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ظبي،  ألبو  الحويث  جامعة  استهداف  تكرار  حادثة  أخذت 

الدولية،  اإلدانات  ِمن  حيِّزًا  املسرية،  والطائرات  بالصواريخ 
منظمة  وتصنيفها  عقوبات،  بفرض  مطالبات  أعقبها 
ا املبعوث األممي فاكتفى بالحديث عن صعوبة  إرهابية؛ أمَّ
تلتزم  مل  األطراف  وأنَّ  اليمن،  يف  السيايس  الحل 

بتوجيهات املجلس.



يف  غروندبرغ،  هانس  اليمن،  إىل  املتحدة  لألمم  العام  لألمني  الخاص  املبعوث  اشتىك 
إىل  اعية  والدَّ املتكرِّرة،  املجلس  لنداءات  االستجابة  عدم  ِمن  األمن،  مجلس  أمام  إحاطته 

ضبط النفس والتهدئة يف اليمن. (16 فرباير)

التقى املبعوث األممي الوفد املفاوض لجامعة الحويث املوجود يف العاصمة الُعامنيَّة 
(مسقط)، يف إطار مساعي إمكانية اللقاء بقادة الجامعة يف صنعاء، بسبب رفضهم اللِّقاء 

به منذ تعيينه مبعوثًا لألمني العام إىل اليمن يف أغسطس/ آب 2021م. (3 فرباير)

اعرتف فصيل عراقي -ظهر فجأة- مبسئوليَّته عن استهداف أبو ظبي بالطَّائرات املسرية؛ 
وجامعة الحويث تواصل إرسال الطائرات، وتعد مبواصلة االستهداف لإلمارات.
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قال املبعوث األمرييك الخاص لليمن، تيم ليندركينغ: إنَّ هجامت جامعة الحويث، املدعومة 
وهي  الخسائر،  ِمن  مزيد  إىل  ستؤدِّي  واإلمارات،  السعودية  وجنوب  مأرب  عىل  إيرانيًّا، 

تعرقل بصورة كبرية مساعي السالم امللحَّة يف اليمن. (14 فرباير)

انتقدت مندوبة اإلمارات، أمام مجلس األمن، عجز األمم املتحدة، ومتاهي مبعوثها الخاص 
حول التصعيد األخري لجامعة الحويث تجاه أبو ظبي. (17 فرباير)

إدارة الرئيس األمرييك، جو بايدن، تدرس فرض عقوبات جديدة عىل جامعة الحويث وقادتها، 
بالستيَّة،  وصواريخ  مسرية  بطائرات  للحدود،  عابرة  هجامت  بشنِّ  األخري  تصعيدها  عىل  ردًّا 

استهدفت السعودية واإلمارات. (2 فرباير)
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فارة األمريكية لدى اليمن عن قلقها البالغ ِمن تدهور البيئة اإلعالمية يف اليمن،  ت السَّ عربَّ
يف أعقاب إغالق جامعة الحويث (6) إذاعات محلية يف صنعاء. (1 فرباير)

ل إىل حلٍّ مبديئ وجزيئ، للتَّخفيف ِمن التهديد الذي يشكِّله  أعلنت األمم املتحدة عن التَّوصُّ
خزَّان صافر النَّفطي العائم قبالة سواحل الحديدة يف البحر األحمر، وذلك عرب اقرتاح يفيض 

إىل نقل مليون برميل ِمن النفط إىل سفينة أخرى. (6 فرباير)

الواليات املتحدة أرسلت املدمِّرة "يو. إس. إس.  أنَّ  الدفاع األمرييك، لويد أوسنت،  أكَّد وزير 
التهديدات  مواجهة  عىل  اإلمارات  ملساعدة  الخامس،  الجيل  ِمن  مقاتلة  وطائرات  كول"، 

الجديدة، املتمثلة بهجامت جامعة الحويث. (2 فرباير)

دعت الخارجية الروسيَّة جميع األطراف يف اليمن إىل االمتناع عن أيِّ أعامل تؤدِّي إىل سقوط 
كَّان، وتخفيف التصعيد املتبادل بني جامعة الحويث والتحالف. (25 يناير) ضحايا بني السُّ
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عسكرية  عملية  إطالق  رافق  الذي  الحامس  من  أيام  بعد 

للتحالف باسم "حرية اليمن السعيد"، قوات العاملقة تعيد 

انخفاض  ذلك  رافق  مفاجئ،  بشكل  شبوة  يف  متوضعها 
يف مستوى العمليات العسكرية يف مأرب، مع فتح جبهة 
عسكرية جديدة يف املنطقة العسكرية الخامسة يف حرض 

والتي تشهد تصعيدا متبادال بني كر وفر.



