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احصائيات جرائم وانتهاكات قوات دول تحالف العدوان عىل اليمن بقيادة السعودية لشهر  

 م2021 ديسمب  

 المدفع   عدد القصف عدد القنابل من مخلفات العدوان عدد الغارات الجوية

1046 
 الكثير من القذائف والصواريخ لم تحدد قنبلة عنقودية  قنبلة 

 2 2 قذائف 6

  سكنية 
 المديريات استهداف العزل  مناطق سكنية  المحافظات مبان 

في المحويت   1استهداف 

وتضرر الكثير من المنازل  

 في األمانة 

11 34 8 38 

 عدد القتىل 

 االجمال   رجال  نساء  أطفال 

5 3 35 43 

 عدد الجرىح

 االجمال   األفارقة  رجال  نساء  أطفال 

10 8 118 10 146 

 مخزن  مطار
كة  شر
مرىس 
 لألسماك

مركز  
الحجر 
 الصح  

شبكة 
ومحطة  
 اتصال 

معهد  
ان   الطبر

منشأة  
 حكومية

مصنع  
 أحذية

معمل  
للحديد 
 والنجارة

جسور 
 وطرقات

2 1 1 1 3 1 6 1 1 2 

 وسائل نقل
محطة 
 نفطية

 جامعة سوق
الكلية 
 الحربية

ورشة  
صيانة  
 سيارات

 جمارك  مدرسة 
حديقة 

 سبتمب  21
هنجر مواد  
 غذائية

3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 

 

ة النارية واألسلحة المختلفة   محافظة الحديدة  الخروقات باألعبر
 
  ف

  الحديدة
 
 خروقات اتفاق السويد ف

 المنطقة  المديريات الخروقات 

غارات 

طيران  

 حربي

غارات 

طيران  

 تجسسي 

تحليق  

طائرات  

 حربية 

تحليق 
طائرات  
 تجسسية

قصف 
   
صاروىح 

 ومدفع  

ة   أعبر
 نارية 

محاولة 
 تسلل

4181 5 5 42 63 37 28 1521 1474 16 
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  ارتكبتها دول تحالف العدوان عىل اليمن بقيادة السعودية لشهر 
  م2021 ديسمب   أبرز الجرائم الت 

 المحافظة  التاريخ 
نوع  

 االستهداف 
 وصف الجريمة السالح 

2021-12-01 

 سبتمبر بمديرية معين   21غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على حديقة  غارة قصف طيران  األمانة 

 غارات لطيران العدوان على مطار صنعاء الدولي   6 غارة قصف طيران  األمانة 

 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية صرواح 6 غارة قصف طيران  مأرب 

 لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية الجوبة غارات   6 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارة ثانية لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية الظاهر غارة قصف طيران  صعدة

 صعدة
نيران الجيش  

 السعودي

نيران  

الجيش  

 السعودي

مهاجرين أفارقة بنيران الجيش السعودي    3آخرين بينهم  12شهداء وإصابة  3

 في منطقتي الرقو وآل الشيخ بمديرية منبه الحدودية 

 غارة قصف طيران  صعدة
غارتان لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة العمشية بين عمران  

 وصعدة 

 صعدة
نيران الجيش  

 السعودي

نيران  

الجيش  

 السعودي

ارتفاع عدد إصابات المواطنين بنيران الجيش السعودي في مديرية شدا   

 أشخاص  10الحدودية إلى 

 غارة قصف طيران  صعدة
غارتان لطيران العدوان األمريكي السعودي على شبكة االتصاالت في منطقة   

 مذاب بمديرية الصفراء 

 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية عسيالن 4 غارة قصف طيران  شبوة

2021-12-02 

 مطار صنعاء الدولي طيران العدوان األمريكي السعودي يستهدف بغارة محيط   غارة قصف طيران  األمانة 

 غارة قصف طيران  األمانة 
طيران العدوان األمريكي السعودي يشن غارتين جوار جولة مصعب بمديرية  

 بني الحارث 

 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية صرواح 4 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارات على مجزر بمأرب  3 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارتين على مدغل بمأرب  غارة طيران قصف  مأرب 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على عزلة المقاش غربي مدينة صعدة غارة قصف طيران  صعدة

 صعدة
نيران الجيش  

 السعودي

نيران  

الجيش  

 السعودي

آخرين بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو   5استشهاد مواطن وإصابة 

 بمديرية منبه الحدودية 

 قذيفة قصف مدفعي  صعدة
مواطنين بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية خالل   7إصابة 

 الساعات الماضية 

 صعدة
قصف صاروخي  

 ومدفعي

صاروخ  

 وقذيفة 

قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح  قصف صاروخي ومدفعي سعودي على 

 الحدودية خالل الساعات الماضية 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة الطينة بمديرية ميدي  غارة قصف طيران  حجة

2021-12-03 

 غارة قصف طيران  األمانة 
طيران العدوان األمريكي السعودي يشن غارتين على منطقة القران بمديرية  

 سنحان  

 ذخيرة مخلفات العدوان  الحديدة
إصابة طفلين بانفجار ذخيرة من مخلفات مرتزقة العدوان في قرية المتينة    

 التابعة لمديرية التحيتا 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية الجوبة  8 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارتان لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية صرواح  غارة قصف طيران  مأرب 

 غارة الطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية الظاهر  غارة قصف طيران  صعدة

 صعدة
نيران الجيش  

 السعودي

نيران  

الجيش  

 السعودي

آخرين بينهم اثنين مهاجرين أفريقيين بنيران الجيش   5استشهاد مواطن وإصابة 

 السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية 

2021-12-04 

 غارة قصف طيران  األمانة 
طيران العدوان األمريكي السعودي يستهدف بغارتين الكلية الحربية بالعاصمة  

