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رسااة مؤرخ  22شااطةفبرط ار ر  2021موجه إ ى رئ سا مجلس األمن من ا مم ا ا ئائ
ل من ئى األم ا متحئة

بناء على تعليمات من حكومة بلدي ،أكتب إليكم بش ـ ـ ـ ـ ــهن ات ـ ـ ـ ـ ــتملال يةمات الميليش ـ ـ ـ ـ ــيات الحو ية

الواتعة النطاق التي بدأت في  7شباط/فبلايل  2021على محافظة مهلب ،التي تضم أك ل من مليوني مشلد

داخليا فلوا من االنتهاكات الةت ــيمة للحو يين في المناطق الخاض ــعة لت ــيطلتهما وت ــيهدي ات ــتملال يةمات

الحو يين يذه إلى موةات نزوح كبيلة لماليين المدنيين ،األمل الذي تـ ـ ـ ـ ــيهدي إلى تفاقم الوض ـ ـ ـ ـ ـ اإلنتـ ـ ـ ـ ــاني

الكال ي بالفعل في اليمنا وتشــكل يذه الهةمات تحديا صــالخا لدعوات المةتم الدولي إلى إنهاء الحلب في

اليمن بطليقة تـياتـية وتـلمية ،وأود أن أشـيل ينا إلى النقاط التالية المتعلقة بةلائم الحو يين ضـد المدنيين في
مدينة مهلب ومخيمات المشلدين داخليا:

• ال يزال مخيم لفج الملح علضـ ـ ــة لنيلان الحو يين ،بما في ذلف القصـ ـ ــل المدفعي والقصـ ـ ــل بقذائل
الهاون منذ  8شباط/فبلايل 2021ا وقد أةبل ذلف  47أتلة على الفلال من المخيم باتةاه مخيم ذنه
الصوابين ،فيما ال تزال الث أتل ،من بينها نتاء وأطفال ،محاصلة ومعلضة للنيلانا

• في  8ش ـ ـ ـ ــباط/فبلايل  ،2021تعلض ـ ـ ـ ــت  570أت ـ ـ ـ ـلة في مخيم الزول لنيلان الحو يين ،بما في ذلف

قصـل بقذائل الهاون وقصـل بالمداف عيال  23ملما وقد أةبل ذلف بعض يذه األتـل على الفلال

من المخيم باتةاه مدينة مهلبا وفي  11شـ ـ ـ ــباط/فبلايل  ،2021اتـ ـ ـ ــتهنل الحو يون القصـ ـ ـ ــل ،مما

أةبل ةمي األتـ ــل المتبقية على الفلال من المخيما وفي  14شـ ــباط/فبلايل  ،2021اقتحم الحو يون

المخيم وأضـ ـ ـ ـ ــلموا النال في عدد من المنازل وزلعوا األلغام على الطلق المهدية إلى المخيم وداخل

المتاكنا

• ات ـ ــتهدل الحو يون مخيم ذنه الصـ ـ ـوابين بالقص ـ ــل المدفعي والقص ـ ــل بقذائل الهاون ،فض ـ ــال عن
المدفعية ال قيلة ،مما أةبل  450أتـ ـ ـ ـ ـ ـلة على الفلال من المخيم باتةاه لوضـ ـ ـ ـ ـ ــة صـ ـ ـ ـ ـ ــلواحا وأ لق
الحو يون ةمي الطلق المهديــة إلى المخيم ،ومنعوا  470أتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلة أخلت من الفلال التـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدامهــا

كدلوع بشليةا

وتهكد يذه الهةمات تحذيلات حكومة اليمن المتكللة بهن الحو يين ال يهمنون بالت ـ ــالم وال يزديلون

إال بهصـ ـوات المداف ا ولذلف ،تدعو حكومة اليمن مةلم األمن إلى ممالتـ ــة أقصـ ــى الضـ ــغط واتخاذ التدابيل
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اللادعة الالزمة ض ـ ــد الحو يين من أةل وقل يذه الهةمات فولا ،والتخلي عن خططهم اللامية إلى إطالة أمد

النزاع ،واالنخلاط بحتن نية في عملية التالم التي تقوديا األمم المتحدةا

وأكون ممتنا لو تفضــلتم بإتاحة يذه اللتــالة ألعضــاء مةلم األمن من أةل نظليم القَّيم واصــداليا
باعتباليا و يقة من و ائق المةلما
(توقي ) عبد اهلل علي فضل ا سعئي
التفيل
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