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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

 محافظات 
    الضحايا 
 عدد االيام عدد الغارات قذيفة مدفعية جرحى قتلى 

3 - 3 61 64 6311 

 

  .      الجمعة       م، يوم    9112 / 1 / 1 1      :               تاريخ االنتهاك:
                                         زمن االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.

                           مكان االنتهاك: محافظات
                           النتهاك: السعودية وتحالفها.     جهة ا

                 الضحايا واألضرار  

  قصف مدفعي لمرتزقة العدوان قرب جامعة العلوم الحديثة بمديرية الحوكمواطنين جراء  3جرح 
  شرق مديرية الدريهمي . مناطق متفرقة تمشيط باالسحلة الرشاشة مع تحليق مكثف للطيران التجسسي على 
  ديرية الحالي.يوليو السكنية بم 7قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على شارع الخمسين ومنطقة 
  صواريخ كورنيت لمرتزقة العدوان على حارة الضبياني . 3قصف ب 
 . قصف بعشرات القذائف المدفعية وباالسلحة الرشاشة قريتي الشجن والكوعي بمديرية الدريهمي 
  يوليو السكنية  7االتحاد بمنطقة بجوار فندق القمة و   مناطق متفرقةقصف باالسحلة المتوسطة لمرتزقة العدوان 
  قذائبة مدفعية لمرتزقة العدوان باتجاه الجامعة  6قصف ب. 
  05وشارع ال 66قصف مكثف باألسلحة المدفعية والرشاشة منطقة كيلو . 
  تحليق لطيران العدوان التجسسي في أجواء جزيرة كمران ومديرية الدريهمي. 
 السكنية بمديرية الحالي . يوليو 7ومنطقة  05قصف مدفعي لمرتزقة العدوان لعدة أماكن متفرقة على شارع ال 
  66قذيفة مدفعية باتجاه قرى الجريبة والشرف والزعفران ومحل الشيخ وغرب السفينة بكيلو  65قصف بأكثر من. 
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 ت منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية .غارة جوية استهدف 
 رى أهلة بالسكان في مديرية شداء الحدودية قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف ق. 
 . قتلت امرأة حامل جراء القصف الصاروخي والمدفعي على قرى أهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية 
 7 . غارات جوية عدة مناطق متفرقة في مدريرة باقم 

 ) 

  6. غارات جوية استهدفت مدريرة حرض 
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