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  بین الملل  

رقابت رژیم سعودی و صهیونیستی 
در کودک کشی 

عربستان س��عودی جنایت آتش زدن کودک شیرخوار فلسطینی به دست 
صهیونیست ها را در حالی محکوم کرده که خودش جنایت هایی به مراتب 

زشت تر و وقیحانه تر از این در یمن مرتکب شده است.
پایگاه خبری العهد روز گذشته در مقاله ای نوشت:  وقتی که می شنویم که 
عربستان سعودی با شدیدترین عبارت ها جنایت تروریستی زشت انجام شده 
از سوی شهرک نشینان صهیونیستی در به آتش کشیدن کودک شیرخوار 
فلسطینی در منزلش در روستای دوما در نابلس فلسطین را محکوم کرده 
است، می توان مصداق دروغ و فریب کاری سیاسی یک دولت را درک کرد.

عادل بن احمد الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در اظهاراتی به شدت 
ای��ن اقدام وحش��یانه را که بدون در نظر گرفت��ن کوچک ترین معیارهای 
اخالقی و وجدانی یا انس��انی صورت گرفت، محکوم کرده و مقامات رژیم 

اشغالگر اسرائیلی را مسئول این اقدام دانسته است.
وی در این اظهارات از جامعه جهانی خواس��ت تا مسئولیت های خویش را 
بر عهده بگیرند و تدابیر الزم برای حمایت از فلسطینی ها در برابر اقدامات 
 تجاوزگران��ه را انجام دهن��د، این اظهارات جامعه جهان��ی را به یاد زمانی 
می اندازد که عاصم البلوندی عضو دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد عربستان 
سعودی را به ارتکاب جنایت های گسترده بر ضد کودکان یمن محکوم کرده 
بود. وی تأکید کرد که تجاوزگری عربستان سعودی کشتارهای گسترده و 
غیر قابل توصیفی را بر ضد کودکان یمنی به راه انداخته است. در عین حال 
همین چند روز پیش بود که در نشس��ت فوق العاده شورای امنیت سازمان 
ملل متحد عربستان سعودی مسئول شکست آتش بس انسانی شناخته شد 

که پیش تر خودش به آن دعوت کرده بود.
اس��تیون اوبرای��ن قائم مقام دبیرکل س��ازمان ملل متحد در امور انس��انی 
تصریح کرد که این آتش بس از طریق هوایی نقض شده است، این سخن 
اشاره ای واضح به مسئولیت پروازهای متجاوزان در مورد نقض آتش بس 
بود. س��ازمان بین المللی دیده بان حقوق بشر نیز جنایت های جنگنده های 
سعودی در شهر المخاء وابسته به استان تعز یمن را جنایت جنگی دانست و 
تصریح کرد که این عملیات با استفاده از تسلیحات و موشک های ممنوعه 
بین المللی انجام شده و اهداف غیرنظامی و مدنی شامل کارگاه های تولید 
 ان��رژی و اماکن مس��کونی کارگ��ران و کارمندان ای��ن کارگاه ها را هدف 

قرار داده که زنان و کودکان در آن سکونت داشتند.
با اشاره به این واقعیت ها این سازمان نتیجه گیری کرد که هیچ دلیلی دال بر 
اینکه هدف مورد حمله، مرکز مرتبط با فعالیت های نظامی یا امثال آن بوده، 
وجود نداشته است. این نشان می دهد که جنگنده های متجاوزان عربستان 
سعودی اهداف غیرنظامی را با اهداف نظامی به صورت هم زمان هدف قرار 
می دهن��د و هیچ توجهی نمی کنند که کجا را بمباران کرده و چه چیزی را 
وی��ران می کند. از آنچه اتفاق افتاده می توان نتیجه گیری کرد که مداخله 
نظامی عربس��تان در یمن به اندازه ای رنگ خون به خود گرفته که حتی با 
محکومیت های بین المللی یا مطالبات انسان دوستانه نمی توان منافعی عاید 
قربانیان این حمالت کرد. این جنگ در وحش��یگری و زشتی جنایت های 