ألوية العاملقة تعيد متوضع أجزاء ِمن قوَّاتها يف 
يف  الجنوب"  "إعصار  عمليَّة  استكامل  بعد  شبوة، 

تحرير مديريَّات بيحان والعني وعسيالن. (28 يناير)

وصول (7) "خرباء عسكريِّني مرصيِّني" إىل محافظة 
قوَّات  تدريب  عىل  لإلرشاف  اليمن،  جنوب  شبوة 
العاملقة، املدعومة إماراتيًّا، و"التي شاركت يف 

عمليَّات عسكرية بشبوة ومأرب".(29 يناير)

للتحالف،  جويَّة  غارة   (1403) توثِّق  املتحدة  األمم 
املسرية  والطَّائرات  واريخ  بالصَّ هجوًما  و(39) 
الثاين  كانون  يناير/  شهر  خالل  الحويث،  لجامعة 

املايض. (28 يناير)

يف  عسكرية  عملية  تنفيذ  بدء  يعلن  التحالف 
والرضورة  للتهديد،  استجابة  صنعاء،  العاصمة 
الهجامت  ِمن  املدنيِّني  لحامية  العسكرية، 
إطالق  ِمن  قليلة  أسابيع  بعد  وذلك  العدائية، 

عملية "حريَّة اليمن السعيد". (7 فرباير)

د نفيه القاطع استهداف مركز احتجاز  التحالف يجدِّ
كافة  م  سيقدِّ أنَّه  مؤكًِّدا  صعدة،  محافظة  يف 
للتَّحقيق  املشرتك  للفريق  واملعلومات  الحقائق 
لألمم  التابع  اإلنسانية  ئون  الشُّ تنسيق  مكتب  يف 
قتيًال،   (91) خلف  املجهول  (االستهداف  املتحدة. 
محتجز   (1300) فيه  يوجد  حيث  جريًحا،  و(200) 

ميني، بينهم 700 وافد). (28 يناير)
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وسيطرة  قيادة  مركزي  تدمري  يعلن  التحالف 
حرض  محور  يف  الحويث،  لجامعة  تابعة  عسكريَّة 

مبحافظة حجة، شامل غرب اليمن. (2 فرباير)

الذي  الحصار  فكِّ  ِمن  الحويث  جامعة  متكنت 
الجامعة  عنارص  عن  الوطني  الجيش  قوَّات  فرضته 
املحصام  معسكر  وتستعيد  حرض،  مدينة  يف 

اإلسرتاتيجي. (12 فرباير)

 (4) إطالق  عن  مسئوليَّته  يعلن  عراقي  فصيل 
طائرات مسرية عىل اإلمارات، باسم فصيل "ألوية 
عراقيَّة  مواقع  بيانه  تداولت  الصادق"،  الوعد 

مقرَّبة ِمن إيران. (3 فرباير)

محور  قائد  الصبيحي،  عبدالله  الركن  اللِّواء  وفاة 
أبني قائد اللِّواء (39) مدرَّع، بعد معاناة مع املرض، 
رفض  بعد  سيئون،  مطار  عرب  جثامنه  وصل  وقد 
ترافق  التي  أرسته  عبور  االنتقايل"  "املجلس 

الجثامن عرب مطار عدن الدُّويل.

جرحى  عالج  العسكرية  الطبية  اللجنة  أوقفت 
التَّأخري  نتيجة  وذلك  الخارج،  يف  الوطني  الجيش 
ر  املتكرِّر يف رصف املبالغ املستحقَّة للعالج، وترضُّ

عرشات املرىض ِمن الروتني املتبع. (17 فرباير)
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مع  وعدن،  صنعاء  يف  االغتياالت  ملسلسل  جديدة  عودة 

إدانات رسميَّة وحقوقيَّة لحادثة إعدام مروعة ملتهم خارج 
القانون يف محافظة أبني ِمن قبل قوَّات تابعة لـ"املجلس 
خليَّة  بتفكيك  تعز  يف  املحليَّة  السلطة  ونجاح  االنتقايل"، 

كانت تخطِّط ألعامل إرهابيَّة.



