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The Aggression Coalition led by the Kingdom of 
Saudi Arabia Intensifies Its Air Attacks and 
Rockets Against Highly Populated Cities, 
creating Horror and Fear among Citizens , 
especially Women and Children   

For fifty six days, Yemen including all its governorates 
is the target of bombing by the Coalition countries led 
by Saudi Arabia.  The air attacks increase everyday 
and spread into more and more areas, more 
continuously and at any time of the day and night.  
The result is horror, fear, and worry among citizens 
and residents of the larger cities, especially women 
and children; there are now cases of illness caused by 
the horror of the constant bombing.

Violations of the declared truce by the Saudi 
and Coalition forces Saturday 6/5/2015

Sa‘dah Goverorate:

The Saudi aggression attacked the area of al-Hasamah 
of Jabal al-‘Amud with five rockets.  Saudi aggressors 
fired five rockets on the zone of al-Sabh in al-Dahir 
border area and a ten further rockets against the area 
of al-Hasamah.   Furthermore,  Saudi Apache 
helicopters flew back and forth over the area border 
area of al-Hasammah and al-Manazilah; likewise the 
aviation repeated flew over the border areas of both 
Sa‘dah and Hajjah Governorates.  Two shells were 
fired on al-Dahrah towards al-Hasamah.

Aden Governorate:
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The Saudi aggression aviation soared intensively over 
the city.

Lahj Governorate:

The aggression aviation soared constantly over the 
governorate.

Shabwah Governate:

The American spy planes flew repeatedly over ‘Ataq 
city.

Count of the ceasefire violations by the Saudi 
Aggressors and their allies on Monday 18-5-
2015

Sad  ‘  ah Governate:

Saudi artillery fired on the site al-Jabiri towards al-
Hasamah and Shada in al-Dahir directorate; Saudi 
enemy forces renewed tank fire on the border Shada 
triangle; Saudi coalition aviation made three bombing 
attacks on the region of Aal al-Saifi in Sahar 
directorate  and two attacks against al-Sa‘id area; 
more than 70 rockets and artillery shells were fired on 
the border area in the morning; shelling of the border 
area of al-Hasamah resumed with 5 rockets and more 
than 107 rockets and shells were fired during the 24 
hours.  In total Saudi army and aviation fire more than 
500 rockets and tank shells after the beginning of the 
‘humanitarian ceasefire’.  Artillery and tank fire 
targeted the border areas of al-Malahit and Brim,; two 
Katusha rockets were fired from al-Jabiri towards the 
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topmost triangle.  Saudi rocketswere fired on the 
border areas of the directorate of Razih; Saudi 
aggression aviation and its allies attacked Bani-Mu‘ad 
in Sahar directorate four times; the Saudi aggressors 
fired Katusha rockets from Jabal Itamali in the area of 
al-Ghaur in Razih directorate; the aggression aviation 
bombed Kubrat al-Rakwah 3 times and Aal al-Saifi 
three 3 times; Saudi aggression powers fired two 
Katusha rockets from al-Jabri to al-Hasamah area just 
after dawn; between midnight and 6am they fired two  
released 6 rockets from behind al-Dahrah and al-
Harah towards al-Manazilah and al-Hasamah between 
midnight and six in the morning; they released two 
rockets from al-Mbisi towards al-Hasamah at 7:57 am; 
they fired two rockets from the back of al-Dahra 
towards al-Hasamah after dawn; they fired ten tank 
shells and 10 BMB from AL-Radif to al-Tiba al-Hamra; 
and they fired rockets formal-Khauba towards the 
upper triangle; they fired 4 rockets from Malhamah 
towards al-Malahid; the coalition aviation attacked 
three times Jabal Mara‘ and twice Kubi in the 
directorate of Baqim;  7 rockets were fired from al-
Dahrah site towards al-Hasamah area in al-Daher 
directorate;  the Saudi aggression aviation and its 
confederacy attacked five times al-Sama'a area;  
aggression powers 6 Hon rockets were fired from ‘Alab 
towards Mandabah; there was heavy shelling by BMB 
and (23 standard) weapons from ‘Alab into Mandabah 
market; 6 attacks by standard weaponry were made 
‘Alab against Shu‘aib mountain; 6 Hon rockets were 
fired from the border toward al-Buqa‘; Three rockets 
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were fired from al-‘Ain al-Harrah into Bani Siyah; ten 
tank shells and BMB were fired from al-Radif into al-
Jabal al-Ahmar; 2 rockets were fired from al-Malhamah 
site to AL-Malahid; Saudi and allied aviation attacked 
al-Ja‘malah four times.  A pregnant women was hit by 
rockets fired at the area of Sha‘arah in the Razih 
border zone; enemy aviation conducted 4 attacks on 
the Market of Jayyyash near the city; A child was killed 
and a woman injured in an aerial bombardment of a 
house in al-Fara‘ area in Kitaf directorate; there were 
attempts to rescue people from the rubble of houses 
destroyed; and finally the war planes made three 
attacks on Sa‘dah city.

