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This report is presented by civil organizations to document the 
aggression’s crimes.
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This  is  the  legal  report  for  the  seventh  week from the  onset  of 
military  aggression  in  26/3/2015,  against  the  Yemeni  nation  by 
Saudi  Arabia and the coalition forces by air attacks.   This report 
presents  constant  accounts  and  evidence  of  the  state  of  human 
rights  in  Yemen,  which  worsen  daily.   These  include  death  tolls, 
injured civilians, the suffering of old people, women and children, 
patients. The report also presents the health situation as a result of 
the blockade; restrictions on movement and the destruction of food 
and  fuel  depots.  It  also  accounts  for  the  general  effects  of  the 
airstrikes against civilians and which are conducted in violation of 
International  Humanitarian  Law  and  the  Geneva  conventions  - 
particularly  the  fourth  convention  as  it  pertains  to  the  rights  of 
civilians and civil organizations that protect victims’ rights and call 
for punishing the perpetrators. 

 This report is considered as a witness of the death of the global and human 
spirit in front of the suffering of victims of certain death, in front of the whole 
world.

The  Coalition  forces  are  still  engaged  in  air  strikes  and  rockets  attacks 
targeted against civilians in most of the Yemeni towns, using weapons that 
are  internationally  illegal.  This  has  resulted  in  a  high  increase of  civilian 
death tolls especially of women and children. During this week, Sa’dah was 
subject  to  a  human disaster  in  a  large  scale,  where  many families  were 
forced to leave their homes without any support. 
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Support  for  the  people  in  the  form  of  basic  food  and  medical 
supplies is badly needed. The use of illegal weapons and poisonous gas in 
some  areas  in  Sana’a  and  Sa‘dah  has  resulted  in  many  cases  of 
asphyxiation,  while  others  have  suffered  several  psychological  problems, 
causing 9 pregnant women to lose their children in the Nuqum neighborhood 
of San‘a.  Because of the illegal blockade, Yemenis are still in dire need for 
aid despite the reception of some aid from few international organizations. 
AL  Thawra  Hospital  in  Sanaa  is  in  dire  need  of  kidney  medicine  and 
equipment for dialysis, and for other kidney related diseases. 

The Gynecology Labour Ward of AL Thawra hospital in Sanna, for example, 
has been empty.  No women have gone there to give birth in a hospital that 
used to  have 15-  20  cases  of  birth  every  day for  the  past  fifteen  years 
according to the Russian Medical Report.

In order shatter to Yemen’s peace, the coalition forces shelled by air the 
prisons in Hajjah, Lahj, Hadramawt and ‘Amran, to unleash the criminals 
from prisons and give them a free rein to attack civilians; this undermines 
human safety all over the country.

Section One: Statistics of victims and negative effects of the 
Constant Attacks of the Aggression.

During the week covered by this  report,  the aggression increased its  air, 
land, and sea attacks against Sa'dah which resulted in the death of hundreds 
of civilians; the aggression continues to attack residential areas.

Most of the attacks carried out by the aggression have resulted in bloodbaths 
against civilians in Sa'dah, AL-Hudaidah, Hajah, Ta‘izz, and San'a.  Attacks 
have been carried out on hospitals, mosques, prisons, telecommunications, 
electricity stations, graveyards, and historic castles in Sa'dah, Hajah, Ta‘iz, 
Zabid, and San'a).

The following table presents agreement statistics of civilian victims until the 
time of writing this report.
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Total KilledInjuredChildrenWomen

18044970614498

 

The most serious war crimes committed against civilians during this 
month:

First: Sa'dah Governorate 

The aggression continued to increase its attacks against the governorate and 
has considered the whole of it as an army target.  Since Thursday 7th May, 
2015,  this  has  made  all  civilians,  including  women  and  children,  an 
aggressive army target;  this is considered as a war crime according to the 
international  humanitarian  law.  Because  of  the  aggressive  war,  many 
civilians have been murdered, and thousands of families have been starved 
and fled because of an unethical war.  According to statistics, the aggressors’ 
planes, rockets, and bombs on Sa'dah have killed 138 civilians, most of them 
women and children, and injured 162, including children and women. 

As a result, a lot of families have emigrated in search for safety, shelter and 
food. Many of them did not reach a safe place, because the truce was short 
and they ran out of fuel which is a rare commodity in Yemen. 

Second: Hajjah Governorate: 
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Before the hours of the truce, the aggressions aviation and its confederacy 
attacked the central bank in the governorate, and as a result, forty houses 
were destroyed with their inhabitants in them. The governorate palace was 
attacked,  and  the  cultural  center  in  the  governorate  was  destroyed.   In 
addition the house of  ‘Abdullah aL-Sharafi was destroyed while the family 
was still inside. The local cement factory owned by ‘Abdullah aL-Sharafi was 
attacked, and aL-Sa'ab school was totally destroyed. This resulted in murder 
of 40 people, including children and women, the injury of 25, and destruction 
of a mosque near the prison.

