  سي ره ل  م  رع ل  حس ر  لمي ه  هلس   لممفلك  

حجةم2018أبريل20124

ر    محا   سي من   يسف    لسع    ألمريك  لع    طير  

 ممفلكرر    لمرر  طنين  محطررة  لرر ر ق  لل قرر   فرر  م يريررة عررب  مرر 

مر  أ ى إلى إسفش     جرح ع   من  لم  طنين بيرن ل أطسر     سر ت م

 ل هرر مر  منرر  ل ل  محاه ررل  لفج ريررة   حفرقرر  بضرر  ع ل  سرري ر ه

 محطة  ل ق    هلس   لممفلك  

الجي م2018أبريل20224

منررر   يسرررف  ف   لسرررع    ألمريكررر  لعررر     مره قرررةطيرررر  

 لمفرر  م يريررةمرمرر فرر  لمرر  طنين ممفلكرر   سرري ر   مرر  ر 

أ ىمرر ة  لمف سرط لثقيلرة  السرلحة لعنق  يرة  لقن برلب ل ر  ري 

ه مر  من  ل ل   حفرق مم  لم  طنينمنع   جرحإسفش   إلى

م  رع ل  سي ر ه ل  هلس  ممفلك ه ل

تع م2019أبريل20324

سررري ر  منررر   يسرررف  ف   لسرررع    ألمريكررر  لعررر    مره قرررة

مف سرطة  ل لثقيلرة  السرلحةب لقئ   ب لم ينة لم  طنين ممفلك  

أ ى إلى إسفش     جرح عر   مرن  لمر  طنين ممر  هر مر  منر  ل ل م 

  حفرق  سي ر ه ل  هلس  ممفلك ه ل

تع م2022أبريل20424

 ممفلكررر  منررر   يسرررف  ف   لسرررع    ألمريكررر  لعررر    مره قرررة

 سطة مر  ة ب لقئ      السلحة  لثقيلة   لمفص لم يريةف  لم  طنين

أ ى إلررى إصرر بة عرر   مررن  لمرر  طنين ممرر  هضرررر  منرر  ل ل  هلسرر  

ممفلك ه ل

صنعا م2015أبريل20525

ر  مر   سي ر  من   يسف    لسع    ألمريك  لع    طير  

 فرر لمك ريررببمنطقررة ل ررمعمعسرركر مبرر    لمرر  طنين ممفلكرر  

بيرن ل لمر  طنينمرنعر   جررحإسفشر   إلىأ ىم أرحبم يرية

 مرر  رع لسرري ر ه ل  حفرقرر منرر  ل لهرر مر ممرر   سرر تأطسرر  

ل   س   ع   من  لم  ش ممفلك ه  هلس 

عا م2015أبريل20625

  محرا فنر   منر   يسرف    لسرع    ألمريك  لع    طير  

ىإلررأ ىمرر ب لم ينررة لمع شرري ق ررر مبرر    لمرر  طنين ممفلكرر  

 مبرر   منرر  ل لهرر مر ممرر  لمرر  طنينمررنعرر   جرررحإسفشرر   

 لممفلك   هلس  لق ر

حجةم2015أبريل20725

ر  مر   سي ر  من   يسف    لسع    ألمريك  لع    طير  

 جررحإسفشر   إلرىأ ىمر حرر م يريةف  لم  طنين ممفلك  

  حفرقررر منررر  ل لهررر مر ممررر أطسررر  بيرررن ل لمررر  طنينمرررنعررر  

ممفلك ه ل هلس  م  رع لسي ر ه ل

صعاةم2015أبريل20825

 سرررري ر  منرررر   يسررررف    لسررررع    ألمريكرررر  لعرررر    طيررررر  

جل رررل محطرررةلل قررر   لرررنس شررررمة محطرررة لمررر  طنين ممفلكررر  

 جرررحإسفشرر   إلررىأ ىمرر ب لم ينررةلل قرر  سررع   محطررةلل قرر  

  حفرقرر  محطرر    ل قرر   منرر  ل لهرر مر ممرر  لمرر  طنينمررنعرر  

  لسي ر    هلس   لممفلك  

صعاةم2015أبريل20925

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

 ىأمر ب لم ينرةمشرع  ب ش ر ف  لسي ر   مع ر  لم  طنين

ع   من  لمر  طنين ممر  هر مر  منر  ل ل  مبر     جرحإسفش   إلى

 لمع ر    حفرق   لسي ر    هلس   لممفلك  

صعاةم2018أبريل21024

   سري ر م  ر من   يسف    لسع    ألمريك  لع    طير  

  مر  ف  م يريرة مجرعملة لجبمنطقةمي ه حس ر لم  طنين ممفلك  

 جرررح عرر   مررن  لمرر  طنين ممرر  هرر مر  منرر  ل ل إسفشرر   أ ى إلررى 

  حفرق  سي ره ل  م  رع ل  حس ر  لمي ه  هلس   لممفلك  
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صعدةم2015أبريل21125

 مررر  ر سررري ر  يسرررف    لسرررع    ألمريكررر  لعررر    طيرررر  

طقررة      عكرر    فرر  بمن لعرر م لطريرر علررى لمرر  طنين ممفلكرر  

فشر   إسم يرية  ل سر ت  منطقة  لبقع ف  م يرية مف   م  أ ى إلرى 

 جرح ع   مرن  لمر  طنين ممر  هر مر   لطرقر     لجسر ر   حفرقر  

 لسي ر     لم  ر   هلس   لممفلك  

مأربم2015أبريل21325

 لعرررر      ألمريكرررر   لسررررع    يسررررف    منرررر     سرررري ر   طيررررر  

رح  ممفلك    لم  طنين ف  م يرية صر  ح م  أ ى إلى إسفشر     جر

عرر   مررن  لمرر  طنين ممرر  هرر مر  منرر  ل ل   حفرقرر  سرري ر ه ل  هلسرر 

ممفلك ه ل

مأربم2017أبريل21425

 مرررر  ر منرررر   يسررررف    لسررررع    ألمريكرررر  لعرررر    طيررررر  

رح جرإسفشر   إلىأ ىم صر  حم يريةف  لم  طنين ممفلك  

 هلسرر مرر  رع ل  حفرقرر منرر  ل لهرر مر ممرر  لمرر  طنينمررنعرر  

ممفلك ه ل

الحاياةم2018أبريل21525

 ممفلكررر  سررري ر  يسرررف    لسرررع    ألمريكررر  لعررر    طيرررر  

 ىأمر ب لم ينرة لبنر   مسرير بعر  لعرر  سر حةف  لمفظ هرين

سر  هلسري ره ل حفرقر ممر  لم  طنينمنع   جرحإسفش   إلى

ممفلك ه ل

صعاةم2015أبريل21626

يسرررف    منرررر     ممفلكرررر    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

ن  لمرر  طنين بمنطقررة  لمن  لررة  أبررر    لشرربكة بمنطقررة  لعشررة  سررج

ح  إلصاحية بمنطقرة قحر   فر  م يريرة سرح ر مر  أ ى إسفشر     جرر

عرر   مررن  لمرر  طنين ممرر  هرر مر  منرر  ل ل  شرربكة  اله رر ال   مبرر    

سجن  الصاحية  هلس   لممفلك  

صعاةم2015أبريل21726

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

أ ىمرر ب لم ينررة لك ربرر ت محطررة لبنرر تأ     محررا  لمرر  طنين

 محاه ررلمنر  ل لهرر مر ممر  لمرر  طنينمرنعرر   جررحإسفشر   

رب ت  هلس   لممفلك   لك  محطةبض  ع ل  حفرق  لفج رية

صعاةم2015أبريل21826

ر   سي  محا من   يسف    لسع    ألمريك  لع    طير  

أ ىمرررر ب لم ينررررةلل قرررر   لزضررررر محطررررة لمرررر  طنين ممفلكرررر  

نر  ل ل  محاه ررل مهرر مر ممر  لمرر  طنينمرنعرر   جررحإسفشر   

 لفج ريرررة   حفرقررر  بضررر  ع ل  سررري ر ه ل  محطرررة  ل قررر    هلسررر  

 لممفلك  

صعاةم2015أبريل21926

 محررا منرر    سررف    يعرر    لسررع    ألمريكرر  لعرر    طيررر  

نرة مر    لمرمر   ب لم يعثسر   س  لم  طنين ممفلك   سي ر  

مرر  أ ى إسفشرر     جرررح عرر   مررن  لمرر  طنين ممرر  هرر مر  منرر  ل ل 

ك ه ل محاه ل  لفج رية   حفرق  بض  ع ل  سي ر ه ل  هلس  ممفل

صعاةم2015أبريل22026

نرررر     ممفلكرررر   ميسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

رح  لم  طنين  مب    فر   إله  ال    لطرق   مر  أ ى إسفشر     جر

ع   من  لم  طنين مم  هر مر  منر  ل ل  مبر     اله ر ال    لجسر ر

  لطرق    هلس   لممفلك  

صعاةم2015أبريل22126

مريكررر   لسررررع    يسرررف    منرررر     ممفلكرررر    أل لعرررر    طيرررر  

  أ ى  لم  طنين  مب    فر     ر   لفزطي  بم ينرة صرع    لق يمرة مر

إسفشرر     جرررح عرر   مررن  لمرر  طنين ممرر  هرر مر  منرر  ل ل  مبرر    

 ل   ر   هلس   لممفلك  

صنعا م2015أبريل22226

ين تسر بنم رسةمب   يسف    لسع    ألمريك  لع    طير  

مرنعر   جررحإسفشر   أ ىمر ب لع صرمة لزنس تم رسة مب   

ين لمر  طنمنر    هضررر  لم رسرفينمبر   ه مر مم  لم  طنين

ممفلك ه ل هلس  لق  لمك   لمج  ر 
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ذمارم2015أبريل22326
 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

ح جررإسفشر   أ ىمر  رقيرةص صر  هحمرلب  ر ي  لم  طنين

 ه لممفلك هلس من  ل له مر مم  لم  طنينمنع  

الحاياةم2016أبريل22426

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

مرنعر   جررحإسفشر   أ ىمر   لي  لمحرمةب السلحة لم  طنين

 يين لمررر  هرررمثرممفلكررر ه ل هلسررر منررر  ل لهررر مر ممررر  لمررر  طنين

بسم م  السلحة

البيضا م2018أبريل22526

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

 جرررحإسفشرر   أ ىمرر عسرر رم يريررةفرر  لطسررةبمنطقررة لمرر  طنين

   ممفلكر ه ل   سر   عر هلس من  ل له مر مم  لم  طنينمنع  

من  لم  ش 

صعاةم2019أبريل22626
 مرررر  ر منرررر   يسررررف    لسررررع    ألمريكرررر  لعرررر    طيررررر  

مرنع   جرحإسفش   أ ىم ب قلم يريةف  لم  طنين ممفلك  

ل حفرق  م  رع ل  هلس  ممفلك ه  من  ل له مر مم  لم  طنين

صعاةم2015أبريل22726

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

ن سررج لعشررةبمنطقررة لشرربكة أبررر   لمن  لررةبمنطقررة لمرر  طنين

ح جررإسفشر   أ ىمر سرح رم يريرةفر قحر  بمنطقرة إلصاحية

 ل ل  شرربكة  اله رر ال   مبرر    منرر هرر مر ممرر  لمرر  طنينمررنعرر  

سجن  الصاحية  هلس   لممفلك  

صعاةم2015أبريل22826

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

أ ىمرر ب لم ينررة لك ربرر ت محطررة لبنرر تأ     محررا  لمرر  طنين

شر     جررح عرر   مرن  لمرر  طنين ممر  هرر مر  منر  ل ل  محاه ررل إسف

 لفج رية   حفرق  بض  ع ل  محطة  لك رب ت  هلس   لممفلك  

صعاةم2015أبريل22926

ر   سي  محا من   يسف    لسع    ألمريك  لع    طير  

أ ىمرررر ب لم ينررررةلل قرررر   لزضررررر محطررررة لمرررر  طنين ممفلكرررر  

 محاه ررلمنر  ل لهرر مر ممر  لمرر  طنينمرنعرر   جررحإسفشر   

 هلسررر  ل قررر   محطرررة سررري ر ه لبضررر  ع ل  حفرقررر  لفج ريرررة

 لممفلك  

صعاةم2015أبريل23026

 محررا منرر    سررف    يعرر    لسررع    ألمريكرر  لعرر    طيررر  

نرةب لم ي لمرمر  عثمر  سر   س  لم  طنين ممفلك   سي ر  

منرر  ل لهرر مر ممرر  لمرر  طنينمررنعرر   جرررحإسفشرر   أ ىمرر 

ك ه لة   حفرق  بض  ع ل  سي ر ه ل  هلس  ممفل لفج ري محاه ل

صعاةم2015أبريل23126

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

رح جرإسفشر   أ ىمر   لطرق   إله  ال فر  مب    لم  طنين

م  هر مر  منر  ل ل  مبر     اله ر ال    لجسر رم لم  طنينمنع  

  لطرق    هلس   لممفلك  

صعاةم2015أبريل23226

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

  أ ى مر لق يمرةصرع  بم ينرة لفزطي    ر فر  مب    لم  طنين

إسفشرر     جرررح عرر   مررن  لمرر  طنين ممرر  هرر مر  منرر  ل ل  مبرر    

 ل   ر   هلس   لممفلك  

صنعا م2015أبريل23426

ين تسر بنم رسةمب   يسف    لسع    ألمريك  لع    طير  

 جررح عر   مرن إسفشر   ة مر  أ ى ب لع صرم لزنس تم رسة مب   

ين  لم  طنين مم  ه مر  مبر     لم رسرفين  هضررر  منر     لمر  طن

 لمج  ر  لمك    لق    هلس  ممفلك ه ل
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تع م2015أبريل23526

   منررر يسرررف  ف   لسرررع    ألمريكررر  لعررر     مره قرررةطيرررر  

  أ ى  ممفلك    لم  طنين  مبر    م رنع للمير ه  لمع  يرة ب لم ينرة مر

إسفشرر     جرررح عرر   مررن  لمرر  طنين ممرر  هرر مر  منرر  ل ل  مبرر    

مز     لمي ه  لمع  ية  هلس   لممفلك  

ذمارم2015أبريل23626
ألمريكررر   لسررررع    يسرررف    منرررر     ممفلكرررر     لعرررر    طيرررر  

ح  لم  طنين ب  ر ي  هحمرل ص صر    رقيرة مر  أ ى إسفشر     جرر

ع   من  لم  طنين مم  ه مر  من  ل ل  هلس  ممفلك ه ل

الحاياةم2016أبريل23726

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

مرنعر   جررحإسفشر   أ ىمر   لي  لمحرمةب السلحة لم  طنين

 لمررر  يين هرررمثرممفلكررر ه ل هلسررر منررر  ل لهررر مر ممررر  لمررر  طنين

 السلحةبسم م

البيضا م2018أبريل 23826

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

 جرررحإسفشرر   أ ىمرر عسرر رم يريررةفرر  لطسررةبمنطقررة لمرر  طنين

  عر  سر  ممفلكر ه ل هلس من  ل له مر مم  لم  طنينمنع  

 لم  ش من

صعاةم2019أبريل23926
 مرررر  ر منرررر   يسررررف    لسررررع    ألمريكرررر  لعرررر    طيررررر  

