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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا   
قذائف  متضرره مدمره جرحى قتلى محالت تجاريه مصانع سيارات

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

3 4 1 3 1 5 1 44 42 4 1455 

 

  .       األربعاء    يوم    م،     9112 / 4 /  11                تاريخ االنتهاك:
                                         زمن االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.

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

  جراء قصفهم بصواريخ الكاتيوشا بمديرية التحيتا.  (طفلين)قتلت فتاة )طفلة( وجرح أخويها 
 (قذيفة مدفعية والهاونات 99قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ) باتجاه حارة الضبياني والمطار وجنوب

 .بمديرية الحالي جولة يمن موبايل
 ( قذيفة مدفعية والهاونات وبصاروخ موجه وبالعيارات الرشاشة11مدفعي لمرتزقة العدوان ب) قصف 

شارع صنعاء وسيتي ماكس وفندق  ، باتجاه -( محالت تجارية1( منازل و)5) أدت الى تضرر -
 في مديرية الحالي.ومدينة الشعب وكلية الهندسة  االتحاد

 (11قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )مدفعية والعيارات الثقيلة استهدف قريتي الخباتيه والكوعي  قذيفة
 .في مديرية الدريهمي –( منازل 1أدت الى تضرر ) –

 في مناطق متفرقة من  -( منازل 6أدى إلى تضرر ) – قصف لمرتزقة العدوان باألسلحة الرشاشة
  .مديرية الدريهمي
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 (11قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ) وباألسلحة الرشاشة استهدف شرق مديرية قذيفة مدفعية
 . حيس

 (غارات 4: )أمانة العاصمة
 ( مدنيين جراء غارة جوية استهدفت منزل المواطن/ يحيى القديمي، أدت الى تدميره وتضرر 9جرح )

 ( منازل مجاورة بالقرب من القناة التعليمية بمديرية الثورة.4)
 (1غارات جوية استهدفت مصنعا  للبالستيك أد )                                       ( 5)وتضرر  ( سيارات4وتدمير ) ت الى تدميره

 ، شرق ملعب الثورة بمديرية الثورة.منازل مجاورة
 (قذيفة مدفعية 62: )صعدةمحافظة 
 .جرح مدني بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه 
 (قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر 96قصف مدفعي سعودي ب )منبهفي مديرية  منزل. 
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