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يوم  0011آخر إحصائية لـ  مركز القانوني للحقوق والتنميةالاصدر        

 .من الحرب التي تقودها السعودية ضد الشعب اليمني

( من المدنيين قتلوا بطائرات 011051وبحسب المركز فإن أكثر من )

(امرأة. كما أصيب ما ال يقل 5533( طفل و )0153تحالف العدوان بينهم )

( امرأة5153( طفال و )0153( مدنيا بينهم )501555عن ) . 

( امرأة ال 5153( طفل 1 و)0153( مدني بينهم )501555واشار الى ان )

يعانون من قلة األدوية والمستلزمات الطبية والعالج النوعي زالوا إلى اليوم 

 .بسبب الحصار في ظل صمت مخزي لمنظمات الطفولة وحقوق اإلنسان

الف مواطن يمني من  031وقدر المركز القانوني وفاة ماال يقل عن 

االطفال والمرضى والجرحى واصحاب االمراض المزمنة بالقتل الصامت 

لى اليمن الذي نتج عنه انعدام الحاجيات جراء الحصار المفروض ع

 .االساسية واالدوية والخدمات الطبية

يمني باإلصابة بمرض الكوليرا الذي اجتاح  5511مضيفا "توفي ما يقارب 

البالد منذ بداية العام الجاري وفقا لما اكدته تقارير الصحة العالمية 

 ".واليونسيف

البنية التحتية 1 فقد  يوم دمر القصف 0011واوضح انه وخالل فترة 

( ميناء 1 كما ألحق أضرار 01( مطار و)01استهدف القصف المباشر )

( خزان 350( ما بين طريق وجسر1 و)5112بالطرق والجسور بلغت )

( شبكة اتصاالت1 153( محطة كهرباء ومولدات1 و)020وشبكة مياه1 و)

ياً على لتصبح أهم المنشآت الحيوية في اليمن خارج نطاق لينعكس كارث

 .حياة مجمل اليمنيين



( 1501200وفي القطاع االجتماعي اكد المركز القانوني تدمير أكثر من )

( 555( مسجد1 و)201مليون نازح ومشرد1 و) 1منزل1 وتشريد أكثر من 

( 053( مدرسة 1 كما قصف )1111مركز ومدرسة تعليمية1 وتوقفت )

ر الى استهدف ( مؤسسة إعالمية . واشا05مستشفى ومرفق صحي 1 و)

( منشأة حكومية1 01505طيران تحالف العدوان الوحدات اإلنتاجية منها )

( سوق ومجمع 355( ناقلة مواد غذائية1 و)350( مخزن أغذية1 و)312و)

( 000( ناقلة وقود1 و)531( محطة وقود سيارات1 و)035تجاري1 و)

( موقع أثري 1 502( مزرعة دواجن ومواشي1 و)001مصنع1 و)

( ملعب ومنشأة رياضية1 لتصبح أهم 005منشآت سياحية1 و) (532و)

القطاعات الخاصة والعامة والمختلطة خارج عملية اإلنتاج ما كلف 

االقتصاد الوطني خسائر كبيرة وخلق أزمات اجتماعية تمثلت بالبطالة 

 .واالرتزاق والفقر

ائية ولفت المركز القانوني الى أن هذه األرقام ال تعبر عن الحصيلة النه

للقتلى والمتوفين والجرحى والمنشآت المدنية والخدمية واإلنتاجية المدمرة 

 .المتضررة أو المتوقفة

وطالب المركز بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية لالطالع على حجم 

 .الكارثة للتأكد من هذه االرقام

ة لياته القانونية واألخالقية واإلنسانيوكما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤ

تجاه هذه المأساة األكبر منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية1 وفق تقارير 

 .المنظمات



وشدد على ضرورة التحرك الدولي واإلقليمي العاجل إلنهاء الحرب على 

اليمن مطالبا فريق مجلس حقوق االنسان المعني باليمن الى تحمل 

بحق المدنيين في  مسؤولياته والقيام بالتحقيق الجاد في الجرائم المرتكبة

 .اليمن بكل مهنية وحيادية

وذكر المركز القانوني األمم المتحدة ان تراعي مسؤوليتها بااللتزام بحماية 

حقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني في اليمن واهمها حماية 

المدنيين والسكان في األحياء السكنية المكتظة بالسكان وحماية النساء 

تح الحصار الغير قانوني والذي يفرض على األطفال والنساء واألطفال وف

والضعفاء والفئات المهمشة موتا أخر نتيجة مواجهه نقص الغذاء والدواء 

 .واألمراض والفقر

 