 

Hajjah Governate:

The aggression forces fired artillery and rockets 
against the region of al-Faj area in Harad directorate; 
Saudi rocket attacks targeted al-Madahishah area and 
the Green Farms in the border zones of Harad  
directorate; Saudi rocket attacks on the Harad 
customs building killed one person.

Aden Governate:

The Saudi Coalition war planes attacked al-‘Arish, al-
Tawahi, and al-Mu‘alla 9 times late on Sunday evening 
and attacked the steel factory in Ra’s ‘Amran three 
times.

Lahj Governate:
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The Saudi Coalition war planes attacked al-‘Anad 
military base four times.

AL-Dali  ‘   Governate:

The Saudi aggression and its confederacy attacked al-
Shu‘aib 6 times.

Ta  ‘  iz Governate:

The Saudi war and spy planes continually circled 
overhead.

Ibb Governate:

The Saudi aircraft flew repeatedly over the 
governorate.

Sana'a Governate:

The Saudi  aviation attacked Faj- Attan in two attacks.

 

Violations of the Announced Ceasefire by Saudi 
and Coalition Forces Tuesday 19-5-2015

San  ‘  a Governate:  

The aggression aviation twice attacked the ‘Attan 
area; the war planes likewise attacked the Qatari 
project building known as Tilal al-Rayan to the east of 
Faj-‘Attan.  There were more than 20 air attacks 
against the Nuqum area; an attack targeted Bait al-
Ahmar in the Sanhan directorate south of the capital; 
a further series of attacks targeted Jabal Nuqum east 
of the capital and a string of  attacks al-Nahdin 
mountain south of the capital.  Saudi Coalition aircraft 
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circled overhead over a long period.  A rocket that 
failed to explode fell on Khuzaimah cemetary in the 
middle of San‘a.  In total there were some seven 
attacks against Jabal Nuqum during the evening of 
Tuesday.  Lastly in the morning a rocket was fired by 
the aggressing Saudi aircraft on a house in the Hadda 
neighbor of San‘a although fortunately the rocket 
failed to explode and so caused only material damage. 

Sa  ‘  dah Governorate:

 The Saudi aggression and its allies fired more than 25 
artillery shells against the two regions of al-Hasamah 
and al-Malahit between 12 and 1pm; there were four 
aviation attacks on the farm of one of the citizens in 
the region of al-Damid in the Sahar directorate; a 
citizen was killed and four others got injured, including 
a child and five houses were destroyed in the region of 
Rahban by the attacks.  A further five air attacks 
targeted the region of Aal al-Saifi.  The aircraft flew 
intensively over the directorates of Haidan, Saqin, 
Razih, Ghamar, Shada, and al-Zahir.  More than 200 
rockets were fired incessantly on the Tuesday morning 
on morning against the zones of al-Malahit and al-
Sabba.  Five air attacks were made on the city of 
Sa‘dah and its outskirts; lastly there were three 
bombing raids again al-Saifi camp, the Technical 
Institute, and the airport.

Hajjah Governorate:

The Saudi aggression aviation made a series of 
attacks against the 25 Mika major general 
headquarters in the ‘Abs area; two further  attacks hit 
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the Brim area in the al-Mazruq border area.  In 
addition, the Saudi Apache helicopters hung over the 
border area of al-Madahshah; the Saudi army fired 
artillery shells on the region of Mit‘an and al-Khadra in 
the Midi directorate at 5:00 a.m.

Ibb Governorate

The Saudi aviation bombed the area Naqil Samarah 
Naqeel in four attacks;  they also made two attacks, 
one on Mahayib al-Shaudhab Bani Muslim and the 
other near the village of al-Nuzha Bani Muslim.  The 
number of dead and wounded in the attacks that 
targeted the Samarah bridge rose to nine dead and six 
wounded.

Ta  ‘  iz Governorate:

The aggression aviation made several attacks on 
Special Security in the city; two attacks targetted the 
maintenance weapon base in the Governorate; there 
were five attacks against the Reception barracks; and 
three attacks targeted Brigade 22 of the Republican 
Guard in al-Janad; finally Saudi aggression aircraft 
repeatedly flew over for a long time on Tuesday 
evening the directorate of Sabr al-Mawadim.

