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11االثنين: 

باألرقام والوقائع.. 
األمم المتحدة تخذل الشعب اليمني

< األمــم المتحدة خذلت الشــعب اليمني.. تتاجر بدماء أطفاله.. ومنذ أكثر من عام ومســئولوها يدقون  
األنخاب في لحظات تكون فيه الصواريخ السعودية تشوي أجساد نساء وشيوخ وأطفال اليمن..

خذلــت األمــم المتحدة الشــعب اليمني ألنها تشــارك الســعودية في كل الجرائــم وحرب اإلبادة التي تشــنها 
السعودية في خرق فاضح للمواثيق والعهود الدولية..

ت اصواتهم وهم يســتغيثون طــوال عام ونصف هــذه المنظمة  خذلــت األمــم المتحــدة ٢٧ مليون يمنــي بحَّ
النقاذهم من القنابل العنقودية واألسلحة المحرمة التي يستخدمها ضدهم حكام الرياض..

األمم المتحدة خذلت الشــعب اليمني والضمير اإلنســاني وخرقت المواثيق الدولية.. منذ أن استلم بان كي مون 
ى بعد ســقوط كل القيم واالخالقيات التي ظلت تتغنى 

َّ
رى ماذا تبق

ُ
المال الســعودي كثمن لدماء أطفال اليمن.. ت

بها المنظمة الدولية ليراهن عليها الشعب اليمني..؟
سقط سلمان وحكام السعودية من القائمة السوداء التي تؤكد تورطهم 

ُ
نعم لقد خذلتنا األمم المتحدة بعد أن أ

بقتل اطفال اليمن..
صحيفة «الميثاق» تطرح أمام الجميع هذه األرقام والوقائع التي تفضح خذالن األمم المتحدة للشعب اليمني ومنها:

٥٤٧
ــألغــذيــة  مــخــزنــًا ل
ــــعــــدوان  دمــــرهــــا ال

السعودي.

٤٥٠
ـــة لـــلـــمـــواد  ـــاقـــل ن

الغذائية دمرت.

٢٨٠
مــحــطــة لــلــوقــود 
دمرتها السعودية.

 ٢٧٥
ــــود  شـــاحـــنـــة وق
قـــــصـــــفـــــتـــــهـــــا 

السعودية.

١٢٩
مــــزرعــــة دجــــاج 
دمرتها السعودية.

٩٢
 ملعــــــبًا رياضيًا 
اســــتــــهــــدفــــتــــهــــا 

السعودية

 ٨
ـــالل  صـــــوامـــــع غ
دمرتها السعودية.

٣٧٠
 ســوقــًا تــجــاريــة 

تعرضت للقصف.

٦٧٠
ــســجــدًا تـــعـــرض للقصف  م
ــتــل مــن فيها من 

ُ
والتدمير وق

المصلين.

٢٠٠
 مــصــنــع لــأللــبــان 
وأغــذيــة االطــفــال 

والمياه 

٤٠
ـــــــف مـــنـــشـــآة   أل
صغيرة ومتوسطة 
توقفت عن العمل.

٢٠
 مــؤســســة تــعــلــيــم فني 
ومــهــنــي وكــلــيــة مجتمع 
تعرضت للقصف والتدمير.

 مليون يمني يعيشون في المدن والقرى 
بــدون كهرباء قرابة عامين بسبب منع 
تحالف العدوان الذي تقوده السعودية 
السفن التي تحمل الوقود من الدخول إلى 

الموانئ اليمنية

 مــلــيــون يــمــنــي وبــنــســبــة ٨٥٪ من 
اجمالي السكان اصبحوا بحاجة ماسة 
إلى مساعدات إنسانية بسبب استمرار 
العدوان، بعد أن كان عدد اليمنيين تحت 
خط الفقر في حدود ٥٤٪ من إجمالي 

السكان قبل العدوان.. ٢٧٢٢
ماليين يمني ٦ 

جــــــرفــــــهــــــم 
الـــــعـــــدوان الـــســـعـــودي 
خالل ٨ أشهر الى براثن 

الفقر..

