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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

   منازل الضحايا   
عدد  متضرره مدمره جرحى قتلى منشأه سياحيه   محالت تجارية مطار

 الغارات
عدد 
 االيام

5 1 2 1 3 1 2 9 19 1535 

 

  .      األثنين    يوم    م،     9112 / 6 /  11                تاريخ االنتهاك:
                                         زمن االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.

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

 ( و عبدالمجيد حسين التهامي واقتصاد عبدالمجيد حسين التهامي عمرقتل الطفلين ) جرح
ين ( جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدوان بقذيفتين مدفعيتعرفان عبدالمجيد حسين التهاميالطفل)

 استهدفت منزل المواطن عبد المجيد التهامي أدى إلى تدميره في قرية الجبجب بمديرية قعطبة.

  قتل طفل جراء قصف لمرتزقة العدوان باألسلحة الرشاشة استهدفت األحياء السكنية بمنطقة
 السلخانه بمديرية الحالي.

  قصف لمرتزقة العدوان باألسلحة الرشاشة استهدفت قريتي الزعفران ومحل الشيخ بمنطقة كيلو
 بمديرية الحالي. 16
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 ( قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة، أدت إلى تدمير منزل 12قصف مدفعي لمرتزقة العدوان بـ )
وصنعاء بمديرية  51( منازل ومحلين تجاريين في األحياء السكنية بشارعي الـ 5وتضرر )

 الحالي.
 (قذائف مدفعية، استهدفت المنتزه العام بدوار الجمال 5قصف مدفعي لزوارق العدوان ب )

 مديرية الحالي.
 ( قذائف هاون وباألسلحة الرشاشة، استهدفت مدينة الشعب 3دوان ب)قصف مدفعي لمرتزقة الع

 بمديرية الحالي.
 (قذائف مدفعية وباألسلحة الرشاشة، باتجاه سيتي ماكس 7قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )

 وما جاورها بمديرية الحالي.
 لحاليقصف لمرتزقة العدوان باألسلحة الرشاشة باتجاه مطار الحديدة الدولي بمديرية ا. 

 ( منازل في مديرية 4( قذيفة مدفعية، أدت إلى تضرر )99قصف مدفعي لمرتزقة العدوان بـ )
 صرواح.

 (7.غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة بمديرية كتاف ) 

 (7 غارات جوية استهدفت مناطق ).متفرقة بمديرية حرض 
 (5.غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة بمديرية ميدي ) 
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