 صنعاء 

 طيران العدوان األمريكي السعودي يشن غارتين على مطار صنعاء الدولي  غارة قصف طيران  األمانة 

 طيران العدوان األمريكي السعودي استهدف بثالث غارات حي النهضة   غارة قصف طيران  األمانة 

 طيران العدوان األمريكي السعودي بغارة على حي مذبح    غارة قصف طيران  األمانة 

 غارة قصف طيران  األمانة 
ارتفاع حصيلة جرحى جريمة العدوان بحق مواطني حي األعناب السكني إلى    

 جريحاً بينهم إصابات خطرة 16

 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية صرواح 6 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية الجوبة  5 غارة قصف طيران  مأرب 

 والشعف  غارتان لطيران العدوان على مديرية خب  غارة قصف طيران  الجوف 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة ِلية بمديرية الظاهر  غارة قصف طيران  صعدة

 صعدة
قصف صاروخي  

 ومدفعي

صاروخ  

 وقذيفة 
 صف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة الجر بمديرية عبس  غارة قصف طيران  حجة

 غارة قصف طيران  تعز 
شخصاً بينهم  8وإصابة  18غارات العدوان على مديرية مقبنة تسببت باستشهاد  

 أطفال ونساء كحصيلة أولية  

 إصابة رجل وامرأة جراء سقوط قذيفة لمرتزقة العدوان على حي جولة القصر  قذيفة قصف مدفعي  تعز 

2021-12-05 

 لغم مخلفات العدوان  األمانة 
نتيجة انفجار ألغام من مخلفات العدوان في عزلة  إصابة طفلة وامرأة بجروح  

 مرهبة بمديرية نهم 

 غارة قصف طيران  األمانة 
غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي استهدفت محطة للمشتقات النفطية   3

 في حي األعناب السكني بالعاصمة 

 السعودي على حي االعناب السكنيغارات لطيران العدوان األمريكي  5 غارة قصف طيران  األمانة 

 غارة لطيران العدوان على صرواح بمأرب  20 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارة لطيران العدوان على الجوبة بمأرب  14 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارة قصف طيران  صعدة
غارتان لطيران العدوان األمريكي السعودي على مزارع المواطنين بمديرية  

 الظاهر

 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية مقبنة  3 غارة قصف طيران  تعز 

2021-12-06 

 غارة قصف طيران  األمانة 
غارات طيران العدوان األمريكي السعودي استهدفت ورشة لصيانة السيارات  

 بحي األعناب السكني 

 غارة قصف طيران  الحديدة
إصابة طفلين ومسن نتيجة غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة  

 العابدية بمديرية الجراحي 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية الجوبة  22 غارة قصف طيران  الحديدة



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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 صرواحغارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية   7 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على سوق المالحيط بمديرية الظاهر  غارة قصف طيران  مأرب 

 صعدة
نيران الجيش  

 السعودي

نيران  

الجيش  

 السعودي

بمديرية منبه الحدودية   حصيلة استهداف الجيش السعودي لمنطقة الرقو ارتفاع

 مهاجرين أفارقة   4جرحى بينهم  6شهداء و 4إلى 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية مقبنة   غارة قصف طيران  صعدة

 قنبلة  مخلفات العدوان  حجة
إصابة طفل بجروح إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في منطقة المزرق  

 بمديرية حرض 

 غارة لطيران العدوان على مقبنة بتعز  غارة قصف طيران  تعز 

2021-12-07 

 غارة قصف طيران  صنعاء 
طيران العدوان األمريكي السعودي يشن غارتين على منطقة جربان بمديرية  

 سنحان

 غارة قصف طيران  األمانة 
غارتان لطيران العدوان األمريكي السعودي بجوار مبنى قناة اليمن الفضائية   

 بمديرية الثورة 

 غارة قصف طيران  األمانة 

طيران العدوان األمريكي السعودي يستهدف بغارتين ورشة صيانة للسيارات    

تابعة للمواطن يوسف السامعي في حارة الخير جوار مستشفى السعودي 

 األلماني بشارع الستين الشمالي 

 همدان طيران العدوان يدمر بغارة شبكة االتصاالت في منطقة المحجر بمديرية  غارة قصف طيران  األمانة 

 غارة قصف طيران  األمانة 
غارتان لطيران العدوان األمريكي السعودي على حي سعوان السكني بمديرية  

 شعوب 

 غارة قصف طيران  األمانة 
طيران العدوان األمريكي السعودي يشن غارة على جامعة اإليمان بمديرية  

 الثورة 

 غارات لطيران العدوان السعودي على حيس  5 غارة قصف طيران  الحديدة

 غارتين لطيران العدوان السعودي على الجراحي   غارة قصف طيران  الحديدة

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية الجوبة  23 غارة قصف طيران  مأرب 

 مخلفات العدوان  صعدة
قنبلة  

 عنقودية 

استشهاد طفل بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة الشوارق  

 بمديرية رازح الحدودية 

 غارتان لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة الفرع بمديرية كتاف  غارة قصف طيران  صعدة

 غارة قصف طيران  صعدة
العطفين بمديرية  غارتان لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة 

 الحشوة

2021-12-08 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية حيس  غارة قصف طيران  الحديدة

 غارة لطيران العدوان على الجوبة بمأرب  15 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارات لطيران العدوان على صرواح بمأرب  10 غارة قصف طيران  مأرب 

 قذيفة قصف مدفعي  صعدة
إصابة مواطن بقصف مدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه  

 الحدودية 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة الفرع بمديرية كتاف  غارة قصف طيران  صعدة