تابعة  سيارة  يختطفون  مجهولون  مسلَّحون 
األمم  مكتب  يف  والسالمة  األمن  لفريق 
والوضيع  مودية  مديريَّتي  بني  املتحدة، 
ِمن  فيها  مبن  أبني،  محافظة  رشق  جنوب 
التَّابع  والسالمة  األمن  (موظف  موظَّفني 
أخرين)،  موظفني  وثالثة  املتحدة،  لألمم 
القبلية  الوساطات  ِمن  محاوالت  ثالث  وفشل 

والعسكرية، يف اإلفراج عنهم. (12 فرباير)

إدارة أمن محافظة أبني قيام قوَّات ِمن  أدانت 
"الحزام األمني" التَّابعة لـ"املجلس االنتقايل"، 
ميدان  يف  إعدام  بعمليَّة  إماراتيًّا،  املدعوم 

عام ملتَّهم بالقتل خارج إطار القانون. (12 فرباير)

 (5,940) دخول  تسجيل  تعلن  املتحدة  األمم 
ِمنهم   %85 اليمن،  إىل  رشعي  غري  مهاجر 
قادمني ِمن أثيوبيا، مقارنة بـ(3,690) مهاجرًا 
املايض،  أوَّل  كانون  ديسمرب/  يف  دخلوا 
مغرتبني،   (7,605) عدد  اخل  الدَّ إىل  عاد  فيام 
إجراءات  بسبب  السعودية؛  ِمن  قادمني 
الفرتة  خالل  الجديدة  السعودية  السلطات 

ذاتها. (10 فرباير)

عنارص  أربعة  تضبط  تعز  محافظة  أمن  رشطة 
لتنفيذ  يخطِّطون  كانوا  "داعش"،  تنظيم  ِمن 

مخططات إرهابيَّة يف املدينة. (22 فرباير)
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عضو  الالحجي،  قاسم  أكرم  القايض  نجاه 
صة، الخاضعة لسيطرة  النيابة الجزائية املتخصِّ
محاولة  ِمن  صنعاء،  يف  الحويث  جامعة 
بالقرب  الرصاص،  ِمن  لوابل  تعرضه  إثر  اغتيال، 

ِمن منزله مبنطقة ِرصف بصنعاء. (29 يناير)

عسكرية-  قيادات  -تضمُّ  وساطة  لجنة  نجحت 
تابعني  مختطفني   (4) رساح  إطالق  يف 
حمدي  "العاملقة"،  قوَّات  يف  للقيادي 
شكري، و(4) آخرين، ينتمون لقوَّات "املجلس 
ِمن  مدعومتني  القوَّتني  وكال  االنتقايل"، 

التحالف. (4 فرباير)

الداخلية  بوزارة  املالية  الدائرة  مدير  نجاة 
ِمن  الحميدي،  نايف  عيَّة،  الرشَّ بالحكومة 
يف  وضعت  ناسفة  بعبوَّة  اغتيال،  محاولة 
بالعاصمة  منزله،  أمام  وانفجرت  سيَّارته، 
مسبِّبة  بدقائق،  خروجه  قبل  عدن،  املؤقَّتة 

أرضاًرا كبرية يف املنازل املجاورة. (1 فرباير)

رساح  حرضموت  يف  املحليَّة  السلطة  أطلقت 
والوجاهة  الحرضميَّة"،  "الهبَّة  يف  القيادي 
بعد  حريز،  بن  صالح  الشيخ  البارزة،  االجتامعية 

اعتقال دام أسبوعني. (6 فرباير)
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كشفت الحكومة عن خسائر كبرية تعرَّض لها االقتصاد الوطني 

وصول  تأخُّر  مع  التَّدهور  ذلك  يجري  الحرب،  سنوات  خالل 

الرصف  أسعار  لتأمني  وذلك  املنتظرة،  السعودية  الوديعة 
وتأمني وصول الغذاء بشكل منتظم.



