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 الرصد احلقوقي اليومي 

 النتهاكات وجرائم السعودية وحتالفها يف اليمن
 جمعةالم، يوم 01/00/7102:  تاريخ االنتهاك

 : على مدار أربعة وعشرون ساعة. زمن االنتهاك
 (،البيضاء ،حجة  مارب، ،صنعاء ،تعز صعدة( تمحافظا:  مكان االنتهاك

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
 

  الضحايا واألضرار 
 (قذيفة مدفعية01+اتغار01حمافظة صعدة :) 

 ( مدنيين بينهم طفالن وامرأة وجرح 4قتل )(اخرين4 )  جراء غارة جوية بينهم امرأة
 بني صياح( منزل في منطقة 17منزل احد المدنيين ادى الى تدميره وتضرر )استهدفت 

 . في مديرية رازح

 (3غارات جوية استهدفت منطقة الفرع في مديرية كتاف ) . 

 (قذيفة استهدفت مزارع المدنيين أدى الى تدمير 11قصف صاروخي سعودي ب )مزرعة 
 في مديرية رازح . مناطق متفرقةفي مضخة مياه  دميروتضرر مزرعة وت

  مجزفي مديرية  الجعملةغارة جوية استهدفت منطقة . 

 (3. غارات جوية استهدفت منطقة خليقا في مديرية كتاف ) 

 منطقة البقع في مديرية كتاف .سيارة في الطريق العام في جوية استهدفت  غارتان 

محافظات 
 قصفت

    منازل      الضحايا
مضخة  مزارع طريق سيارة سوق جرحى قتلى

 مياه
قذيفة  تضرر تدمير

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام
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 ( اتغار9حمافظة تعز :) 

  موزعمديرية سيارة في الطريق العام في مفرق المخاء في غارتان جوية استهدفت. 

 (4غارات ) .جوية استهدفت منطقة الهاملي في مديرية موزع 

 ديرية المخاء .غارتان جوية استهدفت منطقة المراوشة في م 

 . غارة جوية استهدفت منطقة نوبة عامر في مديرية المخاء 

 ( ةغار00حمافظة صنعاء :) 

 (6. غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية نهم ) 

 (3. غارات جوية استهدفت منطقة عيال محمد في مديرية نهم ) 

 . غارتان جوية استهدفت منطقة القرن في مديرية نهم 

 غارة (01حجة :) حمافظة 

 (6. غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي ) 

 (6 غارات جوية استهدفت ) في مديرية حرض .مناطق متفرقة 

 غارات (3حمافظة مارب :) 

 . غارتان جوية استهدفت منطقة الربيعة في مديرية صرواح 

 في مديرية صرواح . سوق صرواحجوية استهدفت  غارة 

 ( انالبيضاء :) غارتحمافظة 

 ( اشخاص جراء غارتان جوية لطائرة بدون طيار استهدفت 6قتل ) سيارة في الطريق العام
 في مديرية الصومعة .
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