2021-12-09 

 طيران العدوان األمريكي السعودي يشن غارات على العاصمة   غارة قصف طيران  األمانة 

 غارة قصف طيران  األمانة 
طيران العدوان يعاود بغارة استهداف شبكة االتصاالت في منطقة المحجر  

 بمديرية همدان



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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 غارة قصف طيران  األمانة 
غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على مؤسسة مياه الريف في مديرية  

 الثورة 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة ضبوة بمديرية سنحان  غارة قصف طيران  األمانة 

 الجراحي غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية 5 غارة قصف طيران  الحديدة

 ران العدوان على الجوبة بمأرب يغارة لط 11 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارة لطيران العدوان على الوادي بمأرب  11 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارتان لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية صرواح  غارة قصف طيران  مأرب 

 صعدة
نيران الجيش  

 السعودي

نيران  

الجيش  

 السعودي

آخرين بينهم مهاجر أفريقي بنيران الجيش السعودي   7استشهاد امرأة وإصابة 

 في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية 

 غارة قصف طيران  الجوف 
 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على المرازيق بمديرية خب  4

 والشعف 

2021-12-10 

 العدوان على مديرية حيران غارتان لطيران  غارة قصف طيران  حجة

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على البلق بمديرية الوادي  26 غارة قصف طيران  مأرب 

 صرواح     ةغارتين لطيران العدوان على مديري 2 غارة قصف طيران  مأرب 

 العدوان على الجوبة بمأرب لطيران غارتين   2 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارتان لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة البرح بمديرية مقبنة  غارة طيران قصف  تعز 

 إصابة طفل إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان بمنطقة عالف بمديرية سحار  قنبلة  مخلفات العدوان  صعدة

 صعدة
نيران الجيش  

 السعودي

نيران  

الجيش  

 السعودي

مواطنين بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه   3إصابة 

 الحدودية 

 غارة لطيران العدوان على منطقة الفرع بمديرية كتاف  غارة قصف طيران  صعدة

2021-12-11 

 مخلفات العدوان  حجة
قنبلة  

 عنقودية 

إصابة الطفل ناصر قحطان في منطقة الجر بـ عبس بقنبلة عنقودية من مخلفات  

 العدوان أدت إلى بتر يده وقدمه  

 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية حرض 3 غارة قصف طيران  حجة

 غارة قصف طيران  حجة

مسنة وجريحان كحصيلة أولية الستهداف طيران العدوان   وامرأة شهيدان   

األمريكي السعودي لمنزلهم في منطقة بني حداد بمديرية حرض على منزل  

 المواطن يحيى مهدي حدادي في مديرية حرض بعزلة بني الحداد

 الوادي غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على البلق بمديرية   29 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية صرواح 9 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية الجوبة  غارة قصف طيران  مأرب 

 صعدة
قصف صاروخي  

 ومدفعي

صاروخ  

 وقذيفة 
 مديرية شدا الحدودية قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من 

 غارة الطيران والعدوان على منطقة المالحيط بمديرية الظاهر   غارة قصف طيران  صعدة

 صعدة
نيران الجيش  

 السعودي

نيران  

الجيش  

 السعودي

مواطنين بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه   3إصابة 

 الحدودية 

 صعدة
نيران الجيش  

 السعودي

نيران  

الجيش  

 السعودي

إصابة المواطن مطيع ياسين المقرمي بقصف سعودي على منطقة الرقو  

 الحدودية، ونقله إلى مستشفى الجمهوري لتلقي العالج 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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2021-12-12 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على البلق بمديرية الوادي   21 غارة قصف طيران  مأرب  

 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية صرواح 4 غارة قصف طيران  مأرب 

 استشهاد مواطن بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية قذيفة قصف مدفعي  صعدة

 لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة البرح في مديرية مقبنة غارة  غارة قصف طيران  تعز 

2021-12-13 

 والشعف غارات لطيران العدوان على وادي سلبة والمرازيق في خب  7 غارة قصف طيران  الجوف 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على البلق بمديرية الوادي  17 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية صرواح 12  غارة قصف طيران  مأرب 

 لغم مخلفات العدوان  الحديدة
إصابة مواطنين اثنين شرق مدينة الخوخة بانفجار لغم من مخلفات مرتزقة  

 العدوان بسيارتهم 

 مديرية الجوبة غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على  4 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية حرض 3 غارة قصف طيران  حجة

2021-12-14 

 غارتان لطيران العدوان األمريكي السعودي على مدينة حرض   غارة قصف طيران  حجة

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية ميدي    غارة قصف طيران  حجة

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على جبل البلق بمديرية الوادي 18 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة البرح بمديرية مقبنة  9 غارة قصف طيران  تعز 

 لغم مخلفات العدوان  الحديدة
استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثالث نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان  

 شرق مديرية التحيتا 

 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية خب والشعف 3 غارة قصف طيران  الجوف 

2021-12-15 

 غارتان لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة الحفا بمديرية السبعين   غارة قصف طيران  األمانة 

 غارة قصف طيران  األمانة 
غارتان لطيران العدوان األمريكي السعودي على المركز الفني للتدريب التابع  

 الحارث  لوزارة الكهرباء بمنطقة ذهبان في مديرية بني

 غارة قصف طيران  األمانة 
  30غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي جوار مستشفى اليتيم بشارع الـ

 بمديرية معين 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على البلق بمديرية الوادي  11 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية الجوبة  5 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية صرواح 3 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية حرض  غارة قصف طيران  حجة

 غارتان لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة الطينة بمديرية ميدي  غارة قصف طيران  حجة

