
وفي هذا الصدد حصلت «الميثاق» على أحدث 
تقرير احصائي لمؤسسة "فريدوم هاوس 
يمن" حول الوضع  اإلنساني في اليمن، ننشر 

تفاصيله فيما يلي : 
: التجمعات السكانية:

ً
أوال

بلغ إجــمــالــي التجمعات السكانية 
المدنية التي طالها القصف الجوي 
والصاروخي والبحري والبري ٧٨٦ 
تجمعًا سكانيًا، منها ٥٨٩ تعرضت 
ـــجـــوي والـــصـــاروخـــي  لــلــقــصــف ال
والبحري من قبل قوات التحالف 
بقيادة السعودية، و١٣٥ تجمعًا 
سكانيًا شهدت اشتباكات بين 
الــجــمــاعــات المسلحة وقــوات 
ــن، و٦٢ تجمعًا  الجيش واألم
سكانيًا طالها قصف قــوات 
التحالف وشهدت اشتباكات 
ـــوات الــجــيــش واألمـــن  بــيــن ق
والجماعات المسلحة موزعة 

على المحافظات كالتالي:
أمانة العاصمة ١٥٩ تجمعًا 
ــيــًا جــمــيــعــهــا طــالــهــا  ســكــان

القصف الجوي والصاروخي 
محافظة صنعاء ٤١ تجمعًا 
سكانيًا جميعها طالها القصف 

الجوي والصاروخي.
محافظة الضالع ٢٠  تجمعًا 
(١٣ منها طالها القصف الجوي 
و٧ شــهــدت مــواجــهــات بين 
قوات األمن والجيش والجماعات 

المسلحة).
محافظة تــعــز  ٦٨ تجمعًا 
(٣٩ منها طالها القصف الجوي 
و٢٤ شهدت مواجهات بين قوات 
الجيش واألمن والجماعات المسلحة 
و٥ منها طالها القصف وشهدت 

اشتباكات مسلحة أيضًا). 
ــدة ٤٢ تجمعًا  ــحــدي مــحــافــظــة ال
سكانيًا جميعها طالها القصف الجوي 

والصاروخي.
 (٤ منها طالها القصف الــجــوي و٣ 

شهدت مواجهات بين قوات األمن والجيش 
والجماعات المسلحة و٤ منها طالها القصف 

وشهدت اشتباكات مسلحة).
محافظة حجة  ٢٥ تجمعًا + مخيم الجئين  

تــابــع لــألمــم المتحدة + السجن الــمــركــزي في 
مديرية عبس. 

محافظة المحويت ٤ تجمعات سكانية جميعها 
طالها القصف الجوي والصاروخي.

الـــقـــصـــف الـــجـــوي محافظة صعدة ١٦٦ تجمعًا سكانيًا جميعها طالها 
والصاروخي.

محافظة شبوة ١٩ تجمعًا (٨ منها طالها القصف الجوي و٩ شهدت 
مواجهات بيت قوات األمن والجيش والجماعات المسلحة و٣ منها طالها 

القصف وشهدت اشتباكات مسلحة).
محافظة ذمــار ١٣ تجمعًا (١٢ منها طالها القصف الجوي و١ شهد 

مواجهات بين قوات األمن والجيش والجماعات المسلحة).
محافظة إب ١٩ تجمعًا سكانيًا جميعها طالها القصف الجوي والصاروخي.
محافظة مأرب ٢١ تجمعًا (٨  منها طالها القصف الجوي، و١١ شهدت 
مواجهات بين قوات األمن والجيش والجماعات المسلحة و٢ منها طالها 

القصف وشهدت اشتباكات مسلحة أيضًا) .
محافظة الجوف ١٠ تجمعات سكانية جميعها طالها القصف الجوي 

والصاروخي.
محافظة عــمــران ١٥ تجمعًا سكانيا جميعها طالها القصف الجوي 

والصاروخي.
محافظة أبين ٢٩ تجمعًا (١٢ منها طالها القصف الجوي و١٥ شهدت 
اشتباكات بين الجماعات المسلحة وقوات الجيش واألمن و٢ منها طالها 

