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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل   
قذيفة  متضرره مدمره مزارع أماكن سياحية مطارات

 مدفعية
 عدد االيام عدد الغارات

4 1 1     3 5 55 103 11 1418 

 

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

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

 ( قذيفة مدفعية،  باتجاه مطار الحديدة الدولي بمديرية الحالي.53قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ) 
  ( قذيفة مدفعية وباألسلحة الثقيلة والمتوسطة، استهدف أحياء سكنية 51لمرتزقة العدوان )قصف مدفعي

 ( محالت تجارية في شارع صنعاء بمديرية الحالي.7( منزل و)11وتجارية وأدى ذلك إلى تضرر )
 (قذيفة دبابه وبالمعدالت الثقيلة والمتوسطة، استهدف قرية الشجن بمدير 11قصف مرتزقة العدوان ب )ة ي

 الدريهمي.
  بمديرية الحالي. 11مرتزقة العدوان بالمعدالت الثقيلة والمتوسطة استهدف قرية الزعفران منطقة كيلو قصف 
 (4.صواريخ من بوارج العدوان استهدفت منطقة الجبلية بمديرية التحتيا ) 
  لحالي.يوليو بمديرية ا 7قصف مرتزقة العدوان باألسلحة الرشاشة استهدف فندق القمة بمنطقة 
 .قصف مرتزقة العدوان باألسلحة الرشاشة استهدف مدينة الدريهمي 
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 (7( غارات جوية، أدت إلى تدمير منزلين وتضرر )منازل ومزرعة في مناطق سكنية متفرقة بمديرية 3 )
 باقم.

 (قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير 43قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب )( منازل 5وتضرر ) منزل
 .باقمرية في مناطق سكنية متفرقة بمدي ومزرعتين

 (قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير 41قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب )( منازل في 1وتضرر ) منزلين
 .منبهمناطق سكنية متفرقة بمديرية 

 (صاروخا  استهدفت منطقة طالن بمديرية حيدان.13قصف صاروخي سعودي ب )                                           

 (7غارات جوية استهدفت من ).اطق متفرقة في منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران آنس 

 (3.غارات جوية استهدفت منطقة العبيسة بمديرية كشر ) 
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