
اليمنية الجمهورية
Republic of Yemen

 لحقوق اليمني المركز
السنسان

Yemen Center For Human Rights

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

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

 السعودية     العربية     المملكة     بقيادة     التحالف     دول

الهدسنة     إعلسنه     بعد     اليمن     على     العدوان     تواصل

 من تستمر هدنة عن السعودية العربية المملكة بقيادة التحالف دول أعلنت

 مدة وتستمر مساء عشرة الحادية الساعة 2015 مايو 12 بتاريخ الثلثاء مساء

أيام. خمسة

 في  استمرت التحالف قوات أن إل الخبر بهذا وسعد اليمنيون أستبشر أن وبعد

 يوضح التقرير وهذا اليمنية الجمهورية في عديدة مناطق شهدت وقد عدوانها،

العتداء. تفاصيل

المعلنة     السنساسنية     للهدسنة     السعودي     العدوان     اسنتهاكات     رصد 

م2015  -5  -13     بتاريخ     للهدسنة     الول     اليوم     في

عدن: محافظة-

 وضرب البريقة في والمدفعية بالدبابة وضرب العدوان لطيران مستمر تحليق

 السعودي العدوان بارجات قامت كما ابين، ساحل في الممدارة في بالدبابة

 أوقات في صواريخ 7 حوالي وصلت عمران رأس باتجاه الصواريخ بإطلق

 العدوان طيران قام كما العدوان، لطيران مكثف تحليق مع بالتزامن متقطعة

 لفترة العدوان طيران تحليق واستمرار المدينة، على غارتين بشن السعودي

عثمان. الشيخ منطقة في طويلة زمنية

أبين: محافظة-

لودر. عقبة استهدفت غارات بخمس الهدنة خرق السعودي العدوان طيران

صعدة: محافظة-

 العدوان قام كما رازح، مديرية سماء في حلق السعودي العدوان طيران

 على رشاشات أعيرة وأطلق المنزالة، باتجاه دبابة قذيفة بضرب السعودي

1

الرحيم الرحمن الله بسم



اليمنية الجمهورية
Republic of Yemen

 لحقوق اليمني المركز
السنسان

Yemen Center For Human Rights

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

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

 منطقة على دبابة قذائف 4 بإطلق السعودية القوات قامت كما المواطنين،

 من عدد فوق السعودي العدوان طيران تحليق واستمرار الحدودية، البقع

 و 12 بمعدل بالستهداف السعودية العدوان قوات وقامت المحافظة، مديريات

 والبرم الحمر الجبل باتجاه السعودي الجانب من الرديف ومركز برج من 14

 بطيران الحدودية المناطق على عشوائي بقصف أيضا وتقوم الحدوديتين،

 من 23 بمعدل وقصف المعايين، جهة من والرشاشات والدبابات الباتشي

 القصف العدوان وواصل شداء، مثلث باتجاه الجابري من القريبة المواقع

 بمعدلت والقصف الحدودية، باقم مديرية في مندبة منطقة 23 عيار بالمعدلت

 صعدة بمحافظتي والمزرق والظاهر شدا في الحدودية المناطق على 23 عيار

 حلقت الباتشي وطائرة الجابري من 50 بمعدل المثلث منطقة وقصفت وحجة،

 فوق بالتحليق للعدوان استطلعية طائرة وقامت الحدودية، المنطقة فوق

 قذائف 4 بقصف العدوان قوات قامت كما الحدودية، والحصامة شداء منطقة

 طلقات وخمس الحمراء التبة على 12 بمعدل طلقة 35و البقع باتجاه دبابة

القرم. موقع على

لحج: محافظة-

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

صنعاء: محافظة-

أخرى. خولنومناطق مناطق فوق بالتحليق السعودي العدوان طيران قام 

حجة: محافظة-

 والردحة، البرم منطقتي باتجاه قذيفتين أطلقت السعودي العدوان قوات

 وقصف بتحليق وقامت المزرق، باتجاه رشاش طلقة 150 من أكثر وأطلقت

 أطلق كما بالمحافظة، المزرق في والمدافن والبرم التراب ام على مدفعي

 معدل قذائف من وعدد الخدور قرية على مدفعية قذائف 5 السعودي العدوان

 قامت كما ميدي، مديرية فوق تحلق للعدوان طيار بدون وطائرة ،23

الرديف. برج في متارس حفر منها لتهامة جديدة مواقع باستحداث
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م2015  -5  -14     الموافق     الخميس     ليوم

