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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا    
محالت 
 تجارية

قذيفة  متضرره مدمره جرحى قتلى مزارع سيارات مطارات
 مدفعية

عدد 
 الغارات

 االيامعدد 

3 3 1 1 8 1 4 5 33 55 11 1448 

 

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

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

 
 

 ( مدنيين جراء غارة جوية استهدفت سيارتهم أدت الى تدميرها في 3جرح )مديرية بكيل المير. 
 (21.غارة جوية استهدفت مناطق متفرقة بمديرية كشر ) 

 (قذيفة مدفعية استهدفت مزرعة أدت الى تضررها في 21قتل مدني جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )
 بمديرية الحالي. 21بكيلو  جميشه منطقة

 .جرح طفل جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدوان استهدف مدينة الدريهمي 
 (قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة، استهدفت عدد من المناطق جنوب 12قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )

 وشرق مديرية الدريهمي. 
 ( منازل في قريتي 3إلى تضرر )أدت األسلحة الرشاشة، ( قذيفة مدفعية وب12صف مدفعي لمرتزقة العدوان ب)ق

 .الدريهميالكوعي والشجن بمديرية 
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 بمديرية  21( صواريخ كاتيوشا استهدفت منطقة آل شيخ بمنطقة كيلو 9صاروخي لمرتزقة العدوان ب)صف ق
 الحالي.

 ( 3) ( منازل2) أدى إلى تضرر، وباألسلحة الرشاشة ( قذيفة مدفعية11صف مدفعي لمرتزقة العدوان ب)ق
 ( مزارع في مناطق سكنية متفرقة بمدينة الدريهمي.3و) محالت تجاريه

 بمديرية الحالي. ت مطار الحديدةاستهدف ( قذيفة مدفعية23صف مدفعي لمرتزقة العدوان ب)ق 
 استهدف مدينة الشباب في مديرية الحالي.باألسلحة الرشاشة، لمرتزقة العدوان صف ق 
 استهدفت قرية الزعفران بمنطقة ( قذيفة مدفعية واألسلحة الرشاشة ، 21قة العدوان ب)لمرتز  مكثف صف مدفعيق

 بمديرية الحالي. 21كيلو 
 مناطق  ( منازل في2، أدى إلى تضرر )الرشاشةوباألسلحة  ( قذيفة مدفعية22صف مدفعي لمرتزقة العدوان ب)ق

 يوليو السكنية بمديرية الحالي. 1متفرقة بمنطقة 

 (2( غارات جوية استهدفت منازل ومزارع المدنيين، أدت الى تدمير )منازل ومزرعتين في 9( منازل وتضرر )3 )
 مناطق سكنية متفرقة  بمديرية باقم.

 (قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير 21قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب )( مزارع3و)( منازل 1وتضرر ) منزلين 
 .باقمفي مناطق سكنية متفرقة بمديرية 
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