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 الرصد احلقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وحتالفها يف اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا      
قارب  مدارس جزر

 صيد
خزان 
 مياه

قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

   3 1 1 3 11   3 33   13 4 7 141    31 1313 

 

 .الخميسم، يوم 03/8/8108تاريخ االنتهاك :  
 زمن االنتهاك : على مدار أربعة وعشرون ساعة.

 (. ، حجة الحديدة، صعدةمحافظات)مكان االنتهاك : 
 جهة االنتهاك : السعودية وتحالفها.

 
 الضحايا واألضرار 

 ( قذائف مدفعية 3+ غارة 41: ) الحديدةمحافظة 

 (قوارب صيد 3( غارات جوية استهدفت )5( أخرين جراء )5( صيادًا وجرح )01قتل )
 ان.جزيرة عقب بالقرب من

 ( مدنيين3قتل ) ( أطفال جراء قصف مدفعي من قبل قوى العدوان 4رجل وزوجته وولده وجرح )
 ( قذائف استهدفت منزاًل وأدت الى تدميره في منطقة المدمن بمديرية التحيتا.3السعودي ب)

 ( أخرين بينهم طفلين وامرأة جراء غارة جوية استهدفت منزلهم وأدت الى تدميره 4قتل طفل وجرح )
 بمديرية بيت الفقيه.في منطقة الحسينية 

 (8(غارات جوية استهدفت آبار مياه وأدت الى تدمير )آبار مياه، وخزان لتجميع مياه 01 )
   ( آبار أخرى في جزيرة كمران.4األمطار وتضرر )
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 (قذيفة مدفعية 411غارات +  41: )صعدةحافظة م

 (4 غارات جوية )سكنية متفرقة في  في مناطق المزارعت الى تدمير منزل وتضرر آخر وأحدى أد
 مديرية باقم.

 .غارتان جوية استهدفت مديرية الظاهر 
 .غارتان جوية استهدفت مدرسة قيس في منطقة بني صياح في مديرية رازح 
 .غارة جوية استهدفت منطقة البقع في مديرية كتاف 
 (قذيفة مدفعية، أدت83قصف صاروخي سعودي ب ) الى تضرر منزل في منطقة غافرة  أحداها

 مديرية الظاهر.ب
 (قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر منزلين في مناطق سكنية 35قصف صاروخي سعودي ب )

 متفرقة في مديرية منبه.
 (أخرى 3( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير منزل وتضرر )55قصف صاروخي سعودي ب )

 .باقمومزرعتين في مناطق سكنية متفرقة في مديرية 
 (قذيفة85قصف صاروخي سعودي ب ) مديرية شدا في استهدفت مناطق متفرقة مدفعية. 

 غارة( 44محافظة حجة: )

 (8غارات جوية استهدفت )  ميديمديرية مناطق متفرقة في. 
 (3.غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض ) 
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