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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا 
قذائف  متضرره مدمره جرحى قتلى محالت تجارية

 مدفعية
عدد 
 الغارات

 عدد االيام

3 2 2 01  01 031 00 0120 

 

  .       األربعاء    يوم    م،     9119 / 9 / 4                تاريخ االنتهاك:
                                         زمن االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.

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

 مديريةب الريمية منطقة استهدفت العدوان لمرتزقة هاون  قذيفة جراء مدني وجرح طفل قتل 
 .التحيتا

 زلةبع المدمن منطقة استهدفت العدوان لمرتزقة هاون  قذيفة جراء أطفال( 3)و امرأتين جرح 
 .التحيتا مديرية السويق

 إلى أدت، مدفعية قذيفة( 11)ب العدوان لمرتزقة مدفعي قصف جراء مدنيين( 9) جرح 
 . الحوك مديرية في منزلين تضرر

 ( منازل 4عية ، أدت إلى تضرر )مدف قذيفة( 99)ب العدوان لمرتزقة مدفعي قصف
 ومحلين تجاريين في منطقتي غليل والصبالية السكنية بمديرية الحوك .

 والمقانع مغازي  قريتي استهدفت، مدفعية قذيفة( 11)ب العدوان لمرتزقة مدفعي قصف 
 .حيس مديرية شرق  جنوب
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 ( 31عاما(جراء قصف مدفعي سعودي ب) 01 -سليمان بحره  صالح علي)  مدني قتل
 ( منازل في مناطق سكنية متفرقة بمديرية رازح.3قذيفة مدفعية، أدت إلى تضرر )

 ررتض إلى أدت، مدفعية قذيفة( 93)ب سعودي مدفعي قصف جراء وطفلة امرأة  جرحت 
 .غمر بمديرية الغور منطقة في منزلين

 ( منازل في مناطق 4ذيفة مدفعية، أدت إلى تضرر )ق( 49)ب سعودي مدفعي قصف
 سكنية متفرقة بمديرية منبه.

 سكنية مناطق في منزلين تضرر إلى أدت، مدفعية قذيفة( 34)ب سعودي مدفعي قصف 
 .الظاهر بمديرية متفرقة

 رازح بمديرية معين بني منطقة استهدفت جوية غارة. 
 باقم مديرية استهدفت جوية غارة. 

 

 (9 )حرض بمديرية متفرقة مناطق استهدفت جوية غارات. 
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