مرنع   جرحإسفش   أ ىم ب قلم يريةف  لم  طنين ممفلك  

لممفلك ه  هلس م  رع ل  حفرق من  ل له مر مم  لم  طنين

صنعا م2015أبريل24028

مريكررر   لسرررع    يسرررف     لطررر  ر    مررر رج   أل لعررر    طيرررر  

 القرررا    ل بررر ط  محطررر    ل قررر   بمطررر ر صرررنع ت  لررر  ل  مررر  أ ى 

إسفشرر     جرررح عرر   مررن  لمرر  طنين ممرر  هرر مر   لمرر  ر    حفرقرر  

 لط  ر    محط    ل ق    هلس   لممفلك  

صنعا م2015أبريل24128

ف   لر   يررأسرر من  يسف    لسع    ألمريك  لع    طير  

 فر لمر  طنين ممفلكر   سري ر   منر   صر ف  حر فر  لس ب 

 لمرر  طنينمررنعرر   جرررحإسفشر   أ ىمرر ب لع صررمة لن ضررةحر 

ممفلك ه ل هلس سي ر ه ل  حفرق من  ل له مر مم 

صنعا م2015أبريل24228

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

 لرر طن  لمرمرر  مبرر    لطبرر عطرر  فررةمجمررع مبرر    لمرر  طنين

ممر  لمر  طنينمرنع   جرحإسفش   أ ىم ب لع صمةللمعل م  

مجمع   لمرم   هلس   لممفلك   ل مب   من  ل له مر 

صنعا م2015أبريل24328
  ممفلكر منر    سرف    يعر    لسرع    ألمريك  لع    طير  

 جرررحإسفشرر   أ ىمرر ب لع صررمةعطرر  فررةح ررنفرر  لمرر  طنين

ل ل  هلس  ممفلك ه لمن  ه مر مم  لم  طنينمنع  

صعاةم2015أبريل24428

  فنر   محرا منر   يسرف    لسرع    ألمريك  لع    طير  

ةم يريررفرر رحبرر  بمنطقررةشررعب سرر   سرر  ممفلكرر   سرري ر  

  ه مر  من  ل ل مم لم  طنينمنع   جرحإسفش   أ ىم سح ر

لسرر   فنرر  ق ل  محاه ررل  لفج ريررة   حفرقرر  بضرر  ع ل  سرري ر ه ل  ه

ممفلك ه ل

صعاةم2015أبريل24528

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

بمنطررة شرر   م رسررة مبرر    لح   يررة لمرر يري  فرر  لمرر  طنين

نين لمر  طمنع   جرحإسفش   أ ىم س قينم يريةف  لعب ين

 لممفلك   هلس  لم رسة مب   من  ل له مر مم 
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صعدةم2015أبريل24628

أسررر  منرر  م رعررةيسررف    لسررع    ألمريكرر  لعرر    طيررر  

أ ىمر  ل رسر تم يريرةفر  مر  بمنطقة" خضر حم "  لم  طن

رهر مممر   سر تأطسر  بيرن لأسررههأفرر  مرنع   جرحإسفش   

 ل  سرري ره ل  هضرررر  منرر    مرر رعف  حفرقرر  لمسررف   منرر ل ل

 لم  طنين  لقريبة من مك    لق    هلس  ممفلك ه ل

حجةم2015أبريل24728

ر   سي  محا من   يسف    لسع    ألمريك  لع    طير  

ر  مرر  أ ى حررم يريررةفرر  ل قرر   محطرر   لمرر  طنين ممفلكرر  

إسفشر     جررح عرر   مرن  لمرر  طنين ممر  هرر مر  منر  ل ل  محاه ررل 

 لفج ريرررة   حفرقررر  بضررر  ع ل  سررري ر ه ل  محطررر    ل قررر    هلسررر 

 لممفلك  

الحاياةم2015أبريل24828

طررر  ر    مررر رج   ليسرررف    لسرررع    ألمريكررر  لعررر    طيرررر  

 القررا    ل برر ط  محطرر    ل قرر   بمطرر ر  لح يرر   ب لم ينررة مرر  أ ى 

إسفشرر     جرررح عرر   مررن  لمرر  طنين ممرر  هرر مر   لمرر  ر    حفرقرر  

 لط  ر    محط    ل ق    هلس   لممفلك  

الحاياةم2016أبريل24928

    لعرررر      ألمريكرررر   لسررررع    يعرررر     سررررف      لطرررر  ر   طيررررر

 مرر رج   القررا    ل برر ط  محطرر    ل قرر   بمطرر ر  لح يرر    مبرر    

ن  ل ف    لس حل  ب لم ينة م  أ ى إسفشر     جررح عر   مرن  لمر  طني

   مم  ه مر   لم  ر   مب     ل ف    لس حل    حفرق  محطر    ل قر

  لط  ر    هلس   لممفلك  

صنعا م2018أبريل25028

 سرررري ر  منرررر   يسررررف    لسررررع    ألمريكرررر  لعرررر    طيررررر  

 لشررر ي هشرررييع   ررر رعشرررية  لمفظررر هرين لمررر  طنين ممفلكررر  

ن لمر  طنيمنع   جرحإسفش   أ ىم ب لع صمة ل م   لر ي 

ه مر  من  ل ل   حفرق  سي ر ه ل  هلس  ممفلك ه لمم 

صعاةم2018أبريل25128

 مرررر  ر منرررر   يسررررف    لسررررع    ألمريكرررر  لعرررر    طيررررر  

عر   جررحإسفشر   أ ىمر ر  حم يريرةفر  لم  طنين ممفلك  

هررر مر  منررر  ل ل مررر  رع ل سررري ر ه ل  هلسررر  ممررر  لمررر  طنينمرررن

ممفلك ه ل

الحاياةم2021أبريل25228

منررر   يسرررف  ف   لسرررع    ألمريكررر  لعررر     مره قرررةطيرررر  

مر  لمر  عرةم يريرةفر  لقري بقريرة لم  طنين ممفلك   م  ر 

ممرر   سرر تأطسرر  بيررن ل لمرر  طنينمررنعرر   جرررحإسفشرر   أ ى

ممفلك ه ل هلس سي ر ه لم  رع لمن  ل له مر 

صنعا م2015أبريل25329

طيرررر    لعررر      ألمريكررر   لسرررع    يسرررف    سررري ر    ممفلكررر   

   لم  طنين  جسرر  لضري   مبر     لمع ر   لم نر  فر  م يريرة خر ال

 لطي   م  أ ى إسفش     جررح عر   مرن  لمر  طنين ممر  هر مر  لجسرر 

 مب     لمع     حفرق   لسي ر    هلس   لممفلك  

عا م2015أبريل25429

 لفجرر ر  لعررربمجمرعيسررف    لسررع    ألمريكر  لعرر    طيرر  

 لمر  طنينمرنعر   جررحإسفشر   أ ىمر مكسررخر رم يريةف 

مررن لقريبررة لمرر  طنينمنرر    هضرررر  لمجمررعمبرر   هرر مر ممرر 

ممفلك ه ل هلس  لق  مك  

حجةم2015أبريل25529
سررري ر  يسرررف  ف   لسرررع    ألمريكررر  لعررر     جررري طيرررر  

عر   جررحإسفشر   أ ىم حر م يريةف  لم  طنين ممفلك  

 لممفلك   هلس سي ر ه ل حفرق مم  لم  طنينمن

حجةم2015أبريل25629

 سرررري ر  منرررر   يسررررف    لسررررع    ألمريكرررر  لعرررر    طيررررر  

عر   جررحإسفشر   أ ىم حر م يريةف  لم  طنين ممفلك  

 هلسررر سررري ر ه ل  حفرقررر منررر  ل لهررر مر ممررر  لمررر  طنينمرررن

 لممفلك  
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 بم2015أبريل25729

 ممفلكررر  سررري ر  يسرررف    لسرررع    ألمريكررر  لعررر    طيرررر  

إسفشرر   أ ىمرر سررم ر  قيررلفرر   لطرقرر    لجسرر ر لمرر  طنين

  حفرقر   لطرقر   لجسر رهر مر ممر  لمر  طنينمرنع   جرح

 لممفلك   هلس  لسي ر  

صعاةم2015أبريل25829

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

مر نق  ية لع  لقن بلب ل   ري  لح   يةب قلم يريةف  لم  طنين

 هلسر منر  ل لهر مر ممر  لمر  طنينمرنع   جرحإسفش   أ ى

ممفلك ه ل

صعاةم2018أبريل25929

  لمرمرر  لبنررفمبنررىيسررف    لسررع    ألمريكرر  لعرر    طيررر  

ممر  لمر  طنينمرنعر   جررحإسفشر   أ ىمر صرع  فرر  ليمنر 

مكرر  مررن لقريبررة لمرر  طنينمنرر    هضرررر  لبنررفمبرر   هرر مر 

ممفلك ه ل هلس  لق  

تع م2018أبريل26029

 بزايررمحملررةسرري ر يسررف    لسررع    ألمريكرر  لعرر    طيررر  

  مبر   لكمرببمنطقرة لعر م لزر علرى لمر  طنين حر يملك   لنحل

مررنعر   جررحإسفشر   أ ىمر  ل ررل م يريرةفر  لنجر حم رسرة

   منر  هضررر  لم رسرة مبر    لنحلخاي ه مر مم  لم  طنين

 لم  طنين  لقريبة من مك    لق    هلس  ممفلك ه ل

الضالعم2019أبريل26129

منررر   يسرررف  ف   لسرررع    ألمريكررر  لعررر     مره قرررةطيرررر  

  ري ب ل رقعطبرةم يريرةفر  لعر  بمنطقرة لشرج بي  ممفلك  

  عر جررحإسفشر   أ ىمر   لمف سرطة لثقيلة  السلحة  لقئ   

   لممفلكر هلسر  لمير ه مضز  من  ل له مر مم  لم  طنينمن

من  لم  ش ع    س  

صعاةم2015أبريل26230

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

مررنعرر   جرررحإسفشرر   إلررىأ ىمرر ب لم ينررة  آلثرر ر لمرر  طنين

  هلسرر ألثريررةمنرر  ل لهرر مر ممرر   سرر تأطسرر  بيررن ل لمرر  طنين

 لممفلك  

صعاةم2015أبريل26330

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

يررةم يرفرر رحبرر  بمنطقررة قرر   شرر حنةرحبرر   فنرر   لمرر  طنين

هرر مر ممرر  لمرر  طنينمررنعرر   جرررحإسفشرر   إلررىأ ىمرر سررح ر

ممفلك   ل هلس  لش حنة  حفرق  لسن   مب   من  ل ل

صعاةم2015أبريل26430

  قنررمكفرربمقرررمبرر   يسررف    لسررع    ألمريكرر  لعرر    طيررر  

فر   ضرحيبمنطقةم ل عل  ي  لش ي مؤسسة مب    لمسير 

ممرر   لمرر  طنينمررنعرر   جرررحإسفشرر   إلررىأ ىمرر مجرر م يريررة

لك  ه مر  مب     لمكفب   لمؤسسة   حفرق   لمع     هلس   لممف

صنعا م2015أبريل26530

  قنررمكفرربمقرررمبرر   يسررف    لسررع    ألمريكرر  لعرر    طيررر  

 جرررح شر   إسفإلرىأ ىمر ب لع صرمةعطرر  فرةمنطقرةفر  لريمن

عرر   مررن  لمرر  طنين ممرر  هرر مر  مبرر     لمكفررب   حفرقرر   لمعرر    

 هلس   لممفلك  

صنعا م2015أبريل26630
  ممفلكر منر    سرف    يعر    لسرع    ألمريك  لع    طير  

رح  جإسفش   صمة م  أ ى إلى ب لع عط  فةمنطقةف  لم  طنين

ع   من  لم  طنين مم  ه مر  من  ل ل  هلس  ممفلك ه ل

صنعا م2015أبريل26730
 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

فشر   إسإلرىأ ىم  لمحرمة لعنق  يةب لقن بلب لع صمة لم  طنين

ممفلك ه ل هلس من  ل له مر مم  لم  طنينمنع   جرح
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ي قصفتالمحافظةتاري    خ القصفم
المنطقة الت 

 لاديدةم2015أبريل26830

ع م رر  مبرر    سررف    يعرر    لسررع    ألمريكرر  لعرر    طيررر  

 لمر  طنينمرنعر   جررحإسفش   إلىأ ىم ب لم ينةث ب أخ   

نمرر لقريبرة لمر  طنينمنرر    هضررر  لم ر  عمبرر   هر مر ممر 

 لممفلك   هلس  لق  مك  

تع م2018أبريل26930

ن لمرر  طنيأحرر سرري ر يسررف    لسررع    ألمريكرر  لعرر    طيررر  

مر   م يريةف  لعري بمنطقة لم  طنينلفجمعس  منب لقرب

محاه رلهر مر ممر  لمر  طنينمرنع   جرحإسفش   إلىأ ىم 

   لممفلك   هلس بض  ع لسي ر ه ل  حفرق  لفج رية

صنعا م2019أبريل27030

 ممفلكرررر  منرررر   يسرررف    لسررررع    ألمريكررر  لعرررر    طيرررر  

مر مةب لع صر ل ري  ةمعسركر مب    لر  سة  ر مب    لم  طنين

منرر  ل ل هرر مر ممرر  لمرر  طنينمررنعرر   جرررحإسفشرر   إلررىأ ى

 مب     لر  سة   ل ي  ة  هلس   لممفلك  
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أصاادرت منظمااة انتصاااف لحقااوق الماارأة والطفاال بيانااات أدانااة لجاارائم العاادوان بحااق 

النساء واألطفال

لحقوق المرأة و الطفل بشأن استمرار جارائم دول تحاالف العادوان الساعودي بحاق انتصاف#بيان إدانة منظمة 

م2022/ابريل/7الحديدة#األطفال في محافظة 

يين لحقوق المرأة والطفل بشأن جرائم العدوان اإلسرائيلي الصهيوني بحاق المادنانتصاف#منظمة / بيان إدانة 

م2022/ابريل/12فلسطين #في 

لحقوق المرأة و الطفل بشأن استمرار جارائم دول تحاالف العادوان الساعودي بحاق انتصاف#بيان إدانة منظمة 

م2022/ابريل/12صنعاء #النساء في محافظة 

لحقوق المرأة و الطفل بشأن استمرار جارائم دول تحاالف العادوان الساعودي بحاق انتصاف#بيان إدانة منظمة 