 ٣٠٠٠
تلت وُجرحت خالل 

ُ
امرأة ق

عام من العدوان..

مــلــيــون ١٥ 
يـــمـــنـــي 
يعانون من انعدام 

األمن الغذائي..

 ٪٨٠
ــمــرافــق الصحية  مــن ال
قــصــفــتــهــا الـــطـــائـــرات 
خرجت عن 

ُ
السعودية وأ

الخدمة..

ألــــــــــــــف ١٠٠ 
مـــريـــض 
قـــــــلـــــــب وســـــــكـــــــري 
يحتضرون بسبب عدم 

توافر األدوية..

 ٤٠٠٠
طفل يمني سقطوا بين 
شهيد وجريح خالل عام..

ماليين يمني تشردوا من منازلهم بسبب ٣ 
ألف منزل دمرها العدوان على ٣٤٦ استهداف العدوان السعودي للمدن.

رؤوس ساكنيها.

مدرسة دمرها الطيران  ١٦٠٠ 
مليون يمني ُحرموا من الخدمات الصحية ١٥ السعودي خالل عام..

بعد تدمير هذه المرافق.

ماليين طفل يمني ُحرموا ٣ 
من االلتحاق بالمدارس.

ماليين طفل يمني ١٠ 
يــــكــــابــــدون اآلالم 

والمعاناة بسبب العدوان.

منشآة حكومية ومرفق عام ١٥٠٠ 
ُدمرت كليًا.

ـــمـــنـــي ال ١٩  مــــلــــيــــون ي
يستطيعون الحصول 

على مياه شرب نظيفة.

 ٦٠٠
طريق وجسر دمرها 

العدوان السعودي.

من سكان اليمن تأثرت ٨٠٪ 
ــســبــب  مـــعـــيـــشـــتـــهـــم ب

استهداف العدوان للقطاع الزراعي..

 ٢٩٠
خــزانــًا وشبكة مياه 

ُدمرت.

ميناء يمنيًا دمرتها ١٥ 
السعودية.

ـــــحـــــطـــــة ١٩٠  م
ومـــــــولـــــــدًا 

كهربائيًا دمرتها السعودية.
 ٢٢٠

مـــطـــارًا تــعــرض ١٤ شبكة اتصاالت.
للتدمير.

ـــــيـــــارات ٧  مـــــل
دوالر خسائر 
اإليرادات في الميزانية 
العامة للدولة للعامين 

٢٠١٥-٢٠١٦م

مــــلــــيــــارات دوالر ١٠ 
تكلفة تدهور سعر 
العملة اليمنية بسبب العدوان، 
وتكلفة ما أحدثه التضخم في 

االسعار..

مــلــيــارات دوالر ٣ 
ــــــزاف  ــــــن اســــــت
احتياطي اليمن النقدي 
بسبب الحصار االقتصادي 
ــمــشــتــقــات  وتـــهـــريـــب ال

النفطية.

مليونا 
ــــت  ــــاب عــــــامــــــل ث
وموسمي في مجال 
ـــنـــفـــط تـــحـــولـــوا  ال
ـــى عــاطــلــيــن عن  إل

العمل.

 ٪٦٠
ـــــات  مـــــــن وفـــــي
أطـــفـــال الــيــمــن، 
مــســؤولــة عنهم 

السعودية.

تلوا وُجرح أكثر من ٣٠ ألف 
ُ

أكثر من عشرة آالف يمني ق
ولم يصدر قرار دولي يندد بهذه الجرائم

 على الشعب اليمني بدون 
ً
تفرض السعودية حصارًا شامال

مسوغ قانوني ولم تحرك المنظمة الدولية ساكنًا

السعودية حولت اليمن إلى معتقل 
وتمنع المرضى والطالب 
والمغتربين من السفر

عشرات اآلالف يعانون من األمراض 
المستعصية ويواجهون الموت 

بسبب الحصار