Third: al-Hudaidah Governorate:

The war aviation of the aggression attacked civilian neighborhoods, including 
Zabid market and al-qat market in the town; it destroyed Shaja‘a building 
and restaurant and the houses nearby where there were inhabitants. Until 
now, the victims are still under the destroyed houses and the injured cannot 
be taken to the hospitals because of the absence of fuel for transportation, 
which is a result of the blockade forced by the aggression against the Yemeni 
nation. According to introductory statistics until this hour, there are 40 
murdered people, and the rest remain under the destroyed buildings and 
there are 65 injured, including children and women. 

Fourth: Ta‘iz Governate:

The  aggression  aviation  attacked  Ta‘iz  Governate  particularly  al-Qahirah 
castle.  It  attacked it  by over 20 attacks,  and a lot  of  houses nearby got 
harmed. 11 civilians were injured and tens of households emigrated. On the 
same day, it attacked a neighborhood in Al-Dauhi area where 8 houses were 
destroyed  completely  on  top  of  their  inhabitants,  and  a  building  which 
housed  8  families  was  destroyed,  resulting  in  the  killing  of  30  people 
including children and women, and injuring 40 other people. 

Fifth: The Capital San‘a

The aggression's planes continued attacking different areas in San‘a daily 
which resulted in victims and disasters among civilians and their 
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possessions.  At 5:00 pm on Monday, the Coalition planes fired rockets and 
used for the second time around San‘a (the first in Faj ‘Atan) a vacuum 
bomb, which is internationally considered as an illegal bomb and that 
includes poisonous gas according to experts . It targeted Nuqum mountain 
overlooking San‘a on the east, which is surrounded by houses on all sides, 
leading to the destruction of  property, a blood bank, and the kidney section 
and heart section in AL-Thawrah hospital. Weapons stores exploded due to 
the attack, resulting in the murder of 30 civilians, 11 children and 5 women.  
300 people were injured, among them six martyrs from one family, the al-
Bahri family.  Because of the flying of the rockets from Nuqum Mountain 
towards other areas in al-Husabah, two civilians were burnt and their house 
destroyed.  Therefore, the aviation of the confederacy guided by Saudi 
Arabia should be blamed for not taking into consideration the protection of 
civilians from the attacks of the aggression, considered to be a violation of 
international humanitarian law and a crime against civilians. 

According to a civilian named Abduh Mohammed Saif, during the Nuqum 
explosions, his children burst out screaming, so he tried to run away with his 
children, carrying them, 4 year old Ayman and 6 year old Usamah.  While he 
was in the street, the huge explosion - which light up Sana'a's sky and 
darkened the capital's ground with smoke and poisonous gas  from the 
explosion followed by a missile from the bomb - reached him and so his son 
Ayman was killed in front of his eyes and his son Usamah was injured and his 
leg broken. Moreover, his body was filled with shrapnel when he was trying 
to protect his children.

Material Damage:

The big explosion of the bomb on Nuqum caused a lot of damage to houses. 
Hundreds of houses were destroyed, thousands of houses tens of kilometers 
away were damaged, and the historic, traditional, and touristic Old Sana'a 
was damaged as well. There, many windows and doors of several houses fell 
down, and two houses were completely destroyed.
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A lot of damage occurred in the buildings and among the medical equipment 
of al-Thawrah  hospital; the hospital blood bank was destroyed, and the 
private maternity hospital along with the center for mother and child health 
in Sa‘wan was heavily damaged.

Moreover, a lot of markets, commercial shops, companies, service and civil 
foundations, and government buildings were heavily damaged.  

Archaeological and historical treasures damaged or destroyed

Meanwhile, there were great loses of Yemeni cultural and historical 
monuments as a result of the Saudi aggression, whose frequent attacks were 
against the historic and traditional foundations in Yemen destroyed: 

-The historic Baraqish city

-al-Hadi mosque in Sa‘dah

-Historic Zabid city – damage to the centre of the old city

-Historic al-Qahira castle in the Ta‘iz Governorate

-Old San‘a city – damage to houses

The general manager of UNESCO, Mrs. Erena Bokofa, said, "I condemn this 
damage and call all the sides to maintain the cultural tradition to get out of 
this fight” and added, "I feel sorry especially for the news about air attacks 
against areas full of people, such as Sana'a and Sa‘dah cities; in addition, 
being the reason behind terrible human suffering are those attacks which 
destroyed the unique cultural tradition in Yemen which is identity store, the 
history of nation and memory, exceptional proof of the achievements of 
Islamic culture."

It is noticed that the attacks of aggression moved towards the attacking 
sects for their religious perspective; for example, they attacked al-Hadi 
mosque and the grave of Mr. Abdulmalik AL-Huthi in Sa‘dah  Governorate.

Blocking broadcasting distribution of two major news channels



السابع الدوري التقرير

لرصد المدني للئتلف   
العدوان جرائم

م2015 / 5 / 14 الخميس

The aggression blocked al-Masirah and al-Sahat channels illegally and 
against the agreements done with satellite services of their carrier company.  
This too is considered as illegal violence against Yemeni civilians because 
these channels are the voice of Yemeni suffering and convey the crimes of 
Saudi aggression and its confederacy in Yemen.