 غارة قصف طيران  تعز 
جرحى كحصيلة أولية لجريمة طيران العدوان في   3شهيدان أحدهما طفل و 

 البرح بمديرية مقبنة 

 غارتان لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة البرح بمديرية مقبنة  غارة قصف طيران  تعز 

 والشعف  غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على وادي سلبة في خب  غارة قصف طيران  الجوف 

 غارتان لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا  غارة قصف طيران  الحديدة

 غارة قصف طيران  الحديدة
آخرين من بينهم امرأة في منطقة المرير شرق مديرية   3استشهاد طفلين وجرح 

 حيس إثر استهداف طيران العدوان لمنزلهم 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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 غارة طيران قصف  الحديدة
إصابة طفلين بجروح إثر غارة لطيران العدوان على قرية المرابيد شرق مديرية  

 الجراحي 

2012-12-16 

 غارة قصف طيران  الجوف 
غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على المجمع الحكومي في حزم   3

 الجوف 

 والشعف السعودي على مديرية خب غارتان لطيران العدوان األمريكي  غارة قصف طيران  الجوف 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على البلق بمديرية الوادي  23 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارات لطيران العدوان على مديرية صرواح  3 غارة قصف طيران  مأرب 

 البرح بمديرية مقبنة غارتان لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة  غارة قصف طيران  تعز 

2021-12-17 

 غارة قصف طيران  الجوف 
بلغت خمس غارات على المجمع الحكومي في    أمسحصيلة غارات العدوان ليل  

 الحزم 

 غارة قصف طيران  الجوف 
  غارتان لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة سلبة بمديرية خب 

 والشعف 

 لطيران العدوان األمريكي السعودي على البلق بمديرية الوادي غارة   15 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارتان لطيران العدوان األمريكي السعودي على المطار  غارة قصف طيران  تعز 

 غارة قصف طيران  تعز 
طيران العدوان األمريكي السعودي يشن غارة على مدرسة في جبل المجاعشة  

 بمديرية مقبنة 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على جمارك حرض   غارة قصف طيران  حجة

 صعدة
قصف صاروخي  

 ومدفعي

صاروخ  

 وقذيفة 
 الحدودية قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية شدا 

 18-12-2021 

 والشعف  غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية خب  7 غارة قصف طيران  الجوف 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على جبل البلق بمديرية الوادي 17 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارات لطيران العدوان على مديرية صرواح  3  غارة قصف طيران  مأرب 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية الجوبة  غارة قصف طيران  مأرب 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة البرح بمديرية مقبنة   غارة قصف طيران  تعز 

 قصف مدفعي سعودي على منطقة الخلص بمديرية منبه الحدودية   قذيفة قصف مدفعي  صعدة

2021-12-19 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية حرض   غارة قصف طيران  حجة

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على جبل البلق بمديرية الوادي 33 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارة قصف طيران  مأرب 
غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على جبل المجاعشة بمديرية   3

 مقبنة 

 صعدة
نيران الجيش  

 السعودي

نيران  

الجيش  

 السعودي

استشهاد مواطن بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه  

 الحدودية 

 غارة قصف طيران  األمانة 

غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي استهدفت ورشة صيانة ألحد   6 

المواطنين وسط األحياء السكنية بالقرب من مستشفى السعودي األلماني  

 الحارث  بمديرية بني 

2021-12-20 

 العدوان على مطار صنعاء ن غارات لطيرا 3 غارة قصف طيران  األمانة 

 غارة قصف طيران  األمانة 
غارتان لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة النهدين بمديرية  

 السبعين 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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 غارة قصف طيران  األمانة 

تضرر منازل وممتلكات المواطنين وحدوث حالة من الرعب في أوساط األهالي  

جراء قصف طيران العدوان األمريكي السعودي لورشة صيانة للسيارات تابعة  

 الحارث  مديرية بنيألحد المواطنين في 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على جبل البلق بمديرية الوادي 28 غارة قصف طيران  مأرب 

 طيران العدوان يستهدف بغارة شبكة اتصاالت في منطقة براقش  غارة قصف طيران  الجوف 

 مديرية الحزم غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على  غارة قصف طيران  الجوف 

 والشعف  غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية خب  7 غارة قصف طيران  الجوف 

2021-12-21 

 غارة قصف طيران  األمانة 
غارات طيران العدوان على مطار صنعاء الدولي أدت لتدمير معهد الطيران   2

 المدني ومستودع الجمارك 

 غارة قصف طيران  األمانة 
غارة طيران العدوان األمريكي السعودي على مطار صنعاء الدولي أدت أيضاً   

 لتدمير مركز الحجر الصحي 

 غارة قصف طيران  الجوف 
  غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة اليتمة بمديرية خب  8

 والشعف 

 مديرية الحزم غارات لطيران األمريكي السعودي على  3 غارة قصف طيران  الجوف 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على البلق بمديرية الوادي  15 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية صرواح 14 غارة قصف طيران  مأرب 

 مديرية الجوبة غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على  5 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية مقبنة  غارة قصف طيران  تعز 

2021-12-22 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على البلق بمديرية الوادي  27 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارات لطيران العدوان على مديرية صرواح   4 غارة قصف طيران  مأرب 

 وغارتان على مديرية الجوبة  غارة قصف طيران  مأرب 

 غارة قصف طيران  مأرب 
  غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة اليتمة بمديرية خب  3

 والشعف 

2021-12-23 

 غارة قصف طيران  األمانة 
العدوان األمريكي السعودي استهدفت منطقة  غارات على األقل لطيران   2

 السبعين 

 غارة قصف طيران  األمانة 
غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي استهدفت بشكل مباشر جسر السبعين  

