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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا    
منشأة 
 سياحية

مزرعة 
 مواشي

قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع
 مدفعية

عدد 
 الغارات

 االيامعدد 

3 2 1 7 1 2 4 34 133 12  1373 

 
  .      األثنين       م، يوم     1132 /  31 /  13  :              تاريخ االنتهاك

                              : على مدار أربعة وعشرون ساعة.           زمن االنتهاك
    (.          محافظات  :             مكان االنتهاك

                     : السعودية وتحالفها.           جهة االنتهاك
                 الضحايا واألضرار  

   ( جراء قذيفة لمرتزقة العدوان استهدفت قرية العذير باألعبوس قتلت امرأة )مسك علوان سعيد
 بمديرية حيفان.

   
 .جرح مدنيان جراء غارة جوية استهدفت منطقة يسنم بمديرية باقم 
 (1(غارات جوية أدت الى تدمير منزل وتضرر )منازل ومزرعة في مناطق س5 ) كنية متفرقة

 بمديرية باقم.
 .غارتان جوية استهدفت منطقة شعبان بمديرية رازح 
 .غارتان جوية استهدفت منطقة آل علي بمديرية رازح 
  غارة جوية استهدفت منزال  أدت الى تدميره ونفوق عدد من المواشي في منطقة طالن بمديرية                                                                                 

 حيدان.
 .غارة جوية استهدفت مديرية شدا 
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 ( منازل ومزرعتين 1( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير منزلين وتضرر)51)قصف مدفعي سعودي ب
 في مناطق سكنية متفرقة بمديرية باقم.

 (منازل ومزرعة في مناطق 3( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر)31قصف مدفعي سعودي ب )
 سكنية متفرقة بمديرية رازح.

 (منا5( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر)12قصف مدفعي سعودي ب ) زل في مناطق سكنية متفرقة
 بمديرية شدا.

 .غارتان جوية استهدفت منطقتي السويق والمغرس بمديرية التحيتا 
 (قذائف مدفعية، استهدفت مدينة الشباب بمديرية الحالي.7قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ) 
 (قذيفة مدفعية، أدت 11قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )( منازل جنوب مدينة 5الى تضرر )

 التحيتا.
 (مزارع في 1( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر منزلين و)31قصف مدفعي  لمرتزقة العدوان ب )

 مناطق سكنية متفرقة  بمديرية الدريهمي.
 (قذائف مدفعية، استهدفت غرب جولة السفينة بمديرية الحالي.9قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ) 
 ( 3( قذيفة مدفعية ، أدت الى تضرر )31األسلحة الرشاشة لمرتزقة العدوان ب)قصف مدفعي وب

 منازل في مناطق سكنية متفرقة بمدينة الدريهمي.
  واألتحاد  قمةالقصف لمرتزقة العدوان السعودي بالقذائف المدفعية واألسلحة الرشاشة باتجاه فندقي

 مديرية الحالي.يوليو ب 7( منازل في منطقة 6أدى الى تضررهما وتضرر )
  قصف بقذائف القنابل وباألعيرة النارية لمرتزقة العدوان السعودي باتجاه مطار الحديدة بمديرية

 الحالي.
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