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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا     
محالت 
 تجارية

منشآت  سيارات مطارات
 سياحية

قذيفة  متضرره مدمره جرحى قتلى مزارع
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

4 2 1 1 2 4 - 8 7 22 151 22 1447 

 

  .      الجمعة       م، يوم     2112 / 2 / 1               تاريخ االنتهاك: 
                                         زمن االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.

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

 ( مدنيين جراء غارة جوية بطائرة بدون طيار استهدفت سيارتهم أدت الى تدميرها في منطقة المخافي 8جرح )
 بمديرية مستبا.

 جوية استهدفت مديرية ميدي. غارتان 
 .غارة جوية استهدفت مديرية حرض 
 .غارة جوية استهدفت قرية المشاف بمديرية مستبا 

 ( منازل في 3إلى تضرر )أدت ( قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة، 63فعي لمرتزقة العدوان ب)صف مدق
 .الدريهميقريتي الكوعي والشجن بمديرية 

 بمديرية   53باتجاه مطاحن البحر األحمر غرب كيلو ، ( قذيفة مدفعية51صف مدفعي لمرتزقة العدوان ب)ق
 الحالي.

 بمديرية   53( قذيفة مدفعية، باتجاه مطاحن البحر األحمر غرب كيلو 51صف مدفعي لمرتزقة العدوان ب)ق
 الحالي.
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 استهدف بوابة مطار الحديدة ومناطق ، وصاروخ موجه ( قذيفة مدفعية56صف مدفعي لمرتزقة العدوان ب)ق
 متفرقة من المطار بمديرية الحالي.

 األسلحة الرشاشة، أدت إلى تدمير ( قذيفة مدفعية وصاروخ موجه وب56صف مدفعي لمرتزقة العدوان ب)ق
 ( منازل ومحلين تجاريين في مناطق سكنية متفرقة بمدينة الدريهمي.1منزل وتضرر )

 ( قذيفة مدفعية وبالصواريخ الموجهة واألسلحة الرشاشة ، باتجاه 72لمرتزقة العدوان ب) مكثف صف مدفعيق
 بمديرية الحالي.  -( منازل9أدت إلى تضرر) –فندقي االتحاد والرفاهية وحارة الضبياني 

 يوليو السكنية  2( قذيفة مدفعية، استهدفت مناطق متفرقة بمنطقة 52صف مدفعي لمرتزقة العدوان ب)ق
 بمديرية الحالي.

 (6.غارات جوية استهدفت منطقة العطفين بمديرية كتاف ) 
  الظاهر.غارتان جوية استهدفت مديرية 
 (قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير 35قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب )(منازل6 ) ( منازل 1وتضرر )

 .باقمفي مناطق سكنية متفرقة بمديرية  ( مزارع6و)
 (قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير 36قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب )( منازل في 6منزل وتضرر )

 مناطق سكنية متفرقة بمديرية منبه. 
 ( منازل ومزرعة3منزلين وتضرر )( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير 32صف صاروخي ومدفعي سعودي ب)ق 

 .رازحفي مناطق سكنية متفرقة بمديرية 

 (56.غارة جوية استهدفت مناطق متفرقة بمفرق الوازعية بمديرية الوازعية ) 
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