عدن: محافظة-

 مستمر وتحليق عدن المدينة على جوية غارة شن السعوي العدوان طيران

العدوان لطيران

حجة: محافظة-

 استطلعية لطائرة العند،وتحليق قاعدة فوق بالتحليق قام العدوان طيران

ءء ميدي منطقة فوق السعودي الطيران حلق كما السعودي، للعدوان  مسا

 فوق وحلفائه السعودي للطيران وتحليق طويلة، زمنية لفترة التحليق واستمر

الفجر. قبل وميدي حرض في النار جبال

صعدة: محافظة-

 من رازح مديرية سماء في مستمر بشكل العدوان طيران من طائرتين حلقت

 9 مقتل المحافظة، سماء في السعودي العدوان طيران الباكر،وحلق الصباح

 مرورهم أثناء سيارتهم على سعودية أباتشي طائرة من قصف في مواطنين

 على سعودية هاون وقذيفتي صاروخ بالملحيط،وسقوط العام الطريق في

 على السعودي علب منفذ من 23 عيار بمعدل كثيف وضرب مندبة منطقة

 ومنبه، قطابر ومديريتي تهامة فوق السعودي للطيران وتحليق مندبة، منطقة

 الضرب تم كما كتاف، بمديرية المليل منطقة فوق السعودي للطيران وتحليق

 السعودي المفروق موقع من 23 عيار رشاش من نار وضرب دبابة قذائف 3 ب

 موقعي بين جديد موقع السعودي الجيش استحدث كما الفرع وادي باتجاه

 المحافظة، سماء في بالتحليق الستطلع طيران وقام بكتاف، والمفروق البرج

 باتجاه السعودي الرديف موقع من دبابة قذائف8 بقصف العدوان قوى وقامت

 خولن مناطق فوق بالتحليق السعودي الطيران واستمر بحرض، النار جبل

طويلة لمدة واستمر وغمر ورازح

لحج: محافظة-
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 العند، وقاعدة المحافظة سماء في الستطلع طائرات تحليق استمرار

 بشكل المحافظة سماء في السعودي العدوان طيران تحليق واستمرار

مستمر،

تعز: محافظة-

ومستمر مكثف بشكل المحافظة سماء في السعودي الطيران حلق

الضالع: محافظة-

مكثف بشكل المحافظة سماء في وحلفائه السعودي العدوان طيران حلق

المعلنة     السنساسنية     للهدسنة     السعودي     العدوان     اسنتهاكات     رصد 

2015  -5  -15     الجمعة     ليوم

صعدة: محافظة-

 رازح مديريات سماء في وحلفائه السعودي العدوان لطيران متواصل تحليق

 قذائف 3 وإطلق الجمعة، ظهر حتى الخميس ليل منتصف بعد من وغمر ومنبه

 موقع من مدفعي وقصف شدا، مثلث باتجاه تويلق جبل من 23 عيار رشاش

 المتوسطة بالسلحة وضرب الحدودية، البرم منطقة باتجاه السعودي الرديف

 وضرب المنزالة، منطقة في الحمراء التبة باتجاه السعودي جحفان جبل من

 منطقة باتجاه المستحدثة السعودية المواقع أحد من المتوسطة بالسلحة

 منطقة على صواريخ 6 باطلق السعودي العدوان قوات قامت كما الملحيط،

 الدود جبلي في المتمركزة السعودي العدوان وقوات الحدودية، الحصامة

الحدوديتين. والمنزالة الحصامة منطقتي بالرشاشات قصفت والمبيسي

حجة: محافظة-

 كما الحدودية، المزرق منطقة على صواريخ 8 أطلق السعودي العدوان قوات

ءا 15 بإطلق وحلفائه السعودي العدوان قام  على مدفعية قذائف 8 و صاروخ

حجة. و صعدة محافظتي في الحدودية المناطق
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عدن: محافظة-