Section Two: The Human Situation

The agreement recorded with the media about the arrival of ships full of fuel 
and food given by UNICEF and the WFP.  The agreement was welcomed; it 
required a lot of work to give the population help, because what arrived until 
now would not cover 10% of the human needs, in view of the destruction of 
infrastructure and blockade in the country since 50 days. Fuel is still absent; 
a lot of disasters may happen because hospitals have stopped working and 
medical services stopped, so patients with injuries cannot survive.

Civilians lack water and children greatly suffer from the lack of food and 
water.

Migration to other cities is rising because of the increase in air attacks, 
especially in San'a, Sa‘dah, Ta‘iz, and Aden.

A lot of youth have become unemployed due to the aggression.

Costs have increased, and many factories closed due to the absence of fuel. 

The human situation in light of help given by international organizations and 
society:

Because the Saudi aggression continues its attacks, including 50 day 
blockade, there has been an increase in hunger affecting about 12 million 
people who are unable to get their next daily meal .The blockade will make 
the crisis worse because the country imports over 90% out of its food needs, 
and experts warn that Yemen is on the verge of a total collapse.  More calls 
are issued to protect civilians. 

** UNHCR
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A shipment from UNHCR arrived at AL-Hudaidah's harbor in Yemen carrying 
sleeping mattresses and cooking material to help about 60 thousand people. 

The spokesman of UNHCR, Adrian Edwards, acknowledged that the truce had 
permitted UNHCR to fly in more aid, transport supplies from ports to 
distribution hubs in the capital, San‘a, and Aden, and to position and 
distribute aid to displaced people in previously hard-to-reach areas.  But, he 
added, insecurity, fuel shortages and other logistical challenges had 
hindered full implementation of the humanitarian plan during the pause and 
thousands of civilians were still encountering enormous difficulties.
“Teams found traumatized populations – afraid, upset and struggling to meet 
basic needs,” the UNHCR spokesperson continued.

World Food Program

The ship M.F. Amsterdam arrived at AL-Hudaida harbor on Saturday full of 
about  300,000  liters  of  fuel  and  other  supplies  from  humanitarian 
organizations,  while the program needs a million liters monthly in Yemen, 
and the total needs of human processes are estimated about 5 million liters 
monthly.

The representative of the World Food Program and the Qatari  manager in 
Yemen, Lt. Bornema Kasheeb, said the human processes of United Nations in 
Yemen will help hundreds of thousands of people who need urgent food aid, 
and she added "It is expected that arriving more shipments of fuel and food 
during the coming few days." 

The  program  expects  the  arrival  of  another  ship  to  the  harbor  later  on 
Sunday,  filled  with  around  an  additional  120,000  liters  of  fuel.  It  will  be 
distributed for over 50 partners in the humanitarian field in AL-Hudaidah and 
San‘a  until  it  is  possible  to  repeat  delivering  humanitarian  help  and  aid 
equipment.

Bornema Kasheab, appealed to all the sides to allow the program to fill its 
stores of food and fuel to be able to save people.  A quick joint estimate 
between  agencies  concerning  the  human  situation  in  Aden  showed  that 
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getting food is one of the problems in the areas due to the closing of the 
commercial shops, and to the fact that people cannot leave their houses to 
go to markets. Some reports said that there is a lack of cooking gas and an 
increase of foods costs in different parts of the governorate.

The Violations of the Truce Announced by the Confederacy guided 
by Saudi Arabia since the First Day of the Truce 13-5-2015 are as 
following:

After the date of the humanitarian ceasefire, announced for five days, which 
the  Coalition  of  aggression  had  stated  that  they  would  implement,  their 
planes and naval forces broke the ceasefire after announcing it, attacking 
different governorates as follows:

- Aden:

Two air attacks on the city

The battleships of the Saudi Coalition fired rockets at Ra’s  ‘Amran's head, 
while its war planes circled overhead.

-Lahj:

-The Saudi aggression aviation made two attacks in the Balah area near the 
triangle of al-Anad military base.

-Abyan:

- Two hours after the entry of the ‘ceasefire’ Lawdar barrier was bombed.

- On Wednesday at 1:30pm, five attacks again targeted Lawdar barrier.  

-Sa'dah:

- The Saudi aggression aviation flew over of Razih city.

- New military incursions by the Saudi forces on border areas.
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- The Saudi tanks shelled the area of al-Mnzalah, and machine guns were 
fired at civilians.

- The Saudi army launched four tank rockets on the border Buq'a area.

- The Saudi army launched 12 -14 attacks from the center and tower of Radif 
in KSA Saudi towards al-Jabal al-Ahmar and al-Bram along the border.

- Border attacks by Apache, tanks, and machine guns towards al-Ma‘ayin to 
the west of al-Mizariq.

The Third Section: The Recommendations 

1- We call for an immediate halt of military aggression

2- We call on all International Aid Organizations operating in Yemen to be 
ready for long-term programs and to recognize the humanitarian needs of all 
civilians but especially for women and children. 

3-  We condemn continuing  support  for  terrorism  and  support  for  armed 
groups     which are fuelling civil war.  

4-We ask Human Rights Organization to hold urgent session to investigate 
the effects of KSA aggression and especially the use of illegal weapons in 
Yemen. 

5- We stress the vital necessity of meeting the needs of hospitals and health 
centers across Yemen damaged or destroyed by shelling. 