م2022/ ابريل/ 24صعدة #األطفال في محافظة 

ماح انتصاف لحقوق المرأة و الطفل بشأن خروقات دول تحالف العدوان للهدنة وعدم السا#منظمة / بيان إدانة 

م2022/ابريل / 26صنعاءالدوليبدخول المشتقات النفطية و فتح مطار 

Statement of Condemnation of Entesaf Organization Against Civilians in Hodeidah
Entesaf Organization for Women and Child Rights condemns the continued crimes of 
the countries of the US-Saudi aggression against the children of Yemen, where five 
children were killed and injured by the explosion of a cluster bomb left over from 

the aggression in Hodeidah governorate, on Tuesday, April 5, 2022.
A statement condemning the Entesaf Organization for the Crimes of Aggression 

Against the Aggression in Sana’a
Entesaf Organization for Women and Child Rights condemns the continued crimes of 
the US-Saudi aggression against Yemeni women, as two women were injured as a 
result of the explosion of a mine remnants of the aggression in a terrifying isolation 

in Nihm District, Sana’a Governorate, on Monday, April 11, 2022.
Entesaf organization condemning the crimes of Aggression Against civilians in Saada
Entesaf Organization for Women and Child Rights condemns the continued crimes of 
the countries of the US-Saudi aggression against the children of Yemen, as a girl was 
killed as a result of the explosion of a bomb left behind by the aggression in the 

Ghafrah area of   Al-Zahir District, Saada Governorate, on Saturday, April 23,
Enstef Organization for Women and Child Rights Regarding Violations of the Truce 
by the Countries of the Aggression Coalition, not allowing the oil Derivatives to 

Entering , and Opening Sana’a International Airport
Entesaf Organization for Women and Children’s Rights condemns the continued 
violations of the aggression coalition’s commitments agreed in the armistice, which 

provides for allowing 



حاق أصدرت منظمة انتصاف لحقاوق المارأة والطفال تقاارير حقوقياة لجارائم العادوان ب

النساء واألطفال

نازل منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفال تصادر تقريار يوثاق جريماة قصاف طاائرات تحاالف العادوان علاى م
” …أشالئـهم مناثرة"تحت عنوان   2018فبراير14مدني بمنطقة آل حجالن مديرية صرواح محافظة مأرب 

الف العادوان لحقوق المرأة والطفل تطلق تقريراً حقوقيا تقرير يوثق جريمة قصف طائرات تحانتصاف_منظمة
م  تحاات عنااوان  2018فبراياار 27محافظااة صااعدة  –علااى الماادنيين فااي منطقااة حفصااين فااي مديريااة سااحار 

"أشالء على األشجار"
الف العادوان لحقوق المرأة والطفل تطلق تقريراً حقوقيا تقرير يوثق جريمة قصف طائرات تحانتصاف_منظمة

أسواق  "م  تحت عنوان 2016فبراير 27محافظة صنعاء  –على المدنيين في سوق الخلقة في مديرية نهم 

"تجارتها رماد و أشالء
دوان علاى لحقوق المرأة والطفل تطلق تقريراً حقوقيا يوثق جريمة قصف طاائرات تحاالف العاانتصاف_منظمة

جثث متناثرة "م تحت عنوان 2018فبراير   28محافظة صعدة -مديرية صعدة -قحزةمنازل المدنيين بمنطقة 

"
م 2022منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تصدر التقرير الشهري للرصد الحقوقي اإلعالمي لشاهر ماار  

هجريه1443شعبان _ 

م 2022ر منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تصدر التقرير الشهري للرصد الحقوقي اإلعالمي لشاهر فبرايا

هجريه1443رجب _ 

دوان علاى لحقوق المرأة والطفل تطلق تقريراً حقوقيا يوثق جريمة قصف طاائرات تحاالف العاانتصاف_منظمة
"موت و دمار"م  تحت عنوان  2017فبراير   11محافظة تعز-مديرية المخا-منازل المدنيين بمنطقة المدينة

دوان علاى لحقوق المرأة والطفل تطلق تقريراً حقوقيا يوثق جريمة قصف طاائرات تحاالف العاانتصاف_منظمة
"محطة الموت"م تحت عنوان  2015ابريل   11محافظة عمران -مديرية حوث –محطة غاز منطقة حوث 

دوان علاى لحقوق المرأة والطفل تطلق تقريراً حقوقيا يوثق جريمة قصف طاائرات تحاالف العاانتصاف_منظمة
"قرية بيت الرجال "م تحت عنوان 2015أبريل 6عانن  يحيىىمنزل صالح 

عادوان علاى لحقوق المرأة والطفل تطلق تقريراً حقوقيا يوثق جريمة  قصف طائرات تحالف الانتصاف_منظمة

.... عاصفة "  م تحت عنوان 2015إبريل 12محافظة تعز -منازل المهمشين بمنطقة الظهرة مديرية ماوية 
"اآلطفال

عادوان علاى لحقوق المرأة والطفل تطلق تقريراً حقوقيا يوثق جريمة  قصف طائرات تحالف الانتصاف_منظمة
أسااواق "  م  تحاات عنااوان 2016مااار  15محافظاة حجااه -مسااتبأ–المادنيين فااي سااوق الخمااي  الشااعبي 

“برائحة الموت

:روابط التقارير

https://entesaf.org/5816/

https://t.me/Entesaforg/2663

https://t.me/Entesaforg/2661

https://t.me/Entesaforg/2657

https://t.me/Entesaforg/2658
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https://entesaf.org/5816/?fbclid=IwAR398AhhYkNNqbXce3y6qbmPOjbq_6wu9soHPMZQHXJa0YhMufpM8LW6VdA
https://t.me/Entesaforg/2663?fbclid=IwAR1_Tb66tbDf5tcMnrts3oVMWYm8Y69REhzkb1Ib1B5HoN3J6CanSpBbmlc
https://t.me/Entesaforg/2661?fbclid=IwAR3fsW6qfp-XSVFk36AQ8mUFxFv47-1nH84HTHDtTberNSXbnFtu-1lr_L8
https://t.me/Entesaforg/2657?fbclid=IwAR2ok4_ZFPZ0Fw37lugSeNOMZYyHl4PkKKFGAhJxQ4QxtAX8RKCGQaafWWc
https://t.me/Entesaforg/2658?fbclid=IwAR39XGXNlfGcRU5jnWnG3xCgNshB8njlC9fDZRxSMLuYI7WOUSYDzXLIyfM


التصميمالترجمةمحتوي التصميم

مناسبة حلول شهر رمضاان المباار 

ه1443

تهااااديكم منظمااااة انتصاااااف لحقااااوق 

إسمىالمرأة والطفل 

ب آياااات التهااااني و التبريكاااات للشاااع

اليمني و االمة االسالمية

نقالمشاستهدف فيها حي سكني في 

شداء_ 

صعدة#محافظة _ 

م2015/ابريل/2

:االتيكاوكانت حصيلة الضحايا 

أطفااااال و ( 4)بياااانهم ( 13)القتلااااى 

نساء( 3)

أطفاااال و ( 3)بيااانهم ( 12)الجرحاااى 

نساء( 3)

اساااتهدف فيهاااا منااازل ساااكني الحاااد 

المواطنين في

محافظاة  _بني مطر_ عكي حجر 

صنعاء#

م2015/ابريل/3

:االتيكاوكانت حصيلة الضحايا 

أطفااااال و ( 6)بياااانهم ( 10)القتلااااى 

امرأتين

أطفاال ( 3)جريح بينهم ( 7)الجرحى 

و امرأتين
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https://t.me/Entesaforg/2659

https://t.me/Entesaforg/2729

https://t.me/Entesaforg/2737

اء أصدرت منظمة انتصاف لحقوق المارأة والطفال تصااميم لجارائم العادوان بحاق النسا

واألطفال

:بع  من أعمال شهر ابريل 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9?__eep__=6&__cft__[0]=AZVh5h-NOIitEn3uQdyBYmW-CfGzuxUBeFI9Cp_afAYUw6TT9L_MSg7yPkJA826dBNyEMUcuP-EPpTDrc0n9BkTPBy12ZYSWSKvlXR5rLdM9BX0n4vzFNAKHE8wGHd4cbN9exYt6j9-TcbPRxLOEJsKcjq_Cn-v3dVT4rmGY5bnMbBL5iSGMEjyXivriJ64rFFY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1?__eep__=6&__cft__[0]=AZVdMbkNUUe1rzPGtLPVjUZaM9lKd_4SY8BfMPtZYBb9TyW8EnG2bPhQc4PUY-W3It5Z3cdbGdAXE_rzbHIoqefcoxpF6aDkIHp65PXvTGKTiAeQGM3IYXgFl072_jK6rFoGG_9pYmdBGT1r5_wJ30FvvcsdeoyzOUUC-OD4AdkndDX82gB4OGqYQuTs-pnMD-g&__tn__=*NK-R
https://t.me/Entesaforg/2659
https://t.me/Entesaforg/2729
https://t.me/Entesaforg/2737
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ناة استهدف فيهاا حاي ساكني فاي مدي

مأرب 

مأرب#محافظة -

م2015/ابريل/1

:االتيكاوكانت حصيلة الضحايا 

( 3)أطفااال و ( 3)بياانهم ( 9)القتلااى 

نساء

نساء( 9)بينهم ( 16)الجرحى 

قاة استهدف فيها حي ساكني فاي منط

صالة

تعز#محافظة _ 

م2015/ابريل/8

بينهم( 15)وكانت حصيلة الضحايا 

نساء( 3)القتلى 

نساء( 4)الجرحى 

اسااااتهدف فيهااااا مناااازل سااااكني فااااي 

تعز#محافظة _ خديرمنطقة 

م2018/ابريل/8

بينهم( 15)وكانت حصيلة الضحايا 

أطفال و امرأتين( 6)القتلى 

الجرحى طفل

قاة استهدف فيها حي ساكني فاي منط

صالة

تعز#محافظة _ 

م2015/ابريل/8

بينهم( 15)وكانت حصيلة الضحايا 

نساء( 3)القتلى 

نساء( 4)الجرحى 
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https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8?__eep__=6&__cft__[0]=AZXrWN_rC-loL-uL01fnsCIcCJP1pQwAfScQv18DJwV1soFNJ470n_SvEQuG4es85tmfuL3UTtyI58bzcnOYkbHSih3b8UNfhG4eVu8rmGU1PaXNGAHON9GC0wxSJSJvk1bH4pNhOWEj56sNsMw-vxrQlrxe2i3RWrMrO_GaWjgtuE66eYnwJ0RrFGZLEN-qLTA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D8%B2?__eep__=6&__cft__[0]=AZXuQRNro5HN43yU8lLbsQxcHI37koOyOCndBp8XjTOVitwypSx8YBEu4K7XDm_UFRV3VqDNrS6Mc0LfuBF6XSgLX0azpMN7RG57zNnUIQBVcIlbHq6kvq95iwdYq9AqNclz7ADVKe9TLW1ULA8lnsbcVHedZ0x7YeOB8t7PFWCES1ekvcz7675C6CLTBHeUzwk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D8%B2?__eep__=6&__cft__[0]=AZWPGjHZgwAvR46FF8YkmaJAD5dbp5KSdbRm04rXZEY3YdNeRIRyWQlILlUafZAowqJCf0ccwp0u9KVYAPaL0QYoG05iL7ar2z7xtCycOn9YlFUXrIqTCZGciHSTtDudcRJw5cXXH3ZTAIAMtxbznfr7qXcygwiFJBfgd17g83-NNxXMrYBFbuqOGwsWuzuzg9c&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D8%B2?__eep__=6&__cft__[0]=AZXuQRNro5HN43yU8lLbsQxcHI37koOyOCndBp8XjTOVitwypSx8YBEu4K7XDm_UFRV3VqDNrS6Mc0LfuBF6XSgLX0azpMN7RG57zNnUIQBVcIlbHq6kvq95iwdYq9AqNclz7ADVKe9TLW1ULA8lnsbcVHedZ0x7YeOB8t7PFWCES1ekvcz7675C6CLTBHeUzwk&__tn__=*NK-R


التصميمالترجمةمحتوي التصميم

ي اسااتهدف فيهااا مخاايم النااازحين فاا

تعز#محافظة _ منطقة التعزية 

م2016/ابريل/9

( 19)وكانااااات حصااااايلة الضاااااحايا 

بينهم

نساء( 5)أطفال و ( 4)القتلى 

نساء( 3)الجرحى طفلين و 

اساااتهدف فيهاااا منااازل ساااكني فاااي 

صعدة#محافظة  _مدينة صعدة 

م2015/ابريل/10

( 28)وكانااااات حصااااايلة الضاااااحايا 

بينهم

نساء( 4)أطفال و ( 4)القتلى 

نساء( 6)الجرحى 

Aggression Crimes Against Women ana
Children

#We will not forget
The crimes of the US-Saudi aggression 

against the women and children of 
Yemen.

A residential house was targeted in the 
city of Saada _ Saada Governorate

10/April/2015
The death toll was (28), among them

The dead are (4) children and (4) 
women

The wounded (6) women

اسااااااتهدف فيهااااااا جااااااامع اإلمااااااام 

فاي عبدالرزاق الصنعاني التاريخي

محافظاااة _ سااانحان وبناااي بهلاااول 

صنعاء#

م2015/ابريل/10

( 10)وكانااااات حصااااايلة الضاااااحايا 

بينهم

أطفال وامرأتين( 3)القتلى 

نساء( 4)الجرحى 

اسااتهدف فيهااا نااادي اليرمااو  فااي

محافظااااة _ منطقااااة بنااااي الحااااارث

صنعاء#

م2015/ابريل/11

( 51)الضااااحايا صاااايلة.حوكاناااات 

بينهم

أطفال( 5)القتلى 

نساء( 4)أطفال و ( 6)الجرحى 
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https://www.facebook.com/hashtag/we?__eep__=6&__cft__[0]=AZVq_L_SuMqqWoryaE0o9wwjtRgH15RUnR4Z50qhPv69_mqJubIMSe-gKi6nXvj-JB-dyGtVFw6bHdbYhWjIoVlc-iiulM3fopXxGM0Vsak_P7q4NVgtw1KCIxbWHTSp6ZUwNEZJ3-CYcJ07conLhGGCxAAXRgBW1InAqzKxSoUSmVwrfP-BBEaFvh3lk70X6SU&__tn__=*NK-R


التصميمالترجمةمحتوي التصميم

اسااااتهدف فيهااااا حااااي سااااكني فااااي 

صعدة#محافظة _ منطقة سحار 

م2015/ابريل/11

( 33)وكانااااات حصااااايلة الضاااااحايا 

بينهم

نساء( 5)أطفال و ( 4)القتلى 

نساء (8)الجرحى

Aggression Crimes In Saada

#We will not forget

The crimes of the US-Saudi aggression 

against the women and children of 

Yemen.

A residential neighborhood was 

targeted in the Sahar _ Saada

governorate

April 11, 2015.

