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 المركز اليمني لحقوق اإلنسان

، 2009مؤسسة مدنية مستقلة متخصصة في قضايا حقوق اإلنسان تم تأسيسه في العام  

من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، حاصل على درع صادر    )932(ويحمل تصريح رقم  

، ومشارك في عدد من المحافل الدولية الرئيسية الخاصة  2016رواد العمل اإلنساني في العام  

منذ اإلنسان.  حقوق  اإلنسان    بقضايا  حقوق  قضايا  ومتابعة  تقييم  على  المركز  عمل  تأسيسه 

ومناصرتها وتنفيذ جملة من األنشطة الحقوقية واإلنسانية، وقام بتنفيذ الفعاليات الخاصة بتعزيز  

العمل الحقوقي واإلنساني، وكذلك البرامج الهادفة لرفع الوعي بمفاهيم القانون الدولي اإلنساني 

بشكل عام وخصوصاً قضايا حقوق النساء واألطفال، باإلضافة إلى تدريب  وقضايا حقوق اإلنسان  

النشطاء العاملين على الرصد والتوثيق وكتابة التقارير المتخصصة بحقوق اإلنسان بالتعاون مع  

 الحكومات والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق اإلنسان. 

المركز اليمني لحقوق اإلنسان كان له الصدارة في الوقوف ضد االنتهاكات الواقعة على اليمنيين  

بمختلف شرائحهم، وفي المراحل الحساسة التي صمت فيها الكثير، خصوصاً تلك التي رافقت  

، وصوالً إلى 2014سبتمبر  21، وثورة 2011حروب صعدة واالحتجاجات الشعبية في فبراير 

م، حيث قاد العمل  2015مارس    26مسؤولياته الكاملة منذ اليوم األول للعدوان في  اضطالعه ب

الحقوقي حينها اإلسهام في تأسيس وإدارة االئتالف المدني لرصد جرائم العدوان، والعمل على  

تدريب فرق الرصد الميداني والمشاركة في إعداد تقارير االئتالف، كما قام المركز بشكل مستقل 

تقا العدوان األشد خطراً، وتنفيذه مشروع مسح  بإعداد  رير دورية وسنوية ونوعية عن جرائم 

األضرار المدنية في مدينة صعدة، بجانب اهتمامه بشكل خاص بالجرائم التي طالت األطفال،  

مروراً بمساهمة المركز في إعادة الطفلة "بثينة”، ومتابعة وصولها إلى األراضي اليمنية بسالم، 

ير الخاصة ألغلب الجرائم التي  ارتكاب تحالف العدوان بحق األطفال كمجزرة وإصدار التقار
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عن جرائم العدوان بحق    2020"باص ضحيان”، وإصدار التقرير األول من نوعه في سبتمبر  

أطفال اليمن خالل خمس سنوات من الحرب بعنوان "تقرير طفولة بلون الدم ورائحة الموت“،  

 نسان والعديد من الضحايا من األطفال وذويهم. وإشهاره بحضور وزيرة حقوق اإل

أطلق المركز اليمني مشروع المساعدة القانونية مستقباِلً العديد من القضايا التي يطالب فيها أهالي  

بعد   تحريكها  بصدد  حاليا  والمركز  التحالف  ضد  القضائية  الدعاوى  تحريك  العدوان  ضحايا 

داخل ومكاتب قانونية في الخارج، كما أن المركز  استكمال الملفات مع الجهات المختصة في ال

بادر بتدريب وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة على القانون الدولي اإلنساني واستخدامه في القضايا  

 المرفوعة على التحالف. 

 " بعنوان  دراسة  أخرها  قانونية  اليمني إصدارات  اليمنللمركز  على  والعدوان  األمن  ـ   مجلس 

)" وهي  وقراراتغارات   الفترة  في  اليمن  من  األمن  مجلس  لموقف  قانونية    –   1947دراسة 

وتهديده للنظام    توثيق مخالفات مجلس األمن للقانون الدولي في تعامله مع الملف اليمني  (2021

م، وتم ترجمته بعدة لغات  2022، الذي أصدره المركز في فبراير  الدولي واألمن والسلم الدوليين

 أعضاء مجلس األمن واألمم المتحدة.   وإرساله إلى
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 مقدمة

ن  أكثر م ضمَّ  إعالن عدوان دولي على اليمن من قبل تحالف    ذسنوات من  سبع   أكثر من 

بإصرار   عدوانها ضد اليمنتلك الدول في  تستمر ، (1) دولة بقيادة المملكة العربية السعودية( 21)

على الرغم مما سببه هذا العدوان من دماٍر بدون إدانة واحدة من األمم المتحدة ومجلس األمن  و

  26من الضحايا، وحصاٍر خانٍق منذ اليوم األول للعدوان ـ في  وسقوط عشرات اآلالف    شاملٍ 

بسبب  حتى اليوم  من دول التحالف    واقعٍ   منه كأمرٍ يعاني  اليمني    ـ مازال الشعب  2015مارس  

ن مهامها وتواطئ مجلس األمن ودعمه للدول ع وتنصل األمم المتحدة  لهالمجتمع الدولي  خذالن

 المتورطة.

( من  أكثر  بلغوا  بينهم )45ضحايا  قتيل وجريح  بين  ألف  و)3555(  النساء  من  من  4200(   )

، لم يشفع لهم أنهم مدنيين عُزل تم  2- ـ بحسب إحصائيات المركز اليمني لحقوق اإلنسان  األطفال

استهدافهم في منازلهم واألسواق وصاالت المناسبات، لم يرحمهم الجالد وداعموه بل حاصرهم  

وقطع عنهم أبسط مقومات الحياة وأوقف عنهم المرتبات بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى 

 ها أكبر كارثة إنسانية في الحاضر. لتتفاقم الكارثة اإلنسانية التي وصفت بأن   ،2016العام  عدن في  

 

ي الساعات األوىل من يوم    (1)
 
بدأت أوىل غارات تحالف العدوان عىل اليمن    2015مارس    26بتاري    خ    الخميس ف

 مع إعالن  
ً
افقا ي  السفتر السعودي لدى الواليات المتحدة عادل الجبتر متر

ي مؤتمر صحاف 
بدء العملية العسكرية   ف 

 أن "
ً
ي اليمنمؤكدا

 ". العملية العسكرية ال تقترص عىل مدينة أو منطقة بعينها ف 
ي التحالف بقيادة السعودية أكتر من  