6-We call the International Health Organization as well as Doctors without 
Borders, and all other health organizations operating in Yemen to work on 
rebuilding the capacities of hospitals which have been destroyed during the 
50-day- aggression, especially the nephrology section, the blood bank in al-
Thawrah  hospital,  the  pediatrics  center  in  Sa'awan,  and  in  al-Jumhuri 
hospital, as well as all damaged sections in all hospitals and medical centers 
which have been attacked all over Yemen.   
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7-  We  call  on  all  international  organizations  responsible  for  helping  the 
displaced to carry out their responsibilities towards the increasing numbers 
of displaced persons as a result of the Saudi aggression.

 

السابع الدوري التقرير

الخاص

السعودي العدوان تحالف بجرائم

اليمن في  المدنيين على

2015  مايو14
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العدوان جرائم لرصد المدني الئتلف يقدمه التقرير هذا

 مارس 26 في  العدوان بدء منذ  السابع للسبوع  الدوري  الحقوقي التقرير وهو
 بالهجمات وحلفائها السعودية المملكة قبل من اليمني الشعب على م2015
 سوءا تزداد التي النسان حقوق لحالة مستمر وتوثيق رصد التقرير ويورد ، الجوية
 والمرضي والطفال النساء ومعاناة والجرحى الضحايا ذلك في بما يوم كل

 والبحري والبري الجوي والحصار الصحية والحالة المستشفيات ووضع والمسنين
نع مواطنين وم قل من ال قال التن يا والنت يا داخل ضرب وخارج شاة و ية المن  التجار

 وتأثير  المستويات كل على وغيرها النفطية والمشتقات بالغذاء والمتعلقة
 هذه تعد مما عام بشكل  اليمنية الحالة على العدوان جراء الجوي القصف

 القانون جوهر تخالف وممارسات اليمني الشعب أبناء بحق جرائم الهجمات
 الخاصة الرابعة التفاقية وخاصة الربع جنيف واتفاقيات النساني الدولي

 الضحايا حقوق لحماية يعمل  الجرائم هذه لرصد المدني والئتلف  بالمدنيين
العقاب. من  الجرائم هذه مرتكبوا المجرمون إفلت وعدم

اا التقرير هذا يعد اا شاهد رر موت على موثق  مواجهة أمام والنساني العالمي الضمي
 أجمع العالم ومسمع مرأى أمام لحظة كل في المحقق للموت المدنيين الضحايا

  .
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 على السعودي للعدوان الصاروخية والقذائف الطيران بهجمات الجوي القصف يستمر
 السلحة استخدام في بالتمادي الستمرار مع اليمنية المدن اغلب في المدنيين
اا المحرمة  وأطفال نساء بينهم المدنيين القتلى من المزيد سقوط وبالتالي دولي
 ابادة لعمليات صعدة محافظة تعرضت التقرير هذا يغطيه الذي السبوع وخلل

اا منازلهم من خرجوا الذين السر الف ونزوح جماعية  مأساوية ظروف في قسر
 ومنها متطلباتهم مواجهة الوطنية الجهود تستطيع ولم مأوى بل أنفسهم ليجدوا
؛. من الدنى الحد توفير  الغذاء

اا واستخدامها العدوان ضربات اثر على المباشرة الضرار استمرار  لسلحة مجدد
 بمحافظة المناطق بعض في السامة الغازات انتشرت حيث هجماتها في محرمة
 من ومنهم التنفس في وضيق اختناق بحالت الكثيرون وأصيب وصنعاء صعدة
 حالت حصل كما  نفسية وحالت تشنج عنه نتج شديد وذعر بخوف أصيب
. نقم حي في  نساء 9 ل اجهاض

 اليمن في السكان يخضع والجوي والبحري البري قانوني الغير الحصار استمرار
 العلن ظل في حتى مستمرة شديدة معاناة ويخلق وشاقة صعبة إنسانية لحالة
الدولية.  المنظمات من عدد من المقدمة الغاثة سفن بعض وصول عن

 مستشفى في الكلى بزراعة المتعلقة الطبية والمحاليل للدوية الحتياج يزال ما
العاصمة. بأمانة الثورة
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 القسم في ولدة حالت اي نستقبل نعد فلم الشكل بهذا خاليا الولدة قسم يكن لم"
اا ايام منذ اا 15 منذ ولدة حالة 20- 15 المستشفي يستقبل فغالب  بحسب" عام

 بأمانة العام الثورة بمستشفى التحاقها عمر وهو الروسية الطبيبة أفادت
 صنعاء العاصمة

 من اليمن وتفكيك المن زعزعة الى الهادفة العدوان ممارسات استمرار إطار في
 ولحج حجة محافظة في سجون بقصف العدوان طائرات  قامت الداخل

 وتشير الفرار من إرهابية تنظيمات من سجناء تمكين بهدف وعمران وحضرموت
 في يسهم وهذا ، الفرار من سجين 1195 عدد تمكن إلى الرسمية الحصائيات

اا ينعكس وبما المني والنفلت الداخلي القتتال من مزيد  حقوق حالة على سلب
عام. بشكل النسان
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 القسم الول : إحصائيات ضحايا وأضرار استمرار هجمات
وعمليات العدوان

