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منتصف يوليو إلى منتصف أغسطس 2015

19-26 مارس 2015
التصاعد السريع للنزاع  يوم 19 مارس، وتفجيرات انتحارية استهدفت مسجدين في صنعاء، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 150 شخصًا وإصابة 350 شخصًا. قوات الحوثي/صالح تتقدم 

جنوبًا باتجاه تعز، ولحج وعدن.  يوم 26 مارس، بدأ تحالف العسكري بقيادة السعودية في القصف الجوي. عالوة على تصاعد القتال والغارات الجوية بسرعة في جميع أنحاء البالد.

12 مايو 2015

بدء هدنة إنسانية لمدة خمسة أيام.
 تم اإلبالغ عن انتهاكات متكررة.

تغير الخطوط األمامية في النزاع إلى حد كبير. وبدأت القوات التي
يدعهما التحالف في السيطرة على عدن في أواخر يوليو، والتوسع
في أجزاء كبيرة من جنوب اليمن في منتصف أغسطس. اشتباكات

 كبيرة، تدعمها غارات جوية، تندلع في تعز، وتقع المدينة تحت الحصار.

أواخر سبتمبر إلى أوائل أكتوبر 2015
ضربت غارات جوية اثنين من حفالت الزفاف، مما أسفر عن

مقتل أكثر من 150 شخصًا. ووقع الهجوم األول يوم 28 سبتمبر
في تعز ومقتل أكثر من 130 شخصًا. أما الضربة الثانية أصابت

ذمار، مما أسفر عن مقتل 23 شخصًا على األقل.

نوفمبر 2015

إعصاران متتاليان يضربان الساحل 
الجنوبي وجزيرة سقطرى، مما أسفر 
عن مقتل عشرة على األقل وتسبب 

في فيضانات واسعة النطاق. تعّد 
األعاصير التي تضرب الشواطئ 

اليمنية نادرة إلى حّد كبير، إال أن� 
التعاقب السريع لإلعصارين كان غير 

مسبوقًا تقريًبا. 

1 يوليو 2015

األمم المتحدة ُتصنف اليمن
 في "المستوى الثالث" من 

الطوارئ – وهو أعلى مستوى.

18 أغسطس 2015

ضربت الغارات الجوية ميناء الحديدة، وتم تدمير البنية
التحتية الحيوية في أكبر ميناء في اليمن. قبل األزمة
كانت غالبية واردات اليمن  تتم عبر ميناء الحديدة -

ذلك الميناء الضروري لتدفق  الغذاء، والدواء والوقود للبالد.

الدولة اإلسالمية تعلن مسؤوليتها عن الهجمات
التي استهدفت قوات  التحالف ومسؤولي الحكومة اليمنية
في فندق القصر في عدن ومصلين في مسجد في صنعاء.

مقتل 22 شخصًا على األقل في الهجمات.

6 أكتوبر 2015

وقف إطالق النار يدخل حيز 
التنفيذ عندما يبدأ األطراف 

محادثات السالم التي ترعاها األمم 
المتحدة في سويسرا. تم اإلبالغ 
عن انتهاكات متكررة أثناء وقف 

إطالق النار.

منذ بداية يناير 2016

انتهاء وقف إطالق النار رسميا
مع انتهاء محادثات السالم 

دون نتيجة. تصاعدت 
االشتباكات والغارات الجوية 

في جميع أنحاء البالد.

10 أبريل 2016

دخول تجديد وقف األعمال القتالية حيز 
التنفيذ. بعد تأجيله عدة مرات، وبدء 

محادثات السالم التي ترعاها األمم 
المتحدة في الكويت في 21 إبريل.

مايو وأغسطس 2016
األمطار الغزيرة في شهري مايو وأغسطس تتسبب في حدوث 
سيول في سبع محافظات. ويقدر الشركاء مقتل 70 شخصًا 
نتيجة الفيضانات، مع وجود أكثر من 35,000 شخص
في حاجة للمساعدات.

أغسطس 2016

تأجيل محادثات السالم في الكويت دون 
التوصل الى اتفاق في 6 اغسطس.

شتباكات وغارات جوية مكثفة بعد ذلك على 
الفور. ضربت الغارات الجوية في أغسطس 

سوق مزدحمة في صنعاء، ومدرسة في 
صعدة، باإلضافة إلى مستشفى تابعة لمنظمة 
أطباء بال حدود في حجة. كما قتل مسلحون 

الدولة اإلسالمية 60 شخصًا على األقل في 
هجوم انتحاري في عدن. وإغالق مطار 

صنعاء أمام حركة المرور المدنية.

11 سبتمبر 2016

غارة جوية تضرب حفارًا أثناء
القيام أثناء القيام بحفر بئر للمياه 
في صنعاء. ضربات تالية تضرب 

أول المستجيبين وصوالً إلى مكان
 الحادث.

4 أكتوبر 2016

ضرب هجوم صاروخي منطقة مدنية تعز، 
مما أسفر عن مقتل 10 شخصًا - معظمهم 

من األطفال. استمرار القصف  العشوائي 
على مناطق مدنية مأهولة في تعز من قبل 
قوات تابعة للحوثي منذ أغسطس 2015.

8 أكتوبر 2016
غارات جوية متعددة على قاعة المناسبات 

االجتماعية في صنعاء ومقتل 140 شخصًا 
على األقل وإصابة أكثر من 600 في واحدة 

من أسوأ أحداث القتل  والجرح في النزاع.

16 مارس 242017 أكتوبر 2016
مبعوث األمين العام لألمم المتحدة يسلم 
خريطة الطريق المقترحة ألطراف النزاع.

أفادت التقارير بأن 42 صوماليا قتلوا و أصيب 39
 آخرون في هجوم شنته طاشرة مروحية على قاربهم
 المتجه إلى السودان، بالقرب من مضيق باب المندب.

قتل 22 شخص فى هجوم على مسجد
اثناء أداء صالة الجمعة داخل قاعدة 

عسكرية فى مأرب.

6 أكتوبر 2016
وزارة الصحة تعلن عن تفشي وباء الكوليرا. 
تم حتى 25 أكتوبر تأكيد وجود 51 حالة في
تسع محافظات، وجاري فحص 1148 حالة مشتبه بها.
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