خود از تمامی جنگ های دشمن اسرائیلی در طول تاریخ فراتر رفته است.
این جنایت و بسیاری از جنایت های مشابه که هم زمان با تحوالت اخیر یا 
پیش از آن انجام ش��ده، مستقل از متغیرات میدانی شهر عدن است که در 
آن درگیری های میدانی میان یگان های ارتش یمن و کمیته های مردمی 
و انصار اهلل با نیروهای مزدور عربستان سعودی و امارات و عناصر القاعده 

و جنبش سلفی و تکفیری النهضة و هواداران منصور هادی ادامه دارد.
تیم هواداران عربستان سعودی در این درگیری ها از حمایت نامحدود دریایی 
و هوایی ریاض برخوردار بوده و توانسته فرودگاه شهر عدن و مناطق بندری 
در داخل و خارج از خلیج عدن را در اختیار بگیرد و به این ترتیب هواپیماها 
و کشتی های عربستان سعودی و اماراتی تمامی انواع حمایت های هوایی 
و دریایی در ابعاد نظامی و لجستیکی را از این نیروها به عمل می آورد،  اما 
در مقابل مناطقی که تحت سلطه ارتش و کمیته های مردمی و انصار اهلل 
قرار دارد مراکز استراتژیک مهمی است که زمینه ارتباط کامل با یگان های 
خودی در ابین و لحج را ایجاد کرده و امتداد گس��ترده ای را شامل می شود 

که قدرت مانور زیادی را به این نیروها می دهد.

   ابعاد بحران عربستان در یمن
تداخل در مناطق تحت سلطه دو طرف بر اساس شرایط مساعد برای هر 
کدام از جناح ها که در باال به آن اشاره شد می تواند عاملی برای درگیری های 
طوالنی مدت باشد و رویکرد رسیدن به سازش سیاسی را تحت فشار قرار 
دهد. این سازش همان چیزی است که ارتش یمن و کمیته های مردمی و 
انصار اهلل همواره از گروه های داخلی و منطقه ای و بین المللی می خواهند در 
مس��یر درست آن برای توقف جنگ و خونریزی وارد عمل شوند. آن ها در 
همین راستا در نشست ها و مذاکرات انجام شده در ژنو و مذاکرات صورت 
گرفته در مسقط پایتخت عمان نیز حاضر شدند. این رویکرد بر خالف رفتار 
تیم ریاض و حامیان آن است که همچنان به عنوان مشوق و تصمیم ساز 
رویکردهای نظامی، باب گفتگوها و مذاکره و سازش را می بندند و تمرکز 
خود را بر روی گزینه های نظامی و کش��تار انس��انی و تخریب در مناطق 

مختلف این کشور معطوف کرده اند.
البته تمامی این اقدامات با هدف تحقق پیشرفت میدانی است که طرف های 
مداخله جو در مذاکرات آینده بتوانند از آن به نفع خود بهره برداری کنند،  اما 
چنین پیش��رفتی نه تنها به دست نیامده، بلکه عکس آن صدق می کند و 
مناطق تحت سیطره ارتش یمن و کمیته های مردمی و انصار اهلل همچنان 
در حال افزایش اس��ت. این موضوع خش��م و جنون عربس��تان سعودی را 
برانگیخته و باعث شده این کشور باب گفت وگو و سازش های سیاسی را به 
صورت کامل ببندد و هم چنان به تخریب و ویرانی و کشتار و ایجاد تراژدی 
انسانی و غیرنظامی در یمن ادامه دهد. غافل از اینکه با ادامه شرایط خود را 

در بحران های زیر قرار داده است:
  عربستان با انجام این جنایت های زشت و تخریب و ویرانی وارد آمده 

در یمن باعث ش��ده سازمان ملل متحد و بیشتر مؤسسات بین المللی 
انسانی این جنایت ها را محکوم کنند.