السعودية، اإلمارات، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، الكويت،  دولة هي )  22شارك ف 
يا،   ، مرص، ارتتر ي

يا، السنغال، األردن، الصومال، المغرب، جيبوتر كندا، جزر سليمان،  قطر، البحرين، السودان، مالتر 
 . ي
 (موريتانيا، باكستان، الكيان الصهيوت 

ي إحصائيات تفصيلية عن عدد القتىل والجرىح بمناسبة مرور    /   2
من بدء عدوان    سنوات  7أعلن المركز اليمن 

  522ألفا و  43بلغ    2022حتر مارس    إجماىلي الضحايا المدنيير  جراء العدوانالتحالف عىل اليمن حيث بير  أن  
قتي  وأربعة آالف    555آالف و   3جريحا، بينهم    512ألفا و  25قتىل، و  10ألفا و  18ل وجري    ح منهم  بير   امرأة 

بالمائة من إجماىلي الضحايا، بينما بلغ عدد    60بنسبة   782آالف و 10أن عدد القتىل من النساء ، و طفل.  200و
   / https://ychr.org/news/7873لمزيد من المعلومات:  بالمائة.  17بنسبة   130األطفال أربعة آالف و

https://ychr.org/news/7873/


 " الهدنة المزعومة"

 
6 

الخاص لألمين العام لألمم المتحدة إلى اليمن  بهدنة إنسانية أعلنها المبعوث    الشعب اليمنياستبشر  

بعد موافقة األطراف ولمدة شهرين قابلة للتمديد،    2022في الثاني من إبريل    " هانس غروندبرغ" 

عملية سياسية تهدف   والستئناف  " األطراف المتحاربةاستعادة الثقة بين  " لتكون منطلقاً لما أسماه  

 إلى إنهاء "النزاع" بحسب وصفه. 

توقف  قضت ب 2022إبريل  2 التنفيذ في الساعة السابعة من مساء السبتدخلت حيز التي هدنة ال

على ضمان اإلجراءات اإلنسانية    والعمل،  العمليات العسكرية الهجومية بًرا وجًوا وبحًرا  جميع

وغيرها من النقاط التي تم التفاهم  وفتح الطرقات  طار صنعاء وإدخال المشتقات النفطية  من فتح م

 إلنجاح هذه الهدنة.  عليها

هدنة شابها الكثير من الخروقات وعدم التزام أطراف العدوان ببنودها لتكون "هدنة مزعومة" 

بعدها  أمام العالم أجمع، شاهدة على عجز األمم المتحدة في تنفيذ ما ترعاه من التزامات لتنتهي  

الثاني للمرة األولى في  وتمديدها ويعمل الجميع على تمديدها في سبيل إنجاحها، تم تجديد الهدنة 

 وبنفس بنود االتفاقية األصلية ولنفس المدة المتمثلة في شهرين.  2022من يونيو 

تنصلت أطراف العدوان مرة أخرى في تنفيذ ما عليها من  بنظر األمم المتحدة وإشرافها  

مغالطات  ات المبعوث األممي "غروندبرغ" والتي احتوت على  إحاطالتزامات، تجلى ذلك في  

هذه البنود  عن مخالفتها لدون الحديث    ،من دول العدوان ببنود الهدنة  الحقيقيغير    االلتزامتبين  

تجاه  ها لوعرقلت بإيجابية  النظر  المتفق عليها، ورغم ذلك حاولت "صنعاء"  النقاط  مسار جميع 

 معاناة الشعب اليمني. عن بالحد األدنى للتخفيف إنسانياً ولو  والموافقة على تمديدها الهدنة

انتهى التمديد األول للهدنة بما فيها من مخالفات وتنصل واستمرار للحصار وخروقات عسكرية  

ميدانية شملت زحوفات وغارات ومنع للرحالت الجوية وحجز للسفن المحملة بالمشتقات النفطية  

األطراف    توالمواد األساسية وعدم التزام بفتح أي طريق من الطرق المتفق عليها، ومع ذلك اتفق

التنفيذ في   على أن يتملى التمديد الثاني للهدنة وبنفس البنود ولنفس المدة المتمثلة في شهرين  ع

مع التشديد على إلزام جميع األطراف بتنفيذ ما عليها من التزامات  ،  2022الثاني من أغسطس  

الت الجوية بما في ذلك تنفيذ العدد الكامل للرح  والتمديد األول  األصليةكاملة لم تُنفذ من الهدنة  

الدولي وإليه المتفق عليها من مطار صنعاء  التمديد  تضم  كما  ،  وانتظامها إلى الوجهات  ن هذا 

  التزاماً من األطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن 

آلية صرف شفافة وفع الة لسداد رواتب منها    ،بنوداً جديدة بحسب ما أعلنه "غروندبرغ" لتشمل  
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ومحافظات   تعز  في  الطرق  وفتح  منتظم،  بشكل  المدنيين  والمتقاعدين  المدنية  الخدمة  موظفي 

أخرى، وتسيير المزيد من وجهات السفر من وإلى مطار صنعاء، وتوفير الوقود وانتظام تدفقه  

الفرصة للتفاوض على وقف إطالق    الموس ع أن يوف ر أيضاً   االتفاقعبر موانئ الحديدة. ومن شأن  

القضايا   وعلى  شامل  بقيادة    واالقتصادية  اإلنسانيةنار  السياسية  العملية  الستئناف  وللتحضير 

 .3األمم المتحدة للوصول إلى سالم مستدام وعادل رعايةاليمنيين تحت 

، يتجلى للجميع  2022سبتمبر    9والذي يوافق  من إجمالي فترة الهدنة    اً يوم   ( 160)بعد مرور  

تخللها العديد من االنتهاكات والخروقات من دول العدوان، بل وصل الحد   " هدنة مزعومة" أنها 

من التمديد الثاني، وكل ذلك على    ايوم  (30)إلى منع سفن المشتقات النفطية بشكل كامل طوال  

ا اضطر حكومة  مرأى ومسمع من األمم المتحدة الراعية لالتفاق ودون أي تحرك جاد وفع ال، مم

صنعاء متمثلة في المجلس السياسي األعلى والوفد المفاوض إلى إعالن أنه لن يتم تجديد أي هدنة 

 ( أشهر في مجملها. 6التي بلغت ) وتمديداتها األصليةالكامل ببنود الهدنة  االلتزامقادمة بدون 