اا الهمجية عملياته العدوان كثف التقرير هذا يغطيه الذي السبوع خلل اا جو  وبر
اا  استمر كما المدنيين مئات سقوط من عنها نتج وما صعدة محافظة على وبحر

. السكنية المناطق باستهداف العدوان

 محافظة في العدوان نفذها المدنيين بحق مجازر خلفت التي الهجمات اكثر
– الحديدة-  صعدة ( تعز-   – حجة  الهجمات إستهدفت كما)   صنعاء 

شفيات ساجد  المست سجون والم شبكات وال هاتف و طات ال قة ومح ية الطا  الكهرب
) .   وصنعاء وزبيد تعز و وحجة صعده( في الثرية والقلع والقبور والضرحة

 كتابة وقت حتى المدنيين من للضحايا الئتلف إحصاءات التالي الجدول ويوضح
التقرير. هذا

النساءالطفالالجرحىالقتلى

1804  4970   614498
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أبرز الجرائم التي ارتكبها العدوان خلل السبوع 
بحق المدنيين :

لل /محافظة صعدة أو

 العدوان ليعتبرها الوضع وتطور المحافظة على غاراته مضاعفة في العدوان استمر
 مقدراتها بكل عسكري استهداف منطقة م2015 مايو7 الموافق الخميس يوم منذ

اا والطفال النساء فيهم بما المدنيين كل جعل الذي المر والمادية البشرية  هدف
اا  عسكريا  النساني الدولي القانون حددها التي العمال إطار في  يندرج همجي
النسانية. ضد وجرائم جماعية إبادة وجرائم حرب كجرائم

 الكثير أرواح ازهاق صعدة محافظة على العدوان أعلنها التي البادة حرب عن نتج
 غير حرب إطار في السر من اللف عشرات وتشريد وتجويع المدنييين من

أخلقية. ول مبررة

 )138( صعدة في العدوان وقذائف وصواريخ طائرات قتلت الحصائيات وبحسب
اا ونساء. اطفال بينهم جريح 162 ، والطفال النساء من معظمهم مدني

اا المحافظة من السر من كثير نزحت  في الغذاء من الدنى والحد المن عن بحث
 النقل وسائل انعدام نتيجة بحياتها النجاة عن بعضها وعجزت مأساوية ظروف
 بحايتهم للنجاة للمدنيين العدوان منحه الذي الوقت كفاية وعدم الوقود وانعدام
المحافظة. ابناء على البادة حرب بشن جريمته مباشرته قبل
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لا/ محافظة حجة : ثاني

 السجن استهدف حيث الهدنه من ساعات قبل وتحالفه العدوان طيران استهدف
ال اربعون أن كما ، بالمحافظة المركزي اا منز  ، ساكنيها على تدميرها تم مجاور

 في الثقافي المركز تدمير تم كما ، الحكومي المجمع استهداف تم كما
 تدمير تم حيث الشرفي عبدال المواطن منزل العدوان طيران ودمر المحافظة
 يملكه الذي الهلية أسمنت مصنع قصف تم كما أسرته أفراد على المنزل

مواطن بدال ال شرفي ع تدمير  ال سة و شعب مدر اا ال يا تدمير تج كل  هذا عن ن
اا) 40( قتل حيث وجرحى قتلى سقوط المحافظة في والتدمير  القصف  بينهم فرد
. السجن جوار مسجد تدمير وتم آخرون) 25( جرح كما ونساء أطفال

لا/محافظة الحديدة: ثالث

اا الحديدة محافظة وفي  الحربي الطيران استهدف الثرية زبيد مدينة في وتحديد
 وسوق زبيد سوق الطيران قصف حيث الشعبية والسواق السكنية الحياء للعدوان
 المجاورة الموطنين ومنازل شاجع ومطعم عمارة تدمير تم كما المدينة في القات
 الطفال من الضحايا تزال ما الن والى ساكنيها على المنازل تدمرت حيث
 يتم ولم زبيد مدينة في زالوا ما والجرحى اللحظة هذه حتى النقاض تحت والنساء
 العدوان فرضة الذي للحصار نتيجة النفطيه المشتقات وجود لعدم  اسعافهم
 )40( الساعة حتى للقتلى الولية الحصائية وصلت حيث اليمني الشعب على
اا اا) 65(  بجروح أصيب كما ، النقاض تحت البقية زال وما مواطن  بينهم شخص
ونساء. أطفال
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لا /محافظة تعز رابع

اا تعز محافظة العدوان طيران استهدف لقد  الطيران دمر حيث القاهرة قلعة وتحديد
 غارة عشرين من بأكثر استهدفها حيث والثرية التاريخية القاهرة قلعة بصواريخه

ية ما جو ضررت ك يد ث نازل من العد جاورة الم يث الم صيب ح اا) 11( أ  شخص
 نفس في العدوان طيران وشن ، السر عشرات نزحت كما ، المدنيين من بجروح
 منازل ثمانية تدمير تم حيث  الدحي حي في سكني مجمع على غاراته اليوم
اا اا تدمير  تدمرت أسر ثمان تسكنها عمارة تدمير تم كما ساكنيها على تدمرت كلي
 كما ونساء أطفال بينهم شخصا) 35( ذلك اثر على وقتل كذلك ساكنيها على
آخرون. شخصا) 40( جرح

