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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

   منازل الضحايا   
عدد  متضرره مدمره جرحى قتلى سيارات  مزارع محالت تجاريه

 الغارات
عدد 
 االيام

3 3 3 2 8 22 3 91 2 9625 

 

  .     السبت    يوم    م،     9112 / 5 /  11                تاريخ االنتهاك:
                                         زمن االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.

    (.                          مكان االنتهاك: محافظات )
                                جهة االنتهاك: السعودية وتحالفها.

 ( مدنيين بينهم امرأه 3قتل ) ( نساء، جراء غارة 4( أطفال و)7( آخرين بينهم )19حامل وطفل وجرح )
 .رية قعطبةبمدي منطقة شليلأدت إلى تدميره في  علي صالح طه سفيانجوية استهدفت منزل الشيخ 

 ( مدنيين آخرين جراء قذيفة مدفعية لمرتزقة العدوان استهدفت منزل المواطن 3( أطفال وجرح )4قتل )
 أدت إلى تدميره في مدينة قعطبة. رشاد الحبيشي

 وجرح طفلين آخرين جراء قذيفة مدفعية استهدفت حي  ،قتل الطفل عبد الرحمن إبراهيم محمد األهدل
 زايد السكني بمديرية الحالي.

 جرح مدني جراء تعرضه لألعيرة الرشاشة لمرتزقة العدوان بشارع الشهداء بمديرية الحالي. 
 (32قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )( 3( منازل و)7قذيفة هاون، أدت إلى تدمير منزل وتضرر )

 .محالت تجاريه في أماكن متفرقة بمنطقة الخباتيه في مديرية الدريهمي 
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 ( منازل في مناطق متفرقة بحي 2، أدى إلى تضرر )لمرتزقة العدوان باألسلحة الرشاشة مكثف قصف
 .يرية الحاليبمد يوليو السكني 7

 (قذائف11قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ) ( صواريخ كاتيوشا وباألسلحة الرشاشة4و) مدفعية ،
 .( منازل في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا3أدى إلى تضرر مزرعتين و)

 ( مدنيين جراء غارة جوية لطائره بدون طيار استهدفت مزرعة المواطن علي أحمد باشق، 9جرح )
 جة بمديرية عبس.منطقة الحر في  –سيارة وحراثه زراعية  تدميرأدت إلى 
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