The death toll was 33, among them

The dead are (4) children and (5) women

The wounded (8) women

اسااااااتهدف فيهااااااا جااااااامع اإلمااااااام 

فاي عبدالرزاق الصنعاني التااريخي

محافظاااة _ سااانحان وبناااي بهلاااول 

صنعاء#

م2015/ابريل/10

( 10)وكانااااات حصااااايلة الضاااااحايا 

بينهم

أطفال وامرأتين( 3)القتلى 

نساء( 4)الجرحى 

Crimes Against Yemeni Civilians by 

Saudi Aggression

#We will not forget

The crimes of the US-Saudi aggression 

against the women and children of 

Yemen

The historic mosque of Imam Abdul 

Razzaq Al-San’ani in Sanhan and Bani

Bahloul _ Sana’a Governorate was 

targeted

10/April/2015.

The death toll was (10) among them

The dead are (3) children and two 

women

The wounded (4) women…

قااة انفجااار قنبلااة عنقوديااة فااي منط

ذمار#محافظة  _ضوران آن  

م2019/ابريل/12

بينهم( 4)وكانت حصيلة الضحايا 

القتلى طفلين

الجرحى طفلين

ي استهدف فيها منازل المهمشين ف

تعز#محافظة  _منطقة ماوية 

م2015/ابريل/12

( 31)وكانااااات حصااااايلة الضاااااحايا 

بينهم

نساء( 5)أطفال و ( 9)القتلى 

نساء( 7)أطفال و  (8)الجرحى
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https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9?__eep__=6&__cft__[0]=AZWj2fXXGyVbCHhZl3eX9WFGXtZN-05yH6yYmgbP_00EK2ypbzywhjE00P9luzsUysU6uT8eMUU1QfSRqqq5bWgbwytBvbJRricgXWNBd_yInCsOi4A8J7G1Qx9LE_xpnSuuL8fxqErJhxjc-um0sjQXo7FQREDTpP5RfzUm8yU_JYUtZkiJQYoVH_QT7uZV7Zs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/we?__eep__=6&__cft__[0]=AZUk0I1XIeVS8qtZoKI6TZkCHBxsU1WGVDgHcP9Y3WAvAx2PD2Jlcoi0Cja69y66PZ2j6sWL7N0Og9C-yoTJIKWKdSPrblmrdymouvSJridZL8Sg4qIaDNu0dpvOkad2Xyiq3LAWBkyzZdOmwjPhPcZafkj0js_Aj1R6uQeSZ0wCp2z3WNyqL3loXb6uffBmMOk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1?__eep__=6&__cft__[0]=AZW5itmAVgmn3LjOvOCCX8PdJ3YeWonlsKPc0hsvY58Hv7Vu59oEQikMXP26h362S4m3kaHrw9R5Ux6Xpw4G7eVfxQqwHjFJBrlacfeHMUQ95lT0AE_FrQa3SG-3JLK-0GyO5LTM_dFmbD77z-l4v448JiY0Yh0bZ2ZKjBE842yGj8cHiCyYIdtWCt-cPjgvaXw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/we?__eep__=6&__cft__[0]=AZU_by-vr8JHir1PzqagK0ILqfUXgpzvw3s6P4XkQnpIY9Lxw6fP8xCg9R0CNeaIa4kKZKZlOpu6kUGLwsMAd-Mp92rUOLll0a_QuA8S_oAA5hRrqfRfPGcW2_OXlSCDHuA34BczONG8_ExOohRXuY8SMQOYjjzTrt0PyPnfKhPa-lGKbjfQ0-WwoOOqMeQCPro&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B0%D9%85%D8%A7%D8%B1?__eep__=6&__cft__[0]=AZWRCeC4VdlJPH92aKvva7eJvAdsY9Mr0YddYAKxIUn2F_L-Af91iRAx4DHuVAe35xLdXQV_2XcxtXRfI6CaQOWm7ArtisKIZZ_nj0ZtGQUf_KxnHiyPyzi1WvrJXNOyNheThNLWkqImeo_gjb9ACxZdAP6UVR0oUAanWnwGwcmEL0bSmT_JnHUItqlQNCdl5EI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D8%B2?__eep__=6&__cft__[0]=AZWkjbDSMylAqtmM_NEJ2ghjSEhqQL-1LtbCH6wNY3tLL0XzFo8nBMTmCpdIkGSHEuxoVgy2HhC9e6N9qQZRgIasBvEQkkixuKsWj3m92NMU7Ck8Tw2X0K3Ue4vCsnloGFriGtjJ-GK1aCpEj4dUjdYtNXIMdMyQvi804e-KFE7xU7Wjt1GT6AlGui4judcvAGc&__tn__=*NK-R


التصميمالترجمةمحتوي التصميم

ي استهدف فيها مزارع المادنيين فا

الحديدة#محافظة  _منطقة التحيتا 

م2019/ابريل/13

بينهم( 1)وكانت حصيلة الضحايا 

القتلى طفل

اسااتهدف فيهااا مناازل سااكني الحااد

_ الماااااااواطنين منطقاااااااة التعزياااااااة

تعز#محافظة 

م2020/ابريل/19

بينهم( 4)وكانت حصيلة الضحايا 

القتلى طفلين و امرأة

اساااااتهدف فيهاااااا محطاااااة القحااااام 

صعدة#محافظة 

م2015/ابريل/19

( 32)وكاناااات حصااااايلة الضاااااحايا 

بينهم

نساء( 4)أطفال و ( 5)القتلى 

نساء( 3)أطفال و ( 4)الجرحى 

قااة اسااتهدف فيهااا حااي سااكنى بمنط

الحديدة#الحالي محافظة 

م2015/ابريل/20

( 19)وكاناااات حصااااايلة الضاااااحايا 

بينهم

امرأـينالقتلى طفلين و 

نساء(  4)الجرحى 
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https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9?__eep__=6&__cft__[0]=AZWkgtSnX9RLov991dzkNFd32hFODXNmc_WHy_LoqLpnU8zUkMI2Zt0-54IMssiJ9FDf9bPZqvg6s3imvLff99hWyhLJHERQ4z0wq8vafP91x5eecA6kXiFpHlt_90g8TW_mp-47JiVKFFmDZmLbNdeSKiOqINZRxT08dX1s0jQh9T-vw0NUu0WkiBIDhSlQKeo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D8%B2?__eep__=6&__cft__[0]=AZUpUPz-hSxGN_Ts_YpqH-Tzz5mugVU7GRmKq0d7nfspowjdEhBjLvQgObNNcPYsKKa3VvQpy0nOxbcTObKGs_iLjxseeUOdvypn2rS5wmGPAF9GQhrQ7r7Nj6iiS0-IQKTqS17oRT_FHzsOXfadnrY3fM7ZBlP0Z1VVIRigP7bUghYN2XdWiaZ0-amxT9uKvQg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9?__eep__=6&__cft__[0]=AZXkaSjKVcKbvQvKLQSX1yU3bmsX5h2nQoEga2LeOCjBsuTp9d5X5XrlqYP81ODHLZyZvVq66WngcyzlSEZf6q0oWcJJuEvBKFWJ8mN-QR9ROzu48ZYLhqI6qi0GD6c8Da8hxZoCyUg03Poq_Xis0xfMn70sQMouObNiB2FqJX1GPsUejkAMlhOLZdlGq0fM7hM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9?__eep__=6&__cft__[0]=AZXkaSjKVcKbvQvKLQSX1yU3bmsX5h2nQoEga2LeOCjBsuTp9d5X5XrlqYP81ODHLZyZvVq66WngcyzlSEZf6q0oWcJJuEvBKFWJ8mN-QR9ROzu48ZYLhqI6qi0GD6c8Da8hxZoCyUg03Poq_Xis0xfMn70sQMouObNiB2FqJX1GPsUejkAMlhOLZdlGq0fM7hM&__tn__=*NK-R


التصميمالترجمةمحتوي التصميم

اساااااتهدف فيهاااااا سااااايارات ال 

الاااااوهبيصاااااالح -الاااااوهبي

بمنطقااااة السااااوادية محافظااااة 

البيضاء#

م2018/ابريل/22

( 20)وكانت حصيلة الضاحايا 

بينهم

أطفال(  4)الجرحى 

استهدف فيهاا محطاة فاضال

  الورقي للوقاود بمنطقاة عاب

حجة#محافظة 

م2018/ابريل/24

( 44)وكانت حصيلة الضاحايا 

بينهم

أطفال و امرأة( 6)القتلى 

الجرحى طفلين

Saudi American Crimes

Saudi American warplanes targeted 

the Fadel Al-Waqi fuel station in the 

Abs area, Hajjah governorate on April 

24, 2018.

The death toll was (44), including 

them

The dead (6) children and a woman

Wounded two children.

مياااااةاساااتهدف فيهااااا حفااااارة 

صعدة#بمنطقة مجز محافظة 

م2018/ابريل/24

( 5)وكاناات حصاايلة الضااحايا 

بينهم

القتلى طفلين

الجرحى طفل

Aggression Crimes

The crimes of the US-Saudi aggression 

against the women and children of 

Yemen 24/April/2018.

A water dredger was targeted in the 

Majz area, Saada governorate

The death toll was (5), including the 

dead, two children and one wounded 

person.

ه1443القد  العالمي يوم

يعبااار عااان مظلومياااة الشاااعب 

عادة الفلسااطيني والسااعي الساات

أراضاايهم مااان احااتالل الكياااان 

العدو الصهيوني
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https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9?__eep__=6&__cft__[0]=AZXkaSjKVcKbvQvKLQSX1yU3bmsX5h2nQoEga2LeOCjBsuTp9d5X5XrlqYP81ODHLZyZvVq66WngcyzlSEZf6q0oWcJJuEvBKFWJ8mN-QR9ROzu48ZYLhqI6qi0GD6c8Da8hxZoCyUg03Poq_Xis0xfMn70sQMouObNiB2FqJX1GPsUejkAMlhOLZdlGq0fM7hM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%8A%D9%88%D9%85?__eep__=6&__cft__[0]=AZWmB-U4zgou_5GLY2Wgip3Zyih8CPQTjBH41KtNElokZVtix2Nu1gAFbMHJ9et9aM5h1C5bZGELVQUgA8Ts963tY5dOWHcgmFotwzDXStwooUGSS2HjSpGEiSKD1emy18YRRphJfhTyo_mHO8US2l7-QfGNit-qBjDVPW-IawijeYorR0tqRehF__Wel7Vu1qg&__tn__=*NK-R
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40

ناالنهيار االقتصادي يهدد تفاقم األزمة اإلنسانية في اليم: األمم المتحدة للطفولةمنظمة 

لى األزمة من تصاعد تأثيرات االنهيار االقتصادي في اليمن ع” يونيسف“حذّرت منظمة األمم المتحدة للطفولة 
.اإلنسانية التي تشهدها البالد

بااأن ماليااين األبرياااء فااي الاايمن يواجهااون خطاار المجاعااة باادون تاادخالت عاجلااة -فااي بيااان-المنظمااة وأفااادت 

حماال موضااحة أن األطفااال فااي الاايمن ال يتضااورون جوعاااً بساابب نقاان الغااذاء  ولكاان ألن أساارهم ال تسااتطيع ت
.تكاليف الطعام

تبارهاا انعكاسااً رفضت التقليل من شأن تأثير االنهيار االقتصادي على األزمة اإلنسانية في الايمن  باعيونيسف 
.مباشراً لالنهيار الذي يعاني منه االقتصاد اليمني بفعل الحرب التي دخلت عامها الثامن

اليمنمؤسسات أهلية تفضح دور التحالف بزيادة معاناة مرضى السرطان في 

حاالف بمناع أصدرت مؤسسات أهلية وجهات تابعة لحكومة التحالف في اليمن  بياناً انتقدت خالله تعنت دول الت
.دخول األدوية المعالجة للسرطان في اليمن

درته التي تم تتخذ من القاهرة مقاراً لهاا فاي البياان الاذي أصا” اليمن لرعاية مرضى السرطان“وقالت مؤسسة 

” مارات في حكومة التحالف  أن السعودية وإل” برنامج مكافحة السرطان التابع لـوزارة الصحة” بالتعاون مع 

ن تمنع دخول المواد المشعة الالزمة لتشغيل األجهزة الطبياة  مماا ضااعف مان معانااة المرضاى الاذين يضاطرو
.”ريلبيع ممتلكاتهم ومنازلهم أو االقترا  من أجل السفر خار  بالدهم للحصول على خدمة أشعة المسح الذ

ن من خالل الرصد واألبحااث الميدانياة التاي قامات بهاا المؤسساة ماع شاركائها فاي الاداخل عا” واضاف البيان 

للسفر من أسباب التدفق المتزايد لمرضى األورام والسفر للعال  خار  البالد تبين أن أغلب المرضى يضطرون
.”أجل الحصول على خدمات أشعة المسح الذري أو اليود المشع المنعدم منذ بداية األحداث في اليمن

ر مان أن جرعة اليود المشع التاي تصال نسابة الشافاء فيهاا مان سارطان الغادة الدرقياة الاى أكثا” وذكر البيان 

.”كان باإلمكان الحصول عليها في اليمن بدون عناء السفر% 90
ويماااار  التحاااالف حصااااراً خانقااااً علاااى المنااااطق اليمنياااة التاااي تاااديرها حكوماااة اإلنقااااذ فاااي صااانعاء  إال أن

ن  بادليل تؤكد أن المناطق اليمنية الواقعة تحت احتالل التحالف تعاني هي األخرى من حصار غير معلاالوقائع
.أزمات المشتقات النفطية وانعدام األدوية  وغيرها من السلع األساسية

داحاة في حين يعتمد كثير من المرضى فاي الايمن علاى الخادمات الصاحية المقدماة فاي العاصامة صانعاء رغام ف
.الحصار الذي تمارسه دول التحالف بحق المناطق اليمنية التي تديرها حكومة اإلنقاذ

تعزمكتب حقوق اإلنسان يطلق تقريره العام بشأن الوضع اإلنساني خالل سبع سنوات في

ات الواقعاة أطلق مكتب حقوق اإلنسان في محافظة تعز تقريره العام بشأن الوضع اإلنسااني والجارائم واالنتهاكا
.من قبل تحالف العدوان األمريكي السعودي اإلماراتي  خالل سبع سنوات

ابة أربعاة وأوضح مكتب حقوق اإلنسان في تقرير  أن العدوان تسبب على مدى سبع سنوات في استشهاد وإص

يااان ماادنياً  بياانهم نساااء وأطفااال  فضااالً عاان تاادمير للممتلكااات العامااة والخاصااة واإلضاارار باألع713آالف و
.المدنية

رجاالً  فيماا 351امارأة  وألاف و358طفاًلً  486مدنياً  بينهم 195وأشار إلى أن عدد الشهداء بلغ ألفين و
.رجالُ 783امرأة وألف و263طفاًل  و472مدنياً بينهم 518أُصيب ألفان و
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المتضاررة وتسبب تحالف العدوان في تدمير البنية التحتية لمحافظة تعاز  حياث بلغات عادد المنشامت المادمرة و

