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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا   
قذائف  متضرره مدمره جرحى قتلى شبكة اتصاالت مزرعة مطار

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

5 1 1 1 3 6 2 11 62 15 1525 

 

  .       الثالثاء    يوم    م،     9112 / 6 / 4                تاريخ االنتهاك:
                                         زمن االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.

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

 ( مدنيين وجرح  مدني3قتل )  جراء غارة جوية استهدفت منزل المواطن/ محمد مسعد الحيدري
 أدت إلى تدميره بمنطقة التوبخ بمديرية الحشا.

 .جرح مدني بنيران حرس الحدود السعودي بإحدى القرى بمديرية رازح 
 (5غارات جوية استهدفت شبكة االتصاالت أدت إلى تدميره ).ا بمديرية حيدان 
 (4.غارات جوية إلى تضرر منزلين ومزرعة في مناطق سكنية متفرقة بمديرية باقم ) 
 (منازل في 4( قذيفة مدفعية، أدت إلى تدمير منزل وتضرر )33قصف مدفعي سعودي ب )

 مناطق سكنية متفرقة بمديرية منبه.
 (قذيفة مدفعية، أدت إلى تضرر منزلين في94قصف مدفعي سعودي ب )  قة مناطق سكنية متفر

 بمديرية شدا.
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 .جرح طفل جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بمديرية حريب القراميش 

 .جرحت امرأة مسنه برصاص مرتزقة العدوان بمنطقة الفالح بمديرية التحيتا 
 علي ( جراء قذيفة هاون لمرتزقة العدوان بمنطقة الناصري بمديرية التحيتا. جرح الطفل ) سالم 
 ( قذائف هاون أدت إلى تضرر منزلين بمنطقة الربصة بمديرية 3جرح أطفال ونساء جراء )

 الحوك.
 (صواريخ كاتيوشا، استهدفت المطار 6( قذيفة مدفعية و)11قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )

 ماكس وشارع صنعاء بمديرية الحالي.وجولة موبايل وسيتي 
 (قذيفة مدفعية ، استهدفت منطقة كيلو 11قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )بمديرية  16

 الحالي..
 (قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة، استهدفت منطقة 13قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )

 الجبلية  بمديرية التحيتا.

 (4 ).غارات جوية استهدفت معسكر جربان بمديرية سنحان 
 .غارة جوية استهدفت مديرية نهم 
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