Aden Governorate:

The aggression aviation attacked the area of Khaur 
Maksir in one attack. 

AL-Hudaidah Governorate:
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The Saudi War planes launched six attacks against the 
Coastal Defence Camp.

AL-Dali  ‘   Governorate:

The aggression aviation targeted a house in Mafraq 
Shu‘aib causing a number of victims still to be dug out 
from under the rubble.

‘  Amran Governorate:

The Saudi aggression launched four attacks against 
the military camp of al-Qaflah airport, followed by 
another three airfoce attacks on the military camp of 
al-Qaflah airport. Saudi aviation made repeated 
incursions over the zone of al-Qaflah.

Abyan Governorate: 

The Saudi aggression aircraft attacked the 
Governorate building of Zinjibar in four attacks.

                Presented by the Center of Yemeni 
Human Rights

                                             May 20, 2015

 الجوية     غاراته     يكثف     المملكة     بقيادة     العدوان     تحالف
 يثير     مما     بالسكان     مكتظة     مدن     في     وصواريخه

 النساء     وخاصة     المدسنيين     أوساط     بين     والخوف     الرعب
والطفال
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اا وخمسون ست  بقيادة التحالف دول قصف تحت محافظاته بجميع واليمن يوم

 وأكثر أكثر الجوية الغارات عدد تزداد يوم وكل السعودية، العربية المملكة

 تستثني ول اليمن سماء تغادر ل أصبحت حتى وأكثر أكثر مناطق في وتتوسع

 مكتظة مدن وفي الوقات كل في مستمر فالقصف الوقات من وقت أي

 صفوف بين العامة السكينة وإقلق والخوف الهلع يسبب مما بالسكان

 ناتجة بينهم عديدة مرضية حالت وهناك والطفال النساء وخاصة المواطنين

المتواصل. القصف من الهلع عن

ليوم وحلفائه السعودي العدوان وخروقات اسنتهاكات رصد 

الهدسنة) أيام من(  م6/5/2015 السبت

:صعدة محافظة-

 بقذائف العمود جبل من الحصامة منطقة استهدف السعودي العدوان

 وقامت صاروخية، قذائف بخمس الحصامة منطقة قصف عاود كما صاروخية،

 بمديرية الصبة منطقة على صواريخ خمسة بإطلق السعودي العدوان قوات

 بمديرية الحصامة منطقة على صواريخ 10 مجددا وأطلقت الحدودية، الظاهر

 في مكثف بشكل السعودية الباتشي طائرة حلقت كما الحدودية، الظاهر

 العدوان لطيران مكثف تحليق الحدوديتين، والمنزالة الحصامة منطقتي سماء

 العدوان قوات وأطلقت وحجة، صعدة محافظتي في الحدودية المناطق على

الحصامة. إلى الدحرة من قذيفتين

-: عدن  محافظة

المدينة. أجواء في بكثافة السعودي العدوان طيران تحليق

-: لحج  محافظة

المحافظة. أجواء في مستمر بشكل العدوان طيران تحليق

-: شبوة  محافظة

عتق. مدينة سماء في المريكي التجسس طيران حلق
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الثنين ليوم وحلفائه السعودي العدوان اسنتهاكات رصد 

