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Saudi Arabia and the other countries are 
continuing to kill Yemeni citizens by their 
air attacks and to deny them the most 
basic necessities

 

Saudi Arabia and the other countries are continuing to commit

war crimes against the Yemeni nation, without regard either 

for Human Rights or for International Law.  With hundreds of 

missile attacks they continue to attack places full of civilians, 

to enforce a complete blockade, and to target all the capacity 

of the country so as to reduce the country to a complete 

humanitarian catastrophe had to drive by force tens of 

thousands of families out of their villages and cities in the 

search for a safe place and the minimum requirements of food

Yemenis' suffering cannot be not adequately described 

through reports produced by various local and international 

organizations, all the more given the absence on the ground 

of the organizations responsible with humanitarian aid, the 

unprecedented silence of the United Nations and its 

institutions and bodies, and its failure to carry out its 

responsibilities in stopping military aggression. 

This report presents detailed information concerning the 

degraded state of human rights caused by the military 

aggression and complete blockade and should be read along 

with the other almost daily reports of the Yemeni Center for 

Human Rights. 
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Sa‘dah Governate

On Monday, 11th May 2015, there were several Saudi airforce 

attacks against the villages of Bani-Was, Bani-Bahr and al-

Rawais in Khawlan in the Directorship of Haidan; and an air 

attack destroyed the health center in Maran completely.  

There were five Saudi air force attacks on the Directorate of 

Baqim; the area of al-Qum‘a in the Directorate of Kitaf was 

also attacked with cluster bombs. Moroever, six people were 

killed, four of them women, by Saudi air aggression in the 

area of al-‘Utfain in the Directorate of Kitaf; And there were 

four attacks on the different areas of al-Hasamah, Haidan, 

Saqin and Ghamir areas.

 Sana'a Governate

On Monday 11/5/2015, warplanes hit Jabal Nuqum and al-

Hafah; there were also other dispersed attacks on the city of 

Sana‘a.  The bombardment of Jabal Nuqum, where there are 

thousands of houses, led to the death of 40 women and 

children and wounding of hundreds of persons some very 

grievously wounded.  This led the Ministry of Health to declare

the highest state of emergency and to call doctors to come 

immediately to the hospitals of the capital Sana‘a.   Some of 

the units of the Thawra Hospital were damaged during the 

Saudi attacks on Jabal Nuqum, as were also houses and 

commercial installations and different forms of life in this 
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zone, including in districts as far as eight kilometers from the 

site of the bombing.  (See attached photos of the explosion 

and victims.) 

 

On Tuesday 13/5/2015, twelve air attacks hit the army 

barracks of al-Sayanah and the repair unit and wheat storage 

unit of the Army in the quarter of al-Hasabah, a part of the 

city full of inhabitants; there were also two air attacks on Faj 

‘Attan.

AL-Hudaidah Governate

On Monday 11/5/2015, the Saudi jets attacked five times the 

Coastal Defense compound and once again there were six 

attacks against the Civil Airport.

On Tuesday 12/5/2015 the Saudi carried out six bombing raids

on a restaurant attacks in the central market of the historical 

city of Zabid, killing 33 people and injuring another 26, 

several grievously.

Al-Dal‘i Governate

On Monday 11/5/2015 the Central Prison was bombarded; the 

death toll was not known at time of writing.

Ta‘iz Governate

On Monday 11/5/2015 Saudi Coalition warplanes attacked al-

Dahi building in Ta‘iz, killing 34 persons and injuring 32.
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On Tuesday 12/5/2015 Saudi Coalition warplanes attacked 

again the historic al-Qahirah Castle leading the citizens of the 

ancient town to appeal for help for themselves and their 

monuments.

Hajjah Governate

On Tuesday 12/5/2015 Saudi Coalition warplanes attacked the 

aL-Sharafi house and several houses around full of people.  In 

‘Abs Governorate houses and the Government complex were 

bombed resulting in the killing of 40 persons  and probably 

more since there are no health services nearby and hospitals 

are far away.  Likewise, bombing raids hit the ‘Ahim 

intersection compound while aiming at the hospital and prison

there, killing 15 and wounding another 25, some grievously.  

Bombing also targeted the bridge linking the ‘Abs and Shafr 

Directorates.  Lastly, four attacks hit the al-Mazruq area near 

the border, and Apache helicopters fired on the  area of al-

Ahmar mountain in the al-Mazruq area as well.

