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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

   منازل الضحايا  
عدد  متضرره مدمره جرحى قتلى محالت تجارية مدارس

 الغارات
 عدد االيام

4 1 6 3 7 1 8 11 1015 

 

  .       األربعاء    يوم    م،     9112 / 1 /  11                تاريخ االنتهاك:
                                         زمن االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.

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

 ( آخرين جراء قصف مرتزقة 3( مدنيين وجرح )9قتل ) العدوان بصاروخين ) لو ( على تجمع
 للمدنيين في الخط الدائري غرب مدينة قعطبة.

 .غارة جوية استهدفت مدرسة بتار أدت إلى تدميرها في منطقة شخب بمديرية قطعبة 

 .جرح مدني بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه 

 (2 غارات ).جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض 
 .غارتان جوية استهدفت مديرية مستبا 
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  ( قذائف مدفعية، استهدفت حي غليل 6( نساء جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب)3)جرح
 والربصة بمديرية الحوك.

  لمرتزقة العدوان استهدفت منزله أدت إلى جراء قذيفة هاون المواطن "عبده عمر درويش" قتل
 تدميره في مدينة الدريهمي.

 ( محالت 4( منازل و)1)، أدت إلى تضرر هاون قذيفة  (19)قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب
 .تجارية في مدينة الدريهمي

 نطقة استهدف مناطق متفرقة بم ،الثقيلة والمتوسطة قصف لمرتزقة العدوان باألسلحة الرشاشة
 بمديرية الحالي.يوليو  7

  استهدفت منطقة الفازة بمديرية التحيتا، هاون قذيفة ( 92)بمدفعي لمرتزقة العدوان قصف. 
  ( صواريخ كاتيوشا، أدت إلى تضرر 3( قذيفة مدفعية و)31بأكثر من )قصف لمرتزقة العدوان

 .مديرية الحالي 16ومحيطها بمنطقة كيلو ( منازل ومحلين تجاريين في قرية الزعفران 3)
 (قذيفة مدفعية، باتجاه مطار الحديدة الدولي بمديرية 96قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )

 الحالي.
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