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8االثنين: 

«الميثاق» تنشر أحدث تقرير إحصائي  لجرائم العدوان السعودي على اليمن  
عبرت منظمات  مدنية  يمنية عن أسفها لصمت المجتمع الدولي إزاء تعنت العدوان السعودي وإصراره على  

استمرار العدوان وقتل وتشريد وحصار الشعب اليمني وتدمير  منشآته ومقدراته ومضاعفة معاناته اليومية 
جراء العدوان والحصار .

وقال الناشط المدني احمد غيالن إن المنظمات اليمنية تشعر بخيبة أمل إزاء التراخي الذي تبديه المنظمة الدولية األكبر 
( منظمة األمم المتحدة ) وهي تتابع الكارثة اإلنسانية في اليمن وتتعامل معها ببرود يكاد المتابعون له أن يعتبروه تواطؤًا 
مشينًا مع العدوان السعودي الذي خرق كل التشريعات الدولية ، وقتل األطفال ودمر المنشآت المدنية ومعالم  التراث 

اإلنساني وحاصر الشعب اليمني بكامل مكوناته واستهدف كل وسائل الحياة فيه.
وأوضح غيالن في تصريح خاص لــ الميثاق أن العدوان السعودي قد ارتكب في اليمن أبشع الجرائم ضد االنسانية وتجاوز 
كل األعراف والقيم والمواثيق ، وأن السكوت عنه وصمة عار في جبين اإلنسانية كلها ، بل ويجعل من المنظمة الدولية 

األكبر عبارة عن مطية تحلل الجرائم وتمنح المجرمين األغطية السياسية واالعالمية والدعم اللوجستي .
ودعا غيالن أحرار العالم من منظمات ومؤسسات وأفراد إلى االنتصار للقوانين والقيم والتشريعات العالمية وإنقاذ 
إنسانية اإلنسان من المتاجرة التي تمارسها األمم المتحدة باالنتفاضة ضد المؤسسة التي أصبحت أكثر انحيازًا للمجرمين 

والقتلة ، مؤكدًا أن األرقام واالحصائيات الكارثية لما خلفه العدوان السعودي على اليمن تكفي ألن ينتفض العالم كله ضد 
هذا العدوان الذي يتجاوز كل مفاهيم اإلرهاب واإلجرام ، ويستخدم أخطر األسلحة ويرتكب أبشع جرائم اإلبادة والتدمير 

بال أية مشروعية .
على مدار ٨٥ يوما من العدوان السعودي على اليمن حصد القصف الجوي والصاروخي للعدوان بالتضامن مع الجماعات 
االرهابية  التي تمولها السعودية في اليمن  ٤١٣١  روحًا يمنية بريئة  من المدنيين  بينهم ٦١٢ طفًال وطفلة دون 
ف القصف الجوي والصاروخي للعدوان والمواجهات مع الجماعات ٧١١٢ جريحا بينهم 

َّ
الخامسة عشرة و٢٨٥ امرأة ، وخل

١١٦٧ طفًال وطفلة و ٩٠٢ امرأة 
وبحسب أحدث تقرير إحصائي لمؤسسة  بيت الحرية " فريدوم هاوس "  و٨ مؤسسات مدنية أخرى فإن الغارات الجوية 
للعدوان والمواجهات مع الجماعات المسلحة على األرض طالت أضرارها ٨٦٩ تجمعًا سكانيا في ١٩ محافظة من المحافظات 
اليمنية البالغة ٢٢ محافظة ، وتضررت منها كليا وجزئيا ٧٩٣٣ منزًال ، كما تسببت في  تدمير ١١٦٤ منشأة مدنية 

ومرفق خدمي ، وشرد ما يقارب الــ ٢١٠ آالف أسرة .
الميثاق حصلت على نسخة من التقرير االحصائي تنشر تفاصيله فيما يلي : 

الوضع االنساني في اليمن
أوال : التجمعات السكانية :- 

بلغ إجمالي التجمعًات السكانية المدنية التي طالها القصف الجوي والصاروخي 
والبحري والبري  ٨٦٩ تجمعًا سكانيًا ، منها  ٦٦٠  تعرضت للقصف الجوي 
والصاروخي والبحري من قبل قوات التحالف ، و ١٦٤  تجمعا سكانيا شهدت 
اشتباكات بين الجماعات المسلحة وقوات الجيش واألمن ، و  ٦٧  تجمعًا 
سكانيا طالها قصف قوات التحالف وشهدت اشتباكات بين قوات الجيش 

واألمن والجماعات المسلحة موزعة على المحافظات كالتالي :
أمانة العاصمة  ١٦٥  تجمعًا سكانيا ( ١٦١جميعها طالها القصف الجوي 

والصاروخي و ٤ تجمعات شهدت تفجير سيارات مفخخة )
محافظة صنعاء  ٤٣  تجمعًا سكانيًا جميعها طالها القصف الجوي 