 في الليل طوال مستمر بشكل وحلفائه السعودي العدوان لبوراج تحركات

 باب الى عدن ومن عدن الى المندب باب من وانتقالها الصبيحي بيت ساحل

 الساعة من المحافظة سماء في وحلفائه السعودي الطيران حلق كما المندب،

الخميس. ليل منتصف بعد 1:48 الساعة حتى 12

المعلنة     السنساسنية     للهدسنة     السعودي     العدوان     اسنتهاكات     رصد 

م2015  -5  -16     الموافق     السبت     ليوم

صعدة: محافظة-

 بقذائف العمود جبل من الحصامة منطقة استهدف السعودي العدوان

 الحدودية المنطقة في جديدة مواقع السعودي العدوان استحدث كما صاروخية،

 قذائف بخمس الحصامة منطقة قصف وعاود وغمر، رازح مديريتي من القريبة

 الصبة منطقة على صواريخ 5 السعودي العدوان قوات وأطلقت صاروخية،

 صواريخ 10 إطلق السعودي العدوان قوات وعاودت الحدودية، الظاهر بمديرية

 ص،10:15 الساعة الحدودية الظاهر بمديرية الحصامة منطقة على مجددا

 والمنزالة الحصامة منطقتي سماء في أباتشي لطائرات مكثف وتحليق

 المناطق على وحلفائه السعودي العدوان لطيران مكثف وتحليق الحدوديتين،

 من قذيفتين العدوان قوات وإطلق وحجة، صعدة محافظتي في الحدودية

 بي الم جبل من معدل طلقات عشر بضرب قامت كما الحصامة، الى الدحرة

 الدحره من دبابه وقذيفة بصاروخ وقصف ص،10:10 الساعة الحصامه الى سي

 بي الم جبل من 50 عيار طلقه 12 وأطلقت ص،11:50الساعة الحصامه الى

لى سي صامه، ا لق الح يار طلقه 12 وتط بل من 50 ع لى سي بي الم ج  ا

 بطائرة وتحليق مندبه، الى علب من هاون قذائف 3بـ وتطلق الحصامه،

 السعودي العدوان قوات قامت كما جحفان، جبل فوق اباتشي نوع للعدوان

 5 وأطلقت عصر،3:49 الشبكة خلف الى العمود جبل من أطلقتصاروخين

 بعد 4:40 الساعة علب من بي ام بي طلقه وعشرين وسته هاون قذائف

 وتحصينات متارس باستحداث  السعودي العدوان قوات قامت كما العصر،
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 وطائرتين اباتشي نوع العدوان لطيران مكثف وتحليق الصبه، خلف بالدركتلت

 مساء،12 إلى والنصف10 الساعة من الحدودية المناطق على استطلعية

 كما صواريخ بأربعة المداحشة منطقة ضرب الباتشي نوع من العدوان وطيران

 جنوب البيض البيت مزارع على بصاروخين وضربت برشاش بالتمشيط قامت

 الثانية الساعة حتى العاشرة الساعة من الضرب في واستمرت نسيم مزرعة

 رازح مع الحدود في جديد موقع استحدث السعودي العدوان قوات عشرة،

 وتحصينات ومتارس مواقع واستحدثت م،3:50الساعه قيس جهة وغمر

 الستطلع لطيران وتحليق ص،7:00 الساعة الحدودي قيس جبل في بدركتلت

 طويلة، لفترة واستمر والنصف السابعة إلى المغرب بعد من المدينة على

 الساعة خولن من واجزاء وغمر رازح على السعودي العدوان لطيران وتحليق

 وثلثة بي إم ببي المكثف بالضرب السعودي العدوان قوات وقامت دقيقة،9:40

 وطيران مساء، والنصف السابعة الساعة باتجاهمندبة علب من وعشرين

 سحار بمديرية علف وادي بغارتين بالستهداف وحلفائه السعودي العدوان

جريحان، منها وقوع

عدن: محافظة-

 المدينة، أجواء في مكثف بشكل وحلفائه السعودي العدوان لطيران تحليق

 وحلق صباحا، 1:14 الساعة عدن فوق يحلق المريكي الستطلع طيران

( الساعة الى الظهر من عدن مدينة اجواء فوق المريكي الستطلع طيران

3:30(،  م

لحج: محافظة-

المحافظة أجواء في وحلفائه السعودي العدوان لطيران مستمر تحليق

شبوة: محافظة-

عتق مدينه سماء في المريكي التجسس لطيران مكثف تحليق
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النسان لحقوق اليمني المركز عن صادر

2015 مايو 17 الحد
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