التزا مدى  بمتابعة  اإلنسان  لحقوق  اليمني  المركز  عمل  الهدنة  فترة  األطراف  خالل  م 

رصد   على  وعمل  االتفاق،  ببنود  واإلمارات  السعودية  بقيادة  التحالف  عدوان  دول  وخاصة 

باسم  التقرير  هذا  في  وأصدرها  عليها  المتفق  البنود  بحسب  وتفنيدها  واالنتهاكات  الخروقات 

 مية.  "الهدنة المزعومة" ليكون هذا التقرير شاهداً على عدم التزام دول تحالف العدوان برعاية أم 

  

 

 

 

 

 
مة بوساطة   /  3 َ ي للمبعوث األممي الخاص إىل اليمن هانس غروندبرغ حول تجديد الهدنة المتر

بيان صحف 
  OSESGY (unmissions.org) |أممية

https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%BA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8E%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%BA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8E%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 يوم   160أبرز الخروقات واالنتهاكات لبنود الهدنة خالل 

 

 

 

خروقات دول 
تحالف العدوان 

160للهدنة خالل 
يوم

غارة ( 278: )خرقا منها14421
قصف مدفعي( 1006)ق، تحلي( 498)جوية

سفينة من أصل ( 37)دخول 
مع عرقالت سفينة( 54)

وتأخير

رحلة من أصل ( 42)صولو
مع عرقالت وتأخير(48)

عدم فتح أي طريق
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 البنود األصلية للهدنة

والتي تم نشرها في الموقع الخاص بالمبعوث األممي إلى اليمن نصت  اتفاقية الهدنة األصلية  

 على التالي: 

اإلنسانية  "  االحتياجات  ولمعالجة  العنف  تصعيد  لخفض  الالزم  لالستعجال  إدراكاً 

تبدأ في   ِذ األطراف هدنة مدتها شهران  ينف    2وتنتهي في    2022أبريل    2واالقتصادية، سوف 

قابلة للتمديد. والهدف من الهدنة توفير بيئة مواتية للتوصل إلى تسوية سلمية للنَّزاع.   2022يونيو  

الق استئناف  فليس  أو  مجموعاته  تشكيل  بإعادة  طرف  ألي  الفرصة  إلتاحة  التوقف  منها  صد 

 العمليات العسكرية. وسوف تضمن الهدنة العناصر التالية: 

وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية البرية والجوية والبحرية داخل اليمن وخارجه   .1

 وتجميد المواقع العسكرية الحالية على األرض.

 ة من سفن المشتقات النفطية خالل شهري الهدنة إلى موانئ الحديدة. سفين 18دخول  .2

إلى   .3 الهدنة  ومنها خالل شهري  إلى صنعاء  أسبوعياً  تجاريتين  تشغيل رحلتين جويتين 

 المملكة األردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية. 

لالتفاق    فور دخول الهدنة حيز التنفيذ، سوف يدعو المبعوث الخاص األطراف إلى اجتماع .4

على فتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات لتيسير حركة المدنيين من رجال ونساء  

 وأطفال وتنقالتهم باالستفادة من الجو الذي تهيَئه الهدنة. 

تعاطي األطراف مع المبعوث الخاص بشأن مقترحات حول الخطوات القادمة نحو إنهاء   .5

 الحرب. 

 طبيعتها وال تمث ِّل سابقة. هذه الترتيبات مؤقتة في 

 الطرائق وتحديد اإلطار الزمني:
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 ساعة من اعالن المبعوث الخاص عن الهدنة.  24تدخل الهدنة حيز التنفيذ بعد  •

خالل مدة األربع وعشرين ساعة، تكون األطراف مسؤولة عن إبالغ القوات المنضوية   •

المواق وتجميد  الهجومية  العسكرية  العمليات  جميع  بوقف  على تحتها  العسكرية  ع 

 األرض.

لين للعمل مع مكتب المبعوث الخاص لألمين   • سوف يُعي ِن األطراف ضباط ارتباط مخوَّ

العام لألمم المتحدة إلى اليمن على جميع جوانب الهدنة بما فيها الجوانب العسكرية لدعم  

كتب  االمتثال للهدنة واحترامها. ومع أنَّه لن تكون هناك مراقبة مستقلة، سوف يقدم م

يطلبه  الذي  التنسيق  دعم  اليمن  إلى  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص  المبعوث 

 األطراف للمساعدة في تنفيذ الهدنة. 

 4"الهدنة قابلة للتمديد بموافقة األطراف. •

 

تحالف   دول  بها  قامت  التي  واالنتهاكات  للخروقات  تفصياًل  التقرير  سيقدم  القادم  السياق  في 

 مخالفات واضحة لبنود الهدنة المتفق عليها في مراحلها الثالث: العدوان في 

 

 

 

 

 

 
4  / https://osesgy.unmissions.org/ar/ مبادرة-من-األمم - المتحدة-إلبرام -هدنة-مدتها-شهران 

https://osesgy.unmissions.org/ar/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 خروقات العمليات العسكرية  :أوالً 

البند األول من االتفاقية على:   البرية والجوية  " نص  العمليات العسكرية الهجومية  وقف جميع 

ولكنها في واقع  ،  " والبحرية داخل اليمن وخارجه وتجميد المواقع العسكرية الحالية على األرض. 

نقاط   العدوان ومرتزقتهم في مختلف  تحالف  تواصلت الخروقات من دول  بل  تتوقف  األمر لم 

 التماس وبمختلف أنواع األسلحة الجوية واألرضية. 

