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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

   منازل الضحايا     
منشئاة 
 حكومية

منشأة 
 تعليمية

محالت  سيارات مدارس
 تجارية

عدد  متضرره مدمره جرحى قتلى
 الغارات

عدد 
 االيام

7 1 1 2 8 12 7 77 4 37 44 1111 

 

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

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

  ) 
 ( أ5                ( مدنيا  بينهم )1قتل )( امرأة  11          ( طفال  و) 29                 ( مدنيا  بينهم )29طفال وجرح )  جراء غارة

( سيارات وتضرر أكثر من 5( منازل و)4جوية استهدفت حي الرقاص السكني أدت إلى تدمير )
حي الرقاص بشارع في ( سيارات 2و)               ( محال  تجاريا  19                                  ( منزال   ومدرستين ومعهدا  صحيا  و)21)

 الرباط بمديرية معين.
 .غارتان جوية استهدفت وزارة األعالم أدت إلى تدميرها في منطقة حي النهضة بمديرية الثورة 
 غارتان جوية استهدفت معسكر بيت دهرة في مديرية  جراء اآلبارامرأة جراء بالقرب من أحد  قتل

 بني الحارث.
 (2غارات جوية استهدفت منطقة نقم خل )بمديرية شعوب ف فندق موفمبيك. 
 بمديرية شعوب غارتان جوية استهدفت خلف السفارة القطرية في منطقة نقم. 
  سبتمبر في منطقة النهضة بمديرية الثورة. 91غارة جوية استهدفت حديقة 
 .غارتان جوية استهدفت جبل النهدين بمديرية السبعين 
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 (4غارات جوية استهدفت منطقة عطان بمديرية الس ).بعين 

 (4.غارات جوية استهدفت معسكر فريجة بمديرية أرحب ) 
 (5.غارات جوية استهدفت معسكر الصمع في مديرية أرحب ) 
 .غارة جوية استهدفت معسكر العرقوب في مديرية خوالن 

  ( قذائف مدفعية وباألسلحة الرشاشة، 8العدوان ب)جرحت امرأة وطفلتها جراء قصف مدفعي لمرتزقة
 ( منازل في حي السالم السكني بمديرية الحالي.1ادى إلى تضرر )

 ( مدنيين جراء قذيفة مدفعية لمرتزقة العدوان استهدفت منزل أحد المواطنين أدت إلى تضرره 2جرح )
 بمديرية الحالي. 21جوار مدرسة األنصار في شارع الـ 

 ( قذيفة مدفعية، استهدفت منطقتي الفازة والجبلية بمديرية 99رتزقة العدوان ب)قصف مدفعي لم
 التحيتا.

  .غارة جوية استهدفت جنوب مديرية التحيتا 
  11قصف لمرتزقة العدوان باألسلحة الرشاشة، استهدفت قريتي الزعفران ومحل الشيخ بمنطقة كيلو 

 بمديرية الحالي.
 (5قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ).قذائف هاون استهدفت منطقة الجاح بمديرية التحيتا 
 (قذائف مدفعية باتجاه مطار الحديدة الدولي بمديرية الحالي.11قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ) 

 (5.غارات جوية استهدفت منطقة البقع في مديرية كتاف ) 
 (2 غارات جوية استهدفت وادي آل أبو جبارة ).بمديرية كتاف 

 .غارتان جوية استهدفت منطقة سنوان في منطقة شوابة بمديرية ذيبين 
 .غارة جوية استهدفت جبل ضين بمديرية عيال سريح 
 (2.غارات جوية استهدفت مديرية حرف سفيان ) 
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  ان آنس.غارتان جوية استهدفت منطقة بني سويد بمديرية ضور 

  ة استهدفت مديرية حرض.يغارة جو 
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