محطة ومولد كهربائي 38خزاناً وشبكة مياه  ومطار وميناءان و64طريقاً وجسراً و558منشأة  منها 724
.شبكة ومحطة اتصال62و

دمير وبخصون استهداف العدوان القطاعات االجتماعياة فاي المحافظاة  ذكار التقريار أن العادوان تسابب فاي تا

مسااجد وُدور 108منازالً  و952ألفاا و124منشأة عامة وممتلكات خاصة  منهاا 313ألفا و125وتضرر 

مستشاافى ومرفقاااً صااحياً وساات مؤسسااات 48منشاامت جامعيااة و10مركاازا ومدرسااة تعليميااة و164عبااادة و
.إعالمية

لمحافظاة  ولفت التقرير إلى أن عدد المنشمت االقتصادية والحيوية المدّمرة والمتضاررة  نتيجاة العادوان علاى ا

129ساوقا ومخازن أغذياة و557منشأة حكومية و679منشأة  موزعة على ألفين و727بلغ أربعة آالف و
.شاحنات غذائية وناقالت وقود

منشااأة 40موقعاااً أثرياااً و22محطااة وقااود و54وساايلة نقاال و828كمااا تساابب تحااالف العاادوان فااي تاادمير 

قااارب 63مزرعااة دجااا  ومواشااي و49حقااالً زراعياااً و232منشااأة رياضااية و16مصاانعاً  و58سااياحية  و
.صيد

  االنتهاكات معتبراً تل.. ودعا التقرير إلى التدخل إليقاف جرائم وانتهاكات العدوان ومرتزقته على محافظة تعز 
.يةجرائم حرب لن تسقط بالتقادم  وتستوجب المساءلة الجنائية لمرتكبيها أمام المحاكم المحلية والدول

تحاالف وحّمل التقرير المجتمع الدولي واألمم المتحدة المسؤولية األخالقية إزاء الصمت تجاه جرائم وانتهاكاات
.العدوان بحق أبناء محافظة تعز  منذ سبع سنوات

مأربنازحين بينهم أطفال جراء حريق في مخيم للنازحين شمال مدينة 7مقتل 

مأرب  اندلع حريق هائل   األحد  في أحد مخيمات النازحين شمال مدينة مأرب وقالت مصادر قبلية في محافظة
.شاااااامال مدينااااااة مااااااأرب” الشاااااابواني“إن حريااااااق هائاااااال شااااااب داخاااااال مخاااااايم النااااااازحين فااااااي منطقااااااة 

منازل 35نازحين بينهم أطفال واصابة أخرين  واحتراق أكثر مان 7المصادر أكدت  أن الحريق أدى إلى مقتل 
<المخيمداخل 

.المصادر أشارت  إلى أن الحريق لم يعرف أسبابه حتى اآلن

ن في والمنظمات األممية ألوضاع النازحي” هاديحكومة”ويأتي ذل  في ظل إهمال كبير من قبل قوات التحالف 
.مأربمدينة 

ي ذكره  أن مخيمات النازحين تشهد حرائق مساتمرة ال تعارف أسابابها  والاذي كاان أخرهاا الحرياق الاذالجدير 

أطفاال  5  وأدى إلى مقتل طفل واصابة أخرين بيانهم 2021إبريل 3شب في نف  التاريخ من العام الماضي 
.جنوب مدينة مأرب” الجفينة“منزل داخل مخيم 35واحتراق أكثر من 

(مجل  األمن والعدوان على اليمن ـ غارات وقرارات)وزير العدل يتسلم دراسة 

على اليمن مجل  األمن والعدوان)دراسة العزانيسلّم المركز اليمني لحقوق اإلنسان وزير العدل القاضي نبيل 
.التي أعدها المركز لتوثيق المخالفات التي ارتكبها مجل  األمن بشأن الملف اليمني( ـ غارات وقرارات

رمضااان 1إسااماعيل محمااد المتوكاال  الساابت / الدراسااة ساالمها رئااي  المركااز اليمنااي لحقااوق اإلنسااان األسااتاذ

م ووضح أن ما احتوته الدراساة جااء نتيجاة لجهاود باذلها الفرياق الحقاوقي 2022إبريل 2هـ الموافق 1443

الايمن والقانوني التابع للمركز  واستعر  أهم ما جاء فيها من إثبات الدولة وتوصايف العادوان الحاصال علاى
.وكذل  الشواهد التي وثقها مجل  االمن واعترف بها كأفعال وأركان تؤكد جريمة العدوان

ي رصاد بالمركز اليمني لحقوق اإلنسان مشايداً بادوره وجهاوده الدائماة فاالعزانيمن جهته رحب القاضي نبيل 

ماا ووتوثيق الجارائم  مؤكاداً أن هاذه الدراساة التاي تام إشاهارها بحضاوره فاي شاهر فبرايار تُعاد دراساة هاماة 
لدوليالقانون ااحتوته من معلومات توثيقية وتحليلية ستعمل على رفع الوعي لدى المعنيين في جانب 



قوق إلى أهمية تظافر الجهود بين الوزارة والمركز اليمني لحدعىوتعاطي مجل  االمن مع الملف اليمني  كما 

ناب العمال اإلنسان للعمل على إيجاد توصيف موحد للقضايا المتعلقاة باالجرائم الدولياة كجريماة العادوان إلاى جا
حضاار اللقاااء .علااى تاادريب القضاااة والعاااملين فااي وزارة العاادل والمحاااكم وتااأهيلهم فااي جوانااب القااانون الاادولي

تب الفناي القاضي أحمد الجرافي وكيل وزارة العدل لقطاع التوثيق والمحاكم والقاضي خالد البغدادي رئي  المك
.إلنسانالمدير التنفيذي للمركز اليمني لحقوق االخاشبإسماعيل عبدهللا / بوزارة العدل  كما حضره األستاذ

وكيلة قطاع المرأة بوزارة الشباب تتفقد دورات التهيئة للمدار  الصيفية

رات تفقدت وكيلة قطاع المارأة باوزارة الشاباب والرياضاة  هنااء العلاوي    ساير عملياة التهيئاة لمادار  الادو
.الصيفية لقسم الفتيات في مديريات السبعين  التحرير وصنعاء القديمة بأمانة العاصمة

دربات واستمعت العلوي ومعها مديرة االعالم بوزارة الشباب  أحالم عبد الكافي   من المشاركات إلى شرح المت

رة عن احتياجات العمال وأهاداف الادورة التعريفياة بمهاام العاامالت للوصاول لبنااء كاادر تعليماي واعاي وضارو

العادوان االرتقاء بمستوى وعي الطالبات والطاالب و بنااء جيال متسالح بالثقافاة القرآنياة والتصادي لمخططاات
.الرامي استهداف الهوية اإليمانية

ماا و أكدت وكيلة قطاع المرأة حارن الاوزارة علاى دعام الادورات وتأهيال الشاباب والفتياات وتنمياة القادرات ب
.يسهم في االرتقاء والتطوير والنهو  في مختلف المجاالت

ية للعاام وأشارت إلى أن الزيارات تهدف لإلعداد والتحضير المسابق ووضاع الترتيباات لبارامج الادورات الصايف

ة إزاء الجاري والمضي نحو بناء القدرات وتمكين الفتيات والشباب من ممارسة أنشطتهم رغم الظروف الراهنا
.العدوان والحصار

واقباالهن فاطمة القاسامي  بتفاعال المادربات فيما أشادت مسؤولة المدار  الصيفية بمديرية صنعاء القديمة

مان لاللتحاق بدورات التهيئاة وحرصاهن علاى صاقل مهااراتهن فاي الميادان باالساتفادة والتازود بماا هاو جدياد
.مناهج وبرامج وأنشطة لهذا العام

التاي بدورها أشارت مدربة مدرسة االخاالن الصايفية بمديرياة السابعين  بثيناة المتوكال  إلاى أهمياة الادورات

ة وكذا واألطروحات المقدمة من قبل مديرات المدار  الصيفياألراءتستوعب المناهج المختلفة واالستفادة من 
.مدربات األنشطة

مادنياً بيانهم نسااء وأطفاال وتادمير 713آالف و4استشهاد وإصابة : بتعزمكتب حقوق اإلنسان 

منشأة724

ات الواقعاة أطلق مكتب حقوق اإلنسان في محافظة تعز تقريره العام بشأن الوضع اإلنسااني والجارائم واالنتهاكا
.من قبل تحالف العدوان األمريكي السعودي اإلماراتي  خالل سبع سنوات

سابب علاى نسخة منه  أن العادوان ت( سبأ)وأوضح مكتب حقوق اإلنسان في تقرير  تلقت وكالة األنباء اليمنية 

ماادنياً  بياانهم نساااء وأطفااال  فضااالً عاان تاادمير 713ماادى ساابع ساانوات فااي استشااهاد وإصااابة أربعااة آالف و
.للممتلكات العامة والخاصة واإلضرار باألعيان المدنية

رجاالً  فيماا 351امارأة  وألاف و358طفاًلً  486مدنياً  بينهم 195وأشار إلى أن عدد الشهداء بلغ ألفين و
.رجالً 783امرأة وألف و263طفاًل  و472مدنياً بينهم 518أُصيب ألفان و

المتضاررة وتسبب تحالف العدوان في تدمير البنية التحتية لمحافظة تعاز  حياث بلغات عادد المنشامت المادمرة و

محطة ومولد كهربائي 38خزاناً وشبكة مياه  ومطار وميناءان و64طريقاً وجسراً و558منشأة  منها 724

ر أن استهداف العدوان القطاعات االجتماعية في المحافظاة  ذكار التقرياوبخصون.اتصالشبكة ومحطة 62و

952ألفااا و124منشااأة عامااة وممتلكااات خاصااة  منهااا 313ألفااا و125العاادوان تساابب فااي تاادمير وتضاارر 

مستشفى ومرفقاً 48منشمت جامعية و10مركزا ومدرسة تعليمية و164مساجد وُدور عبادة و108منزالً  و
.صحياً وست مؤسسات إعالمية

لمحافظاة  التقرير إلى أن عدد المنشمت االقتصادية والحيوية المدّمرة والمتضاررة  نتيجاة العادوان علاى اولفت 
129وسوقا ومخزن أغذية 557منشأة حكومية و679منشأة  موزعة على ألفين و727بلغ أربعة آالف و
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129ساوقا ومخازن أغذياة و557منشأة حكومية و679منشأة  موزعة على ألفين و727أربعة آالف وبلغ 
.شاحنات غذائية وناقالت وقود

منشااأة 40موقعاااً أثرياااً و22محطااة وقااود و54وساايلة نقاال و828تساابب تحااالف العاادوان فااي تاادمير كمااا 
.قارب صيد63مزرعة دجا  وموا  و49حقالً زراعياً و232منشأة رياضية و16مصنعاً  و58سياحية  و

  االنتهاكات معتبراً تل.. ودعا التقرير إلى التدخل إليقاف جرائم وانتهاكات العدوان ومرتزقته على محافظة تعز 
.يااةجاارائم حاارب لاان تسااقط بالتقااادم  وتسااتوجب المساااءلة الجنائيااة لمرتكبيهااا أمااام المحاااكم المحليااة والدول

تحاالف وحّمل التقرير المجتمع الدولي واألمم المتحدة المسؤولية األخالقية إزاء الصمت تجاه جرائم وانتهاكاات
.العدوان بحق أبناء محافظة تعز  منذ سبع سنوات

والطفولةصالح بن حبتور يشيد بالدور التنسيقي للمجل  األعلى لألمومة 

لى لألمومة أشاد رئي  الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور بالدور التنسيقي المهم ألمانة المجل  األع
.والطفولة تجاه مختلف الجوانب المتصلة بهاتين الشريحتين

ة وأشار رئي  الوزراء خالل لقائه  أمين عام المجل  األعلاى لألموماة والطفولاة أخاالق الشاامي  إلاى الوظيفا

دوار المهمة المناطاة بهاذا اإلطاار المؤسساي ومساؤوليته فاي التعبيار عان قضاايا األموماة والطفولاة وتنسايق أ

ة مختلف الجهات المعنية وذات العالقة تجاههما وجوانب الرعاية والدعم الموجهة لمعالجاة مشااكلهما األساساي
.خالل الفترة الراهنة

يع التي وتم التطرق إلى االجتماع المقبل للمجل  برئاسة رئي  الوزراء رئي  المجل  األعلى  وأبرز المواض
.لسيتضمنها جدول أعماله ومنها خطة االستجابة الموحدة لمواجهة سوء التغذية في أوساط األمهات واألطفا

ة ووجه رئي  الوزراء  أمين عام مجل  األمومة والطفولة  باإلعداد الجيد لالجتماع المقبل مع إعاداد وصاياغ

لمعنية وذات مشاريع القرارات الخاصة بالمواضيع التي سيتم عرضها ومناقشتها بالتنسيق مع مختلف الجهات ا
.الصلة

.حضر اللقاء األمين العام المساعد لمجل  الوزراء للشؤون السياسية والعالقات الدولية يحيى الهادي

متدربة284سلسلة من برامج التمكين االقتصادي للنساء لـاختتام 

لعاادوان تلعااب المشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة دوراً كبيااراً فااي تنميااة االقتصاااد الساايما فااي ظاال اسااتمرار ا

زياز والحصار المفرو  على البلد  وذل  من خاالل دورهاا الرئيساي فاي محارباة الفقار والحاد مان البطالاة وتع
.طموحااااااااات الفئااااااااات الفقياااااااارة لتمكياااااااانهم ماااااااان مواجهااااااااة االوضاااااااااع االقتصااااااااادية الصااااااااعبة

ميز في التدريب ويعتبر مركز نماء لألعمال والتنمية أحد المراكز اليمنية المتخصصة وبيٍت للخبرة يضم فريق مت

مشااريع واالستشارات ويمتلا  أكاديمياة مهنياة تعناى بالتادريب والتأهيال وتطاوير القادرات واعطااء تماويالت لل
.الصغيرة باليمن

يسااعى المركااز وأكاديميااة نماااء للتموياال األصااغر فااي هااذا الصاادد إلااى تحقيااق الرؤيااة والرسااالة واألهاادافكمااا 

و  باأداء االستراتيجية لبناء مؤسسة وطنية ودولية رائدة في مجاال التادريب وبنااء القادرات والتنمياة  والنها

يئاات المتدربين سواًء كان ذل  على المستوى الفردي أو علاى مساتوى الشاركات والمؤسساات والاوزارات واله
.والخاصةالحكومية 

االكثاار ذات الصاعيد اختتماات أكاديمياة نماااء للتمويال األصااغر عادد مان باارامج التمكاين االقتصااادي للنسااءوفاي 