لا/ العاصمة صنعاء  خامس
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 مناطق مختلف على يومي بشكل غاراتها شن في العدوان طائرات استمرت
 وفي ، وممتلكاتهم المدنيين بين واضرار ضحايا وخلفت  صنعاء العاصمة
 كما صواريخها التحالف طائرات اطلقت الثنين يوم عصر من الخامسة الساعة
اا محرمة فراغيه قنبلة اطلقت حيث مدمرة فراغية قنبلة ثاني ألقت  وتحمل دولي
 على المطل نقم جبل على القنبلة اطلقت حيث خبراء بحسب سامة غازات

 عدة عنه وتبعد الجهات جميع من المنازل به تحيط والذي صنعاء العاصمة
اا خلف مما أمتار  الدم بنك دمر العام الثورة مستشفى وفي ، الممتلكات في دمار
 وتوفي اسلحة لمخازن انفجارات القنبلة هذه عن ونتج القلب وقسم الكلى وقسم
جوم هذا ضحايا من هم مدنيا) 30( اله ال) 11( بين ما ، نساء) 5و( طف  أصيب ك

 واحدة أسرة من شهداء ستة(   المتوفين الضحايا بين ومن شخص) 300( بجروح
كما)   أسرة  نقم جبل مخزن من  صواريخ تطاير جراء اصابات رصدت البحري
 منزلهم وتدمير بحروق  مواطنين اصابة الحصبة حي في السكنية المناطق نحو
 التدابير اتخاذ عدم مسئولية السعودية بقيادة التحالف طيران يحمل الذي المر

 للقانون مخالفات يعد مما العدوان هجمات اضرار وتجنيبهم المدنيين لحماية
. المدنيين بحق جرائم وارتكاب النساني الدول
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 أحد  العدوان نفذها التي الهمجية الهجمة نتيجة المأساة حجم تعكس رواية وفي
 صرخ نقم جبل في النفجارات أثناء سعيد سيف محمد عبده يدعى  المواطنين

 من بعيد مكان الى باطفاله يهرب ان فحاول النفجارت شدة من بالبكاء ابناءه
 يبلغ اليمن حضنه في محمد ابناءه يحضن وهو بيته من خرج النفجار مكان
 6 العمر من يبلغ اليسر حضنه في اسامه الثاني وابنه سنوات4 العمر من

 النفجار جاء بهم والهروب بأبنائه النجاة يحاول الشارع في هو وبينما سنوات
 العاصمة أرض اظلم والذي المشتعلة بناره العاصمة سماء اضاء الذي الكبير

 قذيفة لحقته النفجار اطلقها التي السامة والغازات منه المتصاعدة بالدخنة
 محمد ابنه قتل ابناءه يحمل وهو ادركته العدوان اطلقها التي القنبلة من صادرة
 اليسر حضنه في خطيرة بجروح اسامة ابنه وجرح عينيه امام اليمن حضنه في
 الجسم أنحاء جميع في ورضوض بشضايا اصيب كما اليسرى رجله ككسرت الب
 تعرف ل العدو ونيران حقد لكن ابنائه الى الشضايا وصول يمنع ان يحاول وهو

بأبنائه. الب رحمة

 : الضرار المادية
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 حجب قناتي المسيرة والساحات بصييورة غييير
 قانونييية ومخالفيية للتفاقييات المبرميية مييع
 الشييركة الناقليية للبييث الفضييائي لهمييا يعييد
 صورة من صور التعديات الغييير قانونييية علييي
 اليميين ومنييع حرييية الييراي والتعييبير لليمنيييين
 وتعييتيم إعلمييي عيين الجرائييم المرتكبيية بحييق
 المواطنين المدنيين في اليمن حيث تعد هييذه
 القنوات الصوت المعبر عيين معانيياة اليمنيييين
 والناقييل لمييا يحييدث فييي اليميين ميين جرائييم

العدوان السعودي وحلفائه .
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اا للقنبلة الكبير النفجار خلف اا دمار  المنازل مئات تدمرت حيث المنازل في كبير
 ، الكيلومترات عشرات النفجار نقطة عن تبعد والذي المنازل آلف تضررت كما
المدينة)  صنعاء( لحق كما  تضررت حيث والثريه والسياحية التاريخية القديمة

 منازل) 2( تدمرت كما والبواب النوافذ سقوط خلل من منازلها من العديد
اا اا تدمير . كلي

اا الثورة بمستشفى ولحق  بنك تدمر كما ، الطبية ومعداته المبنى في كبيرة أضرار
 الم صحة ومركز ، للمومة التخصصي المستشفى وتضرر ،  المستشفى في الدم

. بسعوان  والطفل

 المدنية  والمنشآت والشركات  التجارية والمحلت السواق من العديد تضررت كما
 الذي السعودي للعدوان التاريخي الفلس إطار وفي الحكومية والمباني والخدمية
 هجمات دمرت حيث لليمن والتاريخية الثرية المنشآت على هجماته توالت
: العدوان