 تقاطع المصباحي 

 غارة قصف طيران  األمانة 
غارات العدوان األمريكي السعودي استهدفت ليلة أمس األول محيط سجن 

 أسير  3000مبنى قيادة األمن المركزي يحوي أكثر من لألسرى في 

 غارة قصف طيران  الحديدة
استشهاد مواطن وإصابة آخر بغارة لطيران العدوان األمريكي السعودي شرق  

 حيس

 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية حيس  9  غارة قصف طيران  الحديدة

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على البلق بمديرية الوادي  34 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارات لطيران العدوان على صرواح  3 غارة قصف طيران  مأرب 

 الجوبة غارات لطيران العدوان على  3 غارة قصف طيران  مأرب 

 صعدة
قصف صاروخي  

 ومدفعي

صاروخ  

 وقذيفة 
 قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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 غارات لطيران العدوان على منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف   4 غارة قصف طيران  الجوف 

 غارة على مديرية الحزم  غارة قصف طيران  الجوف 

2021-12-24 

 غارة قصف طيران  المحويت 

الغارتان استهدف بهما طيران العدوان مباني تابعة للمؤسسة العامة لالتصاالت  

وسكن الموظفين في قرية عجامة بضواحي المدينة • ارتفاع حصيلة الضحايا  

جرحى إثر غارات العدوان األمريكي السعودي   7و وامرأة إلى شهيدين، طفل 

 علي منشأة االتصاالت 

 غارة لطيران العدوان على البلق بمديرية الوادي  22  غارة قصف طيران  مأرب 

 غارات لطيران العدوان على مديرية الجوبة  6  غارة قصف طيران  مأرب 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة المهاذر بمديرية سحار  غارة قصف طيران  صعدة

 صعدة
نيران الجيش  

 السعودي

نيران  

الجيش  

 السعودي

جريحاً  13ارتفاع حصيلة الجرحى في منطقة الرقو بأسلحة الجيش السعودي إلى 

 وشهيد 

 قذيفة قصف مدفعي  الحديدة
إصابة مواطن بجروح خطيرة نتيجة قذيفة لمرتزقة العدوان على منطقة الجبلية  

 بمديرية التحيتا 

 صعدة
قصف صاروخي  

 ومدفعي

صاروخ  

 وقذيفة 
 مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية قصف صاروخي ومدفعي سعودي على 

 غارات لطيران العدوان على منطقة اليتمة   3 غارة قصف طيران  الجوف 

 غرتين لطيران العدوان على المرازيق بمديرية خب والشغف بالجوف  2 غارة قصف طيران  الجوف 

2021-12-25 

 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية مقبنة   3 غارة قصف طيران  نعز 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على البلق بمديرية الوادي    20 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية صرواح 3  غارة قصف طيران  مأرب 

 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية السوادية  3 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة عصر بمديرية معين   3 غارة قصف طيران  األمانة 

 غارتان لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة المهاذر بمديرية سحار   غارة قصف طيران  صعدة  

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية كتاف   غارة قصف طيران  صعدة

 والشعف غارتان لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية خب  غارة قصف طيران  الجوف 

2021-12-26 

 غارة قصف طيران  تعز 

مدنيين بجروح وتدمير سيارتهم نتيجة استهدافها بغارتين من قبل   7إصابة 

طيران العدوان األمريكي السعودي في قرية الذنبة بمديرية مقبنة السيارة  

المستهدفة من قبل طيران العدوان في مديرية مقبنة كانت تحمل مواداً غذائية  

 تتبع المواطن زيد الحاج  

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية صالة  غارة قصف طيران  تعز 

 غارة قصف طيران  تعز 

إصابة مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية مقبنة ومدير مكتب الزراعة  

بالمديرية واثنين أخرين أمام مستشفى النصر بمنطقة سقم بغارتين لطيران  

 رة  العدوان األمريكي السعودي استهدفت سيارتهم مباش

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على البلق بمديرية الوادي    16  غارة قصف طيران  مأرب 

 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديريتي الجوبة وصرواح    8 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارة قصف طيران  الجوف 
 غارتان لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة اليتمة في مديرية خب 

 والشعف   
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 غارة قصف طيران  األمانة 

غارتان لطيران العدوان األمريكي السعودي • أضرار متفاوتة في منازل  

المواطنين وحالة فزع في أوساط األهالي إثر غارات العدوان على الحي الليبي  

 الحي الليبي في عصر بمديرية معين في عصر   على 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية حيس    غارة قصف طيران  الحديدة

2021-12-27 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة البرح بمديرية مقبنة  غارة قصف طيران  تعز 

 العدوان األمريكي السعودي جنوب شرق مديرية حيسغارة لطيران   غارة قصف طيران  الحديدة

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على البلق بمديرية الوادي     16 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على البلق بمديرية صرواح     4 غارة قصف طيران  مأرب 

 والشعف  غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية خب  5 غارة قصف طيران  الجوف 

 غارتان لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية السوادية  غارة قصف طيران  البيضاء 

 صعدة
صاروخي  قصف 

 ومدفعي

صاروخ  

 وقذيفة 

مديرية شدا   ى إصابة مواطن نتيجة قصف صاروخي ومدفعي سعودي عل

 الحدودية 

2021-12-28 

 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على اليتمة   6 غارة قصف طيران  الجوف 

 والشعف  غارتان على المرازيق بمديرية خب  غارة قصف طيران  الجوف 

 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة البلق بمديرية الوادي  8 غارة طيران قصف  مأرب 

 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية صرواح 4 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارتان لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية الجوبة   غارة قصف طيران  مأرب 