القصف وشهدت اشتباكات مسلحة).
محافظة البيضاء ١٧ تجمعًا (٧ منها طالها القصف الجوي، و١٠ شهدت 

اشـــتـــبـــاكـــات 
بين الجماعات 
الـــمـــســـلـــحـــة وقــــــوات 

الجيش واألمن).
محافظة عــدن ٩١ تجمعًا (٣٩ منها 
طالها القصف الجوي، و٤٢ شهدت اشتباكات بين 
الجيش واألمن والجماعات المسلحة و١٠ منها طالها القصف 

وشهدت اشتباكات مسلحة).
محافظة حضرموت ١٦ تجمعًا (٣ تعرضت للقصف و١٣ شهدت 

اشتباكات بين الجماعات المسلحة وقوات الجيش واألمن).
ثانيًا : المنازل / المساكن التي تهدمت وتضررت:

المنازل / المساكن التي طالها القصف أو تضررت منه  كليًا أو جزئيًا  ٧٧٠٢ 
منزل:

منها  ١٧١ منزًال / مسكنًا تم تدميرها على ساكنيها ، وهــي موزعة 

في المحافظات 
على النحو التالي :- 

أمانة العاصمة ١٩٨١ منزًال  
محافظة صنعاء ٣٣١ منزًال
محافظة الضالع ٧٤ منزًال

محافظة تعز ١١٢٣ منزًال
محافظة الحديدة ٤٦٢ منزًال

محافظة لحج ٧٤ منزًال
محافظة حجة ٢١٧ منزًال + مخيم تابع لألمم المتحدة بكامله + السجن 

المركزي في مديرية عبس
محافظة المحويت  ١٩  منزًال

محافظة صعدة   ١٣٥٩  منزًال
محافظة شبوة   ١١٢  منزًال
محافظة ذمار  ١٢٤  منزًال

محافظة إب   ١٣٢ منزًال
محافظة مأرب  ٨٣ منزًال 

محافظة الجوف ٨٢ منزًال 
محافظة عمران  ٩٦ منزًال
محافظة أبين ٢٦٣ منزًال

محافظة البيضاء ٨٩ منزًال
محافظة عدن ١٠٢٥ منزًال 

محافظة حضرموت ١٢٣ منزًال
ثالثًا: المنشآت والممتلكات 

المدنية
ــشــآت  ــن ــم ـــي ال ـــال بـــلـــغ إجـــم
لمدنية ذات  لممتلكات ا وا
الطابع الخدمي التي طالها 
ــقــصــف أو تـــضـــررت منه   ال
١٠٦٤ مــنــشــأة ومــرفــقــًا 

خدميًا: 
مــــحــــطــــات تــحــويــلــيــة 
ومحطات توليد الكهرباء 

 ٢٣
مــحــطــات تــعــبــئــة غــاز 

منزلي ٦
محطات وقود ٤١

قاطرات نقل وقود ٤٥ 
قاطرات نقل قمح ودقيق 

وأغذية ٥٦  
قــــاطــــرات نــقــل محملة 

بالحديد ٦
مــدارس ومعاهد وكليات 
ومؤسسات تعليمية ١٩٥، 
منها ثالث مدارس تم قصفها 

والطالب يدرسون فيها
مساجد ٤١ 

ومستوصفات  مستشفيات 
ووحدات ومرافق صحية  ٦٣

موانئ بحرية تجارية حيوية ٥ 
موانئ صيد ٥

مطارات مدنية ٥ (٤ منها طالها 
القصف الجوي، و١ شهد مواجهات 
بــيــن الــجــيــش واألمـــــن والــجــمــاعــات 

المسلحة - مطار المكال) 
مصانع عامة وخاصة  ٣٣
مخازن مواد غذائية  ٧٢ 

صوامع غالل ٤
أسواق شعبية  ١١٨  

مؤسسات إعالمية (قنوات - إذاعات محلية- 
ُصحف) ١٥ 

جسور وطرقات وساحات عامة ٦٧ 
مراكز دفاع مدني ٩ 

٨٢  مـــرافـــق أمنية  
طائرات مدنية  ١٣ 

مزارع دواجن  ١٧
محطات وأبراج ومراكز اتصاالت  ٨٣

أندية رياضية ومرافق شبابية ٢٦ 
مناطق وقرى وحصون تاريخية  ١٣

حدائق ومنتزهات  ٢١
رابعًا : الضحايا "القتلى" من المدنيين 

بلغ إجمالي الشهداء من المدنيين ٤٠٢١  شهيدًا.. 
بينهم ٥٧٦ طفًال وطفلة دون الخامسة عشرة  و٢٦١  امرأة.

