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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

 محافظات 
    منازل الضحايا   

قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع جامعات 
 مدفعية

عدد 
 الغارات

 عدد االيام

3 1 3 1 3 3 82 28 11 1323 

 

       السبت.       م، يوم     1112 / 1 /  11               تاريخ االنتهاك: 
                                         زمن االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.

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

                 الضحايا واألضرار  
 

  جراء قذيفة مدفعية استهدفت منزل أدت الى تضرره في ( سنة 52منة فيصل جبر علي آحامل )مرأة إقتل
 منطقة بني صياح بمديرية رازح.

 (7( غارات جوية أدت إلى تدمير منزلين وتضرر )مزارع في مناط3( منازل و)6 ) ق سكنية متفرقة بمديرية
 باقم.

 .غارة جوية استهدفت منطقة آل علي بمديرية رازح 
 (منازل في مناطق سكنية 4( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير منزل وتضرر )33قصف مدفعي سعودي ب )

 متفرقة بمديرية رازح.
 (منازل في مناطق سكنية 2( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر )44قصف صاروخي سعودي ب ) متفرقة بمديرية

 شدا.
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 ( قذيفة هاون وباألسلحة الرشاشة أدى ذلك إلى تضرر 57( مدنيين جراء قصف مرتزقة العدوان ب)3) جرح
 ( منازل مجاورة في مديرية الحوك.9جامعة العلوم و)

 ( صواريخ كورنيت استهدفت حارة الضبياني3قصف مرتزقة العدوان )-( منازل 3أدى ذلك إلى تضرر )–  في
 الحالي.  يوليو السكنية بمديرية 7منطقة 

 (قذيفة مدفعية وتمشيط باألسلحة الرشاشة استهدف قريتي الشجن 44قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )
 والكوعي بمديرية الدريهمي.

 (قذيفة مدفعية، استهدفت قرية الزعفران بكيلو 54قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )مديرية الحالي. 46 
 (قذي44قصف مدفعي مكثف لمرتزقة العدوان ب ) فة مدفعية، وبمختلف األسلحة استهدف قرية الجريبة

 مديرية الحالي. 46والشرف ومحل شيخ وغرب جولة السفينة بمنطقة كيلو 

 (6.غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة بمديرية حرض ) 
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