
اليمنيون، الرجال والنساء واألطفال.
في حين تسليم المساعدات اإلنسانية مستمر 
في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة 
في شبه الجزيرة العربية، والحركة اإلنسانية 
الدولية إلى هذه المناطق هي صعبة وخطيرة 
للغاية. وهذا يشمل مواقع في محافظة حضرموت، 
ولكن أيضًا في عدن حيث يسود انعدام األمن الحاد 
لتواجد الحركات اإلرهابية فيها، باإلضافة إلى البيئة 
الخطرة بالفعل، حيث أطراف النزاع تساهم في 

الحد من وصول المساعدات اإلنسانية.
وذكر أن على أطــراف النزاع 
ـــة فــــي ســيــر  ـــرعـــاي واجــــــب ال
العمليات العسكرية لحماية 
ــان،  جميع المدنيين واألعــي
بــمــا فــي ذلـــك عــمــال الــمــرافــق 

اإلنسانية والرعاية الصحية.
ــى األطـــــراف  ــجــب عــل كــمــا ي
ذاتها عدم استخدام األسلحة 
المتفجرة في المناطق المأهولة 
بالسكان، ألنها تسبب ضــررًا 
غير مقبول عــن طريق قتل 
أعـــداد كبيرة مــن المدنيين، 
ــمــنــازل وتــعــرقــل،  وتــدمــيــر ال
بشدة، الخدمات الحيوية على 
المدى القريب والبعيد، وتترك 
ــحــرب من  هــــا مخلفات ال وراء

المتفجرات.
وقــــال: يــجــب أن تستكمل 

المساعدة اإلنسانية إلنعاش االقتصاد وتدفق 
البضائع التجارية التي تشتد الحاجة إليها والتي قد 
أعيقت، بشدة، جراء الصراع الدائر ونظرًا لالعتماد 
الكبير لليمن على استيراد المواد الغذائية والوقود 
ويجب أن تكون عمليات التفتيش حاسمة وفقًا 
لقرار مجلس األمن ٢٢١٦، وأن ال تؤثر سلبًا على 
تدفق السفن التجارية في اليمن من العناصر 
األساسية لضمان وصولها إلى المدنيين اليمنيين 

للبقاء على قيد الحياة.
هذا وكان هناك ٢١٫٢ مليون شخص بحاجة إلى 
مساعدات إنسانية، أي أن كل أربعة أشخاص من 
أصل خمسة في اليمن يحتاجون إلى مساعدات 
إنــســانــيــة.. هـــذا خــالفــًا عــن تــقــديــم مــســاعــدات 
ضرورية ومنقذة ألرواح ١٣٫٦ مليون شخص 

من المتضررين من النزاع.
وقـــال: "غــالــبــًا مــا تطغى األزمــــات والمشاكل 
المتفّرقة في المنطقة والعالم على حجم محنة 
اليمن، وال ينبغي لنا السماح بأن تتحّول األوضاع في 

اليمن إلى أزمة منسية".
ولفت منّسق الشئون اإلنسانية إلى أن النزاع الذي 
يجري بال هــوادة وتــزايــد الهجمات على البنية 
التحتية األساسية المدنية واالقتصادية أّدى إلى 
انهيار الخدمات االجتماعية األساسية كما أّدى هذا 
ف في الحركة االقتصادية إلى فقدان ماليين 

ّ
التوق

األسر لسبل المعيشة.
ــال: "بعد عشرة أشهر من الــنــزاع والعنف  وق
المتصاعدين لحقت خسائر كبيرة بالمدنيين 
ــســكــان".. مضيفًا: "يــظــل اليمنيون  أنهكت ال
يواجهون أخطارًا تهّدد 
حــيــاتــهــم وكــرامــتــهــم 
ويــنــبــغــي عــلــى األطــــراف 
ــــى مــســتــوى  أن تـــرقـــى إل
الــمــســئــولــيــات وفــقــًا لما 
يمليه الــقــانــون اإلنساني 
الدولي، فحتى الحرب لها 

حدود".
ـــى أن المجتمع  ــفــت إل ول
ــي قــــّدم فـــي يناير  ــســان اإلن
الماضي الحصص الغذائية 
لنحو  لمنتظمة  ا لشهرية  ا
٢٫٦ مــلــيــون شــخــص، كما 
 إلى أكثر 

ً
ر المياه مباشرة

ّ
وف

من ٣٤ ألف شخص، وتوفير 
 المياه 

ّ
الوقود لمحطات ضخ

التي تخدم أكثر من ثالثة 
مــاليــيــن شــخــص، ووصــلــت 

الخدمات الصحية إلى أكثر من ١٠٢ ألف شخص.
 المنّسق اإلنساني الجهات المانحة على 

ّ
وحــث

مواصلة دعم الشعب اليمني وتقديم مساهمات 
أخرى سريعة من األموال الالزمة لتنفيذ األنشطة 
الضرورية إلنقاذ األرواح وحماية المدنيين في 

اليمن.

