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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا   

قذيفة  متضرره مدمره جرحى قتلى مزارع طريق عام سيارات
 مدفعية

عدد 
 الغارات

 عدد االيام

3 2 1 8 7 - 5 17 55 18 1379 

 

  .      الجمعة       م، يوم    9112 / 1 / 4      :               تاريخ االنتهاك:
                                         زمن االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.

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

                 الضحايا واألضرار  

 ( مدنيين بينهم أطفال جراء استهدفت العدوان السعودي بطيران اآلباتشي لمنازل المدنيين7قتل ) ضرر أدت الى ت
 في منطقة السادة بمديرية مرخة. ( منازل5)

 (01.غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية باقم ) 
 (4 غارات جوية أدت ).الى تضرر مزرعتين في منطقة العشة بمديرية كتاف 
 .غارتان جوية أدت الى تدمير سيارتين على الطريق العام في منطقة بحرة بمديرية باقم 
 .غارتان جوية استهدفت منطقة القهرة بمديرية باقم 
 (قذيفة مدفعية، أدت 54قصف مدفعي سعودي ب ) مناطق  في( مزارع 3و) ( منازل5)وتضرر إلى تدمير منزل

 .باقمسكنية متفرقة بمديرية 
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  استهدفت مناطق متفرقة شرق مديرية ، وباألسلحة الرشاشة ة( قذيفة مدفعي30ب)قصف مدفعي لمرتزقة العدوان
 .حيس

 (قذائف مدفعية، 77قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )استهدفت مناطق متفرقة جنوب مديرية التحيتا. 
  بمديرية  01( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر منزلين في قرية الشرف بكيلو 07لمرتزقة العدوان ب)قصف مدفعي

 الحالي.
 (مزارع في مديرية 3( قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة، أدى إلى تضرر )77قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )

 التحيتا.
 (قذيفة مدفعية، 74قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )( 5( منازل وتضرر )4الرشاشة أدت الى تدمير) وباالسلحة

 مديرية الحالي. 01الشيخ بكيلو محلمنطقة  في أخرى 
 (قذيفة05قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ) باتجاه شارع صنعاء بمديرية الحالي. مدفعية 
  الييوليو وجولة يمن موبايل بمديرية الح 7مرتزقة العدوان باألسلحة المتوسطة والشاشة منطقتي قصف. 
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