والصاروخي
محافظة الضالع  ٢٣  
١٤ منها  تــجــمــعــًا (
طالها القصف الجوي و 
٧ شهدت مواجهات 
ــــن  ـــيـــن قـــــــوات األم ب
والجيش والجماعات 
٢  منها  لمسلحة و ا
ـــقـــصـــف  طـــــالـــــهـــــا ال
وشــهــدت اشتباكات 

مسلحة أيضًا )
ــعــز    مــــحــــافــــظــــة ت
٨٢  تجمعًا  ( ٤١  
منها طــالــهــا القصف 
الجوي و ٢٤ شهدت 
مواجهات بين قوات 
ــــش واألمــــــــن  ــــجــــي ال
والجماعات المسلحة  
ــهــا  ١٧ مـــنـــهـــا طــال
ـــقـــصـــف وشـــهـــدت  ال

اشتباكات مسلحة أيضًا ) 
محافظة الحديدة  ٤٥  تجمعًا سكانيا جميعها طالها القصف الجوي 

والصاروخي
محافظة لحج ١٢  تجمعًا (٥ منها طالها القصف الجوي و ٣ شهدت 
مواجهات بين قوات األمن والجيش والجماعات المسلحة ٤ منها طالها القصف 

وشهدت اشتباكات مسلحة أيضًا )
محافظة حجة  ٣١  تجمعًا + مخيم الجئين  تابع لألمم المتحدة + السجن 

المركزي في مديرية عبس  جميعها طاله قصف جوي وبري وصاروخي 
محافظة المحويت  ٤  تجمعات سكانية جميعها طالها القصف الجوي 

والصاروخي
محافظة صعدة   ١٧٢  تجمعًا سكانيا جميعها طالها القصف الجوي 

والصاروخي والبري 
محافظة شبوة  ٢٦ تجمعًا (١١ منها طالها القصف الجوي و ١٠ شهدت 
مواجهات بين قوات األمن والجيش والجماعات المسلحة و ٥ منها طالها 

القصف وشهدت اشتباكات مسلحة أيضًا )
محافظة ذمار ١٤   تجمعات ( ١٣ منها طالها القصف الجوي و ١ شهد 

مواجهات بين قوات األمن والجيش والجماعات المسلحة)
محافظة إب  ٢٥   تجمعًا سكانيا جميعها طالها القصف الجوي والصاروخي
محافظة مأرب ٢٤ تجمعا (٩  منها طالها القصف الجوي 
١٢ شهدت مواجهات بين قوات األمن والجيش والجماعات 
المسلحة و ٣ منها طالها القصف وشهدت اشتباكات مسلحة 

أيضًا) 
محافظة الــجــوف  ١٧ تجمعًا سكانيا ( ٩ طالها القصف 
الــجــوي والــصــاروخــي و٥  شــهــدت مــواجــهــات بين الجيش 
واألمن والجماعات المسلحة و ٣ منها طالها القصف وشهدت 

اشتباكات مسلحة أيضًا ) 
محافظة عمران ١٦ تجمعًا سكانيا جميعها طالها القصف 

الجوي والصاروخي
محافظة أبين ٣٠ تجمعًا (١٢ منها طالها قصف جوي و 
١٥ شهدت اشتباكات بين الجماعات المسلحة وقوات الجيش 
واألمــن و ٣ منها طالها القصف وشهدت اشتباكات مسلحة 

أيضًا)
محافظة البيضاء ١٩ تجمعًا ( ٧ منها طالها قصف جوي 
و١٠ شهدت اشتباكات بين الجماعات المسلحة وقوات الجيش 
واألمــن و ٢ منها طالها القصف وشهدت اشتباكات مسلحة 

أيضًا)
محافظة عدن ١٠٥ تجمعا (٣٩ منها طالها قصف جوي 
و ٤٢ شهدت اشتباكات بين 
الــجــيــش واألمــــن والــجــمــاعــات 
المسلحة و ٢٤ منها طالها 
القصف وشــهــدت اشتباكات 

مسلحة أيضًا )
مــحــافــظــة حــضــرمــوت ١٦ 
تجمعات ( ٣  تعرضت للقصف 
و ١٣ شهدت اشتباكات بين 
ــوات  الــجــمــاعــات المسلحة وق

الجيش واألمن ) 
ثانيًا : المنازل  التي 
تهدمت وتضررت :-

المنازل / المساكن التي طالها 
القصف أو تضررت منه  كليًا أو 

جزئيًا  ٧٩٣٣ منزال 
منها  ١٧١ منزًال / مسكنًا تم 
تدميرها على ساكنيها ، وهي 
مــوزعــة فــي المحافظات 

على النحو التالي :- 

أمانة العاصمة  ١٩٨٥   منزًال  
محافظة صنعاء ٣٣٨ منزًال
محافظة الضالع  ٧٦  منزًال

محافظة تعز  ١١٢٨  منزًال
محافظة الحديدة  ٤٦٩  منزًال

محافظة لحج   ٧٧  منزًال
محافظة حجة  ٢٢٥  منزال + مخيم تابع لألمم المتحدة بكامله + السجن 