  عربستان سعودی قدرت خروج از باتالق یمن را که خود را به 
علت طمع ورزی ها و سلطه طلبی و خودکامگی در آن انداخته، 

ندارد.
  عربس��تان با فرار به جلو س��عی دارد شکس��ت خود را در 
جنگ یمن به رسمیت نشناسد، چرا که از پیامدهای داخلی این 

شکست که ممکن است ساختار رژیم سعودی حاکم بر ریاض را 
به هم بریزد،  می ترسد.

  عربس��تان سعودی در نتیجه این جنگ تعهدات مالی گسترده ای 
را ارائ��ه داده و به علت پوش��ش کامل اقدامات نظامی و عملیات هوایی 

هزینه های زیادی صرف کرده است.
  حضور ملموس و واضح در کنار س��ازمان تروریستی القاعده در این 
جنگ کاماًل حس می ش��د، ریاض چندین بار بر روی تحقق پیش��روی 
میدانی این گروه تروریس��تی حس��اب کرده بود و ب��ه این گروه بیش 
 از س��ایر گروه ه��ای عملیاتی دیگر در یمن توج��ه دارد. این موضوع از

 موشک باران مستقیم پادگان وابسته به گروه های هوادار منصور هادی 
در نتیجه جنگ بین آن ها و نیروهای القاعده در حضرموت و همچنین 

لحج قابل مالحظه بود.

کنکاش

تحوالت یمن از منظر حقوق بین الملل 
این روزها، ش��اهد حمالت گس��ترده عربس��تان سعودی 

ندا سمیعی پنجی
 گروه بین  الملل 

)ائتالف به اصطالح عربی( به مردم یمن هستیم. این تجاوز 
را از مناظر گوناگون می توان مورد بررسی قرار داد. ضروری 
اس��ت تا ابعاد حقوقی تهاجم عربس��تان ب��ه یمن و عدم 
مشروعیت در کاربرد زور با توجه به مسئولیت انحصاری شورای امنیت سازمان ملل متحد در 
حفظ صلح و امنیت بین المللی مورد توجه حقوق دانان قرار گیرد. تجاوز عربستان به یمن نقض 
فاحش قوانین بین المللی به شمار می آید و از منظر حقوق بین الملل قابل بررسی و پیگیری است. 
در این نوش��ته در دو قالب حق تعیین سرنوشت مردم یمن و اصل منع عدم توسل به زور، این 
موضوع بررس��ی می ش��ود. حقوق بین الملل، بر پایه احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی 
یکدیگر )مگر امور مربوط به حقوق بش��ر(، حفظ منافع ملی، عدم توسل به زور، و حل و فصل 

مسالمت آمیز اختالفات استوار است.
1 -  در وهله اول می توان گفت؛ حمله نظامی عربستان ناقض »حق تعیین سرنوشت« ملت 
یمن و تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است. این حق بر پایه نظریه حق حاکمیت مردم 
استوار است که از اساسی ترین موازین حقوق بشر، است. در حقیقت برای رسیدن به سایر حقوق 
 )The Right of self-Determination ( بشری تحقق اصل حق تعیین سرنوش��ت

اهمیت به سزایی دارد. 
 مردم یمن با انجام راه پیمایی های  مسالمت آمیز خواستار تحقق اهداف و تثبیت  انقالب خویش 
هس��تند و این امر مبتنی بر این حق اس��ت. در طی دوران، حق ملت ها در بدست آوردن تعیین 
سرنوش��ت و رهایی از چنگال رژیم های مستبد، منجر به بروز تنش ها و درگیری های مختلفی 
ش��ده اس��ت، به عنوان نمونه قیام های مردمی در کش��ورهایی نظیر تونس، مصر، لیبی و ... را 