حساين سابل احتياجاً للتدريب على األشغال اليدوية و المنتجات الحرفية التي تمكنهن من االعتماد على الذات وت
.صغيرةالعي  من خالل إنشاء و إدارة مشاريع 

يين فاي مقار استطاعت األكاديمية من تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المتزامنة  خالل الشهرين الماضحيث 

متدربااةً ماان مختلااف 284األكاديميااة و بالمعهااد التقنااي لتاادريب وتأهياال الماارأة   تمكناات ماان خاللهااا إكساااب 
:مااااااااااااااااديريات األمانااااااااااااااااة  مهااااااااااااااااارات مهنيااااااااااااااااة وحرفيااااااااااااااااة فااااااااااااااااي مجاااااااااااااااااالت

.متدربة119مجال الخياطة والتفصيل الفترة شهرين   استفادت منها 
.متدربة41منها استفاتالحلويات والمعجنات الفترة شهرين   
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.متدربة69الحاسوب الفترة شهرين   استفادت منها مجال 
.متدربات8التجميل الفترة شهرين   استفادت منها مجال 

متدربات6الغذائي الفترة شهرين   استفادت منها التصنيع 

.متدربة41األولية والتمري  الفترة شهرين   استفادت منها اإلسعافات 
ن واوضااح رئااي  أكاديميااة نماااء للتموياال األصااغر محمااد علااي الفااّران   أن باارامج التاادريب المهنااي والتمكااي

دالً مان االقتصادي للنساء هو الخيار األفضل لنقلهن من مرحلاة االحتياا  إلاى اإلنتاا  واالعتمااد علاى الاذات  با
.الخيرانتظارهن للمساعدات النقدية والعينية التي تقدمها لهن المنظمات وفاعلوا 

رة الفّاران اهمياة هاذه البارامج إلكسااب المتادربات مهاارات انتاجياة تسااعدهن علاى تكاوين مشااريع صاغيوأكد 

يراً إلاى أن مشا.. وخلق فرن عمل مستدامة تسهم في تحسين سبل العي  والحياة الكريمة للمجتمعات الفقيارة

تدريبياة هذه المخرجات تعد المرحلة األولى تضم مختلف المجاالت  فيما يجري حاليااً تنفياذ عادد مان البارامج ال
.المرأةالمماثلة في التخصصات التي تلبي احتياجات 

مهنياة الفّران بإباداعات وإنتاجاات المشااركات فاي الادورات القصايرة فاي مختلاف المجااالت الحرفياة والوأشاد 

لسااوق  والتااي أباارزت قاادراتهن علااى التجديااد واالبتكااار فااي مشاااريعهن اإلنتاجيااة والقاادرة علااى المنافسااة فااي ا
.والمساهمة في تحقيق نهضة تنموية شاملة

ياة على ضرورة االستمرار في صقل وتطاوير مهااراتهن المهنياة للمسااهمة فاي خدماة التنمياة المجتمعوحثهن 

من المنتجات وتطوير قدراتهن اإلنتاجية في مختلف المجاالت لتعزيز توجهات الدولة في تحقيق االكتفاء الذاتي
.وخاصة في ظل استمرار العدوان والحصار

دماة أو النامياة أن المشروعات الصغيرة واألصغر تعتبر العصب الرئيسي القتصاديات الدول المتقالجدير بالذكر 

وذل  من خالل قدرتها العالية على توفير فرن عمل للعمالة المااهرة وغيار المااهرة  وحاجتهاا إلاى رأ  ماال 

سابة المخااطرة منخف  نسبياً لبدء النشاط  ومساهمتها في تحسين اإلنتاجية وتوليد وزيادة الدخل وانخفاا  ن
.فيها مقارنة بالشركات الكبرى

فقراً صنعاء تدشن توزيع مساعدات اإلغاثة اإلسالمية لألشد 

االغاثاة دشن فرع المجل  األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية في محافظة صنعاء  بالتعااون ماع منظماة
.االسالمية توزيع السالل الغذائية الرمضانية للنازحين واألسر االشد فقراً في خم  مديريات

450ووأوضح مدير فرع المجل  االعلى بالمحافظة عبدالمعين الشريف  أن المساعدات تستهدف أربعة آالف

نوهاا وسانحان  مضابيانأسرة من النازحين واالشد فقرا في مديريات بناي حشاي  وهمادان وبناي مطار وبناي 
.بدعم االغاثة االسالمية في توزيع هذه المساعدات اإلنسانية

مان ودعا كافة شركاء العمل اإلنساني ورجال المال واألعمال إلاى تلما  احتياجاات األسار الفقيارة والمتضاررة
.العدوان   بما يسهم في تعزيز روابط اإلخاء والتكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع

خفياف وأكد الشريف  حرن المجل  علاى تقاديم كافاة التساهيالت إلنجااح األعماال اإلنساانية التاي تساهم فاي ت
.معاناة األسر المتضررة في المجتمع

باليمنأشهر 3ألف شخن خالل 30نزوح : المفوضية السامية لألمم المتحدة

أشاهر 3ألف شخن  خالل نحو 30أعلنت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  االثنين  نزوح 
.باليمن
ألف يمني من ديارهم خاالل مطلاع 30فر ما يقرب من “: تويترعبر حسابها على تغريدةالمفوضية في وقالت 

.”2022العام الجاري 
.”(2015منذ عام )ماليين شخن نزحوا منذ بداية الحرب 4.3هذا العدد من النازحين يضاف إلى “: وأضافت

لاول السالم واالستقرار الدائم في اليمن سيمكنها وشركائها مان العمال علاى إيجااد ح“وشددت المنظمة على أن 
.  وفق المصدر ذاته”دائمة
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ملياار 126ألف شخن  وكبدت اقتصااد الايمن خساائر 377  أودت الحرب بحياة 2021يُذكر أن حتى نهاية 

ملياون نسامة  يعتمادون علاى 30دوالر  وفق االمم المتحدة  بينما بات معظم سكان البالد  البالغ عاددهم نحاو 
.المساعدات  في إحدى أسوأ األزمات اإلنسانية بالعالم

رمضانماليين اليمنيين ال يملكون ما يكفي من الطعام في 

أزم أعلنت األمم المتحدة  أن ماليين اليمنيين ال يملكون ماا يكفاي مان الطعاام فاي شاهر رمضاان المباار   ماع تا
.”الخيالتتجاوز “األوضاع المعيشية  وأكدت أن احتياجات البالد 

مالياين فاي رمضاان هاذا العاام “تاويترعبار تغريادةمكتب األمم المتحادة لتنسايق الشاؤون اإلنساانية فاي وقال 

فاصايل   ودعا المانحين إلاى التبارع مان أجال اليمنياين  دون ت”النا  في اليمن لي  لديهم ما يكفي من الطعام
.أخرى
رساالة   وذلا  فاي”هائلاة تتجااوز الخياال“  أفادت اللجنة الدولية للصليب األحمر  بأن احتياجات الايمن واألحد

.رمضانلليمنيين بمناسبة شهر 
مليون يمني باتوا 25.5  أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة لألمم المتحدة  أن أكثر من واألسبوع الماضي

.ساااااانوات7يعيشااااااون تحاااااات خااااااط الفقاااااار  جااااااراء تااااااداعيات الحاااااارب المسااااااتمرة منااااااذ أكثاااااار ماااااان 
أشاهر فاي 3ألاف أسارة نازحاة خاالل نحاو 40وكشفت األمم المتحدة  الثالثاء  أنهاا قادمت مسااعدات مالياة لاـ

.اليمن
ازحين فاي أن العديد من النتويترالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  عبر حسابها على وذكرت 

اليمن يعتمدون على مساعدتها النقدية  لشراء الطعام واألدوية ودفع إيجار المساكن وشراء المالب 

للمرضىمن الحاجة الفعلية % 0.1الطبية تمثل الرحالت:العليااللجنة الطبية 

رحلة ضمن آلية الهدنة تمثل واحد بأالف من 16أكد رئي  اللجنة الطبية العليا الدكتور مطهر الدروي  أن الـ 

.الحاجة الفعلية للمرضى المسجلين ضمن كشوفات اللجنة الطبية العليا
% 50وقال الدكتور مطهر الدروي  للمسيرة إن االتفاق بين وزارة الصحة والخارجية والنقال علاى تخصاين

.من مقاعد الرحالت ضمن اتفاق الهدنة للمرضى
الفاا  وآالف آخارين 30وأضاف أن المحتاجون للسفر للخار  المدرجون لدى اللجنة الطبية العليا يبلغ تعدادهم 

.مسجلين لدى المراكز الطبية في العاصمة صنعاء والمحافظات
مرضاى ودعا منظمة الصحة العالمية الى إحياء الجسر الطبي واستغالل المناخ اإليجابي للهدنة نظرا لعدم قدرة

.كثر على تحمل نفقات السفر والعال 

المتحدةحكومة اإلنقاذ الوطني توقع اتفاقية حماية األطفال مع األمم 

.وقعت حكومة اإلنقاذ الوطني  الثالثاء   مع األمم المتحدة اتفاقية حول حماية األطفال
حجار  إلاى وخالل مراسم التوقيع أشار مستشار رئي  المجل  األعلى للشؤون الدبلوماسية السفير عباد اإللاه

.أن أطفال اليمن كانوا أكثر شرائح المجتمع تضرراً جراء العدوان والحصار
مدرساة 214طفال  واستهداف ألاف و330وأوضح أن اإلحصائيات تشير إلى مقتل وجرح نحو ثمانية آالف و

.مستشفيات ومراكز صحية410ومركز تعليمي و
2.2مليون طفل بحاجة للمسااعدة اإلنساانية  ويعااني 13وذكر أنه ووفقاً إلحصائيات األمم المتحدة هنا  نحو 

خيم مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية  كما يعااني أكثار مان نصاف ملياون طفال مان ساوء التغذياة الاو

ناب نازوح المهدد للحياة  فضاًل عن آالف األطفال المتأثرين جراء تفشي حاالت اإلسهال الحاد والكوليرا  إلى جا
.أكثر من مليوني طفل

الدرجاتى وأكد السفير حجر  أن قوات الجي  واللجان الشعبية ومنذ بداية العدوان على اليمن تتحرى وبأقص
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اساتهداف باحترام قواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان  بما في ذلا  تجنابااللتزام 
.عسكريةالمدنيين والسيما األطفال واألعيان المدنية وخاصة المدار  والمستشفيات أو استخدامها لألغرا  ال

هاا فاي ولفت إلى أن االنتهاكات المنسوبة إلى الجانب الاوطني فاي تقاارير أماين عاام األمام المتحادة تتركاز أماكن

ة منطقة صراع محدودة داخل اليمن وهي التي تتواجاد فيهاا العدياد مان الجماعاات المسالحة المتطرفاة والمعاديا

أن والتااي ال تتااورع عاان ارتكاااب انتهاكااات عدياادة يصااعب علااى الراصااد والمراقااب تحديااد مصاادرها  فضاااًل عاان

لمادن الجي  واللجان الشعبية ال يمتلكاون الطياران الحرباي المتطاور الاذي لاه القادرة علاى شان الغاارات علاى ا
.واألحياء السكنية

ة التي تحارم كما أكد السفير حجر  أن الشعب اليمني وجيشه ولجانه الشعبية متمسكون بالقيم اإلسالمية السمح
.وتجرم اإلساءة أو اإلضرار باألطفال ناهي  عن التسبب في قتلهم أو إصابتهم

  بتوقياع غريساليمن جانبه  أشاد المنسق المقيم ومنساق الشاؤون اإلنساانية لألمام المتحادة فاي الايمن  ديفياد 
.معتبراً ذل  خطوة في االتجاه الصحيح نحو حماية أطفال اليمن.. السلطات في صنعاء على خطة العمل

لحماياة   توقياع خطاة العمال بالمرحلاة الفارقاة والهاماةدواميالفيما وصف ممثل اليونيساف فاي الايمن  فيلياب 

مال لخطاة معبارا عان التطلاع للتنفياذ الكا.. األطفال في اليمن الذين تضاررت حيااتهم بشاكل مارّوع جاراء النازاع
.العمل ومواصلة العمل مع جميع األطراف لحماية وسالمة األطفال في اليمن

رجينياا من جانبها  أشادت الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة المعنية باألطفاال والنزاعاات المسالحة  في
.غامبا  التي شاركت في مراسم التوقيع افتراضياً  بتوقيع خطة العمل

ياة إلاى داع.. وأشارت إلى أن السالم هو أفضل وسيلة لمنع ارتكاب االنتهاكات الجسيمة ضد األطفاال فاي الايمن
.اغتنام فرصة الهدنة الحالية إلدرا  حماية الطفل في مفاوضات السالم الجارية

عدنحمى الضن  تحصد أرواح األطفال في 

.توفي عدد من المواطنين بينهم أطفال خالل ين الماضيين في عدن بمر  منتشر في المدينة
  فاي وذكرت مصادر طبية بالمدينة أن وفاة عدد من الماواطنين بيانهم أطفاال بسابب تفشاي مار  حماى الضان

.  دون ذكر عدد الوفياتكريترمنطقة 
تشااار وأرجعاات المصااادر تفشااي الماار  بساابب طفااح مياااه الصاارف الصااحي فااي مختلااف األحياااء السااكنية  وان

.البعو  والحشرات  وتراكم القمامة
.ل  ويحصد الكثير من األطفاكريترولفتت المصادر إلى أن مر  حمى الضن  اصبح مستوطن بمنطقة 

الوديعةهيئة النقل تدين اإلجراءات التعسفية بحق مئات اليمنيين بينهم نساء وأطفال عالقين في منفذ

الوديعة البري استنكرت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري  ما يتعر  له المسافرين من ابتزاز في ميناء
.السعوديةالحدودي مع 

نااء  الهيئة في بياان صاادر عنهاا   إلاى أن ماا يقاوم باه المرتزقاة مان ابتازاز للمساافرين وإغاالق للميوأشارت 

ة انتهااا  لحقااوق المااواطنين الااذين يعااانون ماان عاادوان يتنااافى مااع األعااراف والمواثيااق واالتفاقيااات الدولياا
.واإلنسانية
لتعسفية التي أن مئات اليمنيين بينهم نساء وأطفال عالقين منذ أيام في ميناء الوديعة  نتيجة اإلجراءات اوأكدت 

.تفرضاااااااااها السااااااااالطات الساااااااااعودية ومرتزقتهاااااااااا األمااااااااار الاااااااااذي فااااااااااقم مااااااااان معانااااااااااة المساااااااااافرين
ن على إدارة ولفت البيان  إلى أن قرار إيقاف الرحالت البرية إلى السعودية غير مبرر  ودليل على فشل القائمي

.الميناء
ا الهيئااة العامااة لتنظاايم شااؤون النقاال البااري  العاادوان السااعودي ومرتزقتااه المسااؤولية الكاملااة عاان مااوحملاات 