المركزي في مديرية عبس
محافظة المحويت  ١٩  منزًال

محافظة صعدة   ١٣٧٧  منزًال
محافظة شبوة   ١١٩  منزًال
محافظة ذمار  ١٣١  منزًال

محافظة إب   ١٣٥ منزًال
محافظة مأرب  ٩١ منزًال 
محافظة الجوف ٨٨ منزال 

محافظة عمران  ١٠٢  منزال 
محافظة أبين  ٢٧٣ منزال 
محافظة البيضاء ٩١  منزال

محافظة عدن ١٠٨٦ منزال 
محافظة حضرموت ١٢٣ منزال

ثالثا : المنشآت والممتلكات المدنية
بلغ إجمالي المنشآت والممتلكات المدنية ذات الطابع الخدمي 
التي طالها القصف أو تضررت منه  ١١٦٤ منشأة مدنية ومرفق 

خدمي :- 
محطات تحويلية ومحطات توليد الكهرباء ٢٤ 

محطات تعبئة غاز منزلي ٦
محطات وقود ٤٣

قاطرات نقل وقود ٤٨ 
قاطرات نقل قمح ودقيق وأغذية ٦١  

قاطرات نقل محملة بالحديد ٧
مدارس ومعاهد وكليات ومؤسسات تعليمية ٢١٥ - منها 

ثالث مدارس تم قصفها والطالب يدرسون فيها
مساجد  ٤٦ 

مستشفيات ومستوصفات ووحدات ومرافق صحية  ٧١
موانئ بحرية تجارية حيوية  ٥ 

موانئ صيد ٥
مطارات  مدنية  ٥ ( ٤ منها طالها القصف الجوي و١ شهد 

ــيــن الــجــيــش  مـــواجـــهـــات ب
واألمن والجماعات المسلحة 

- مطار المكال ) 
مصانع عامة وخاصة  ٤١
مخازن مواد غذائية  ٨٣ 

صوامع غالل ٤
أسواق شعبية  ١٢٦  

مـــؤســـســـات إعـــالمـــيـــة ( 
قنوات - إذاعــات محلية - 

ُصحف )   ١٥ 
جــــــســــــور وطــــــرقــــــات  

وساحات عامة  ٧١ 
مراكز دفاع مدني ٩ 
مرافق أمنية  ٨٤  

طائرات مدنية  ١٤ 
مزارع دواجن  ١٨

محطات وأبـــراج ومراكز 
اتصاالت ٩٥

أنـــــديـــــة ريـــاضـــيـــة  

ومرافق شبابية ٢٨ 
مناطق وقرى وحصون تاريخية  ١٧

حدائق ومنتزهات  ٢٣
رابعًا : الضحايا " القتلى " من المدنيين : 

بلغ إجمالي القتلى  من المدنيين ٤١٣١  قتيًال 
بينهم ٦١٢   طفال وطفلة دون الخامسة عشرة  و ٢٨٥  امرأة  .

خامسًا : الضحايا " الجرحى والمصابون "  من المدنيين: 
بلغ إجمالي الجرحى والمصابين المدنيين ٧١١٢ جريحًا ٦٠٩ منهم في 
حالة حرجة ، بينهم ١١٦٧  طفال وطفلة دون الخامسة عشرة وقرابة ٩٠٢ 

امرأة  .  
سادسًا : النزوح االضطراري

بـــــــحـــــــســـــــب 
ـــيـــات  اإلحـــصـــائ
األولية اضطرت 
ــيــن  ٢٠٠   مــا ب
إلــى  ٢١٠  ألف 
ــلــنــزوح  أســـــرة ل
ــمــســاكــن  مـــن ال
واألحياء والقرى 
ــتــي  ــــمــــدن ال وال
طــالــهــا القصف 
ــــصــــاروخــــي  وال
شــــهــــدت  و  أ
ــــات  ــــاك ــــب اشــــت
مــــســــلــــحــــة أو 
تضررت منه أو 
تلقت تهديدات 
باستهداف تلك 

األحياء .

منظمات تستنكر صمت األمم المتحدة
وتطالب بانتفاضة عالمية تنتصر لإلنسان 

٤١٣١  شهيدًا من المدنيين بينهم  ٦١٢  
طفال وطفلة  و ٢٨٥  امرأة

٧١١٢ جريحًا بينهم ١١٦٧ طفال 
وطفلة وقرابة  ٩٠٢ امرأة  

غيالن : العدوان السعودي ارتكب أبشع الجرائم ضد االنسانية وتجاوز كل األعراف والقيم والمواثيق
 تم تدميرها على ساكنيها 

ً
قصف ٨٦٩ تجمعًا سكانيًا وهدم ٧٩٣٣منزال منها ١٧١ منزال

 ٢٠٠  ألف أسرة  اضطرت للنزوح من المساكن واألحياء والقرى والمدن المستهدفة
تدمير ١١٦٤ منشأة مدنية ومرفق خدمي ومؤسسة عامة وخاصة

تشريد ٢١٠ آالف أسرة من المناطق التي استهدفها القصف 


