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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

 محافظات 
    منازل الضحايا    

طريق 
 عام

مصنع 
 اسفنج

قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع 
 مدفعية

عدد 
 الغارات

 عدد االيام

4 1 1 2 2 5 5 73 173 11 1734 

 

  .     السبت       م، يوم  1   101 / 1 /  11  :              تاريخ االنتهاك
                              : على مدار أربعة وعشرون ساعة.           زمن االنتهاك

   .            محافظات  :             مكان االنتهاك
                     : السعودية وتحالفها.           جهة االنتهاك

                 الضحايا واألضرار  

 ( أخرين جراء 5( مدنيين وجرح)2قتل )لالسفنج في منطقة جدر أدت الى  استهدفت مصنع آزال غارتان جوية
 تدميره في منطقة جدر بمديرية بني الحارث.احتراقه 

  (4 غارات جوية استهدفت حديقة )سبتمبر في مديرية الثورة. 22 
 ( منازل مجاوره 3لى تدميره وتدمير )أت ا-الحميد الحواليجوية استهدفت منزل المواطن/ عبد  غارتان

 ( منازل مجاوره في حي دارس بمنطقة جدر بمديرية بني الحارث.3وتضرر)

 .غارة جوية استهدفت مديرية حرض  
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 (22قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ) بمديرية الحالي. 21قذائف مدفعية ، استهدفت منطقة شيخ بكيلو 
 (ق31قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )( منازل في مناطق22ذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة أدت الى تضرر ) 

 متفرقة بمدينة الدريهمي بمدينة الدريهمي. سكنية
 (قذيفة مدفعية استهدفت قرية الشجن في مدينة الدريهمي.21قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ) 
  ( قذيفة مدفعية باتجاه كلية الطب بمديرية الحالي.9قة العدوان ب)قصف مدفعي لمرتز 
 (قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة، أدت الى تضرر منزلين في منطقتي 23قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )

 مديرية الحالي. 21الزعفران ومحل شيخ بكيلو 
 (قذيفة مدفعية وباألسلحة الم23قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )( منازل في 9أدت الى تضرر ) ،توسطة

 بمديرية الحالي. 21في كيلو مناطق سكنية متفرقة من قرية محل شيخ وقرية الزعفران وغرب جولة السفينة 

 .غارة جوية استهدفت الطريق العام بمنطقة بركان بمديرية رازح 
  مديرية شدا.غارة جوية استهدفت 
 (منازل ومزرعتين في 4( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير منزل وتضرر )52قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب )

 مناطق سكنية متفرقة بمديرية باقم.
 (منازل في مناطق سكنية متفرقة 5( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر )41قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب )

 بمديرية رازح.
 (39قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب)  في مناطق سكنية متفرقة  منزلينقذيفة مدفعية، أدت الى تضرر

 بمديرية شدا.
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