 غارة على مديرية حريب  غارة قصف طيران  مأرب 

 مواطنين بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية  3إصابة  قذيفة قصف مدفعي  صعدة

 غارتان لطيران العدوان على مديرية مقبنة  غارة قصف طيران  تعز 

2021-12-29 

 

 

 

 غارات لطيران العدوان السعودي على بيحان   5 غارة قصف طيران  شبوة

 غارات لطيران العدوان السعودي على عسيالن  5 غارة قصف طيران  شبوة

 غارة قصف طيران  الجوف 
غارتان لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة المرازيق بمديرية    2

 خب والشعف  

 غارات لطيران مأعدوان مأسعودي على مديرية الوادي  7 غارة قصف طيران  مأرب 

 غاراتان لطيران العدوان السعودي على صرواح  2 غارة قصف طيران  مأرب 

 لطيران العدوان السعودي على حريب غارة   1 غارة قصف طيران  مأرب 

 غاراتان لطيران تععدوان تعسعودي على مديرية مقبنة  2 غارة قصف طيران  تعز 

 غارة لطيران العدوان السعودي على مديرية نعمان  1 غارة قصف طيران  البيضاء 

2021-12-30 

 غارة قصف طيران  الجوف 
غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة اليتمة بمديرية خب 

 والشعف 

 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية صرواح          7 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية الجوبة          4 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارات لطيران العدوان األمريكي السعودي على منطقة البرح بمديرية مقبنة          6 غارة قصف طيران  تعز 

 غارة لطيران العدوان األمريكي السعودي على مديرية مرخة  غارة قصف طيران  شبوة
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2021-12-31 

 غارة لطيران العدوان على مديرية السوادية   غارة قصف طيران  البيضاء 

 غارة لطيران العدوان على البلق بمديرية الوادي  17 غارة قصف طيران  مأرب 

 غارة لطيران العدوان على صرواح  غارة قصف طيران  مأرب 
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 أبرز االنتهاكات ❖

  يقوم  
  سياق الجرائم االعتداءات واالنتهاكات اليومية الت 

 
السعودية واإلمارات بحق الشعب  بها تحالف العدوان بقيادة  ف

  لحقوق اإلنسان  
  جميع المحافظات. قام المركز اليمت 

 
  والتصعيد ف

الجرائم واالنتهاكات  هذه من    د برصد وتوثيق عداليمت 

 . 2021 شهر ديسمب  خالل 

  المكثفكما استمر    ،غارة (  1040بلغت عدد الغارات الجوية )
ة  االستهداف بوكذلك    القصف المدفع  والصاروىح  جميع األعبر

  النارية  
 
   صعدة. عىل المناطق الحدودية ف

  يرتكبها التحالف السعودي األمريك    الجرائم
،  ( مديرية 38)  ،( محافظة11طالت )م  2021خالل شهر ديسمب     اليومية الت 

أطفال، حيث بلغ عدد  بير  قتيل وجري    ح بينهم نساء و   (189)  مخلفة عدد من الضحايا بلغ( منطقة سكنية،  34)،  ( عزلة8)

   ب( مهاجرين أفارقة الذي أصيبوا 10) منهم( جري    ح 146)بينما بلغ عدد الجرىح  ، ( قتيل43)  القتىل
 
ان الجيش السعودي ف نبر

 المناطق الحدودية. 

العدوان خروقاته   تحالف  واصل     كما 
 
ف السويد  إل  حيث  الحديدة،التفاق  الخروقات  عدد  بجميع    ا ( خرق4181)  بلغت 

ان الحرن     ة( غار 42)  وهذه الخروقات كانت عب    ،( مناطق سكنية5و)  ت( مديريا 5عىل )  تركزتالمعدات وأنواع األسلحة   لطبر

ان    ة( غار 63و) التحليق    ةالتجسسيلطبر أما  الحديدة،    
 
المديريات والمناطق ف المناطق  كافة  مكثف عىل    شكلبفكان  عىل 

، اما خروقات مرتزقة العدوان فقد تمثلت ( للطائرات التجسسية28تحليق للطائرات الحربية و )(  37)من خالل    والمديريات

   
 
  والمدفع     القصفف

بالقذائف  1521)بعدد  الصاروىح  الناري1474)و  والصواري    خ( خرقا  ة  باألعبر محاولة  (  16ة و)( خرقا 

 من التحصينات.  إل جانب استحداث عدد  تسلل
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  لحقوق اإلنسان يدين تصعيد دول تحالف العدوان بقيادة السعودية واستهدافها األعيان   ❖
المركز اليمت 

  العاصمة صنعاء وبقية المحافظات
 
 : المدنية والتجمعات السكنية ف

اليمني  أد ❖ المركز  اإلنسان  ان  العدولحقوق  تحالف  دول  وان  تصعيد  ديسمبر  شهر  األعيان  في  استهدافها 

 ص البيان: وفي ننية والتجمعات السكنية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات المد

  لحقوق اإلنسان خالل األيام الماضية التصعيد الخطبر الذي أقدمت عليه  
قوات التحالف بقيادة السعودية  رصد المركز اليمت 

حيث شنت عدة غارات جوية غارات جوية عىل العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات مستهدفة األعيان المدنية والتجمعات  

ات الضحايا من المدنيير  بير  قتىل وجرىح وتدمبر للمنشئات المدنية العامة والخاصة.   السكانية مخلفة بذلك عشر

  الحارث بالعاصمة صنعاء يوم األحد ومن أبرز ما قام به الت
  وسط مديرية بت 

م 2021/ 12/ 19حالف هو استهداف ىح  سكت 

ر وتدمبر عدد من المنازل وممتلكات   بست غارات مما أدى إل سقوط عدد من الجرىح المدنيير  بينهم نساء وأطفال وتض 

 .  المواطنير 

  اليوم التال   
 
ان التحالف بقصف مطار  2021/ 12/ 20وف ان  م قام طبر  معهد الطبر

ً
ية مستهدفا صنعاء الدول  بغارات هستبر

  لألرصاد ومبت  مركز الحجر الصح  وهناجر الشحن وشاحنات تموين وقود الطائرات مما أدى إل خروج المطار عن  
المدن 

  المطار ومعدات األمن و 
 
  الحجر الصح  للمسافرين ف

 
السالمة الخدمة، وأدت هذه الغارات إل دفن المستلزمات الطبية ف

 الخاصة بها.  