وزير التخطيط والتعاون الدويل يف الحكومة الرشعية يؤكِّد تدهور العملة املحليَّة 
أمام العمالت األجنبيَّة، بنسبة 500% مقارنة بعام 2014م، ومشريًا إىل انكامش الناتج 
ر  املحيل اإلجاميل نتيجة الحرب بحوايل 50% خالل الفرتة ِمن 2014م – 2019م، وقدَّ
 (126) إىل  الرتاكمي  املحيلِّ  الناتج  ِمن  ذاتها  الفرتة  خالل  الضائعة  الفرص  تكلفة 

مليار دوالر يف عام 2020م. (16 فرباير)
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برأت لجنة العقوبات الدولية التابعة لألمم املتحدة، يف تقرير جديد لعام 2022م، 
الفساد  تهم  ِمن  املركزي  والبنك  اليمنية  والحكومة  أنعم  سعيد  هائل  رشكات 

وغسيل األموال، الَّتي سبق اتِّهامهم بها يف تقرير عام 2020م. (25 يناير)

د ِمن إجراءاتها ملنع وصول املشتقَّات النفطية إىل املناطق  جامعة الحويث تشدِّ
يزل يف  لة مبادَّيت البرتول والدَّ الواقعة تحت سيطرتها، وتحتجز (120) شاحنة محمَّ
الشاحنات  الوقت-  الجوف، ومتنع -يف نفس  منطقة "حويشيان" رشق محافظة 
فيها  شهدت  أسبوعني  لفرتة  املحرَّرة،  املناطق  إىل  الوصول  ِمن  الفارغة 

العاصمة صنعاء وباقي املحافظات أزمة مشتقَّات حادة. (31 يناير)



تقرير استقصايئ ملنظمة سام يكشف عن عمليات مصادرة ونهب واسعة وممنهجة، 
"الحارس  مسمى  تحت  متت  الحويث  لجامعة  معارضني  مواطنني  وممتلكات  ألموال 
التي  والجمعيات  واملؤسسات  والرشكات  األموال  قيمة  بأن  مرجحة  القضايئ"، 
األصول  فيام  دوالر،  مليار   (1,7) تتجاوز  وحده  القضايئ  الحارس  عليها  استوىل 

والعقارات واملنقوالت التي تم السيطرة عليها تتجاوز (2) مليار دوالر. (14 فرباير)
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مكتب الرضائب يف محافظة مأرب، يؤكِّد أنَّ اإليرادات خالل العام املايض 2021م، 
بلغت 10 مليار ريال ميني، بزيادة مليار ريال ميني عن العام 2020م، وتمَّ توريدها 

كاملة، وبشكل منتظم، إىل البنك املركزي يف عدن. (29 يناير)

األمم املتحدة تعلن تقليص وإغالق ما يقرب من ثلثي برامج املساعدات الرئيسية 
لألمم املتحدة يف اليمن؛ بسبب فجوات التمويل، وِمن شهر مارس/ أذار القادم 
حسب  مخفضة  غذائية  حصص  عىل  االعتامد  إىل  شخص  مليون   (11) سيضطر 

املنظمة. (1 فرباير)



رت أوَّل شحنة ِمن املنتجات الزِّراعية املحليَّة باتِّجاه الصومال عرب ميناء املخا جنوب  ُصدِّ
بالقرب  الواقع  التاريخي  إعادة تدشني املرفأ  رة منذ  البالد، كأوَّل شحنة مصدَّ غريب 

ِمن مضيق باب املندب اإلسرتاتيجي، نهاية يوليو ِمن العام املايض. (15 فرباير) 

19

العامة  سة  املؤسَّ أنَّ  اسـتقصايئ،  تحقيق  يف  اليمنية،  صدق  ة  منصَّ كشفت 
لت، يف عام 2021م، عىل مبالغ تتجاوز (240) مليون دوالر  لالتصاالت يف صنعاء تحصَّ
أمرييك، ِمن خدمة اإلنرتنت فقط، بعد وصول عدد املشرتكني إىل 8 مليون شخص. 