می توان مثال زد. 
با توجه به این حق، هر ملتی حق دارد؛ سرنوشت داخلیش را خود مشخص کند و سلطه خارجی 
را نپذیرد. این مسئله در قانون اساسی همه کشورها وجود دارد. کلیه دولت ها دارای حق حاکمیت 
برابرند و این حق باید از س��وی س��ایر دولت ها احترام ش��ود. این اصل در س��ندهای گوناگون 
بین المللی بازتاب یافته اس��ت۱ به عنوان نمونه ای مهم می توان اش��اره کرد به ماده ۱ مشترک 
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که بر حق ملت ها بر 
تعیین سرنوشتشان تاکید شده است. ماده ۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی )۱966( و 
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی )۱966( از حق تعیین سرنوشت حمایت 
می کنند: ماده ۱: » الف-تمامی ملت ها دارای حق تعیین سرنوشت خود هستند. به موجب حق 
مزبور، ملل وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود 

را آزادانه تأمین می کنند.«
ماده 2- همه ملت ها ِمی توانند برای دستیابی به هدف های خود در منابع و ثروت های طبیعی 
خود بدون اخالل به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک و 
حقوق بین الملل آزادانه هر گونه تصرفی کنند، در هیچ مورد نمی توان ملتی را از وسایل معاش 

خود محروم کرد. 
ماده 3 -  کشورهای طرف این میثاق از جمله دولت های مسئول اداره سرزمین های غیر خود 
مختار و تحت قیمومیت، مکلفند تحقق حق خود مختاری ملت ها را تسهیل و احترام این حق را 
مطابق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند. بر مبنای چنین حقی هر اجتماعی می تواند امور 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آنگونه که مستقل از مداخله خارجی و مناسب 
می بیند اداره کند. بدین ترتیب که حق تعیین سرنوشت متعلق به همه مردم یک جامعه دانسته 
ش��ده و آن ها این حق را باید به دور از هرگونه فشار و در یک فضای آزاد اعمال کنند. خواسته 
بحرینی ها، اصالحات سیاس��ی، اصالح قانون اساسی این کشور و مشارکت سیاسی عادالنه و 
فعال مردم است. بر اساس حق تعیین سرنوشت، مردم می توانند آزادانه چگونگی اداره سیاسی 
جامعه خویش را تعیین کنند. مش��روعیت انقالب چیزی نیست که کسی بخواهد آن را بپذیرد 
یا نپذیرد؛ لذا هیچ کش��وری حق ندارند مش��روعیت فرایند انقالب که فرایندی مردمی است را 
نپذیرد و مسئله یمن موضوعی در چارچوب حق تعیین سرنوشت مردم است که در ارتباط کامل 
با موضوع انقالب مردم این کشور قرار دارد و هر نوع مداخله ای چه از سوی کشورهای دیگر و 

چه از سوی شورای امنیت، نامشروع و خالف حق مزبور است.
2- اصل منع توسل به زور به عنوان قاعده آمره است که دولت ها را موظف می کند تا از تجاوز و 
استفاده از نیروی نظامی به عنوان نماد اصلی توسل به زور علیه دولت و کشور دیگر بپرهیزند. بند 
4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد بیان می کند: »کلیه اعضاء در روابط بین المللی خود از تهدید 
به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری 
که با مقاصد ملل متحد مبتنی باشد، خودداری خواهند کرد«. بدین لحاظ، این بند از منشور سازمان 
ملل متحد به اصل عدم توسل به زور علیه تمامیت ارضی دیگر کشورها اشاره دارد؛ و کشورها را از 
 تجاوز به یکدیگر منع کرده و بر ضرورت حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها تاکید می کند. 
نکته حایز اهمیت این است که منشور ملل متحد کشورها را از تجاوز به یکدیگر منع کرده و بر 
ضرورت حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کش��ورها تاکید می کند. توسل به زور در همه اشکال 
آن از مواردی است که در حقوق بین الملل ممنوع است. بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، نه تنها 
توسل عملی به زور بلکه حتی صرف اعالم و ایجاد تهدیدهای نظامی را نیز جزء در چارچوب 
شورای امنیت )فصل های پنجم تا هفتم منشور شورای امنیت سازمان را یگانه نهاد مشروع برای 
اعمال زور برای حفظ صلح و امنیت بین المللی می داند و در مواد مختلف این فصول سازوکارهای 