  ليل األربعاء 
 
 الطريق العام وجش السبعير  تقاطع  2021/ 12/ 22وف

ً
م أقدم تحالف العدوان عىل شن غارات جوية مستهدفا

 كانت بالقرب من مركز احتجاز 
ً
، هذه الغارات أيضا

ً
المصباىح  ما أدى إل خروجه عن الخدمة وأوقف الحركة المرورية تماما

     3000جنة الوطنية لألشى   والذي يقبع فيه أكبر من  األشى   بحسب الل
أسبر من أشى المعارك، كما سببت الغارات الت 

  أوساط المرض  نتيجة هذا 
 
ره وإحداث حالة من الفزع ف وقعت بالقرب من مستشف  السبعير  لألمومة والطفولة إل تض 

 االستهداف. 

    2021/ 12/ 23وأطلع المركز مساء الخميس  
 
 وسائل االعالم ومواقع التواصل االجتماع  التابعة لدول تحالف  عىل ما ورد ف

  أوساط 
 
" بذريعة احتوائه عىل أسلحة األمر الذي أثار الخوف والفزع ف  

العدوان من تهديد باستهداف "ملعب الثورة الرياض 

  أح
 
   المواطنير  الساكنير  بالمنازل المحيطة بالملعب، حيث وان الملعب يعد منشأة مدنية يقع ف

 
 ف
ً
د المناطق األكبر ازدحاما

واضحة  نية    
 
ف أسلحة  عىل  يحتوي  أنه   

ً
مدعيا الغذائية  للمواد  تجارية  وأسواق  محالت  من  لقربه   

ً
نظرا صنعاء  العاصمة 

 الستهدافه. 

ي  2021/ 12/ 23وبعد منتصف ليل الخميس   بغداد    -م قامت طائرات التحالف بشن غاراتها عىل مرب  ع تقاطع شارع الزببر

نيو  بالعاصمة   للعيون ومركز   مغرن   
الدول  ومستشف  العلياء   

ر مستشف    تض 
 
السكنية مما سبب ف صنعاء وسط األحياء 
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سكان الطت   وكذلك مدرسة بغداد وعدد من المحالت التجارية والخدمية ومنشئات مدنية وتعليمية وصحية مما سبب ف

  المستشفي
 
ات الجرىح والمرض  الذين كانوا يتواجدون ف رة. سقوط عشر  ات المتض 

  محافظات المحويت ومارب وحجة وصعدة والحديدة وتعز  
 
كما شنت قوات التحالف مئات الغارات عىل مناطق متفرقة ف

  
ً
 واضحا

ً
  تصعيد يمثل انتهاكا

 
  استهداف مباشر سقط عىل إثرها جرىح وقتىل بينهم نساء وأطفال ف

 
ها من المحافظات ف وغبر

ل تابع    كسابقها من الجرائم   للقانون ا   ومبادئه وقانون حقوق اإلنسان، كان أخرها شن ثالث غارات عىل مب  
لدول  اإلنسان 

لحراسة إدارة اإلنشاءات التابعة لمؤسسة االتصاالت بمحافظة المحويت ما أدى إل استشهاد امرأة وطفلها ورجل وإصابة  

 سبعة آخرين بينهم أطفال ونساء. 

  لحقوق اإلنسان
  التحالف    وإذ يدين المركز اليمت 

 
  فإنه يحمل جميع الدول المشاركة ف

كل تلك الجرائم بحق الشعب اليمت 

  اليمن. 
 
  ترتكب ف

 وعىل رأسها السعودية واالمارات كامل المسؤولية عن كل تلك الجرائم الت 

  مقدمتها مجلس ا
 
، كما يدين المركز الصمت المخزي للمجتمع الدول  واالمم المتحدة والهيئات التابعة لها وف المن الدول 

  جرائمه. 
 
 هذا الصمت الذي جعل التحالف يتمادى أكبر ف

العمل عىل تجريم   الدولية واإلقليمية إل  الحقوقية والمعنية  المنظمات    لحقوق اإلنسان ندعو كافة 
اليمت  المركز    

 
وإننا ف

ات األالف    سقوط عشر
 
ممارسات وانتهاكات قوى التحالف بقيادة السعودية والعمل عىل إيقاف هذه العدوان الذي سبب ف

  .  
 من أبناء الشعب اليمت 

 

 

 

: االستهداف  ❖  الممنهج عىل مطار صنعاء الدول 

  ىل مطار صنعاء الدول  مستهدعبشن عدد من الغارات    2021ديسمب     20أقدم تحالف العدوان مساء يوم االثنير   
ً
مركز  فا

 
ا
 كامل

ً
ا ه تدمبر   جريمة    الحجر الصح  وتدمبر

 
  هذه الجريمة  ،  مها القانون الدول  عدوان يجر ف

  إطار ما يقوم به تحالف  وتأن 
 
ف

  شلل المؤسسات    للبنيةتدمبر  العدوان من  
 
  بما فيها مطار صنعاء االتحتية للجمهورية اليمنية والتسبب ف

ً
لذي لم يعد مفتوحا

 .  لبعض المنظمات األممية فقطإال 
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  محافظة تعز والتصعيد عىل كل المحافظات:  ❖
 
