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 مالرحي الرمحن اهلل بسم

Yemen is living under a humanitarian disaster in 

light of the continuing aggression of the Saudi-

led coalition raids and the imposed air, land, 

and sea blockade. 

 

26/4/2015 

tion started a mission named (decisive storm) and aliled co-Saudi

ggression on Yemen in several aspects:they began their a 

 

1. Air raids targeting civilians all over the country: 

according to the the beginning of the aggression, he statistics since T

documented  ggression,Civil Coalition to Monitor the Crimes of the A

: April 2015 
th

26 until 

 

Number of dead (1360) - 

Number of injured (3457) - 

Number of dead children (327) - 

Number of dead women (340) - 

 

2. Targeting the infrastructure, state resources, and public and 

private properties. 

led aggression targeted residential areas, local -The Saudi     

food factories, gas station, schools, airports, food tankers  markets,

historical and  ed manyargetThey have also t  s.toreand grain s

thousands of years. , some dating backarchaeological sites 

 

, Crimes of Aggressionthe  Civil Coalition to Monitorording to the Acc

 sites, the member ais  ightsHuman R enter forThe Yemen Cwhich in 
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hit and/or destroyed include the following: 

 

Mosques(25) -                                         Homes (75) - 

(85) sInstitute -                                   es(70)Food stor - 

Governmental buildings(36) -                                        Schools (35) - 

Stadiums(10) -                                       Hospitals(26) - 

Poultry farms (14) -                     Roads and Bridges(180) - 

Courts (8) -                                         Airports(10) - 

Communication networks  -                             Water projects (12) -

damaged) ah are totallyjin Saddah and Hajthose (    

Archaeological sites (10) -                                   Embassies (15) - 

Food tankers (20) -                                          Cars(1200) - 

Gas tankers (35) - 

 

 

led coalition:-the Saudiby  s3.The use of banned weapon 

eport on Sunday 3/5/2015 atch has issued a rHuman Rights W   

 the use of cluster bombs on Yemen. tingasser 

http://www.hrw.org/ar/news/2015/05/03  See  

 

sea, land and air for 40 days : of Yemen by 4. The total blockade 

or 40 days the Yemeni people are living in a catastrophic F     

situation due to the lack of all humanitarian necessities: 

strophic situation because of the lack of Hospitals suffer a cata -

coalition has destroyed the only oxygen bombing by the he Toxygen. 

factory in Yemen which led to this disaster. 

from an acute shortage of medicine due to the  Hospitals suffer - 

e to the ities is mounting dublockade, while the number of causal

air strikes. intensive and continuing 

http://www.hrw.org/ar/news/2015/05/03
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dical equipment in hospitals is now not functioning Most me - 

because of the electrical blackout. 

his is f Yemen due to the lack of fuel. TNo water supplies to all o- 

making people live a catastrophic situation. 

 

Crisis of oil derivatives : - 

everything in this crisis has created a catastrophe because T   

s, oratorieactories, farms, lab: ffueloil on  Yemen is dependent

ped due to the lack of all stop have bakeries, cars, and water pumps

fuel. 

food: - 

orted wheat which is the main Yemen today is dependent on the imp  

food resource in Yemen. Now because of the war Yemen is on the 

brink of starvation. 

 

Despite all the calls to the humanitarian organizations, the 

Yemen l reports to the world, and the clear evidence that ationaintern

the total  the coalition aggression,, is heading to a catastrophe

and aid coming from the Red Cross withholding of and the  ,blockade

.other countries has not stopped 
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 التحالف عدوان غارات استمرار ظل في كارثي وضع تعيش اليمن

 اليمن على والبحري والبري الجوي الحصار وفرض

 نفسها أسمت الدول من ومجموعة السعودية العربية المملكة قامت 2015 مارس 26 يوم في

 (.الحزم عاصفة) عملياتها وأسمت اليمنية الجمهورية على اعتداء بشن التحالف دول

 :أهمها أوجه عدة على اليمن على االعتداء بشن التحالف دول قامت

 :الجوية بالغارات المحافظات جميع في دنينالم استهداف -1

 جرائم لرصد المدني التحالف به قام الذي العدوان بداية من الرصد إحصائيات بلغت حيث

 :يلي كما هذا يومنا إلى األخيرة اإلحصائيات إليه وأضفنا الماضي الخميس ليوم العدوان

 1360 القتلى عدد إجمالي

 3457 الجرحى عدد إجمالي

 327 األطفال من القتلى عدد

 340 النساء من القتلى عدد

 

 :الدولة ومقدرات التحتية والبنى والعامة الخاصة الممتلكات استهداف -2

 القمح ومخازن أألغذية ،ومصانع التجارية والمحالت ألمساكن على الجوية غاراته العدوان شن

