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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا   
قذائف  متضرره مدمره جرحى قتلى مزارع  سيارة محالت تجاريه

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

4 1 1 2 2 4 3 11 101 1 1444 

 

  .       األربعاء    يوم    م،     9111 / 6 /  11                تاريخ االنتهاك:
                                         زمن االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.

   .                        مكان االنتهاك: محافظات 
                                جهة االنتهاك: السعودية وتحالفها.

 ( قذائف مدفعية استهدفت حيا  سكنيا  بمديرية صاله.3( أخريات جراء )4قتلت امرأتان وجرح )                                                 

 (قذائف مدفعية وباألسلحة الرشاشة باتجاه شمال مديرية حيس.7قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ) 
 (قذيفة مدفعي91قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ) ( 4وباألسلحة الرشاشة، أدت إلى تضرر )ة

 منازل ومحل تجاري في مدينة الدريهمي.
 (قذائف مدفعية وباألسلحة الرشاشة، استهدفت شرق قرية 11قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )

 الكوعي وجنوب قرية الشجن أطراف مدينة الدريهمي.
  ( م5قصف لمرتزقة العدوان باألسلحة الرشاشة، أدى إلى تضرر ) نازل في مناطق سكنية متفرقة

 مديرية الحالي. 16بمنطقة كيلو 
 .قصف مكثف لمرتزقة العدوان باألسلحة الرشاشة استهدف منطقة الفازة بمديرية التحيتا 
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 .غارتان جوية استهدفت منطقة القد بمديرية رازح 
 دت إلى تدميرها في منطقة القطينات بمديرية باقم.غارة جوية استهدفت سيارة مدنية أ 
 .غارتان جوية استهدفت مديرية باقم 
 (منازل 3( قذيفة مدفعية، أدت إلى تدمير منزل وتضرر )45قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب )

 في مناطق سكنية متفرقة بمديرية رازح.
 (قذيفة مدفعية، أدت إلى تدمير منز 69قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب )( 4لين وتضرر )

 منازل ومزرعتين في مناطق سكنية متفرقة بمديرية باقم.

  غارة جوية القى فيها طيران العدوان قنبلة صوتية بالقرب من مركز امتحاني بمنطقة وكية بمديرية
 المغربة.

 

mailto:legalcenter@lcrdye.org
http://www.lcrdye.org/