م 2015-5-18 الموافق

صعدة: محافظة-

 بمديرية وشدا الحصامة باتجاه الجابري موقع من سعودي مدفعي قصف

 الحدودية شدا مثلث منقطة قصف تعاود السعودي العدوان قوات الظاهر،

 آل منطقة على غارات 3 شن وحلفائه السعودي العدوان طيران بالدبابات،

 قوات وأطلقت الصعيد، منطقة على غارتين شن كما سحار، بمديرية الصيفي

اا 70 من أكثر السعودي العدوان  الحدودية المناطق على مدفعية وقذيفة صاروخ

 من وأكثر صواريخ، 5 بـ الحدودية الحصامة منطقة قصف وعاودت الصباح، في

 المناطق على السعودي العدوان قوات أطلقتها وقذيفة صاروخ بين ما 107

 السعودي العدوان قوات اليوم، هذا من والعشرين الربع خلل الحدودية

"  بداية من وقذيفة صاروخ 500 من أكثر أطلقت النسانية"  المفترضة، الهدنة

 وبرم الملحيط منطقتي مستهدفة والصاروخي المدفعي بالقصف وقامت

 المثلث باتجاه الجابري موقع من كاتيوشا صواريخ2 وأطلقت الحدوديتين،

 قام كما الحدودية، رازح مديرية استهدف سعودي صاروخي وقصف العلى،

 في معاذ بني منطقة على غارات 4 بشن وحلفائه السعودي العدوان طيران

 من كاتيوشا صاروخ بإطلق السعودي العدوان قوات وقامت سحار، مديرية

 غارات ست العدوان طيران وشن رازح، بمديرية الغور منطقة ايتامإلى جبل

اا  العدوان قوات غارات، بثلث الصيفي وآل غارات بثلث الركوة كبري مستهدف

 كما الحصامة، منطقة إلى الجابري من كاتيوشا صواريخ2 أطلقت السعودي

 من والحصامة المنزالة الى الحارة والعين الدحرة من صواريخ6 أطلقت

ال 12 الساعة  الى المبيسي من صاروخين وأطلقت صباحا، السادسة حتى لي

 الى الدحرة خلف من صاروخين وأطلقت صباحا، 7:57 الساعة الحصامة

 الى الرديف من بي ام بي10و دبابه قذايف10 بـ وقصفت الفجر، بعد الحصامة

 4 وأطلقت العلى، المثلث الى الخوبة من صاروخ وأطلقت الحمراء، التبة

 غارات 3 التحالف طيران شن كما الملحيط، الى ملحمة موقع من صواريخ

 السعودي العدوان وقوات باقم، بمديرية كبري على وغارتين مرع جبل على
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 وقام الظاهر، بمديرية الحصامة منطقة إلى الدحرة موقع من صواريخ7 أطلق

 كما الصمع، منطقة على غارات خمس وحلفائهبشن السعودي العدوان طيران

 ضرب وضربت مندبة، إلى علب من هاون قذائف٦ العدوان قوات أطلقت

 من بمعدل وضربت مندبة، سوق إلى علب من٢٣ ومعدل بي إم بـبي مكثف

 البقع، إلى الحدود من هاون قذائف 6 اطلقت كما شعيب، جبل على علب

 قذائف عشر وأطلقت صياح، بني إلى الحارة العين من صواريخ٣ وأطلقت

 موقع من صواريخ٢ وأطلقت الحمر، الجبل إلى الرديف من بي إم وبي دبابة

 غارات أربع وحلفائه السعودي العدوان طيران  شن كما الملحيظ، إلى ملحمة

 صاروخي قصف في حامل امرأة إصابة تمت كما الجعملة، منطقة على

عدوان ية، رازح بمديرية شعارة منطقة على السعودي لل  طيران وشن الحدود

 في امرأة وجرحت طفل قتل كما بالمدينة، جياش سوق على غارات 4 العدوان

ال استهدفت العدوان لطيران غارة  ومحاولة كتاف، بمديرية الفرع بمنطقة منز

 بـ صعدة مدينة استهدف الطيران عاود كما النقاض، تحت هم لمن إنقاذ عملية

3. غارات 

حجة: محافظة-

 الفج منطقة مستهدفة والصاروخي المدفعي بالقصف قامت العدوان قوات

 والمزارع المداحشة منطقة استهدف سعودي صاروخي وقصف حرض، بمديرية

ضــرـــاء يــة الخ ، حـــرــض بمدير يــة يـــلـ الحدود صــفـــ فــيــ وقت  ســعـــودي صــاـــروخي ق

حرض جمرك استهدف

عدن: محافظة-

 والتواهي العريش منطقة على غارات 9 شن وحلفائه السعودي العدوان طيران

 على جوية غارات 3 شن كما الحد، يوم مساء من متأخر وقت في والمعل

عمران. راس في الحديد مصنع

لحج: محافظة-
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 غارات بأربع الجوية العند قاعدة وحلفائه السعودي العدوان طيران استهدف

جوية.