 قام كما ، األغذية وناقالت والمطارات، والمدارس البترول ومحطات ،(الغالل صوامع)

 ألسنين فالاآل إلى اعمارها تعود التي ةاألثري المواقع باستهداف

 ركزالم والذي العدوان ضحايا لرصد المدني التحالف بها قام الذي الرصد إحصاءات بلغت حيث

 :يلي كما فيه عضو اإلنسان لحقوق اليمني



 
 الجمهورية اليمنية

Republic of Yemen 

 المركز اليمني لحقوق اإلنسان
Yemen Center For Human Rights 

 

 .................................: رقــــم 

 ...............................: التاريــخ

    
 

 
 

 
 

 

 مالرحي الرمحن اهلل بسم

 تجارية مخازن 75 السكنية المنازل

 للحبوب

70 

 5 الغالل صوامع 35 المدارس

 30 أغذية مصانع 26 المستشفيات

 30 وقود محطات 25 المساجد

 3 رئاسية قصور 36 حكومي مجمع

 8 محاكم 85 تعليمي مركز

 12 المياه مشاريع 10 رياضية مالعب

 وحجة صعدة في اتصاالت شبكات 180 وطرقات سورج

 كلي بشكل

 15 سفارات مباني 14 دواجن مزارع

 10 أثرية مواقع 10 مطارات

 20 أغذية ناقالت 1200 سيارات

   35 وقود ناقالت

 

 :التحالف دول عدوان قبل من دوليا محرمة أسلحة استخدام -3

 2015 مايو 3 بتاريخ األحد يوم في اصدرته الذي ووتش رايتس هيمومن تقرير في -

 الرابط في التفاصيل من ولمزيد دوليا محرمة عنقودية اسلحة استخدام عن تحدث

http://www.hrw.org/ar/news/2015/05/03 

 

 :يوم أربعين منذ اليمن على المحكم والبحري والبري الجوي الحصار -4

http://www.hrw.org/ar/news/2015/05/03
http://www.hrw.org/ar/news/2015/05/03
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 وضع تسبب مما مستويات عدة على أنعكس خانق حصار من تعاني واليمن يوما أربعون منذ

 :يلي فيما وتتلخص اليمني المواطن يعيشه رثيكا

 :الصحي الوضع -

 طيران استهداف بسبب األكسجين مادة نقص بسبب كارثي صحي وضع من المستشفيات تعاني

 يزود الذي الوحيد المصنع وهو كلي بشكل المصنع توقف سبب مما األكسجين مصنع العدوان

 .باألكسجين ياتالمستشف

 نتيجة األمراض نسبة تزاد حيث الحصار بسبب الدواء في حاد نقص من المستشفيات تعاني كما

 .العدوان غارات من والهلع الخوف حالة بسبب ومنهم القصف من الناتجة جرحى فمنهم القصف

 قةعال ماله وكل الطبية األجهزة تعمل ال النفطية المشتقات وأزمة الكهرباء انقطاع بسبب

 .المستشفيات في بالكهرباء

 المياه ازمة -

 تعيش وعليه المنازل إلى المشروع مياه ضخ في صعوبة توجد البترولية المواد ازمة بسبب

 السبب لنفس التجاري الماء شراء ايضا ويصعب المياه توفر عدم بسبب صعبة حالة األسر

 .الديزل مادة انعدام

 النفطية المشتقات أزمة -

 منو والمعامل والمزارع المصانع عمل من الحياة سائر على النفطية لمشتقاتا أزمة أثرت

 شكل مما الحياة، في بالكهرباء متعلق ماهو وكل المخابز وعمل وناقالت مركبات ريكتح

 .اليمني المواطن يعيشه مآساوي وضع

 :الغذاء -

 أزمة هناك ليهوع الصادرات على القمح كا الغذاء في الرئيسية المواد على اليمن تعتمد

 .بالمجاعة مهددين اليمنيين يجعل مما أألساسية الحبوب نقص تسببها خانقة

 ووسائل الحقوقية المنظمات عبر اإلغاثة ونداءات المناشدات من وبالرغم ذلك كل من بالرغم

 التحالف دول أن إال كارثي وضع من اليمن إليه وصلت وما الدولية والبيانات والتقارير اإلعالم

 لليمن اإلغاثات وصول بمنع تعنتها في وتستمر والحصار العدوان استمرار على تصر زالت ما

 .أخرى ودول األحمر للصليب الدولية اللجنة من

 

 اإلنسان لحقوق اليمني المركز نع صادر

 2015 مايو 5 الثالثاء


