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 الرصد احلقوقي اليومي
 السعودية وحتالفها يف اليمن النتهاكات  

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا     
طريق 
 عام

قارب 
 صيد

قذيفة  متضرره مدمره  جرحى  قتلى مزارع جزر
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

3 1 1 1 1 4 1 1 1 111 33 1143 
 

 .السبت، يوم م11/5/1112  : تاريخ االنتهاك
 .ة: على مدار أربعة وعشرون ساع زمن االنتهاك

 (. ، حجهصعدة،  الحديدة ) : محافظات مكان االنتهاك
 .ا: السعودية وتحالفه جهة االنتهاك

 
 الضحايا واألضرار 

 

 ( غارة 51: )  الحديدةمحافظة 

  مدنيين جراء غارتين جويتين استتتتتتتتتتةدلل منروا فيمانجوا لع منلذا يتتتتتتتتت   اف ار  ( 3)قتل
 بمديريا افجراحع.

 (7 غارال جويا استةدلل )متفرقا لع منلذا افجاح بيل اففذيه. القمن 
  قبافا ميناء افحيما لع مديريا افتحيتا.غارة جويا استةدلل قار  صيد 
 .غارة جويا استةدلل جنيرة افريا افتاب ا فمديريا افصييف 
 منلذا رأس ويسى لع مديريا افصييف. لاستةدل اغارتان جوي 
 .غارة جويا استةدلل منلذا افساحل بمديريا افدريةمع 
  مديريا افيحيا.غارة جويا استةدلل 
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 قذيفة مدفعية(  511 غارة + 51صعدة: )حافظة م

 حرس افحدود افس ود  لع مديريا منبه افحدوديا.من جراء قصف مدل ع مدنع  قتل 
 ( ق يفه 01جراء قصف صاروخع س ود  بأكثر من ) وتضرر مننل إصابا امرأه واحتراق مننل

 استةدلل منالق متفرقا لع مديريا رانح.
 .غارة جويا استةدلل منلذا وكوان لع مديريا افصفراء 
  منلذا مران لع مديريا حيدان. استةدلل ياغارتان جو 
 .غارة جويا استةدلل منلذا بنع م ا  لع مديريا سحار 
 .غارة جويا استةدلل منلذا افحجيا لع مديريا رانح 
 .غارة جويا استةدلل منلذا بركان لع مديريا رانح 
 (6.غارال جويا استةدلل منلذا األنهور لع مديريا رانح ) 
  استةدلل منلذا بنع م ين لع مديريا رانح.غارة جويا 
 (   ق يفا استةدلل منالق متفرقا لع مديريا منبه.53قصف صاروخع س ود ) 
 (   ق يفا استتتتتتتتةدلل أماكن متفرقا لع منلذا افيور بمديريا 33قصتتتتتتتف صتتتتتتتاروخع ستتتتتتت ود )

 غمر.
 غارات( 8: ) حجه محافظة

 (3غارال جويا استةدلل ) لع مديريا حرض منالق متفرقا. 
 (5. غارال جويا استةدلل منالق متفرقا لع مديريا ميد ) 
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