سببت جميعها  ،  5خرقاً (  14421)وصل إجمالي الخروقات العسكرية ـ خالل فترة التقرير ـ إلى  

( 165)  بلغ عدد القتلى والجرحى  حيث ،  بين قتلى وجرحىالمدنيين  الضحايا  عشرات   طفي سقو

 . ( جريح95و)( من جنسيات إفريقية 8بينهم )قتيل  (70)منهم 

أما  أطفال(  7نساء وأطفال كانوا أيضاً من ضمن الضحايا حيث بلغ عدد القتلى من األطفال إلى )

 ( امرأة.  18( امرأة والجرحى )2القتلى )( طفل جريح، أما النساء فبلغ عدد 34) االجرحى فبلغو

 عدد القتلى 

 اإلجمالي  رجال  نساء أطفال

7 2 61 70 

 عدد الجرحى 

 اإلجمالي  رجال  نساء أطفال

34 18 43 95 

( 498)و  ،جوية  غارة(  278)التي بلغت  الغارات الجوية  أبرزها  أسباب    ةسقوط الضحايا كان بعد

استطالعي   وأيضاً  تجسسيتحليق   ،( بلغ  الذي  المدفعي  قذيفة  1006القصف  األعيرة   وآالف( 

 . ( منطقة سكنية45مديرية مستهدفة )( 30) وبالتحديد في منهالم تسلم أي محافظة النارية، 

 
ي لحقوق اإلنسانالرصد األوىلي ل بحسب /  5

 وحدة الرصد بالمركز اليمت 



 " الهدنة المزعومة"

 
12 

المناطق السكنية   ما زال األالف منها في  تنفجر  التي لم  العدوان من األلغام والقذائف  مخلفات 

 ( لغم وقذيفة.43العديد من الجرحى حيث انفجر منها حوالي )مازالت تحصد األرواح وتخلف 

ممتلكات المواطنين   تالممتلكات الخاصة والعامة لم تسلم من هذه الخروقات أيضاً حيث تضرر

 : والممتلكات العامة طوال فترة الهدنة منها

 طرق عامة 

)سيارة  

 نقل( 

مخزن  

 سالح
 مستوصف 

منشأة  

 حكومية 

أسواق  

 شعبية 

أنبوب  

نفط  نقل  

 خام

 مسجد
مركز  

 امتحان 

جسور  

 وطرقات 

8 1 1 1 41 1 1 1 4 

 

 

 

 

14421
 ً خرقا

165

قتيل 
وجريح

غارة 278
جوية

تحليق498

1006
قذيفة



 " الهدنة المزعومة"

 
13 

 ً  : المشتقات النفطيةسفن دخول : ثانيا

سفينة من سفن المشتقات النفطية خالل شهري    18دخول  " من االتفاقية على:    الثانينص البند  

الحديدة. موانئ  إلى  الهدنة    "،. الهدنة  فترة  الالزم دخولها خالل  السفن  إجمالي  أن    األصلية أي 

( إلى  يصل  أن  يجب  والثانية  األولى  كان 54وتمديداتها  للهدنة  الثاني  التمديد  أن  كما  سفينة،   )

-   بحسب بيان غروندبيرغ  -  توفير الوقود وانتظام تدفقه عبر موانئ الحديدةواضحاً في ضرورة  

. 

االنتهاك  في  العدوان  اليمنييستمر  الشعب  على  الخانق  والحصار  المشتقات    ات  دخول  بمنعه 

للمواطن،   األساسية  االحتياجات  تغطي  التي  استمرارالنفطية  يؤكد  نسانية  اإلكارثة  ال  فالوضع 

الحيوية على سبيل المثال األقسام في المستشفيات التي تحتاج مولدات   ئاتوشلل شبه تام في المنش

 .الموتى اتثل قسم الكلى واألطفال الخدج وثالجم ساعة  24كهربائية تعمل طول 

أن   الح  اً كثيركما  القطاعات  دخول  كمن  منع  بسبب  العمل  عن  بالتوقف  مهددة  والخاصة  ومية 

لمواطن في تلقي ابسط احتياجاته مثل الكهرباء والماء  امعاناة  وهذا ما يفاقم  ،  المشتقات النفطية

التنقل سفن    وعملية  ومنع  تدفق  مع  وسلباً  إيجاباً  تتأثر  التي  الغذائية  المواد  أسعار  في  وارتفاع 

النفطية طوابير  المشتقات  في  ـ  أيام  إلى  تصل  وقد  ـ  لساعات  المواطنين  وقوف  عن  ناهيك   ،

 نفطية. للحصول على نسبه معينة من المشتقات ال

تأتي من موانئ اإلمارات   النفطية  تقود  بالرغم من أن سفن المشتقات  العدوان  التي  مع  تحالف 

إال أن حجز السفن مازال مستمراً حتى بعد حصولها على التصاريح من األمم المتحدة   ،6السعودية

 
كة النفط اليمنية وتوضح عدد  جداول /  6 سبتمتر    9المحتجزة حتر تاري    خ  السفن النفطية صادرة عن شر

2022 : http://www.ypcye.com/Show_News.php?id=2550 

http://www.ypcye.com/Show_News.php?id=2550
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والتي تُبين خلوها من شحنات أسلحة    (UNIVMلية التحقق والتفتيش األممية )بعد خضوعها آلو

في    مجلس األمنمن    ضد بعض األفراد  الصادر  (2140)أو مستلزمات ممنوعة بحسب القرار  

2014. 

تناقض واضح في تعاطي األمم المتحدة مع ملف إدخال سفن المشتقات النفطية، وتبريرات توضح  

التخبط الواضح بين دول تحالف العدوان ومرتزقتها في رمي مسؤولية منع السفن كُل على اآلخر، 

الذي   2022سبتمبر    7في    7"المجلس الرئاسي" رئيس ما يسمى    " لعليميارشاد  ل" ففي تصريح  

عدم وجود اي اجراءات من جانب الحكومة،  " نشر في المواقع والقنوات اإلخبارية وضح فيه  

 .8" لمنع وصول هذه السفن والشحنات التجارية الى وجهتها المحددة بموجب اتفاق الهدنة

مني والمسؤول بينما نجد أن دول التحالف واألمم المتحدة تؤكد أن المسؤول في حصار الشعب الي

ما   هو  النفطية  المشتقات  سفن  ومنع  السماح  برئاسة  ب"   تسميهاعن  اليمنية"  "رشاد  الحكومة 

الواليات المتحدة األمريكية بقرار تسهيل دخول سفن المشتقات    وهذا ما أكده ترحيب  ،العليمي" 

الخط الزمني للهدنة وتطورات " يؤكده دوماً المبعوث األممي عبر    كما،  9النفطية الى ميناء الحديدة

 .10الصادر عن مكتبه  " تنفيذ بنودها

 
م إنشاء مجلس 2022إبريل   7هادي"   الرئيس المنتهية صالحيته   من الرياض فجر الخميس   أعلن "عبدربه /  7