ة مستقلَّة تقوم بكشف اإلشاعات واألخبار املزيفة). (13 فرباير) (صدق.. منصَّ

العلوم  لجامعة  املالكة  والصحية،  التعليمية  للخدامات  املوارد  رشكة  حذَّرت 
والتكنولوجيا، ِمن الترصُّف مبمتلكاتها يف صنعاء وبقيَّة الفروع املنهوبة ِمن قبل 
سلطة جامعة الحويث، بعد االستيالء عىل الجامعة واملستشفى ِمن قبل "الحارس 

القضايئ". (18 فرباير)
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جون، يف مدينة إب الواقعة تحت سيطرة  أطلق سجناء أحد السُّ

النُّزالء،  نداء استغاثة؛ وذلك بعد تفيشِّ األمراض بني  الحوثيِّني، 

تقارير  أقاربهم يف صنعاء وفق  يتعرَّض مختطفون البتزاز  كام 
الحوثيِّني  رواية  يف  أممي  تشكيك  مع  ذلك  يجري  حقوقيَّة، 
خصيَّات املتورِّطة يف ابتزاز املختطفات  بشأن وفاة أحد أبرز الشَّ

القيادي "سلطان زابن".
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استغاثة  نداء  والحريَّات  للحقوق  رصد  منظَّمة  تلقَّت  كام 
السيايس  األمن  سجن  يف  والنُّزالء  املختطفني  ِمن 
الخاضع لسيطرة جامعة الحويث، يف محافظة إب وسط 
أوساط  يف  لألمراض  واسع  بانتشار  النِّداء  يُفيد  اليمن. 

املختطفني. (22 فرباير).

الربيطانية، تكشف تفاصيل حادثة  (ذا ناشيونال)  صحيفة 
"لوك  املسلم  الربيطاين  تعرض  وحشية  تعذيب 
سيمونز" (29 عاًما)، يف سجون جامعة الحويث بصنعاء، 

عام 2018. (3 فرباير) 

الربيطانية، تكشف تفاصيل حادثة  (ذا ناشيونال)  صحيفة 
"لوك  املسلم  الربيطاين  تعرض  وحشية  تعذيب 
سيمونز" (29 عاًما)، يف سجون جامعة الحويث بصنعاء، 

عام 2018. (3 فرباير) 

شكَّك محقِّقو األمم املتحدة يف مزاعم جامعة الحويث 
بعد  زابن"،  "سلطان  بصنعاء  الجنايئ  البحث  مدير  بوفاة 
الدولية،  العقوبات  إدراجه يف قامئة  أسابيع قليلة ِمن 
بعد  2021م،   (2564) رقم  األمن  مجلس  قرار  مبوجب 
جنسيًّا.  وابتزازهن  املختطفات  تعذيب  مبامرسة  اتِّهامه 

(31 يناير)

بإعدام  حكاًم  الحويث  لجامعة  خاضعة  محكمة  أصدرت 
عوديَّة  السُّ مع  التَّخابر  بتهمة  وذلك  مواطنني،  ثالثة 
واإلمارات؛ بينهم أستاذ تربوي عمل مديرًا ألكرب مدرسة 

أهلية يف اليمن. (23 فرباير)

األمن  جهاز  قيام  تستنكر  املختطفني،  أمهات  رابطة 
واملخابرات التابع للحوثيني مبصادرة مالبس املختطفني 
ذلك  يف  مبا  بصنعاء،  شمالن  سجن  يف  املحتجزين 
مالبسهم الداخلية والبطانيات والفرش، أثناء برد الشتاء 

وإتالف الطعام الذي تقدمه العائالت. (2 فرباير)
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قصف  جرَّاء  آخرين،   (28) وإصابة  مدنيِّني،   (5) مقتل 
صاروخي شنَّته جامعة الحويث عىل حيٍّ سكني، وسط 
خالل  صواريخ  تسعة  ِمن  ألكرث  تعرَّضت  الَّتي  مأرب  مدينة 

أقل ِمن شهر. (26 يناير)

الربيطانية، تكشف تفاصيل حادثة  (ذا ناشيونال)  صحيفة 
"لوك  املسلم  الربيطاين  تعرض  وحشية  تعذيب 
سيمونز" (29 عاًما)، يف سجون جامعة الحويث بصنعاء، 

عام 2018. (3 فرباير) 

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن وفاة (13) 
معتقالً يف سجون جامعة الحويث، خالل العام املايض، 

بينها أربع حاالت تصفية. (2 فرباير)

