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 الرصد احلقوقي اليومي
 السعودية وحتالفاا يف اليمن نتااكا ال

محافظات 
 قصفت

     منازل الضحايا    
سيارة  جامعو

 خضار
قذيفة  مزرعة متضرره مدمره  جرحى قتلى  مطار

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

6 1 1 1 2 3 2 7 1 118 32 1116 
 

 . السبت، يوم م 8112/ 11/1    : تاريخ االنتهاك
 .ة: على مدار أربعة وعشرون ساع زمن االنتهاك

 ،  : مكان االنتهاك
 .ا: السعودية وتحالفه االنتهاكجهة 

 
 الضحايا واألضرار 

  (قذيفة 111غارات +  9) صعدة:محافظة 
 مواطن برصاص حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو في مديرية منبو. إصابة -
 الجديدة في منطقة قحزه وسط مدينة صعدة، أدت الى تضررىا.غارتان جويتان استيدفت مبنى الجامعة  -
 غارتان جويتان استيدفت منطقة المياذر في مديرية سحار. -
 غارتان جويتان استيدفت منطقة الغور في مديرية غمر. -
 غارتان جويتان استيدفت منطقة الحجمو في مديرية رازح. -
 غارة جوية استيدفت منطقة عموان في مديرية الصفراء. -
( قذيفة استيدف مناطق متفرقة في مديرية رازح، أدت الى تدمير منزل 88صف صاروخي سعودي ب)ق -

 وتضرر منزلين.
رية الظاىر، أدت الى تضرر ( قذيفة استيدف مناطق متفرقة في مدي11قصف صاروخي سعودي ب) -

 منزل ومزرعة.
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 ( قذيفة استيدفت مناطق متفرقة في مديرية منبو.82قصف صاروخي سعودي ب) -
( قذيفة استيدفت مناطق متفرقة في مديرية حيدان، أدت الى تضرر 41قصف صاروخي سعودي ب) -

 ( منازل.1)
  ( قذيفة استيدفت مناطق متفرقة في مديرية غمر.13قصف صاروخي سعودي ب) -

 

  غارتان(الحديدة: )محافظة 
 ة جوية استيدفت منطقة باب الفج في مديرية جبل رأس.غار  -
 غارة جوية استيدفت منطقة جمدا في مديرية الجراحي. -

 
 ( غارة 11: )حجه محافظة 

 ( غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي.3) -

 مناطق متفرقة في مديرية حرض.( غارات جوية استيدفت 1) -
 

 
 (غارات5: )تعز محافظة 
البرح( بمديرية مقبنو، أدت ) جراء غارتين استيدفت مزرعة في منطقة الحائطامرأتين طفل وجرح  قتل -

 الى تضرر المزرعة.
البرح ( مدني جراء غارة استيدفت سيارة محممة بالخضار عمى الطريق العام جوار مصنع 1قتل) -

 لألسمنت في مديرية مقبنو، أدت الى تدمير سيارة وتضرر الطريق العام.
 غارتان جويتان استيدفت جنوب مديرية موزع. -

 
  
 
  :غارتان(العاصمة صنعاء( 
 غارتان جويتان استيدفتا مطار صنعاء الدولي، أدت الى تضرره. -
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 )محافظة لحج: )غارة 
 غارة جوية استيدفت جبل الحمام في مديرية كرش. -

 