ي 
ي ينقل إليه صالحيته وصالحية نائبه ف 

ي والقانون والعرف الدوىلي وقرارات  رئاسي يمت 
مخالفة للدستور اليمت 

اليمن: الرئيس يعلن تشكيل مجلس قيادة رئاسي وينقل كافة صالحياته إليه ويكلفه    مجلس األمن ذات الصلة. 
  (france24.com)بالتفاوض مع الحوثيير  

: الحوثيون هم من يمنع سفن الوقو  /  8  المصدر أونالين  -د من الوصول اىل ميناء الحديدة  العليمي
(almasdaronline.com) 

أمريكا ترحب بقرار الرئيس العليمي تسهيل دخول سفن الوقود لميناء الحديدة وتحمل الحوثيير  مسؤولية   /  9
  eanews.com)(alsharaصحيفة الشارع –العرقلة 

ي للهدنة وتطورات تنفيذ بنودها /  10
  OSESGY (unmissions.org) |الخط الزمت 

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20220407-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20220407-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://almasdaronline.com/articles/259293
https://almasdaronline.com/articles/259293
https://alsharaeanews.com/2022/09/09/61971/
https://alsharaeanews.com/2022/09/09/61971/
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7
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ت األفعال  تخضع  هذه  وأنها  قراراتها  تنفيذ  المتحدة  األمم  قدرة  عدم  تحالف   إلرادةوضح   دول 

هذه   إلدانة  اليمن  في  وممثليها  المتحدة  األمم  من  واضح  موقف  أي  تسجيل  دونما  العدوان، 

المبعوث األممي امام مجلس  ، وإنما ظهر  جريمة حربالتي ال يمكن وصفها إال أنها  التصرفات  

العراقيل  هذه انه سيقوم بإزالة العراقيل ولكنه قام بريط إزالة يوضح باحاطة جزئية  لتقديماألمن 

"في تيسير تدفق المشتقات النفطية المستوردة واشدد في الوقت ذاته من   :بالتمويل وبحسب ما قال

 .11قلقي ان يؤدي العجز في التمويل الى تعطيل هذه األلية عن العمل" 

تاريخ   اليمنية في  النفط  المتحدة   2022سبتمبر    2في تصريح لشركة  حملت الشركة الواليات 

الحصار ومنع السفن من دخول ميناء الحديدة، حيث جاء في بيانها:  استمرار    األمريكية مسؤولية

استثناء  "ا دون  الوقود  سفن  جميع  على  القرصنة  في  أمريكا  بقيادة  العدوان  تحالف  ستمرار 

( يوما بخالف  314واحتجازها لفترات متفاوتة بلغ مجموعها منذ اعالن اتفاق الهدنة المؤقتة )

، وهذا التأخير سبب في إضافة " ( يوما152تأخيرها في جيبوتي لمدة اجمالية تجاوزت )فترة  

 .12$( احدى عشر مليون دوالر 11,000,000مبلغ ) إلى تصلوالشحنات غرامات مالية على 

بحسب  إلى موانئ الحديدة    تلتزم دول تحالف العدوان بالسماح لدخول سفن المشتقات النفطيةلم  

( سفينة وقود 37) ، وسمحت فقط بدخولوحتى كتابة هذا التقرير من بدء سريانها الهدنة بنود

التمديد  أغسطس    1تم االفراج عنها في  ، منها سفينتين فقط  ( سفينة54من أصل ) أي قبيل 

ـ حتى    للهدنة  التمديد الثانيسفينتي وقود منذ بدء  لإال    تسمحكما لم  بيوم واحد،    ةللهدن  الثاني

( سفن مشتقات نفطية في 4، مع العلم أنه تم اإلعالن عن السماح بإدخال )ا التقرير ـكتابة هذ

 .2022سبتمبر  9

 
  issions.org)| OSESGY (unmإحاطة إىل مجلس األمن لألمم المتحدة من المبعوث الخاص إىل اليمن /  11

كة النفط اليمنية /  12   (ypcye.com)شر

https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://www.ypcye.com/Show_News.php?id=2526
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 ً  رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي : ثالثا

تشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعياً إلى صنعاء ومنها  " من االتفاقية على:    الثالثنص البند  

وهذا يعني أن    ."،المملكة األردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربيةخالل شهري الهدنة إلى  

وتمديداتها األولى والثانية يجب أن يصل إلى   األصلية إجمالي عدد الرحالت خالل فترة الهدنة  

" في تصريحه بمناسبة التمديد  وقد أوضح المبعوث األممي "غروندبيرغ( رحلة تجارية،  48)

 . تسيير المزيد من وجهات السفر من وإلى مطار صنعاءإلى ضرورة العمل على الثاني للهدنة 

سبب    2016أغسطس    9على المجال الجوي اليمني منذ    ر جوي كاملظحفرض تحالف العدوان  

في إغالق كافة المنافذ الجوية ومنها مطار صنعاء الدولي الذي يمثل الشريان الرئيسي في التنقل 

هذا اإلغالق رافقه قصف مستمر لمطار صنعاء وبنيته التحتية مسبباً    ،13الدولي من وإلى اليمن

 خروجه عن الخدمة في كثير من المرات.

 األالفرم  إغالق المطار سبب في تفاقم الكارثة اإلنسانية ومعاناة أكبر للمواطن اليمني الذي حَ 

للمرضى والجرحى من  العدوان أيضاً  العودة، كما لم تسمح دول  العالقين في الخارج إلى  من 

 .مما سبب في زيادة عدد الوفياتحتى في الحاالت المرضية الحرجة السفر 

في ظل عدم قدرة  بحاجة العالج في الخارج  اتفاق الهدنة كان مبشراً لكثير من المواطنين الذين  

األمم المتحدة باإليفاء بالتزاماتها السابقة الخاصة بفتح جسر طبي والذي أعلنته األمم المتحدة في 

 
ي الخارج إغالق  /  13

  NRC |مطار صنعاء ُيحرم آالف المرض  من الحصول عىل الرعاية الصحية ف 

https://www.nrc.no/arabic/news/2021/Ar-thousands-of-critically-ill-patients-stranded-with-sanaa-airport-closure/#:~:text=%D9%81%D9%8A%209%20%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3%202016%D8%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B6,%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1.
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ولكنه  202014فبراير   أول رحلة،  بعد  م  بحجة  توقف  الصادر  البيان  بحسب  التمويل  ن نقص 