تقارير العدد:  
(١٨٠٣)
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أبشع ٢٠ جريمة ارتكبها العدوان السعودي 
كشــفت منظمات حقوقية وإنســانية محلية عن إحصاءات بأكثر من ٣٠٠ مجزرة وحشية مروعة ارتكبها  

طيران العدوان السعودي األمريكي بحق المدنيين في اليمن خالل عام كامل من العدوان .
وأوضحت التقارير أن تلك المجازر طالت عشرات األسر اليمنية بأكملها كما طالت سكان قرى ريفية ومجمعات 

وأسواق شعبية في مختلف المحافظات .
وكدليل فقط على بشــاعة العدوان الهمجي والبربري بحق المدنيين في اليمن نورد رصدا بـ٢٠ مجزرة وحشــية 

من تلك المجازر الـ ٣٠٠ التي نفذها طيران العدوان وبحسب التاريخ و والمكان وعدد الضحايا كالتالي : -

١٥ مارس ٢٠١٦م
استشهاد ١١٧ مدنيًا بينهم ٢٥ طفًال وإصابة 
أكثر مــن ٢٠ آخــريــن  فــي غـــارات نفذها طيران 
ــعــدوان على ســوق شعبي فــي مــديــريــة مستبأ  ال

محافظة حجة .

١ مارس ٢٠١٦م
استشهاد ١٠وجرح نحو ٢٠ مواطنًا في مجزرة 
نفذها طيران العدوان بحق المدنيين في منطقة 

الحيمة بمحافظة صنعاء.

٢٨ فبراير ٢٠١٦م
استشهاد نحو ٤١ مواطنًا بينهم ٩ أطفال وإصابة 
العشرات في مجزرة نفذها طيران العدوان بحق 
المدنيين في سوق خلقة في مديرية نهم محافظة 

صنعاء .

٢١ فبراير ٢٠١٦م
استشهد ٣٠ مواطنا وأصيب آخرون، في مجزرة 
ارتكبها طيران الــعــدوان  في استهدافه لمنازل 
المدنيين فــي قرية غــافــرة بمديرية  ، الظاهر 

محافظة صعدة .

٣٠ يناير ٢٠١٦م
استشهاد ١٣ مواطنًا بينهم نساء وأطفال في 
مجزرة نفذها طيران باستهدافه منازل المواطنين 

في قرية المغسل في مديرية حيدان صعدة.

٢٦ يناير ٢٠١٦م
استشهاد ٨ أفــراد من أســرة واحــدة في مجزرة 
لطيران العدوان بحق أسرة القاضي يحي ربيد في 

العاصمة صنعاء .

٢١ يناير ٢٠١٦م
استشهاد ١٨ مواطنًا وإصابة العشرات في مجزرة 
وحشية نفذها طيران الــعــدوان بحق العمال في 

منشأة رأس عيسى النفطية بمحافظة الحديدة

٢٠ يناير ٢٠١٦م
استشهاد ١٢ طالبا وطالبة ومعلمتهم في مجزرة 
نفذها طيران العدوان باستهدافه مدرسة لأليتام 

في حارة الحرير بمحافظة تعز

٣١ ديسمبر ٢٠١٥م
استشهاد أسرة كاملة مكونة من ٦ أفراد بينهم ٤ 
أطفال في مجزرة لطيران العدوان حيث استهدف 
منزل المواطن/ أحمد حسن المؤيد، في مديرية 

خيران المحّرق محافظة حجة .

١٩ نوفمبر ٢٠١٥م
استشهاد نحو ١٢٠ مدنيًا وجرح العشرات في 
مجزرة نفذها طيران العدوان بحق األهالي في 
مدينة عمال الكهرباء في مدينة المخا بمحافظة 

تعز .