اعمال زور را مشخص می کند(. 
یا دفاع مشروع، منع کرده است. هر چند که بر مبنای منشور یادشده حق دفاع کشورها نیز منوط 
به شرایطی است: اواًل دفاع متناسب با تهدیدی باشد که علیه آن کشور صورت گرفته است، ثانیًا 
تجاوز واقعی صورت گرفته باشد، ثالثاً این دفاع موقتی و تا مقطع مداخله شورای امنیت باشد. پر 
واضح است که هرگونه اقدام در قالب دفاع مشروع نیز صرفاً در واکنش به حمله نظامی ابتدائی، 
منتس��ب به دولت یمن علیه سرزمین یا استقالل عربستان سعودی موضوعیت پیدا می کرد و 
دولت یمن به هیچ کشور خارجی تجاوز نکرده است تا آن ها حق مقابله به مثل داشته باشند و با 
توجه به اینکه یمن حمله قبلی به عربستان نکرده  و همچنین حتی تهدید به حمله نکرده است، 

اقدام عربستان در این کشور را بر خالف منشور سازمان ملل محسوب می شود.
حمله عربستان به یمن تحت مشمول قاعده آمره بین المللی یعنی اصل منع توسل به زور، یک 
حمله نامش��روع و تجاوز به کشور مستقل یمن است و این حمله، تهدیدی جدی علیه صلح و 
امنیت منطقه ای و بین المللی محسوب می شود. آنچه حائز اهمیت است اینکه سازمان ملل متحد 
و ش��ورای امنیت نتوانس��ته است به وظیفه انسانی خود در قبال یمن عمل کند. یمن به عنوان 
یک کش��ور مستقل مورد تجاوز قرار گرفته اس��ت و ملت آن مورد تهاجم هوایی و زمینی قرار 

گرفته است.
 اما شورای امنیت به جای محکوم کردن متجاوز و تروریست ها، به تحریم همه جانبه ملت یمن 
دست زده است به عبارت دیگر، سازمان ملل و شورای امنیت نه تنها سکوت نکرده است بلکه 

در جهت حمایت از متجاوزین و ناقضین قوانین بین المللی2، قطعنامه صادر کرده است.
واضح و مبرهن است؛ منشور ملل متحد و دیگر موازین بین المللی، اجازه اقدام نظامی علیه یمن 
را نمی دهند و متأس��فانه، منافع قدرت های بزرگ بر این مس��یر قرار گرفته که چشم بر حقایق 
تجاوز عربستان به یمن فروبندند. در حالیکه، اقدام رژیم سعودی در تجاوز به یمن اقدامی علیه 
صلح و امنیت بین المللی اس��ت که منجر به نقض حقوق بشردوستانه و نقض کنوانسیون های 
چهارگانه ژنو شده است و این مسئله از منظر حقوق بین الملل در دادگاه های بین المللی به عنوان 

جنایت جنگی عربستان و هیئت ائتالفی اش علیه مردم یمن قابل پیگیری است. 
پانوشت: 

1: حق مش�ارکت در حکومت و تعیین سرنوشت، در ماده 21 اعالمیه جهانی حقوق بشر، بندهای 
ال�ف، ب و ج م�اده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاس�ی، ماده 3 پروتکل اول کنوانس�یون 
اروپای�ی حقوق بش�ر، ماده 16 کنوانس�یون اروپایی حقوق بش�ر، بنده�ای اول و دوم از ماده 23 
کنوانس�یون امریکایی حقوق بش�ر، و م�واد 13 )بنده�ای اول و دوم( 27 )بند اول( و 29 منش�ور 