. التاريخية براقش مدينة-

صعدة. بمحافظة الهادي المام جامع-

التاريخية. زبيد مدينة-

تعز. بمحافظة التاريخية القاهرة قلعة-

القديمة. صنعاء مدينة-
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 وأدعو الخراب هذا أدين إنني" بوكوفا إيرينا السيدة لليونسكو، العام المدير وقال
وأضاف". "  من للخروج الثقافي التراث على للحفاظ الطراف جميع  " الصراع
 على الجوية بالغارات المتعلقة الخبار جانب من وخاصة بالسى أشعر أنا

 التسبب إلى بالضافة وصعدة صنعاء مدينتي مثل بالسكان المكتظة المناطق
 اليمن، في الفريد الثقافي التراث تدمير الهجمات هذه رهيبة، إنسانية معاناة في

 لمنجزات استثنائية وشهادة والذاكرة الشعب تاريخ للهوية، مستودع هو والذي
". السلمية الحضارة

 من الطائفي الستهداف نحو تتجه العدوان هجمات أن كيلحظ اخرى جهة ومن
 الدين بدر حسين السيد وضريح الهادي جامع باستهداف وذلك دينية نواحي
صعدة. بمحافظة الحوثي
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: الثاني القسم

النساني الوضع

 تحمل سفن وصول عن انباء من العلم وسائل تناقلته ما الئتلف سجل
 في العالمي الغذاء وبرنامج اليونسيف من مقدمة غذائية ومواد نفطية مشتقات
 المساعدات توفير على العمل من مزيد الى ويدعو بها الئتلف رحب بادرة

 النسانية الحتياجات من% 10 يغطي ل الن الى وصل ما ان حيث النسانية
.50 منذ البلد به يمر بما مقارنة اا  يوم

كذر النفطية المشتقات انقطاع استمرار كن  توقف بسبب إنسانية كارثة و
والجرحى. المرضى لنقاذ الطبية الخدمات وتعطيل المستشفيات

انعدام بسبب الطفال ومعاناة عليها الحصول وصعوبة للمياه المواطنين افتقار 
. للطفال الغذاء ومتطلبات والحليب والغذاء المياه

الهجمات وكثافة القصف لستمرا وفقا مستمرة بصورة تتزايد النزوح حالت 
. وعدن وتعز وصنعاء صعده من النزوح وبالخص المدنيين علي الجوية

العدوان جراء العمال تعطل نتيجة الشباب وسط البطالة تزايد .

البلد في التجارية الحركة وتعطل الحصار نتيجة ومضاعفتها السعار ارتفاع 
. النفطية المشتقات انعدام نتيجة وتوقفها المصانع وتضرر
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الوضع النساني في ظل تقديم المساعدات 
 النسانية من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي

:

 50 خلل الشامل الحصار فيها بما ممارساته في العدوان استمرار ظل في
اا  يعانون شخص مليون 12 بنحو يقدر ما أن حتى الجوع، انتشار من زاد يوم

وسيؤدي.  اليومية وجبتهم على للحصول  الحصار فرض في التمادي المقبلة
اا الخطير الغذائي الوضع حالة تفاقم الى  90 من أكثر تستورد البلد لن نظر
 التام النهيار من خبراء ويحذر ، الخارج من الغذائية احتياجاتها من المائة في
للمدنيين. عاجلة حماية إلى الدعوات وتتزايد اليمن، في

 ** المفوضية السامية للمم المتحدة لشؤون اللجئين
UNHCR

 عن اللجئين لشؤون المتحدة للمم السامية للمفوضية تابعة شحنة وصلت 
 وأواني نوم وفرش بطانيات تحمل اليمن، في الحديدة ميناء إلى البحر طريق
شخص. ألف 60 نحو لمساعدة للطبخ

 يوم المساعدات بوصول يرحب إدورادز أدريان المفوضية باسم المتحدث
 جوي لنقل النهائية الستعدادات تتخذ المفوضية" إن وقال الماضي، الجمعة
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 اليام خلل صنعاء، اليمنية، العاصمة إلى النسانية المساعدات من ضخم
وأضاف".   تحمل رحلت ثلث تتضمن الجوي النقل خطة أن" المقبلة
 فرش من طن ثلثمائة وستجلب دبي، في المفوضية مخازن من مساعدات

 مساعدات من جزء وهي البلستيكية، والغطية الطبخ وأدوات والبطانيات النوم
شخص". مليون ربع لمساعدة جارية أكبر

** برنامج الغذاء العالمي 

.  السفينة وصلت أمستردام.  في  محملة السبت يوم الحديدة ميناء إلى إم
 النسانية. للمنظمات الخرى المدادات وبعض الوقود من لتر 300.000 بحوالي
اا الوقود من لتر مليون إلى البرنامج ويحتاج ددر.  في شهري كتق و  الحتياجات اليمن
اا. لتر مليين 5 بحوالي النسانية للعمليات الجمالية شهري

كقطري والمدير العالمي الغذية برنامج ممثل وأفاد  بورنيما لت اليمن في ال
 اليمن في المتحدة للمم النسانية العمليات في النفراجة هذه بأن كاشياب
 إلى يحتاجون الذين الشخاص من اللف مئات إلى بالوصول لنا تسمح سوف

: " غذائية مساعدة من."  وأضافت  شحنات من المزيد وصول المتوقع عاجلة
المقبلة". القليلة اليام في والغذاء الوقود