ر  لحل مشكلة يتعر  له المسافرين والمعتمرين اليمنيين في ميناء الوديعة البري وطالبت األمم المتحدة بالتح
.مساعدتهمالمسافرين في ميناء الوديعة وإنقاذ حياة األطفال والنساء الذين اطلقوا نداءات استغاثة ومناشدات ل

باألمانةوفاة توأم سيامي بعد والدته بساعة في مستشفى السبعين 



.توفي توأم سيامي  بعد ساعة من والدته في مستشفى السبعين لألمومة والطفولة بأمانة العاصمة
فريق الطبي وأوضحت استشارية النساء والوالدة الدكتورة منيرة الفايق رئي  الفريق الذي أجرى العملية أن ال

ياميا نجح في إجراء عملية والدة قيصرية المرأة في العقد الرابع من عمرها من محافظة مأرب  أنجبت توأما س
.برأسين منفصلين وجسد واحد

ت مبيناة أن األم كانا.. وأشارت إلى أن التوأماان توفياا نظارا لحالتهماا الحرجاة  فاي حاين أن حالاة األم مساتقرة
.تعرف أنها تحمل توأما من اإلناث لكنها لم تعرف أنه سيامي

مبينة أن .. ركةولفتت الدكتورة الفايق  إلى أن التوأم السيامي ولد برأسين وقلبين وعمودين فقريين ورئة مشت
.األم سبق وأن أنجبت توأما توفيا بسبب الوالدة المبكرة في الشهر السابع

ى جهده من جانبها أشادت مديرة عام المستشفى الدكتورة ماجدة الخطيب بجهود الفريق الطبي الذي بذل قصار

تشافى موضاحة أن والدة التاوأم السايامي تعتبار الحالاة األولاى فاي العاام الجااري بالمس.. إلنقاذ التاوأم السايامي
.والثالثة منذ العام المنصرم

70باوالدة طبيعياة و75توأماا مانهم  145وأشارت إلى أن مستشفى السبعين شهد خالل العام الماضي والدة 
.بوالدة قيصرية من بينهم توأمان سياميان

الغذائيماليين صومالي يواجهون ما هو أسوأ من انعدام األمن 6: األمم المتحدة 

ماليين صومالي أزمة أو ما هاو أساوأ مان انعادام األمان الغاذائي  فيماا ال 6رجحت األمم المتحدة مواجهة نحو 
.يزال اليمن يرزح تحت حصار جائر تسبب في حدوث مأساة انسانية

ماليااين 6حااوالي “المتحاادث باسام األمااين العااام لألمام المتحاادة فاي مااؤتمر صاحفي ان دوجاريا وقاال سااتيفان 

ل شخن في الصومال من المرجح أن يواجهوا أزمة أو ما هو أسوأ من انعدام األمن الغذائي في الفترة من أبري
.”إلى يونيو من هذا العام

و إذا حتى يوني” الصومال اآلن يواجه خطر المجاعة في ست مناطق“وحذر المتحدث في مؤتمر صحفي من أن 

ي احتجبت األمطار في موسمها مان أبريال إلاى يونياو  كماا هاو متوقاع  وإذا اساتمرت أساعار الماواد الغذائياة فا
 ً .االرتفاع  وإذا لم يتم توسيع نطاق المساعدة اإلنسانية للوصول إلى السكان األكثر ضعفا

ملياون شاخن 4.9تضارر ماا يقادر بنحاو “  حيث ”الجفاف يزداد سوًء في جميع أنحاء البالد“وأشار إلى أن 

ذ ألف نازح داخلياً  وازداد انعدام األمن الغذائي الحاد بشكل كبيار منا719في جميع أنحاء الصومال  من بينهم 
.”بداية العام

ماا يصال نفوق الماشية وتفشي األمرا  منتشر على نطاق واسع  فاي حاين أن“أن دوجاري وكشف ستيفان 

وجوبااا أقاال ماان شااابيليماان مصااادر المياااه فااي الاابالد باادأت تجااف ومسااتويات المياااه فااي نهااري % 80إلااى 
.”المستويات التاريخية

  والوصول إن انعدام األمن والصراعات والتوترات السياسية التي لم يتم حلها ال تزال تعطل سبل العي“: وتابع
.”إلى األسواق وتزيد من النزوح

ذية  بماا يجب زيادة المساعدات اإلنسانية لمنع انعدام األمن الغذائي الشديد وسوء التغ“وأكد المتحدث على أنه 
.”في ذل  خطر المجاعة

سنوات5طفالً ضحايا المواد المتفجرة في العراق خالل 519أكثر من : منظمة اليونيسف

بياناً ذكرت فيه أن أكثر  (UNMAS)أصدرت منظمة اليونيسف ودائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام

جاراء طفالً قتلوا أو تعرضوا لإلعاقة والتشويه على مدى السنوات الخم  الماضاية فاي العاراق مان519من 
.المتفجرةالمواد 
لمتعلقاة ذل  في  العالمي للتوعية بشأن األلغام  حياث دعات اليونيساف ودائارة األمام المتحادة لإلجاراءات ايأتي 

.المتفجرةباأللغام إلى عراق خاٍل من المواد 
طفاالً قتلاوا أو تعرضاوا لإلعاقاة والتشاويه علاى مادى السانوات الخما  519أكثار مان “البيان  فاان وبحسب 

.”الماضية في العراق من جراء المواد المتفجرة
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إفريقيامنظمة إغاثة دولية تحذر من أزمة غذاء غير مسبوقة في غرب  11

حذرت وكاالت إغاثة دولية  من أن دول غرب إفريقيا ستواجه أسوأ أزمة غذاء  مدفوعة بالصراعات والجفاف
.هنا   وأخيرا تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية

منظمااة إغاثااة دوليااة بيانااا مشااتركا  تحااذر فيااه ماان حاادوث أزمااة غااذاء غياار مساابوقة فااي غاارب 11وأصاادرت 
.إفريقيا  بسبب الصراعات الداخلية والتغير المناخي  عمقتها الحرب في أوكرانيا

30ست دول من المنطقة تساتورد ماا باين “  إلى أن ”الفاو“منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وأشارت 
.”في المئة من قمحها من روسيا وأوكرانيا50إلى 

.قةمن أن حرب أوكرانيا تخاطر أيضا بإعادة توجيه األموال  التي تزداد الحاجة إليها  بعيدا عن المنطوحذرت 
مليوناا 38مليون شخن يعانون الجوع في المنطقة  وقد يرتفع هذا العادد إلاى 27البيان  إن هنا  نحو وقال 

.تاريخيفي المئة عن العام الماضي  وهو ارتفاع 40بحلول يونيو  بزيادة 
39بنسابة 2022-2021لشبكة الوقاية من أزمات الغذاء في غرب إفريقيا  انخف  إنتا  الحبوب في ووفقا 

.ماليفي المئة في 15في المئة على أسا  سنوي في النيجر  و
علااى بسابب الهجاوم الروساي“إلاى ذلا   ارتفعات أساعار الماواد الغذائياة العالمياة وتعطلات التجاارة وباإلضاافة 

.الشبكة  كما قالت ”أوكرانيا
ي أيضا شبكة الوقاية من أزمات الغذاء  إلى أن إغالق الحدود بسبب فيرو  كورونا كان له تأثير سلبوأشارت 

.على بلدان إفريقيا

يةاسيرة فلسطينية في سجون االحتالل يتعرضن لالنتهاكات 31:شؤون األسرىهيئة 

اسايرة ( 31)أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين  االثنين أن سلطات االحتالل  ال زالت تحتجز في سجونها 
.يةكات فلسطينية مغيبات بقرار من إدارة السجون  وحكومة االحتالل عن العالم الخارجي  ويتعرضن لالنتها

قضاء جنين  /عاماً  من بلدة السيلة الحارثية( 50)هذا الصدد أوضحت الهيئة أن االسيرة عطاف جرادات وفي 
.مازالت موقوفة في معتقل الدامون27/12/2021والمعتقلة منذ تاريخ 

الدم  عمر  ومنتصر  وغيث  وتعاني من ارتفاع ضغط في:كبيرة  وام لثالثة اسرى وهم إمرأةجردات االسيرة 
.صعبةومن عدم انتظام في دقات القلب نتيجة ما تعرضت له من ظروف اعتقال 

ثة  وهدم انه تم اعتقالها بعد اعتقال أبنائها الثال” :عن االسيرة جرادات ( حنان الخطيب)محامية الهيئة ونقلت 

وباادون منزلهااا  وتعرضاات للتحقيااق قاااٍ  فااي الجلمااة  وظااروف الزنااازين مقرفااة وساايئة للغايااة  فهااي ضاايقة 
.تماماشبابي   رمادية اللون  ذات جدران خشنة   فيها ضوء خافت أصفر اللون  مزعج للنظر  تشبه القبر

قلاي النقل عن طريق رحلة من العاذاب والمعانااة حياث تعبات كثيارا وأرهقات أثنااء ن” : األسيرة جراداتوتقول 

للمحكمااة  عاادا عاان غاارف االنتظااار بالمحكمااة الغياار مريحااة  والتااي تشاابه الزنااازين  وتضاايف  ان ماان أصااعب

هاا  وتام المشاهد التي مرت علي هو تواجد ابني فلذة كبادي فاي الزنزاناة المقابلاة للزنزاناة التاي كنات أتواجاد ب
.يتهرؤمن رؤيته والحديث معه  وأغلقوا نافذة الزنزانة حتى ال أتمكن من النحشونمنعي من ما يسمى وحدة 

عامااً تقباع فاي ساجن ( 22)السياق ذاته  ذكرت الهيئة بأن االسيرة مل  سليمان من بيات صافافا القاد   وفي 
.من باب العامود بالقد 9/2/2016الدامون حيث اعتقلت بتاريخ 

در بحقهاا الهيئة بأن محكمة االحتالل في القد  وبعد تأجيل محاكمتها األسايرة ساليمان مارات كثيارة صاوبينت 

سنوات  وذل  بعد توجيه تهمة طعن جندي إسارائيلي فاي منطقاة بااب( 10)حكماً قاسياً وتعسفياً بالسجن لمدة 

سانوات حتاى اآلن فاي ظاروف ( 6) العامود بمدينة القاد  المحتلاة  وإصاابته بجاراح متوساطة  أمضات منهاا 
.قاسية
م بأنه رغم ظروف اعتقال مل  وهي طفلاة صاغيرة إال أن ذلا  لام يمنعهاا مان أن تكاون عزيمتهاا قوياة ولايذكر 

ادة  تسااتلم لظلاام السااجان  حيااث تقاادمت المتحانااات الثانويااة العامااة داخاال السااجن ونجحاات وحصاالت علااى الشااه
.وتكمل تعليمها الجامعي وهي بالمعتقل

وصااا صااعبة للغايااة خصاعتقاليااةاالساايرات يعشاان ظااروف ” : المحاميااة علااى لسااان االساايرة سااليمان ونقلاات 
بشرى الطويل وفاطمة   شروق دويات  شروق البدن: األسيرات اللواتي تم معاقبتهن مؤخراً وهن 
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.شهرومكاتيب لمدة كنتينةحيث تم معاقبتهن منع زيارة أهل لمدة شهر ومنع   عليان
تحقيااق الهيئااة بااأن ساالطات االحااتالل تسااتمر فااي انتهااا  حقااوق األساايرات الفلسااطينيات فااي مراكااز الوبيناات 

.أساااااااااااايرة( 31)والتوقيااااااااااااف  دون مراعاااااااااااااة أعمااااااااااااارهن  وبلااااااااااااغ عاااااااااااادد األساااااااااااايرات 
ً 34)أما االسيرة فدوى حمااده  سانوات  تتعار  ( 10)مان بلادة صاور بااهر والمحكوماة بالساجن لمادة ( عاماا

  و خالل لمعاملة ال انسانية من قبل إدارة السجن  حيث تخر  الى الزيارة والفورة وهي مقيدة اليدين والقدمين
.خروجها لزيارة سقطت ارضاً بسبب القيود وأصيبت بكسر في ساقها

طفالً  الفلسطينيمعتقالً في يوم الطفل 160شهيداً خالل عام و87

طفااالً فلسااطينياً 78كشااف تقرياار حااديث لنااادي األسااير الفلسااطيني بمناساابة يااوم الطفاال الفلسااطيني أن نحااو 
.12دون الـ17دون الثامنة و26استشهدوا خالل العام الماضي  منهم 

فاي 2020في المائاة عان العاام 140طفل بزيادة 1300وبحسب التقرير اعتقلت قوات االحتالل ما يزيد عن 

ه فااي ظااروف مأساااوية وحكاام علااى الكثياار ماانهم بالسااجن لساانوات أو بالمؤبااد ليقضااي معظمهاام طفولتااه وشااباب
.منهم خلف القضبان160طفل ما يزال 200المعتقالت كما اُعتقل منذ مطلع العام الجاري أكثر من 
حتى نهاية الشهر الماضي 2015آالف طفل منذ العام 9وأوضح النادي في تقريره أن االحتالل اعتقل أكثر من 

من بينهم أطفال 2000ألف طفل منذ اندالع انتفاضة األقصى في أكتوبر عام 19وطالت االعتقاالت أيضا نحو 
.سنوات10بعمر أقل من 

بلاادات ولفاات النااادي إلااى أن اعتقااال األطفااال سياسااة ثابتااة ينتهجهااا االحااتالل وتتركااز عمليااات اعتقااالهم فااي ال

ن نسابة مبيناا أ.. والمناطق القريبة من المستوطنات المقامة على أراضي بلداتهم وكذل  في المخيمات والقاد 
.االعتقاالت األكبر التي تطول األطفال هي في القد 

م لشاكل أو وأفاد تقرير نادي األسير بأن اإلحصاءات والشاهادات الموثقاة لألطفاال المعتقلاين تشاير إلاى تعرضاه

ين المنافيااة للقااوانالممنهجااةأكثاار ماان أشااكال التعااذيب الجساادي والنفسااي عباار جملااة ماان األدوات واألساااليب 
.واألعراف الدولية واالتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل

الثانيةألف طفل منذ االنتفاضة 19االحتالل اعتقل : تقرير فلسطيني

ل فلسطيني منذ كشف تقرير فلسطيني    ان سلطات االحتالل اإلسرائيلية اعتقلت أكثر من تسعة آالف طفلة وطف
.  وحتى نهاية مار  الماضي2015العام 

طيني الاذي عان التقريار الصاادر عان ناادي األساير  بمناسابة ياوم الطفال الفلسا( فلسطين أون الين)ونقلت قناة 

والادامون عاوفرقاصارا يحتجازهم االحاتالل فاي ساجون 160يصادف الخام  من إبريل من كل عام  أن نحاو 
.ومجدو

عاماا  مناذ 18ألاف طفال  أقال مان عمار 19وبين نادي األسير الفلساطيني أن سالطات االحاتالل اعتقلات نحاو 
.  من بينهم أطفال بعمر أقل من عشر سنوات2000اندالع انتفاضة األقصى في سبتمبر عام 