 Prepared by the Yemeni Human Rights Center

Wednesday 13/5/2015 
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العربية     المملكة      بقيادة     التحالف     دول     تستمر

الجوية     غاراته     عبر     اليمني     الشعب     بإبادة     السعودية

الشعب     على     المستمر     والحصار

الجرائم ارتكاب في السعودية العربية المملكة بقيادة العدوان تحالف يستمر

اا اليمنيين بحق النسان حقوق وأعراف مواثيق لكل اختراقه في متمادي

الغارات مئات تنفيذ في استمراره خلل من النساني الدولي والقانون

الحصار وممارسة المدنيين بالسكان الهلة الماكن تستهدف التي الصاروخية

كارثة إلى بالبلد الوصول شأنه من وبما البلد مقدرات كل واستهداف الشامل

من المبررة غير الممارسات تلك كل على يترتب ما إلى إضافة محققة إنسانية

الخروج على وإجبارها اليمنية السر من اللف  لعشرات جماعي ونزوح تشريد

اا والمدن القرى من . الغذاء من الدنى والحد المان عن للبحث قسر

من وصفها يمكن ل اليوم اليمني الشعب أبناء يواجهها التي المعاناة حجم إن

في والدولية المحلية والمنظمات الهيئات مختلف تصدرها التي التقارير خلل

غير والصمت النسانية بالغاثة المعنية المنظمات لكل الفعلي الدور غياب ظل

قيامها وعدم وهيئاتها مؤسساتها بكل المتحدة المم لمنظومة المسبوق

العدوان. وقف تجاه بمسؤولياتها

المتدهورة النسان حقوق أوضاع بشأن مفصلة معلومات التقرير هذا يقدم

يصدرها التي اليومية الشبه التقارير إطار في الشامل والحصار العدوان نتيجة

النسان. لحقوق اليمني المركز

صعدة: محافظة-  

والرويس بحر وبني واس بني قرى على سعودية غارات 11/5/2015 الثنين-

تدمير بمران الصحية الوحدة دمرت جوية وغارة حيدان، مديرية خولن من

واستهداف باقم، مديرية على السعودي العدوان لطيران غارات5و كلي،

نساء 4 بينهم أشخاص 6 مقتل عنقودية، بقنابل كتاف مديرية في القمع منطقة
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كتاف، بمديرية العطفين منطقة على السعودي العدوان لطيران غارة في

وغمر. وساقين وحيدان الحصامة مناطق على موزعة غارات 4 وشن

صنعاء: محافظة-

وشن والحافة، نقم جبل استهدف العدوان طيران 11/5/2015 الثنين

وسقط التحليق، في واستمر صنعاء، العاصمة على متفرقة غارات

من قتيل 40 المنازل الف يحتضن الذي نقم جبل استهداف بسبب

اا خطيرة إصابتهم منهم البعض الجرحى ومئات والطفال، النساء مما جد

التوجه الطباء وتدعو القصوى الطوارئ حالة تعلن الصحة وزارة جعل

مرافق من العديد وتضرر صنعاء، العاصمة في المستشفيات إلى

نقم، جبل على السعودي العدوان غارات جراء العام الثورة مستشفى

على حتى المنطقة في حي هو ما وكل والمتاجر المنازل تضررت كما

صور مرفق(مثر.  كيلو ثمانية بحوالي الستهداف مكان من البعيدة المناطق

والضحايا) التفجير

التابع التواير ومخزن الصيانة معسكر استهداف 2015 مايو 13 الثلثاء

كما جوية، غارة 12 ب بالسكان المليئة الحصبة منطقة في للجيش

بغارتين. عطان منطقة استهدف

الحديدة: محافظة-

الدفاع معسكر على غارات 5 شن العدوان طيران 11/5/2015 الثنين

المدني. المطار على غارات6الساحلي،و

غارات بست السعودي العدوان يرتكبها بشعة مجزرة 12/5/2015 الثلثاء

33 سقوط إلى أدى الثرية زبيد بمدينة السواق أحد في مطعم على

.26 من وأكثر قتيل جريح 
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الضالع: محافظة-

المركزي. السجن استهداف تم 11/5/2015 الثنين

تعز:     محافظة-

34 فيه وسقط تعز في الدحي مبنى استهداف 11/5/2015 الثنين. قتيل 

.32و جريح 

القاهرة قلعة مجددا يقصف السعودي العدوان طيران 12/5/2015 الثلثاء

استغاثة. نداء يوجهون القديمة المدينة وأهالي التاريخية

حجة:     محافظة-

الشرفي منزل باستهداف السعودي الطيران قام 12/5/2015 لثلثاءا

استهداف وكذا عبس مديرية في بالسكان مأهولة مجاورة ومنازل

في والعدد) 40( إلى القتلى ووصل المديرية بنفس الحكومي المجمع

كما المستشفيات، مسافة وبعد السعافات وجود عدم بسبب تزايد

الطيران استهداف جراء عاهم مثلث الجوية بغاراته الطيران استهدف

كما جريح، 25و قتيل 15 سقوط هناك والسجن للمستشفى السعودي

4 وشن وشفر، عبس مديريتي بين الواصل الجسر الطيران استهدف

تقصف سعودية أباتشي ومروحية الحدودية، المزرق منطقة على غارات

الحدودية. المزرق منطقة في الحمر الجبل

النسان لحقوق اليمني المركز عن صادر

2015 مايو 13 الربعاء
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