  يقوم بها تحالف العدوان ف

 الجرائم البشعة الت 

ان   تحالف العدوان عىل قرية حكيمة بعزلة برتشة بمديرية مقبنة بمحافظة تعز أدت تلك الغارات  جريمة بشعة قام بها طبر

   ضحايا وبينهم العديد من األطفالعدد من ال  ال سقوط
 
. جرائم وحشية بشعة يقوم بها التحالف عىل المواطنير  األبرياء ف

يعة يستبيحها    تعز،محافظة   .  ال تراع  أي حرمة لبشر وال قانون وال شر اباء مكلومير  يبحثون عن    التحالف بحق اليمنيير 

  للمواطن ثابت وبذات الحزن يتكرر المشهد المأساوي أوالدهم بير  كومة أشالء الضحايا منهم محمد غالب الباحث عن ابنه 

المواطنير    ببقية مالمح. اجرام متكررة بحق  بير  االشالء عن شقيقه مأمون والذي عرف جثت شقيقة  الذي يبحث  قائد 

 وجوه المتشددين باإلنسانية وعىل راسها األمم المتحدة ومنظمات حقوق االنسان. األبرياء يلطخ بدمائهم 

  محافظة تعز   أخرىجريمة  
 
إصابة مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية مقبنة ومدير    وه    ضمن سلسة الجرائم ف

النض   مستشف   أمام  أخرين  واثنير   بالمديرية  الزراعة  السعودي مكتب  األمريك   العدوان  ان  لطبر  
بغارتير  سقم  بمنطقة 

ة   . بعد خروجهم من مستشف  النض أثناء نزولهم لمعاينة معاناة المواطنير  وتقديم الخدمات لهم استهدفت سيارتهم مباشر

 

 

 

 : هاسفن واحتجاز استمرار قرصنة ال ❖

 حيث أقدم التحالف عىل احتجاز السعودي    بقيادة تحالف العدوان  حصار  
ً
 تابعتير   سفينتير    عب  احتجاز السفن مازال مستمرا

   30,056السفينة )فوس باور( وتحمل كمية )  وهما،لمصانع القطاع الخاص  
 من مادن 

ً
المازوت والديزل والسفينة )كارن    ( طنا

 من مادة الديزل, 21,282( والمحملة ب)2ديم
ً
قام بمنعهما من الوصول إل ميناء الحديدة رغم تفتيشهما وحصولهما  و ( طنا

سفينة جديدة وه  السفينة )برنسيس خديجة( تجاز  ، كما قام باحآلية التحقق والتفتيش األمميةعىل تصاري    ح دخول من  

  تحمل كمية "
   29,923والت 

 من مادن 
ً
الحديدة عىل الرغم من طابعها  الوصول إل ميناء    من  ومنعها الديزل والمازوت  " طنا

  وتفتيشها وحصولها عىل تصاري    ح دخو 
 . األمم المتحدةل من اإلنسان 
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ل  ❖  موطن بمحافظة المحويت لاستهداف مب  

العدوان األمريك  السعودي  ا ان  إثر غارات شنها طبر امرأة وطفل وأصيب سبعة آخرون  ستشهد ثالثة مواطنير  بينهم 

ل تابع لحراسة  مساء الجمعة عىل محافظة المحويت.  ان العدوان شن ثالث غارات عىل مب   وأوضح مصدر محىل  أن طبر

دى إل استشهاد امرأة وطفلها ورجل وإصابة سبعة آخرين  إدارة اإلنشاءات التابعة لمؤسسة االتصاالت بالمحافظة، ما أ

وأشار إل أن المواطنير  هرعوا إل المكان المستهدف إلنقاذ المصابير  ورفعهم من تحت األنقاض    بينهم أطفال ونساء. 

 عن البقية. 
ً
  المستشف  الجمهوري ب  وتم إسعاف بعضهم وما يزال البحث جاريا

 
  ف

مدينة  من جانبه أفاد البحث الجنان 

 المحويت أن عدد الشهداء الذين وصلوا إل المستشف  الجمهوري ثالثة هم:  

  30الحوري،  عبد هللا هناء -1
ً
 عاما

 ونصف  الحوري، سنةاحمد هاشم  -2

ي،  احمد  -3    25سيف غالب الحمبر
ً
 عاما

  فإن الجرىح وصل عددهم إل سبعة جرىح هم: 
 وحسب البحث الجنان 

 1-  ،   35حنان يحتر الهاذل 
ً
 عاما

2-  ،   50منصور عوض الجالل 
ً
 عاما

  46هاشم أحمد الحوري، -3
ً
 عاما

 سنوات  5خليل احمد الجعدي،  -4

 شفاء احمد الجعدي، سنتير   -5

 عىل  هاشم الحوري، سنتير   -6

،  أمنة -7   60يحتر الضلع 
ً
 عاما

 

 

 

    



 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 

 

 الدور الثاني  -  MTNجوار شركة  –عمارة النادي الرياضي  –شارع حدة  –صنعاء  –الجمهورية اليمنية 

 923: ب . ص   776400000 – 967+ / تيليجرام   -واتس   -موبايل     433301 -1 - 967+  / هاتف 

 www.ycfhr.org: الموقع االلكتروني        info@ycfhr.org: الكتروني بريد 

 اجلمهورية اليمنية 
Republic of Yemen 

 املركز اليمين حلقوق االنسان 
Yemen Center for Human Rights 

 م 2021 ديسمب تقرير شهر  

 21 / 17  : الصفحة

 صور ألبرز جرائم العدوان:  ❖
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