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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

 محافظات قصفت
    منازل الضحايا

 عدد االيام عدد الغارات قذائف مدفعية متضرره مدمره جرحى قتلى

4 2 3 1 24 78 11 1411 

 

  .      الخميس       م، يوم     1112 / 3 /  11               تاريخ االنتهاك: 
                                         زمن االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.

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

 ( أطفال آخرين جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات 3قتل طفل وجرح ) الطيران في منطقة ذو
 بمديرية قفلة عذر. مقطيب

 .غارتان جوية استهدف منطقة المزقة بمديرية حرض 

  ( 4أدت إلى تضرر )، ( قذيفة هاون والرشاشات المتوسطة11)قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب
 .ريهميالد بمدينةمنازل في مناطق سكنية متفرقة 

 (قذيفة مدفعية11قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ) استهدفت مناطق متفرقة ، وباألسلحة الرشاشة
 في مديرية حيس.

 ( منازل 6قصف بالرشاشات الثقيلة أدت الى تضرر )في مناطق سكنية متفرقة بمديرية الدريهمي. 
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  ( 5أدت الى تضرر )( قذائف مدفعية وباألسلحة الرشاشة، 2مدفعي لمرتزقة العدوان ب)قصف
 .بمديرية الحالي 16منازل في قريتي محل الزعفران ومحل الشيخ في منطقة كيلو 

 وباألسلحة الرشاشة، استهدفت قريتي الشجن ( قذيفة مدفعية 11زقة العدوان ب)قصف مدفعي لمرت
 والكوعي بمديرية الدريهمي.

 (قذيفة مدفعية 11قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )في منطقة الجبلية منزلين  أدت الى تضرر
 .بمديرية التحيتا

 .قتل مدني بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه 
 (3 غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية )كتاف. 
 .غارتان جوية استهدفت منطقة العشاش بمديرية كتاف 
 (8غارات ) .جوية استهدفت منطقة آل شافعة بمديرية الصفراء 
 (قذيفة مدفعية، أدت ال48قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب )( منازل 4ى تدمير منزل وتضرر )

 .شدامناطق سكنية متفرقة بمديرية  في
 (منازل في مناطق 3( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر )32قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب )

 منبه. سكنية متفرقة بمديرية
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