 الحد يوم لحق وقت في الميناء إلى أخرى سفينة وصول البرنامج يتوقع حيث
وسيتم.  من إضافي لتر 120.000 بنحو محملة  أكثر على الوقود توزيع الوقود
 حتى صنعاء والعاصمة الحديدة في النساني المجال في الشركاء من 50 من

الغاثة. ومواد النسانية المساعدات إيصال استئناف يمكن

 في القطري والمدير العالمي الغذية برنامج ممثل كاشياب، بورنيما وناشد
 من مخزونه ملء بإعادة للبرنامج تسمح أن المتحاربة الطراف جميع اليمن
الرواح. إنقاذ من يتمكن حتى والوقود الغذاء
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 الحصول أن عدن في النساني للوضع الوكالت بين مشترك سريع تقييم وأظهر
 المحال لغلق نتيجة المناطق جميع في المشكلت أهم أحد هو الغذاء على

كما.  إلى للذهاب منازلهم مغادرة السكان استطاعة عدم أو التجارية  أشارت السواق
اا الغذائية المواد أسعار وزيادة الطهي غاز نقص إلى التقارير بعض  أجزاء في أيض
المحافظة. من عديدة

خروقا ت الهدنة المعلنة من التحالف بقيادة 
 2015-5-13السعودية في اليوم الول من الهدنة 

م كالتي:

 ايام بخمس حددها والتي النسانية للهدنه موعده العدوان تحالف أعلن ان بعد
 الهدنة تلك البحرية وبارجاته طائراته اخترقت العدوانية عملياته بوقف خللها يلتزم
 المحافظات من عدد في العدوانية الهجمات نفذ حيث اعلنها من ساعات بعد

: التي النحو وعلى

عدن     : 

. المدينة على غارتين يشن السعودي العدوان طيران-

 عمران رأس باتجاه الصواريخ باطلق السعودي العدوان بارجات باشرت-
. العدوان لطيران مكثف تحليق مع بالتزامن

 :     لحج            

 قاعدة مثلث جوار بله منطقة في غارتين يشن السعودي العدوان طيران-
العند.

أبين     : 
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 من ساعتين بعد لودر عقبة استهدفت غارة يشن السعودي العدوان طيران -
الهدنة. سريان

 ظهر بعد 1.30 الـ الساعة في لودر عقبة استهدفه طيران غارات خمس-
الربعاء.

صعدة     : 

رازح. مديرية سماء في يحلق السعودي العدوان طيران-

الحدودية. المناطق على السعودي العدوان لقوات عسكرية استحداثات-

رازح. مديرية سماء في يحلق السعودي العدوان طيران-

 رشاشات أعيرة ويطلق المنزالة، باتجاه دبابة قذيفة يضرب السعودي العدوان-
المواطنين. على

الحدودي. البقع منطقة على دبابة قذائف 4 تطلق السعودية القوات-

 من الرديف ومركز برج من 14 و 12 بمعدل تستهدف السعودية القوات-
الحدوديتين. والبرم الحمر الجبل بإتجاه السعودي الجانب

 العدو مواقع من ورشاشات ودبابات الباتشي بطيران ضرب:  الحدود مناطق-
المزرق. غرب المعايين جهة في
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: التوصيات الثالث القسم

. العدوان لوقف وكبيرة جادة جهود بذل ضرورة إلى ندعو-1

 برنامج وفق للعمل الغاثة مجال في العاملة الدولية المنظمات ندعوا-2
 المدنيون إليها وصل التي النسانية الحالة يدرك المدى طويل إستجابة
والخدمية. الصحية والمرافق والنساء الطفال وخاصة

 من نحذر كما الجتماعي النسيج وتفكيك الرهاب دعم استمرار من نحذر-3
الداخلي. القتتال من مزيد لثارة المسلحة الجماعات دعم

 النساني الوضع لمناقشة النسان حقوق لمجلس طارئة جلسة عقد إلى ندعو-4
 العدوان هجمات حول دولية تحقيق لجان تشكيل على والعمل اليمن في

اا محرمة أسلحة واستخدامه وحلفائه السعودي اليمن. على عدوانه في دولي

 في الطبية والمراكز المستشفيات لحتياجات العاجل التوفير ضرورة على نؤكد-5
 أن بعد تشغيلها لعادة لزمة احتياجات من الجمهورية محافظات عموم
العدوان. طائرات دمرتها

 في العاملة المنظمات وكافة بلحدود وأطباء العالمية الصحة منظمة ندعوا-6
اا 50 نتيجة تضررت التي المستشفيات وضع إنقاذ إلى الصحي المجال  يوم
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 ، بصنعاء الثورة مستشفى في الدم وبنك الكلى قسم وخاصة العدوان من
 كافة و الجمهوري المستشفى في الحروق ومركز بسعوان الطفال طب ومركز

الجمهورية. محافظات عموم في الطبية والمرافق المستشفيات

 للقيام النازحين بإغاثة المعنية الدولية المنظمات اضطلع أهمية على نشدد -7
العدوان. جراء بلدنا تشهده الذي الجماعي النزوح تجاه بمسؤولياتها