 .202115أغسطس  23في منظمة الصحة العالمية

أثناء مؤتمر صحفي وضحت أن عواقب إغالق    2022أغسطس    27وزارة الصحة اليمنية في  

ن الفتح المحدود لمطار صنعاء وميناء  "إمطار صنعاء في زيادة أعداد الضحايا وقالت في بيانها:  

 .16" الحديدة في ظل الهدنة، ال يفي بأدنى احتياجات القطاع الصحي وحاجة المرضى داخل اليمن

االتفاق   تشغيل  الهدنة  بنود  في  تم  القاهرة    نيتجاريت  نيرحالتعلى  إلى  صنعاء  من  أسبوعيا 

والعكس األردنية عمان  الدولي    لت وصو،  والعاصمة  مطار صنعاء  إلى  مرور أول رحلة  بعد 

ان عاصمة المملكة األردنية، إال أن العدوان    2022مايو    16في    ( يوماً من الهدنة44)  قام من عم 

خاصة فيما يخص    وعدم االلتزام بنصوص اتفاق الهدنة  بتأخير بدء الرحالت وعرقلة جدولتها،

بين  الجوية  الرحالت  ، خاصة وأن  تسيير الرحالت من وإلى مطار القاهرة في جمهورية مصر

ان ال تغطي   .المرضى للسفر الى الخارج ولو جزءاً بسيطاً من احتياجصنعاء وعم 

الذي يقوم به مكتب مبعوث    "الخط الزمني للهدنة وتطورات تنفيذ بنودها"  من خالل متابعة

التي تم تسييرها من وإلى مطار صنعاء طوال فترة الهدنة الجوية  فإن الرحالت    ،17األمم المتحدة 

( رحلة مقرر لها طوال  48من أصل )  2022سبتمبر    9( رحلة حتى تاريخ  42)إلى  وصلت  

 مع تأخير لكثير من الرحالت طوال مراحل الهدنة. ،الفترة

 
ي الجوي بير  صنعاء وعّمان، والرحلة األوىل تحمل عىل متنها عددا من المرض    /  14 اليمن: تدشير  الجرس الطتر

ي األردن | أخبار األمم المتحدة يحتاجون إىل عالج 
  (un.org)متخصص ف 

ي |  /  15
ق المتوسط | بيان صحف  ات   -  | 2021Arabicمنظمة الصحة العالمية | المكتب اإلقليمي لرسر النرسر

  (who.int)االعالمية

  - IRNA Arabicوزارة الصحة اليمنية تنرسر احصائيات مهولة حول تداعيات الحرب السعودية عىل اليمن /  16

ي  /  17
  OSESGY (unmissions.org) | للهدنة وتطورات تنفيذ بنودهاالخط الزمت 

https://news.un.org/ar/story/2020/02/1048472
https://news.un.org/ar/story/2020/02/1048472
http://www.emro.who.int/ar/2021-arabic/note-to-correspondents-23-august.html
http://www.emro.who.int/ar/2021-arabic/note-to-correspondents-23-august.html
https://ar.irna.ir/news/84868158/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7
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 ً  : فتح الطرقات والمنافذ: رابعا

فور دخول الهدنة حيز التنفيذ، سوف يدعو المبعوث الخاص " من االتفاقية على:    الرابعنص البند  

لتيسير حركة   المحافظات  من  تعز وغيرها  في  فتح طرق  على  لالتفاق  اجتماع  إلى  األطراف 

 .." ل ونساء وأطفال وتنقالتهم باالستفادة من الجو الذي تهيَئه الهدنة.المدنيين من رجا

المواجهات   نقاط  بعض  فإن  اليمن  على  العدوان  استمرار  مع  المواجهات  توسع رقعة  في ظل 

وصلت إلى كثير من المدن مثل حجه والجوف ومارب وتعز والحديدة، هذه المحافظات لم تعاني 

ويالت الحرب والمواجهات فقط وإنما عانى أهلها من إغالق المنافذ منها وإليها، كما حرم أهلها  

في حال قرر  واتخاذ طرق بعيدة  وسبب لهم الخوف والتعب والمشقة  التنقل  وسهولة  من حرية  

أحدهم الخروج أو الدخول لسبب من األسباب، والتي قد تصل إلى القتل وسلب الحياة في بعض 

في   المتواجدين  الطرق  وقطاع  المرتزقة  بعض  من  التابعة  الحاالت  والعسكرية  األمنية  النقاط 

 .ومرتزقته لقوات تحالف العدوان

كما أن إغالق الطرق والمنافذ سبب في تفاقم الكارثة اإلنسانية لما لها من تأثير على المواد الغذائية 

الناقالت   وصول  صعوبة  بسبب  المناطق  هذه  في  أسعارها  ارتفعت  التي  النفطية  والمشتقات 

الحاالت، كما أنها قد  والقاطرات التي تضطر إلى اتخاذ طرق بديلة بعيدة ووعرة في كثير من  

 تتعرض إلى النهب والسرقة من بعض قطاع الطرق.

من أصعب الملفات والذي لم  ملف فتح الطرقات الذي التزم به األطراف الموقعة على الهدنة    يُعد

ينفذ منه أي شيء طوال فترة الهدنة بمراحلها لعدم قدرة األمم المتحدة ـ الراعية للهدنة ـ من إلزام  

 . لعدوان ومرتزقتها من تنفيذه وااللتزام بها دول تحالف
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لمناقشة آلية فتح الطرقات واألولويات  عن األطراف  تشكيل ممثلين    تمبدعوة من المبعوث األممي  

ان لعقد اللقاءات التشاورية حول هذه اآللية،   ، الهامة لهذا الملف وتم تحديد العاصمة األردنية عم 

مقترحاً إلعادة فتح مجموعة من الطرق في تعز ومحافظات    2022م المبعوث األممي في مايو  وقد  

أخرى، بما في ذلك آلية للتنفيذ وضمانات لسالمة المسافرين المدنيين، على ضوء النقاشات التي  

 .أجريت مع الطرفين

ير عنه بأنه مقترحاً  تم التعبقدم المبعوث األممي لممثلي الطرفين مقترحاً آخر    2022يونيو    6في  

إضافة إلى طرق في محافظات    في تعز،إلعادة فتح طرق، بما فيها خط رئيسي  "منقحاً" يدعو فيه  

ـ حسب تصريح المبعوث ـ، وقدم   أخرى بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع 

أن تبدأ المرحلة طرق على  اللفتح  مؤكدين استعدادهم  بعض المالحظات على المقترح  وفد صنعاء  