٢٢ أكتوبر ٢٠١٥م
استشهاد وجرح نحو ٢٠٠ من الصيادين اليمنيين 
في مجزرة مروعة نفذها طيران الــعــدوان بحق 

الصياديين في جزيرة عقبان بمحافظة الحديدة.

٨ أكتوبر ٢٠١٥م
استشهاد نحو ٣٠ مدنيًا وجرح أكثر من ٢٠٠ في 
مجزرة مروعة نفذها طيران العدوان بحق المدنيين 
في عرس كان يقام في منطقة سنبان بمحافظة 

ذمار .

٦ سبتمبر٢٠١٥م
استشهاد ٢٧ وجرح ٥٣ مدنيًا في مجزرة نفذها 
طيران العدوان بحق مدنيين في خيمة عزاء في 

بمنطقة القيعة بمفرق اليتمة محافظة الجوف .

٧ سبتمبر ٢٠١٥م
استشهاد ١٨ مدنيًا وإصابة نحو ٤٠ آخرين في 
مجزرة نفذها طيران العدوان بحق المدنيين في 
منطقة الكمب حي الدرم مدينة يريم محافظة اب

٢١ سبتمبر ٢٠١٥م
استشهاد ٢٥ مدنيًا من أسرة واحدة في مجزرة 
مروعة نفذها طيران العدوان بحق أسرة المواطن  

الكوكباني" بمنطقة الحصبة بالعاصمة صنعاء

٢٨ سبتمبر ٢٠١٥م
استشهاد نحو ١٣٠ مدنيًا وجرح آخرين في مجزرة 
مروعة نفذها طيران العدوان بحف المحتفلين بعرس 

في منطقة واحجة مديرية ذباب محافظة تعز .

٣٠ يونيو ٢٠١٥م
استشهاد نحو ٩٢ مدنيًا وجرح نحو ٣٠٠ آخرين 
في مجزرة مروعة نفذها لطيران العدوان بقنابل 
فراغية محرمة على منطقة فج عطان في العاصمة 

صنعاء .

١ أبريل ٢٠١٥م
استشهاد ٣٨ عامًال وجرح  ٨٠ آخرين في مجزرة 
وحشية نفذها طيران العدوان بحق العاملين في 

مصنع يماني لأللبان في محافظة الحديدة .

٣١ مارس ٢٠١٥م
استشهاد نحو ٤٠ نازحًا وإصابة أكثر من ٢٠٠ 
آخــريــن فــي مــجــزرة نفذها طــيــران الــعــدوان بحق 
تجمعات النازحين في مخيم المزرق الواقع في 

مديرية حرض محافظة حجة .

٢٦ مارس ٢٠١٥م
استشهاد ٢٧ مدنيًا بينهم ١٥ طفًال، وإصابة 
أكثر من ٣٠ بجروح في مجزرة وحشية نفذها 
طيران العدوان بحق ٨ آسر كانت تقطن تجمًعا 
ا في حي النور «بني حوات» شرق مطار صنعاء  سكنّيً

الدولي .

جرائـــــم بأرقـــــام مرعبـــــــــــــــــــــــــــــة.. وصمت مجلس األمن!؟

٣٥ ألف ضحايا العــــــــدوان فـــي اليمــن

عمليات تفتيش 
السفن يجب أن 

تكون وفقًا للقرار 
(٢٢١٦) وهناك 

إعاقة لدخول 
البضائع

بعد عام من العدوان 

هيومن رايتس تطالب بحظر بيع األسلحــــــــــــة للســعـــوديـــة

- في ٣٠ أغسطس ، أصابت غارة جوية مصنع مياه الشام في ضواحي عبس 
فقتلت ١٤ عامال، منهم ٣ أطفال، عند نهاية نوبة عملهم الليلية.

قصف االسواق
تناولت المنظمة في تقريرها بعض االسواق التي قصفت من قبل طيران العدوان 

السعودي ومن لك.
- في ١٢ مايو ، استهدفت غارة سوقا في قرية زبيد الشرق فقتلت ٦٠ مدنيا 

على األقل.
- في ٤ يوليو ، استهدفت غارة أخرى سوقا في قرية مثلث عاهم فقتلت ٦٥ 

على األقل.
- في ٥ يوليو أصابت قنابل سوقين في محافظة عمران، شمال صنعاء، فقتلت 

٢٩ مدنيا على األقل.
في ٢٦ أكتوبر ، قصف التحالف مستشفى تابعة لمنظمة "أطباء بال حدود" في 