املهمَّشني،  فئة  ِمن  بشخصيَّات  الحويث  جامعة  التقت 
إعالنها  مع  تزامًنا  بالل)،  (أحفاد  الجامعة  تسمِّيهم  ممَّن 
إىل  مقاتلني  لحشد  اليمن"،  "إعصار  حملة  تدشني 

الجبهات. (17 فرباير)

أكَّد مندوب اليمن الدائم لدى األمم املتحدة يف بيان، 
أمام اجتامع منظَّمة الطفولة اليونيسيف، عىل أنَّ عدد 
األطفال املجنَّدين يف صفوف جامعة الحويث وصل إىل 

30 ألف طفل. (9 فرباير)

قيام  عن  للعدالة  األمرييك  للمركز  حديث  تقرير  أفاد 
إماراتيًّا،  الجنويب، املدعوم  االنتقايل"  قوَّات "املجلس 
بترشيد (200) أرسة، يف حي كريرت، بعد أن تعرَّضوا، خالل 
الفرتة ِمن -2 12 أكتوبر/ ترشين أوَّل املايض، للعديد ِمن 

االنتهاكات أثناء تنفيذ حملة أمنيَّة. (1 فرباير)
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أقدم مسلَّح يف جامعة الحويث عىل قتل والده الحاج 
(46 سنة)، بعد خالف لفظي يف  د عبدالله"  "حميد محمَّ
قرية املجعارة، القريبة ِمن مركز مديرية "بالد الطَّعام"، 
العناية  قسم  والدته  أُدِخلت  فيام  رمية؛  مبحافظة 

املركزة نتيجة إصابتها الخطرة بطلق ناري. (14 فرباير)

مقتل ثالثة مدنيِّني ِمن أرسة "بلكم"، بانفجار لغم زرعته 
الحديدة،  جنويب  التحيتا  مديرية  يف  الحويث  جامعة 

غريب اليمن. (17 فرباير)

ة،  كشف موقع "املصدر أونالين" اإلخباري عن وثيقة خاصَّ
جامعة  زعيم  اعرتاف  ن  تتضمَّ بـ(2018/6/3م)،  مؤرَّخة 
اغتصاب  حوادث  بوقوع  الحويث،  عبدامللك  الحويث، 
ألطفال حتَّى املوت، كانوا مقاتلني يف صفوف جامعته. 

(10 فرباير)

سيف  عبدالرحمن  اإلعالمي  الحويث  جامعة  اختطفت 
اإلعالميَّة  امللحقيَّة  يف  يعمل  والَّذي  الرشعبي، 

فارة األمريكية، بالعاصمة صنعاء. (21 فرباير). بالسَّ

دعت منظمة العفو الدولية لإلفراج الفوري عن املواطن 
لدى  واملختطف  عاًما)،   29) سيمونز  لوك  الربيطاين، 
جامعة الحويث منذ عام 2017م، وتؤكِّد تعرُّضه للتعذيب 

الشديد. (5 فرباير)

وفاة الشيخ عبدربه داجي، أحد مشائخ آل سامل مبديرية 
الحويث،  جامعة  سجون  يف  صعدة،  مبحافظة  كتاف 

ديد داخل السجن. (5 فرباير) وذلك بعد تعرُّضه للتَّعذيب الشَّ



تهدف  كانت  الَّتي  للحركة  العسكري  املجلس  رئيس  الجرباين،  حسني  عيل  ار  نصَّ اللِّواء  وفاة 
ابق، عيل عبدالله صالح، يف أكتوبر/ ترشين الثاين عام 1978م.  لالنقالب عىل نظام الرَّئيس السَّ

(25 يناير)

املحافظات  ِمن  عدد  يف  فرباير،  لثورة  عرش  الحادية  الذكرى  فعالية  يحيون  اليمنيِّني  ِمن  آالف 
املحرَّرة، أبرزها تعز ومأرب. (12 فرباير)

مقتل الصحفي مروان يوسف، أثناء تغطيته مواجهات بني قوَّات الجيش وجامعة الحويث، داخل 
مدينة حرض، مبحافظة حجَّة، شامل غرب اليمن. (6 فرباير)