الضالع: محافظة-

.6 بـ الشعيب منطقة استهدف وحلفائه السعودي العدوان طيران غارات 

تعز: محافظة-

 في – والتجسسي الحربي – مستمر بشكل  السعودي العدوان طيران تحليق

المحافظة. سماء

إب: محافظة-

المحافظة سماء في يحلق وحلفائه السعودي العدوان طيران

صنعاء: محافظة-

عطان فج على غارتين وحلفائه السعودي العدوان طيران شن

الثلثاء ليوم وحلفائه السعودي العدوان اسنتهاكات رصد 

م2015-5-19 الموافق

صنعاء: محافظة-

 العدوان غارات استهدفت كما عطان، منطقة على غارتين شن العدوان طيران

تلل" المعروف القطري المشروع مباني شرق"  بـ  عطان، فج منطقة الريان

 فيها استهدفت غارة وشنت جوية، غارة 20 من بأكثر نقم منطقة واستهدفت

 غارات سلسلة شن كما العاصمة، جنوب سنحان مديرية في الحمر بيت قرية

 جنوب النهدين جبل على الغارات من وسلسلة العاصمة، شرق نقم جبل على

 لم صاروخ سقط كما طويلة، زمنية لفترات التحليق في استمراره مع العاصمة

 إجمالي ووصل صنعاء، العاصمة وسط خزيمة مقبرة من بالقرب ينفجر

 كما الثلثاء، مساء غارات 7 حوالي نقم جبل على العدوان شنها التي الغارات
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 في المنازل أحد على السعودي العدوان طيران ألقاه صاروخ الصباح في سقط

اا ينفجر لم الصاروخ أن إل صنعاء بالعاصمة حدة حي  في أضرارا مخلف

الممتلكات.

صعدة: محافظة-

 الحصامة منطقتي على قذيفة 25 من أكثر وحلفائه السعودي العدوان أسقط

 بها استهدف غارات أربع وشن ظهرا، 1 والساعة 12 الساعة بين والملحيط

 وجرح مواطن وقتل سحار، بمديرية الضميد منطقة في المواطنين أحد مزرعة

 العدوان، غارات إثر رحبان منطقة في منازل 5 ودمرت ،طفل بينهم آخرين 4

 الصيفي، آل منطقة استهدفت غارات5 الغاشم العدوان طائرات شنت كما

 وأكثر والظاهر، وشدا وغمر ورازح وساقين حيدان مديريات فوق بكثافة وحلق

 على الثلثاء الصباح منذ السعودي العدوان قوات أطلقتها صاروخ 200 من

 مدينة على غارات5 وشن ذلك، في الستمرارية مع والصبة الملحيط مناطق

 معسكر غارات 3 بشن السعودي العدوان طيران قام كما وضواحيها، صعدة

والمطار. التقني والمعهد الصيفي

حجة: محافظة-

 منطقة في ميكا 25 اللواء على غارات سلسلة شن السعودي العدوان طيران

 وتحليق الحدودية، المزرق لمنطقة التابعة برم منطقة استهدفتا وغارتان عبس،

 قامت كما الحدودية، المداحشة منطقة على السعودية الباتشي لطائرات

 ميدي بمديرية والخضراء متعان منطقة على بالقصف السعودي العدوان قوات

اا. الخامسة الساعة صباح

إب: محافظة-

 شن كما سمارة، نقيل استهدفت السعودي العدوان لطيران غارات أربع

 مسلم بني الشوذب محايب في يريم القفر طريق الولى الغارة غارتين،

 جريمة قتلى حصيلة ارتفاع كما مسلم، بني قريةالنزهة قريب الثانية والغارة

.6و قتلى 9 إلى سمارة جسر العدوان طيران استهداف جرحى 
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اليمنية الجمهورية
Republic of Yemen

 لحقوق اليمني المركز
السنسان

Yemen Center For Human Rights

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

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

:تعز محافظة-

 على وغارتان المدينة، في الخاص المن على غارات عدة شن العدوان طيران

 معسكر استهدفت غارات5 شنت كما بالمحافظة، الصيانة سلح معسكر

 وحلق الجند، في جمهوري حرس 22 اللواء استهدفت غارات وثلث الستقبال،

طويل. الموادم صبر مديرية على الثلثاء ليلة السعودي العدوان طيران

عدن: محافظة--

مكسر. خور منطقة على غارة شن العدوان طيران

الحديدة: محافظة-

الساحلي. الدفاع معسكر على غارات 6 شن السعودي العدوان طيران

الضالع: محافظة-

 المواطنين منازل أحد مستهدفا شعيب مفرق على غارة شن العدوان طيران

الركام. تحت ولزالوا الضحايا من عدد مخلفا

عمران: محافظة-

 شن ثم القفلة، مطار معسكر على غارات أربع شن السعودي العدوان طيران

 العدوان طيران واستمرار القفلة، مطار معسكر على جوية غارات ثلث مجددا

القفلة. سماء في التحليق السعودي

أبين: محافظة-

.4 بـ زنجبار مديرية استهدف السعودي العدوان طيران غارات 

السنسان لحقوق اليمني المركز عن صادر

2015 مايو 20
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