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 الزصد احلقوقي اليومي
 السعودية وحتالفاا يف اليمن نتااكا ال

محافظات 
 قصفت

محطة  سيارات مزارع الضحايا
 وقود

قذيفة  منازل
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 تضرر تدمير جرحى قتلى االيام

4 3 7 3 2 1 1 2 141 24 1141 
 

 .، يوم الثالثاء 8112/ 1/ 11    : تاريخ االنتهاك
 .ة: عمى مدار أربعة وعشرون ساع زمن االنتهاك

 .) صعدة، الحديدة، مأرب، صنعاء( : محافظات مكان االنتهاك
 .ا: السعودية وتحالفي جهة االنتهاك

 
 الضحايا واألضرار 

 قذيفة مدفعية (   141غارة  + 11حمافظة صعدة: )   

 ( غارات جويو استيدفت  أدت الى تدميرىما في مديرية 3( آخرين جراء )2( مدنيين وجرح) 3قتل  )
 كتاف..

 ( نساء جراء غارتين جويتين استيدفت منزال أدت الى تدميره في منطقو شراوه بمديرية 3إصابة )
 باقم.

 .إصابة مدني جراء تعرضو لرصاص حرس الحدود السعودي في مديرية رازح الحدودية 
 (قذيفة استيدفت مناطق 46إصابة طفل ونفوق عدد من المواشي جراء قصف صاروخي سعودي ب )

 متفرقة في مديرية منبو.
 (5.غارات جويو استيدفت منطقة  آل الزماح بمديري باقم) 
 عاذ بمديرية سحار.غارة جويو استيدفت منطقة  بني م 
 (قذيفة استيدفت منازل ومزارع المدنيين أدت الى تضرر منزلين 58قصف صاروخي سعودي ب )

 ( مزارع في مناطق متفرقة في مديرية رازح.3و)
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 (قذيفة استيدفت مناطق متفرقة في مديرية باقم.37قصف صاروخي سعودي ب ) 

 غارا ( 2حمافظة احلديدة :)

 (5غارات جوية استيدفت م ).نطقة الجاح بمديرية بيت الفقيو 
 (3  غارات جوية استيدفت  منطقة كيمو )بمديرية الحالي. 66 

 غارا ( 4حمافظة مأرب: )

 (4.غارات جويو استيدفت مناطق متفرقة في مديرية صرواح ) 

 حمافظة صنعاء : )غارة ( 

  بني مطر.غارة جويو استيدفت محطة لمغاز أدت الى تدميرىا في منطقة الُقالض بمديرية 
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