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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا  
محالت  مساجد

 تجارية
قذائف  متضرره مدمره جرحى قتلى

 مدفعية
عدد 
 الغارات

 عدد االيام
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  .      الخميس    يوم    م،     9112 / 8 /  11                تاريخ االنتهاك:
                                         زمن االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.

                           مكان االنتهاك: محافظات )
                                جهة االنتهاك: السعودية وتحالفها.

  ت هاون لمرتزقة العدوان استهدفقتلت طفله وجرحت طفله وامرأتين بشظايا قذيفتي
 منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.

 ( قذيفة مدفعية وباألسلحة 92( مدنيين جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب)9قتل )
في مناطق سكنية متفرقة  ( محالت تجارية9و) ( منازل1الرشاشة، أدت إلى تضرر )

 بمدينة الدريهمي.
  استهدفت منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.جرح طفل بشظايا قذيفة هاون 
  ( قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة، أدت إلى 99مدفعي لمرتزقة العدوان ب)قصف

 بمديرية الحالي.( منازل ومسجد الحمادي في شارع صنعاء 9)تضرر
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 (قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة باتجاه كلية 18قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )
 بمديرية الحالي. 11كن متفرقة بشارع الـ الهندسة وأما

 ( منازل في 11قصف لمرتزقة العدوان باألسلحة الرشاشة، أدت إلى احتراق وتدمير )
 قرية الجاح األسفل بمديرية بيت الفقيه.

 (قذيفة92قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ) ( منازل9مدفعية، أدت إلى تضرر )  في
 الحالي.مديرية  21مدينة الشباب بشارع الـ 

 (قذيفة هاون، استهدفت مدينة الشعب بمديرية 11قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )
 الحالي.

 (قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة، استهدفت 11قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )
 باتجاه مطار الحديدة الدولي بمديرية الحالي.

  12عفران بمنطقة كيلو قصف لمرتزقة العدوان باألسلحة الرشاشة استهدفت قرية الز 
 مديرية الحالي.

  ( قذيفة 18جراء قصف مدفعي سعودي ب) ( أطفال آخرين1) وجرح ( أطفال9)قتل
 مدفعية استهدفت منطقة الرقو بمديرية منبه.

 .غارة جوية استهدفت مديرية باقم 
 (قذيفة مدفعية، أدت إل91قصف مدفعي سعودي ب ) ( منازل في مناطق 1تضرر )ى

 سكنية متفرقة بمديرية رازح.
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