  - أبعر  –طريق صالة )الطريق األولى تتضمن فتح ، األولى بفتح طريقين فوراً في محافظة تعز

الثاني  (خط صنعاء  -الحوبان    -الدمنة    –الصرمين   والطريق  لحج)،  الشريجة - طريق    - عدن 

ومن ثم   إتمام المرحلة األولى بفتح الطرق، على أن يتم  (خط صنعاء  -الحوبان    – الراهدة    -كرش

 .18تواصل اللجان النقاش برعاية أممية 

أربع  فتح  شملت المرحلة األولى منه    ،آخراً   منقَّحاً األممي مقترحاً  قدَّم المبعوث    2022يوليو    3في  

المرحلة الثانية التزام األطراف بفتح طرق رئيسة في تعز ومحافظات    تواقترح،  طرق في تعز

 أخرى، بما فيها مأرب، البيضاء، والجوف، والحديدة، والضالع. 

تعنت األطراف التابعة لدول العدوان ومرتزقتها من تنفيذ أي مقترح من المقترحات التي  في ظل  

جوالت المفاوضات التي حددها المبعوث  بعض  عن حضور    وامتناعها  ،قدمها المبعوث األممي

مبادرة أحادية الجانب لفتح الطرق والتخفيف على    2022، أعلن وفد صنعاء في يوليو  األممي

طريق   فتح  اإلعالن  ويتضمن  تعز  محافظة  في  وخاصة  الذي   (الستين-الخمسين)المواطنين 

 
ي تعز عىل مراحل | الميادين /  18

  (almayadeen.net)صنعاء: أبلغنا األمم المتحدة استعدادنا لفتح الطرق ف 

https://www.almayadeen.net/news/politics/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1:-%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89
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، 19كرية المتواجدة هناك بالتعاون مع الجهات العس  المحافظة باشرت بفتحه السلطات المحلية في  

للجان   النارية  باألعيرة  واستهداف  بانتهاك واضح  العدوان  مرتزقة  من  قوبل  الفتح  هذا  أن  إال 

كما قامت باستهداف الحافالت المدنية التي كانت قد بدأت تستخدم    لمعدات الخاصة بفتح الطريقلو

 .20الطريق 

  أي إشادة للمبادرة األحادية ولم تعمل على إدانة ما قام العجيب في األمر أن األمم المتحدة لم تقم ب

لفتح الطريق وإنما عللت ذلك    به العدوان من استهداف ورفض  أن فتح  عبر مبعوثها  مرتزقة 

 يحتاج إلى التنسيق والتواصل المستمر لضمان عبور آمن ومستدام للمدنيين. الطرق 

 أكذوبة حصار تعز:

العجيب في األمر هو ما يظهر به المبعوث األممي وإعالم العدوان من مغالطة بأن محافظة تعز  

تعز   محافظة  أن  يُظهر  الواقع  بينما  عنها،  الحصار  برفع  حكومة صنعاء  ويناشدون  محاصرة 

لى أجزاء كبيره منها فصائل مرتزقة العدوانـ  ميليشيات تنظيم القاعدة وحزب اإلصالح  تسيطر ع

، ولها منافذ بحرية مثل المخا وباب المندب ومنافذ برية  21والمجلس االنتقالي وطارق صالح ـ

باتجاه الجنوب عبر محافظة لحج، بينما المغلق فعالً والذي يمثل نقاط تماس واشتباك عسكري 

 
 من صباح اليوم | الميادين-حكومة صنعاء تعلن فتح طريق الخمسير   /  19

ً
ي تعز بدءا

 الستير  ف 
(almayadeen.net) 

ي إغالق طريق الخمسير  مصادر يمن /  20
ي تعز | الميادين -ية للميادين: العدوان يستمّر ف 

 الستير  ف 
(almayadeen.net) 

اتيجية" أصدرها  تعز: معقل الميليشيات غير النظاميةتقرير بعنوان "  /   21 ي    مركز صنعاء للدراسات اإلسير
ف 

يوضح  2021سبتمتر   ي  ، 
ف  لإلصالح  الموالية  العسكرية  والتحشيد  التشكيالت  تعز  ريف  من  الجنوبية  األجزاء 

ي تعز  
ح كيف تحولت المنطقة الجغرافية الفاصلة بير  محافظتر ، ويرسر ي المضاد من ِقبل المجلس االنتقاىلي الجنوتر

ي تعز وساحل البحر األحمر 
 . ولحج إىل بؤرة توتر جديدة قد تؤدي إىل انخراط قوات وفصائل أخرى متمركزة ف 

https://www.almayadeen.net/news/politics/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7
https://www.almayadeen.net/news/politics/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7
https://www.almayadeen.net/news/politics/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86:-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://www.almayadeen.net/news/politics/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86:-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%86
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المنا دخول هي  من  قدرتهم  لعدم  كبير  بشكل  أهاليها  يعاني  والتي  المحافظة  من  الشمالية  طق 

 .22المحافظة إال عبر طرق بعيده ووعرة تمتلئ بنقاط عسكرية تابعة لتحالف العدوان ومرتزقته

الواقع يُبين أن المناطق المحاصرة ليست محافظة تعز وإنما المناطق الشمالية الواقعة تحت سلطة  

عاء هي المحاصرة فعالً من دول تحالف العدوان وهي المتضررة بشكل كبير إنسانياً  حكومة صن 

 من حيث عدم وصول المشتقات النفطية والمواد الغذائية وإغالق مطاراتها وموانئها. 

 

 فيها  خريطة تكشف حقيقة مزاعم حصار محافظة تعز وتوضح مناطق سيطرة قوات التحالف ومرتزقته

 
ي يوضح حقيقة حصار تعز ويوجه هذه الرسالة لحزب االصالح  (570) /  22

  - YouTubeمحمد البخيتر

https://www.youtube.com/watch?v=mCukbXboPvU
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 ً  : إنهاء الحرب  خطوات: خامسا

تعاطي األطراف مع المبعوث الخاص بشأن مقترحات حول  من االتفاقية على:    الرابعنص البند    

 .الخطوات القادمة نحو إنهاء الحرب." 

