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 الرصد احلقىقي اليىمي
 السعىدية وحتالفها يف اليمن النتهاكات

محافظات 
 قصفت

    منازل لضحايا                 

طريق 
 عام

محطة  مزارع
 وقود

ناقلة 
 وقود

 محل
 تجاري

قارب 
 صيد

قذيفة  متضرره مدمره  مفقودين  جرحى قتلى سيارات
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

5 2 1 2 1 2 2 2 1 3 3 2 11 181 33 1152 
 

 .االثنين، يوم م 1112/ 11/5  : تاريخ االنتهاك
 .ة: على مدار أربعة وعشرون ساع زمن االنتهاك

 :  مكان االنتهاك
 .ا: السعودية وتحالفه جهة االنتهاك

 
 الضحايا واألضرار 

 ( قذيفة مدفعية 787غارة +  71: )محافظة صعدة 
راقيا تحاأدت الى و  في منطقة البقع محطة غاز تااستيدفغارتان جويتان جراء  مدنيان( 1إصابة )  -

  .وتضرر سيارة مجاورة
واتالف  أدت الى تدميرىا مواطن في الطريق العام محممة بمواد غذائية غارة جوية استيدفت سيارة  -

 منطقة بركان بمديرية رازح.في  ما عمييا
 ( غارات جوية استيدفت منطقة الفرع في مديرية كتاف.5) -
 غارة جوية استيدفت منزاًل أدت الى تدميره في مديرية باقم. -
 غارة جوية استيدفت مزرعة مواطن في مديرية باقم. -
 غارتان جويتان استيدفتا معسكر الجميوري في المدينة. -
 طق متفرقة في مديرية كتاف.( غارة جوية استيدفت منا11)  -
 غارة جوية استيدفت مديرية مجز.  -
( قذيفة استيدفت مناطق متفرقة في مديرية شدا وأدت الى تدمير 55قصف صاروخي سعودي ب) -

 ( منازل.5منزل وتضرر )
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( قذيفة استيدفت مناطق متفرقة في مديرية منبو وأدت الى 44قصف صاروخي سعودي ب) -
 .( منازل4تضرر )

( قذيفة استيدفت مناطق متفرقة في مديرية باقم وأدت الى تضرر 82صاروخي سعودي ب)قصف  -
 منزلين.

( قذيفة استيدفت مناطق متفرقة في مديرية رازح وأدت الى 41قصف صاروخي سعودي ب) -
 ( منازل.8تضرر )

 

   )محافظة صنعاء: ) غارتان 
مطر مما بمديرية بني  ةلصباحكة النفط لموقود في منطقة اغارتان جويتان استيدفتا محطة شر   -

 حتراق ناقمة وقود وتضرر محالن تجاريان.اأدتا الى تدمير المحطة و 
 

 ( :غارات 71محافظة حجة  ) 
 طيران التحالف السعودي يمقي قنبمة ضوئية في سماء مديرية الشاىل. -
 ( غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي.9) -

 

 ( فظة تعز: )غارةمحا 
 .وجوية استيدفت الطريق العام في منطقة نقيل الصمو بمديرية الصمغارة  -

 

 ( :غارتانمحافظة الحديدة  ) 
 .جزيرة الطرفةبالقرب من قاربيم  غارة جوية خرين جراءآ (8( صياد وجرح آخر وفقدان )1) قتل  -
 صيد بالقرب من جزيرة الطرفة وأنباء عن سقوط ضحايا.غارة جوية استيدفت قارب    -

 