آفریقایی حقوق بشر و ملت ها قابل مطالعه و بررسی است.
 2:قطعنامه 2216

چرا دنیا برای مردم یمن اقدامی انجام نمی دهد ؟

حقوق بشر یمن در اغما 
با گذش��ت ۱29 روز از آغاز حمالت س��عودی ها با همکاری و همراهی 
برخی از کش��ورهای عرب حاش��یه خلیج فارس، شمار فراوانی از مردم 
یمن کشته و زخمی شده و سرپناه خود را از دست داده اند. نقض فاحش 
حقوق بشر عربستان در یمن به وسعتی بود که به رغم اعالم سه مرتبه 
آتش بس بازهم بحران امنیتی در این کش��ور در سطح گسترده ای قرار 
داشت. شاید بتوان همین امر را دلیل استعفای »جمال بن عمر« فرستاده 
سازمان ملل در امور یمن دانست. شخصی که به رغم سابقه دیرینه و 
تالش زیاد، در نهایت راهکاری را برای پایان جنگ یمن متصور نش��د. 
از این رو اگر بخواهیم نیم نگاهی به فجایع انسانی در یمن داشته باشیم 
که پس از حمالت س��عودی ها به یمن در شش��م فروردین ماه صورت 
گرفت این مس��ایل که به ش��دت بر روی تعریف مسئله حقوق بشر در 

سازمان های بین المللی تاثیرگذار بوده است، بدین شرح است:
   بیش از ۴۰۰۰ کشته؛ بر اساس گزارش سازمان ملل، از زمان 
آغاز حمالت و در مدت ۱29 روز بیش از 4 هزار نفر از یمنی ها قربانی 
حمالت شدند. این افراد که در بمباران کشته شده و یا زخمی شدند که 
در نهایت به دلیل کاهش خدمات پزشکی جان خود را از دست دادند. در 
همین حال، تعداد زیادی از مردم و غیر نظامیان یمنی نیز  در این جنگ 
زخمی ش��ده اند. این در حالیست که در آخرین جنایت شنیع سعودی ها 
به خاک یمن، در روز جمعه یک ش��هرک مسکونی نزدیک به نیروگاه 
برق و انرژی »المخاء« در استان تعز که متعلق به کارگزاران این نیروگاه 
بود بمباران ش��د که در این حمالت بیش از ۱۰۰ نفر در یک روز جان 

خود را از دست دادند.
   حمله سعودی ها به مناطق مسکونی، مدارس و بیمارستان ها: 
عالوه بر افزایش کشته شدگان و زخمی ها در یمن، نگرانی مهم دیگری 
که در این میان وجود دارد رشد تصاعدی آوارگان یمنی است. با تشدید 

حمالت عربستان مناطق غیر نظامی مردم این کشور با از دست دادن 
س��رپناه خود آواره ش��ده و مجبور ش��ده اند با چادر زدن در مناطقی که 
امکان دسترس��ی به آب و غذا نیست زندگی خود را بگذرانند. در همین 
حال شمار زیادی از مردم این کشور با پناه بردن به کشورهای اطراف به 

دنبال پناهنده شدن و فرار از جنگ هستند.
   کمبود مواد غذایی: محاصره یمن توسط جنگنده های سعودی 
باعث ش��د تا مردم این کشور برای تأمین آب و غذا با مشکالتی رو به 
شوند. براساس این، طبق اعالم رسمی حدود 8۰ درصد از جمعیت مردم 
این کشور از کمبود مواد غذایی رنج می برند.  همچنین یونیسف با هشدار 
به ش��رایط کودکان خواستار پایان بحران در یمن شد. صندوق حمایت 
از کودکان یونیس��ف اعالم کرد بر اثر جنگ بی��ش از ۱2۰ هزار نفر از 

کودکان یمنی از سو تغذیه رنج می برند. 
در همین رابطه، کریس��توف بولیراک، س��خنگوی یونیسف، گفت: اگر 
محدودیت های عربس��تان در کمک رسانی به یمن ادامه یابد، نبود غذا 
و دارو بیش از گلوله و بمب کودکان یمنی را خواهد کش��ت. کمبود یا 
 نبود بهداشت ناشی از حمالت عربستان، دو و نیم میلیون کودک یمنی 