خامسًا: "الجرحى والمصابون" من المدنيين
بلغ إجمالي الجرحى والمصابين المدنيين ٧٠١٧ جريحًا منهم ٥٥١ في 
حالة حرجة، بينهم ١١٢١  طفًال وطفلة دون الخامسة عشرة وقرابة ٧٨٢ 

امرأة  .  
سادسًا : النزوح االضطراري

ات األولية اضطرت ما بين ١٩٠ إلى  ٢٠٠ ألف أسرة  بحسب اإلحصاء
للنزوح من المساكن واألحياء والقرى والمدن التي طالها القصف والصاروخي 
أو شهدت اشتباكات مسلحة أو تضررت منه أو تلقت تهديدات باستهداف 

تلك األحياء.

احصائية العدد:  
(١٧٦٤)

 8 / يونيو / 2015م  
20 / شعبان / 1436هـ

6االثنين: 

» تنشر أحدث تقرير إحصائي لضحايا العدوان السعودي على اليمن »

فريدوم هاوس يمن : المنظمات اإلنسانية والمؤسسات الحقوقية خذلت الشعب اليمني  

العدوان يقتل ٤٠٢١ مدنيًا بينهم ٥٧٦ طفًال وطفلة و٢٦١ امرأة 

غيالن : العدوان السعودي ارتكب في اليمن 
الجرائم التي تحرمها كل التشريعات 

تدمير ١٠٦٤ منشأة 
مدنية ومرفقًا خدميًا 
ومؤسسة عامة وخاصة

٢٠٠  ألف أسرة اضطرت للنزوح 
من مساكنها بسبب عشوائية 

قصف العدوان

ــرت مؤسســة بيــت الحرية "فريدوم هاوس يمن" عن خيبة أملها من مواقف وأداء المنظمات اإلنســانية والمؤسســات الحقوقيــة  العالمية إزاء جرائم   عبَّ
العدوان السعودي على اليمن التي بلغ ضحاياها ١١٠٣٨ مدنيًا بين شهيد وجريح، بينهم ١٦٩٧ طفًال وطفلة و١٠٤٣ امرأة.

وفي تصريح لــ «الميثاق» قال عضو مجلس أمناء " فريدوم هاوس " احمد غيالن: (نحن وكل الحقوقيين والناشطين في المجال اإلنساني في حالة ذهول وإحباط 
مــن صمــت العديد من المنظمات التي نســمع عنها الكثير من الصراخ في قضايا ومواقف تعد هامشــية مقارنة  بما يجري فــي اليمن من جرائم حرب وإبادة تطال 
المدنيين والمنشآت وكل مقومات الحياة) .. واضاف غيالن في تصريحه: (إن العدوان السعودي اقترف في اليمن كل الجرائم التي حرمتها وجرمتها التشريعات في 
العالم وتدينها كل المواثيق الدولية، من الحصار إلى قتل المدنيين واألطفال والنساء إلى استخدام األسلحة المحرمة دوليًا، إلى استهداف المستشفيات والمدارس 

والكليات ووسائل اإلعالم واالتصال ، إلى تدمير المنشآت وكل مقومات الحياة..
 مؤكدًا أن هذه الجرائم جميعها ضد اإلنســانية وال تســقط بالتقادم أو أنه ســيتم السكوت عنها، بل إن ســكوت وتغاضي المجتمع الدولي عنها جريمة ووصمة 

عار في جبين العالم كله). 

٧٠١٧ جريحًا في صفوف 
المدنيين  بينهم ١١٢١ 
 وطفلة و٧٨٢ امرأة

ً
طفال

صواريخ العدوان هدمت 
٧٧٠٢ منزل منها ١٧١ 

ُدّمرت على ساكنيها