تقاالهم فاي وتشكل سياسة اعتقال األطفال إحادى السياساات الثابتاة التاي ينتهجهاا االحاتالل  وتتركاز عملياات اع

ا تام البلدات والمناطق القريبة من المستوطنات المقامة على أراضي بلداتهم  وكذل  المخيمات والقاد   وإن ما

القاد  مقارنة نسبة اعتقاالت األطفال بين المحافظات  يتضاح أن الجازء األكبار مان المعتقلاين األطفاال هام مان
.المحتلة

تعرضاوا وتشير اإلحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين األطفاال  إلاى أن غالبياة األطفاال الاذين تام اعتقاالهم

افيااة المنالممنهجااةلشااكل أو أكثاار ماان أشااكال التّعااذيب الجساادي والنّفسااي  عباار جملااة ماان األدوات واألساااليب 
.للقوانين  واألعراف الدولية  واالتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل

التعاذيب  ويعمد االحتالل إلى اعتقال األطفال من منازلهم ليال ويز  بهم في السجون  ويعرضهم ألبشع أساليب
.حكاما عاليةفتنزع االعترافات منهم بالقوة  ويعرضون على المحاكم العسكرية اإلسرائيلية التي تحكم عليهم أ

  وفاي ماؤتمر الطفال الفلساطيني األول  أعلان الارئي  الفلساطيني1995يذكر ان في الخام  مان ابريال عاام 
لسطيني  الفللطفل الراحل ياسر عرفات التزامه باتفاقية حقوق الطفل الدولية  وأعلن الخام  من ابريل يوما 
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.2014ابريل 2وتم المصادقة الرسمية على اتفاقية حقوق الطفل الدولية في 
أطفال بانفجار عبوة ناسفة في مدينة القامشلي3استشهاد فتى وإصابة : سوريا

ي أطفال بجروح جراء انفجاار عباوة ناسافة فاي حاي قادور بيا  بمديناة القامشال3اُستشهد فتًى سورياً وأصيب 
.المرتبطة باالحتالل األمريكي( قسد)القريب للحدود التركية والذي تسيطر عليه ميليشيا 

اُستشاهد وأصايب 15فتى في الـ“إن : عن مصادر محلية من الحي  القول( سانا)ونقلت وكالة األنباء السورية 
.”أطفال بجروح خطيرة تم نقلهم إلى مشافي المدينة3

رية ما يهدد حياة وتُقدم ميليشيا قسد على ذرع األلغام وتفخيخ العبوات بطرق عشوائية لتحصين مواقعها العسك
.المواطنين وأمالكهم واألمال  العامة

رمضاننصف مسلمي بريطانيا يعانون من الغالء في : منظمة االغاثة االسالمية

سالمين فاي تقريار لهاا نشارته وساائل إعاالم بريطانياة  السابت  إن نصاف الم” منظمة االغاثة االسالمية“قالت 

فطاار خاالل الذين يعيشون في المملكة المتحدة  سيكافحون لتوفير ما يكفي من الطعام ألسرهم  لتنااول طعاام اإل
.الغالءشهر رمضان  بسبب 

ر في المملكة أن األزمة تتفاقم بسبب الوضع في أوكرانيا  مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبيوأوضحت 
.ماليا  تؤثر على األسر التي تكافح Covid-19″“المتحدة  وما زالت آثار جائحة كورونا

وعات الخيرية  التي تتخذ من المملكة المتحدة مقارا لهاا  الحكوماة البريطانياة  علاى زياادة مادفوحثت الجمعية 
.اإلعانات في أقرب وقت ممكن  ال سيما وسط معدل التضخم المرتفع

في المئة من األسار البريطانياة المسالمة فاي 50للمجل  االسالمي في بريطانيا فإنه يعي  ما يقدر بنحو وفقا 
.فقر وحرمان
70  بنسبة (NZF)طلبات المساعدة من أحد شركاء المؤسسة الخيرية  وهي مؤسسة الزكاة الوطنيةوارتفعت 

.بالمئة خالل عام مضى
.بمنح للمحتاجين من الزكاة التي تم تحصيلها من المسلمين البريطانيين ”NZF“مؤسسةوتقدمت 
المتحادة العائالت في جميع أنحاء المملكاة“طفيل حسين  مدير اإلغاثة اإلسالمية في المملكة المتحدة  إن وقال 

.”أوكرانيااستعاني نتيجاة لمعادالت التضاخم القياساية  باإلضاافة إلاى ارتفااع أساعار الطاقاة  بسابب الحارب فاي
مليتي وأبلغ عن زيادة ملحوظة في استخدام بنو  الطعام  باإلضافة إلى زيادة طلبات الدعم بالمقارنة مع آخر ع

.إغالق للوباء في بريطانيا
المنظمااة أن العديااد ماان المساالمين تضاارروا بشاادة خااالل الفتاارة الماضااية  ال ساايما األساار ذات الاادخل وأكاادت 

انوا المنخف   والمشردون  وأولئا  الاذين يعاانون مان العناف المنزلاي  وطاالبو اللجاوء  والالجئاون  الاذين كا
.يكافحون بالفعل إلطعام أنفسهم

أسابيع6نزوح أكثر من ثلثي أطفال أوكرانيا خالل : منظمة األمم المتحدة للطفولة

ل وإصاابة   عن نزوح أكثر من ثلثي األطفال األوكرانيين ومقتا”يونيسف“أعلنت منظمة األمم المتحدة للطفولة 
.الروسيآخرين منذ بدء الغزو 371
دائم لألمم ذل  في جلسة مجل  األمن الدولي التي انعقدت بطلب من ألبانيا والواليات المتحدة  في المقر الجاء 

.”بأوكرانياصون السالم واألمن “المتحدة في نيويور   حول 
تحققت “: ة  في كلمته خالل الجلسفونتينمدير برامج الطوارئ بمنظمة األمم المتحدة للطفولة مانويل حيث قال 

طفالً آخارين  وقاد ناتج كثيار منهاا عان 229طفالً وإصابة 142المفوضية السامية لحقوق اإلنسان  من مقتل 
.”بالسكانتبادل إطالق النار أو استخدام أسلحة متفجرة في مناطق مأهولة 

  (حدداً لم يقدم رقماً م)أسابيع فقط  نزح ما يقرب من ثلثي األطفال االوكرانيين 6في غضون “: أضاففونتين
.”األحيانمنازلهم ومدارسهم وأسرهم في كثير من : لقد أجبروا على تر  كل شيء وراءهم

بااً مليون طفال يُقادر أنهام بقاوا فاي مناازلهم  قاد يكاون نصافهم تقري3.2من بين “: تابع المسؤول األمميفيما 
.”معرضاً لخطر عدم الحصول على ما يكفي من الغذاء
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االتجاار مخاطر العناف واالساتغالل الجنساي واإلسااءة و“القلق الشديد بشأن ” يونيسف”بـأعرب المسؤول كما 
.”الذي يتعر  له األطفال والنساء خالل رحلة الفرار إلى بر األمان في البلدان المجاورة

منعناا األعماال أما داخل أوكرانيا  فما زلنا نواجه ظروف تشغيل صعبة للغاية  حيث ت“: قائالً فونتينأردف فيما 

ق العدائية المساتمرة مان الوصاول إلاى أولئا  الاذين هام فاي أماّ  الحاجاة إلاى مسااعداتنا فاي العدياد مان منااط
.”البالد

بة من عدة روسيا قد أطلقت قبل نحو شهر ونصف  عملية عسكرية في أوكرانيا  تبعتها ردود فعل غاضوكانت 

كو  دول بالعالم  وهو األمر الذي دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فار  عقوباات مختلفاة علاى موسا
.والرياضيةشملت قطاعات متعددة  منها الدبلوماسية والمالية 

لاى كياناات ذل  في الوقت الذي تشترط فيه روسيا إلنهاء العملية  تخلي أوكرانيا عن أي خطاط لالنضامام إيأتي 
.”ي سيادتهاتدخالً ف“  والتزام الحياد التام  وهو ما تعتبره كييف ”الناتو“عسكرية  بينها حلف شمال األطلسي 

باالغ في حين لقي اآلالف مصرعهم في الحرب التاي أدت حتاى اآلن إلاى نازوح أكثار مان رباع ساكان أوكرانياا ال
.ملياااااون فاااااروا إلاااااى الخاااااار   نصااااافهم مااااان األطفاااااال3.8ملياااااون نسااااامة  مااااانهم نحاااااو 44عاااااددهم 

سانوات  علاى خلفياة ضام روسايا شابه جزيارة القارم 8كانت العالقات بين كييف وموسكو قد توترت مناذ نحاو 
.”دونبا “األوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية  ودعمها االنفصاليين الموالين لها في 

قمعيصياغة القوانين في السعودية تتم في ظل مناخ : ووت رايت هيومن

تم في ظل الدولية لحقوق اإلنسان  إن صياغة القوانين في السعودية ت” ووت رايت هيومن” قالت منظمة 
.مناخ قمعي ال يوحي بالثقة

تطاورت وأبرزت المنظمة في تقرير لها  المخاوف مان أن تُقاننّن الحكوماة الساعودية الممارساات المسايئة التاي
.على مدى عقود طويلة بغياب قانون عقوبات مكتوب في المملكة

.وق اإلنسانوقالت إن على السعودية ضمان أن يتماشى قانون العقوبات المقبل بالكامل مع المعايير الدولية لحق
قانن قاانون وأكدت المنظمة أنه سيكون من المهم تحديد جميع األحكام التي تُجّرم السلو  بوضوح  وينبغي أال يُ 

لتعبير وتكوين العقوبات االتهامات التعسفية الحالية لتكون جرائم واسعة النطاق وشاملة تُجّرم الحق في حرية ا
.الجمعيات والتجمع  من بين حقوق أخرى

ع وشددت أن على السعودية أيضاا أن تنتهاز هاذه الفرصاة إللغااء عقوباة اإلعادام تماماا  وإنهااء قمعهاا للمجتما

هااود الماادني المسااتقل واألصااوات الناقاادة حتااى يتمكنااوا ماان تقااديم وجهااات نظاار مسااتقلة لزيااادة فاارن نجاااح ج
.اإلصالح

دالاة فاي حتاى يكاون نظاام الع“: ووتا رايات هياومنوقال مايكل بَْيج  نائب مديرة قسام الشارق األوساط فاي 

فاي ظلاه السعودية منصفا ومستقال وفعاال  فهو بحاجة ماسة إلاى تغييار جاذري  لكان المنااخ القمعاي الاذي ياتم
.”صياغة القوانين الجديدة ال يوحي بالثقة

ي ذلا  مارارا االنتهاكاات المتفشاية فاي نظاام العدالاة الجنائياة الساعودي  بماا فاووتا رايت هيومنوانتقدت 

فتاارات االحتجاااز الطويلااة دون تهمااة أو محاكمااة  والحرمااان ماان المساااعدة القانونيااة  واعتماااد المحاااكم علااى 
.االعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأسا  وحيد لإلدانة

حقوقيين   بناء على عمليات التوثيق السابقة التي أجرتها وبالتشاور مع نشطاءووت رايت هيومنوحددت 

ر كاي يفاي سعوديين في الخار   خمسة إصالحات رئيسية ينبغي إدراجها في قاانون العقوباات المكتاوب المنتظا
.بالمعايير الدولية

اركة جهود اإلصالح في الساعودية ال يمكان أن تانجح دون مشااورة عاماة  حياث يمكان للناا  مشا“: وقال بَْيج

ريم من الضاروري أن تتجناب اإلصاالحات القادماة ترسايخ التميياز الحاالي وتجا. آرائهم دون خوف من االعتقال
”الحريات

نيالصهيوإعدام الفلسطينية غادة سباتين جريمة تجسد مدى إرهاب العدو : اإلسالميالجهاد 

ً 47)استنكرت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين  جريمة إعدام المواطنة غادة إبراهيم سباتين  من  (عاما
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أن حوسااان غاارب مدينااة بياات لحاام  وتركهااا تناازف بعااد إصااابتها  لفتاارة طويلااة قباال استشااهادها  مؤكاادةقريااة 
ل .الجريمة تجسيد واضح لإلرهاب ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزَّ

لمواطنين وأكدت الحركة في بيان لها  األحد  أن االحتالل بجريمته هذه  قد تمادى كثيراً في عدوانه واستهدافه ل

ع واإلرهاابي وخاصة النساء  حيث أثبت أنه يفتقد ألدنى المعايير اإلنسانية واألخالقية  وكشف عن وجهاه البشا
.في إطالق النار واإلعدام المباشر في وضح النهار

فعياال وشاددت الجهاااد اإلساالمي علااى ضاارورة وحادة أبناااء الشااعب الفلساطيني كافااة بقااواه الفاعلاة والعاملااة  لت
.الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة االحتالل والتصدي له بكل قوة وبسالة

لت الحركة االحتالل وقادته المجرمين المسؤولية كاملةً عن تداعيات هذه الجريمة النكراء  لن يصمت التي“وحمَّ

العادو أمام بشاعتها مجاهدو شعبنا وأبطاله الذين يسطرون بدمهم أروع مالحم النصر والكبرياء في عمق كيان
.بحسب ما ذكر بيان الجهاد اإلسالمي” المسخ

اً وتشجيعاً إن الصمت الدولي واإلقليمي على هذه الجريمة النكراء  يعتبر غطاًء واضحاً وفاضح: وأضاف البيان
.”لقوات اإلرهاب الصهيوني لإلمعان في مواصلة استهداف المدنيين في الطرقات والمدن والمخيمات

تاه  بواساع رحميتغمادهاوقدمت الحركة التعازي والمواساة من عائلة وأسرة الشهيدة  سائلة هللا عاز وجال أن 
.وأن يرزقهم شفاعتها يوم القيامة  وأن يكون دمها لعنة على االحتالل المجرم
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البوم الصور
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التوصيات 
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حديدةالمطالبة بتطبيق اتفاق استكهولم الذي ينن على وقف كل االعمال القتالية في محافظة ال.

ون حمايااة الماادنيين ماان النساااء واألطفااال ومنااع اسااتهداف التجمعااات السااكانية حسااب نصااون القااان

.الدولي اإلنساني

نهاا إ طالق تحقياق محاياد فاي الوقاائع التاي وثقتهاا منظماة انتصااف لحقاوق المارأة والطفال وناتج ع

.سقوط مدنيين من النساء واألطفال

فاي وقف أي صفقات أسلحة محتملة لكل من السعودية واالمارات إلمكانياة اساتخدامها ضاد المادنيين

.اليمن

واالغتصااب التضامن وتقديم المساعدة القانونية والحماية للنساء والفتياات اللاواتي يتعرضان للعناف

.في المناطق المحتلة

شر مظلومية اليمن ولفت األنظار للوضع االقتصادي المتهال  بسبب العدوان 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: الموقع اإللكتروني
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