زیر 5 سال را با خطر بیماری های واگیردار رو به رو کرده است.
گفتنی است تا کنون بیش از ۱2۰۰ کودک جان خود را از دست داده اند 

و بیش از 5 هزار نفر زخمی شده اند.
   فریب آتش بس: تا کنون سه مرتبه آتش بس در یمن صورت 
گرفت که هدف آن ارسال بسته های کمک های بشردوستانه به مردم 
یمن بود. اگرچه تاکنون بسته هایی به دست مردم رسیده است اما هدف 
عربستان از رفع محاصره کوتاه مدت این بود که بسته های کمک های 
بشردوس��تانه را به حامیان خود یعن��ی نیروهای طرفدار عبدربه منصور 
هادی در عدن ارسال کند. چنانچه عموم بسته هایی که به صنعا و صعده 

و لجج می رسید بسته های مواد غیر ضروری بودند.

منبع میزان مرگ مکان تاریخ 

سازمان ملل88 غیر نظامیصنعا7 مارس تا 26 آوریل

سازمان ملل209 غیر نظامیصنعا26 مارس تا 23 آوریل 

سازمان ملل29 غیر نظامی مزرگ30 مارس 

سازمان ملل19 غیر نظامیصعده31 مارس

منابع محلی14 فرد )11 غیر نظامی(استان اِب 31 مارس 

منابع محلی10 غیر نظامیوادی صعن31 مارس 

منابع محلی31 غیر نظامیحدیده31 مارس

منابع محلی3 غیر نظامیمیتم7 آوریل

8 غیر نظامی8 غیر نظامی تعز12 آوریل

منابع محلی7 غیر نظامییاریم، در جنوب صنعا17 آوریل

منابع محلی1 غیر نظامیصعده18 آوریل

سازمان ملل15 فردحرز19 تا 29 آوریل

منابع محلی90 غیر نظامیصنعا، پایگاه فج عطان20 آوریل

سازمان ملل22 غیر نظامیعدن21 آوریل تا 5 می 

منابع محلی20 نفراستان اِب21 آوریل

منابع محلی9 نفرحرز21 آوریل

سازمان ملل19 نفربیمارستان تعز26 آوریل

منابع محلی2 غیر نظامیعدن27 آوریل

سازمان ملل30 نفرمنطقه بیجل27 تا 28 آوریل

منابع محلی40 غیر نظامیبین القرص و بساطیر28 آوریل

سازمان ملل17 غیر نظامیصنعا1 می 

سازمان ملل و منابع محلی34 نفر )حداقل 27 غیر نظامی(صعده6 می 

سازمان ملل20 نفرصنعا6 می 

منابع محلی7 غیر نظامی کیتاف6 می 

منابع محلی11 نفرمنطقه دمر6 می 

سازمان ملل4 غیر نظامیصعده9 می

فرانس پرس5 نفرصنعا11 می 

آسوشیتدپرس9 نفرصعده14 می

سازمان ملل5 غیر نظامیمنطقه حجه21 می 

منابع محلی7 غیرنظامیصعده26 می

رویترز80 تا 100 نفرصعده و کل یمن27 می

منابع محلی58 نفردر تمام یمن4 ژوئن

منابع محلی38 نفردر تمام یمن6 ژوئن

منابع محلی44 نفرصنعا7 ژوئن

منابع محلی6 نفرشهر قدیمی صنعا12 ژوئن

منابع پزشکی9 نفربیت میعاد - صنعا13 ژوئن

منابع محلی10 غیر نظامیدر تمام سمن19 ژوئن

منابع محلی2 نفرصعده30 ژوئن

خبرگزاری ها8 نفرصنعا2 جوالی

منابع محلی16 نفردر تمام سمن3 جوالی

منابع محلی و پزشکی100 غیر نظامیسراسر یمن6 جوالی

آسوشیتدپرس 120 غیر نظامیمخا یمن25 جوالی 

تعداد شهدای جنگ یمن