نجل نائب الرئيس األسبق، عيل سامل البيض، يشنُّ هجوًما عنيًفا عىل فعالية سياسية تابعة لحزب 
املؤمتر الشعبي العام (القطاع النسايئ) يف محافظة شبوة. (31 يناير) 

25

أخبار عامة:
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(92) إخفاء قرسي(38) امرأة مختطفة(35) طفل مختطف(1.134) اخطاف

(ال تعلم أرسهم عنهم شيئا)
(42) سوء معاملة

(18) اتِّخاذ دروع(11) تعذيب

بشـــــريــــــــة

(38) تصفية داخل

جـــــــــــــون السُّ

(6) وفاة

جون بسبب اإلهامل يف السُّ
(3) وفاة

ملعتقلني بنوبات قلبيَّة
(فرباير 2)
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املرشوع السعودي لنزع األلغام يف اليمن "مسام"

نزع (303,279) لغاًم، وذخرية غري منفجرة، زرعتها جامعة الحويث (املدعومة ِمن إيران) 
منذ (2018م - 2022م)
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(188,463)

ذخرية غري منفجرة

(6,263)

عبوَّة ناسفة

(104 ,161)

بَّابات لغاًم مضادًّا للدَّ

(4,392)

لغاًم مضادًّا لألفراد

(29.082.939)

مرتًا مربًَّعا ِمن األرايض اليمنيَّة

ملوثـــة باأللغـام تمَّ تطهريها

(1 فرباير)
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لجنة خرباء األمم املتحدة املعنيَّة باليمن

2014م تجنيد (540) حالة، (39) حالة قتلت.

2015م تجنيد (600) حالة، (73) حالة قتلت.

2016م تجنيد (158) حالة، (88) حالة قتلـت.

2017م تجنيد (526) حالة، (72) حالة قتلــت.

2018م تجنيد (319) حالة، (121) حالة قتلـت.

2019م تجنيد (70) حالة، جميعهــــا قتلـت.

2020م تجنيد (190) حالة، (86) حالة قتلت.

2021م تجنيد (64) حالة، جميعهـــــا قتلت.
(3 فرباير)
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الحديدة (575)

مـــــأرب (547)

تعــــــــز (240)

شبـــــوة (182)

الضــــالع (119)

حرضموت (95)

أبيـــــــــن (93)

عــــــــدن (49)

ــــــــة (25) حجَّ

املهــرة (19)

لحـــــــــج (19)

85% ِمن األرس النازحة استقبلت يف (مأرب، شبوة، الحديدة، تعز).

املهرة،  حجَّة،  الع،  الضَّ أبني،  (عدن،  محافظات  عىل  توزَّعت   %15

حرضموت، لحج). (7 فرباير)



قيام  توثق  والحريَّات  للحقوق  اليمنيَّة  بكة  الشَّ

وحالة  جرمية   (3.400) بارتكاب  الحويث  جامعة 

2021م)   -  2020) خالل  املدنيني،  بحقِّ  انتهاك 

يف محافظة إب وسط اليمن.

جرمية قتل مدنيِّني

بينهم أطفال ونساء.

(213)

مصاب

(189)

ب اعتداء بالرضَّ

(121)

اعتداء عىل أطفال

(26)

اعتداء عىل نساء

(21)(18)

اعتداء عىل مسنِّني

31



اعتــــداء ومداهمـــــة 

ملمتلكات عامة وخاصة

(532)

منشأة سكنية تعرَّضت 

لالقتحـام والتفتيــش

(492)

(13)

جرمية اغتيال

32

تعذيب

(482)

اختطاف، بينهم أطفال 

ونساء

لقيادات  وتصفية  إعدام 

ووجــاهـــــات  سياسيَّة 

اجتامعية.

(9)

جرائم قتل وتَّعذيب 

ملختطفيـــــــــــن

(9)

(65)

منزًال تمَّ تفجريه

(12)(65)

مزرعة تمَّ نهبها
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(12)

مزرعة تمَّ إتالفها كليًّا

(38)

مركبــة ووسيلة

ة نهبت نقل خاصَّ
احتالل مدرسة

(32)

(9)

مدارس حوِّلت إىل 

سجــون خاصــــــة

(1,322)

سنِّ  تحت  طفًال 

(17) عاًما جنِّدوا

(278)

أرسة رشِّدت
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