حيدان في محافظة صعدة ٦ مرات، فأصيب اثنان من المرضى. وبعد ذلك أصابت 
غارات التحالف منشآت تابعة لـ "أطباء بال حدود" مرتين. أصابت غارة جوية 
مستشفى متنقال في ٢ ديسمبر في تعز وتسببت في جرح ٨ أشخاص، منهم 

موظفان في المستشفى، وقتلت مدنيا آخر في مكان قريب. 
- في ٢١ يناير ، أصابت غارة جوية سيارة اسعاف ألطباء بال حدود في صعدة 

فقتلت السائق و٦ أشخاص آخرين، وأصابت العشرات بجروح.
- في ١٠ يناير ، أصابت قذيفة مستشفى تقدم لها منظمة أطباء بال حدود 
مساعدات في صعدة فقتلت ٦ أشخاص وأصابت ٧ آخرين بجروح على األقل، 

معظمهم من الطاقم الطبي والمرضى.
- في ٨ مايو ٢٠١٥م، أعلن العميد الركن أحمد العسيري، المتحدث العسكري 

باسم التحالف، مدينتي صعدة ومران.. أهدافا عسكرية. 
الفشل في التحقيق في االنتهاكات 

الدول المشاركة في النزاع ُملزمة بموجب القانون الدولي بالتحقيق في المزاعم 
ذات المصداقية بحصول جرائم حرب، ومحاسبة المسؤولين عنها. لم تعثر هيومن 
رايتس على ما يثبت فتح التحالف الذي تقوده السعودية تحقيقات جدية في 

انتهاكات قوانين الحرب المزعومة.
في ١٩ أغــســطــس٢٠١٥م، دعــت هيومن رايتس و٢٢ منظمة حقوقية 
وإنسانية أخرى مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان إلنشاء لجنة تقصي حقائق 
دولية مستقلة خالل دورة سبتمبر للتحقيق في المزاعم المتعلقة بانتهاك قوانين 
الحرب من قبل جميع أطراف النزاع. كما دعا المفوض السامي لحقوق اإلنسان الدول 
األعضاء في األمم المتحدة لمساندة إنشاء آلية تحقيق "دولية ومستقلة ومحايدة".
ولكن بدل ذلك بحسب هيومن ووتس فقد أنشأ الرئيس هادي في سبتمبر 
لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان وقوانين الحرب. خالل جلسة 
مجلس حقوق اإلنسان التي تلت ذلك في جنيف، افشلت السعودية ودول عربية 

أخرى الجهود التي  بذلتها هوالندا إلنشاء آلية تحقيق دولية.
وأكدت المنظمة في تقريرها اللجنة الوطنية التابعة لهادي لم تتخذ أي خطوات 
ملموسة إلجراء تحقيقات، ولم تكشف عن أي أساليب أو خطط عمل، بحسب ما قاله 

٣ أشخاص مقربون من اللجنة لـ هيومن رايتس ووتش.

آالف الطلعات الجوية لقوات 
التحالف انتهكت قوانين الحرب

الحصار تسبب في جعل ٨٠٪ من 
اليمنيين بحاجة إلى مساعدة إنسانية

أكثر من ٢٢ منظمة دولية طالبت مجلس األمن 
بتشكيل لجنة تحقيق دولية دون جدوى

مليون يمني١٤

بحاجة إلى مساعدات 
منقذة للحياة

غلقت بسبب تضررها من 
ُ
أ

العدوان العسكري السعودي

مرفق صحي٦٠٠

مليون طفل٢

ُحرموا من االلتحاق 
بالمدارس

مدرسة١٧٠
غير مؤهلة للتعليم

بحاجة إلى مساعدات 
إنسانية

مليون يمني٢١

١٢٠
شهيدًا

٦
شهداء من أسر واحدة

١٢
طالبًا وطالبة

١٨
شهيدًا

٨
شهداء من أسرة واحدة

١٣
شهيدًا

٣٠
شهيدًا

٤١
شهيدًا

١٠
شهداء

١١٧
شهيدًا

٢٠٠
شهيد

٣٠
شهيدًا

٢٧
شهيدًا

١٨
شهيدًا

٢٥
شهيدًا

١٣٠
شهيدًا

٩٢
شهيدًا

٣٨
شهيدًا

٤٠
شهيدًا

٢٧
شهيدًا