ارتباطاً وثيقاً بما سبقه من بنود تم االتفاق عليها في اتفاق    اً مما يتضح جلياً أن هذا البند مرتبط

الخروقات واالنتهاكات التي يقوم بها    استمرت"الهدنة المزعومة" التي ترعاها األمم المتحدة،  

تحالف العدوان ومرتزقته في الميدان والتي توضح عدم الجدية في تحمل المسؤولية إلنهاء الحرب  

 ثية على المواطن اليمني في مختلف المحافظات.وتبعاتها وآثارها الكار

خطوات إيجابية لالستفادة من تخفيف الكارثة اإلنسانية في اليمن وإنهاءها، لم تتخذ األمم المتحدة  

بل تسابق قبيل انتهاء الهدنة بأيام إلى عقد لقاءات جديدة في محاولة لتمديد جديد للهدنة كما فعلت  

في التمديد األول والثاني، مع عدم إلزام أطراف العدوان باإليفاء بما تعهدت به خاصة في التمديد  

فيه العمل على  الذي أعلنه المبعوث األممي "غروندبورغ" وأكد  الثاني التفاق الهدنة الموسعة  

 . آلية صرف المرتبات المنقطعة

دوماً   إليها  يدعو  التي  السالم  دعوات  عن  المتحدة  واألمم  األمن  ومجلس  العالم  السيد " يتغافل 

في كثير من خطاباته منذ الوهلة ، وأكد عليها  201423سبتمبر    21قائد ثورة    " عبدالملك الحوثي

العبثية على اليمن، كما أنه دعا إلى استغالل   في سبيل إيقاف الحرب  2015األولى للعدوان في  

ألقاها  التي  للعدوان، وهذا ما أكده أيضاً في كلمته  فرصة الهدنة اإلنسانية للعمل على إيقاف شامل  

م أواًل نصيحًة لتحالف العدوان: أن يستفيدوا من هذه  " حيث قال:    2022أغسطس    23بتاريخ   أقد ِ

 
 وكالة سبأ - سبأنت  - سبتمتر  21تحرير اليمن من الوصاية وقوى الفساد إنجازات تاريخية لثورة   /  23

(saba.ye) 

https://www.saba.ye/ar/news3156804.htm
https://www.saba.ye/ar/news3156804.htm
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الهدنة للخروج من عدوانهم، إلنهاء عدوانهم على هذا البلد، وإلنهاء حصارهم على هذا البلد،  

استمرارهم في العدوان والتآمر على بلدنا وشعبنا، واالستهداف لشعبنا وبلدنا، معناه: أن يستمروا 

كب مشكلة  في  التورط  في  عليهم؛ ألن هللا  هم  الوخيمة  عليهم، وعواقبها  السيئة  آثارها  لها  يرة، 

سبحانه وتعالى هو ملك السماوات واألرض، هو المنتقم من الظالمين والطغاة المستكبرين، حجم 

الظلم الذي يلحقونه بهذا البلد وبأبناء هذا الشعب حجم رهيب وكبير جدًا، وظلم شامل، وعواقبه  

 24" عليهم وخيمة.

 26" مهدي المشاط" ممثالً بالرئيس    25"المجلس السياسي األعلى"الدعوات تكررت على لسان  هذه  

نؤكد أننا لسنا ضد تمديد  " حيث قال:    2022مايو    22خاصة في خطابه بمناسبة عيد الوحدة في  

الهدنة، ولكن ما ليس ممكناَ هو القبول بأي هدنة تستمر فيها معاناة شعبنا، وهو ما يجعلني أدعو  

إلى تعاون حقيقي ومشجع يفضي إلى تحسين المزايا اإلنسانية واالقتصادية في أي تهدئة قادمة،  

ومناقشة المزيد من الحلول اإلنسانية واالقتصادية كأولوية صارمة تستدعيها ضرورة التخفيف 

على مجمل عملية السالم في  الذي سيعكس إيجابياً  اليمني المحاصر، األمر  من معاناة الشعب 

 27".منالي

 

 

 
ي بمناسبة ذكرى استشهاد اإلمام زيد عليه السالم   /  24

)نص+فيديو( كلمة السيد عبدالملك بدرالدين الحوتر
  (ansarollah.com)م | أنصار هللا  2022- ـه  1444

ي   المجلس السياسي  /  25
  (saba.ye)وكالة سبأ -سبأنت   - األعىل يقر تشكيل حكومة اإلنقاذ الوطت 

  (mofa.gov.ye)وزارة الخارجية اليمنية –المجلس السياسي االعىلي  /  26

ال     - سبتمتر نت    /   27 ي خطاب له بمناسبة العيد 
للوحدة اليمنية.. الرئيس المشاط:الوحدة كانت وستظل    32ف 

  (26sep.net)صناعة شعب يستعصي عىل االنكسار

https://www.ansarollah.com/archives/542265
https://www.ansarollah.com/archives/542265
https://www.saba.ye/ar/news448067.htm
https://mofa.gov.ye/?page_id=1056
https://www.26sep.net/index.php/newspaper/26septfirst/37110-32
https://www.26sep.net/index.php/newspaper/26septfirst/37110-32
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الراعيتإن تفاقم الوضع اإلنساني   المتحدة ألنها هي   ة تحمل مسؤوليته بالدرجة األولى األمم 

تتضح التفاق الهدنة ويلزمها أن تتعامل بحيادية ووضوح بعكس ما تقوم به حالياً من مغالطات  

خروقات  تحاول غض الطرف عن  التي  مبعوثها إلى اليمن    تعاطيها وقراراتها وإحاطاتمن خالل  

 . دول تحالف العدوان للهدنة عوضاً عن تغاضيها للجرائم المستمرة في حق الشعب اليمني
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 التوصيات: 

نطالب األمم المتحدة ومجلس االمن بإدانة الخروقات التي قامت بها دول تحالف العدوان  •

 لبنود الهدنة.

تخفيف الهدنة والعمل على  بنود  بتنفيذ كامل  نطالب األمم المتحدة إلزام دول التحالف   •

 معاناة الشعب اليمني.

نطالب األمم المتحدة ومجلس األمن بإلزام دول التحالف برفع الحصار بشكل كامل عن   •

المنافذ الجوية والبحرية والبرية وبدون أي استثناءات وفقاً   بما يشمل  اليمني  الشعب 

 لقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني.ل

 . وحتى اآلن 2015منذ المستمرة العدوان جرائم نطالب المجتمع الدولي بإدانة  •

 رفع الكامل للحصار. بالعمل على الالمعنية  نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية  •

،،، 
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