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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا    
مزارع 
 مواشي

منتجع  سيارات
 سياحي

قذيفة  متضرره مدمره جرحى قتلى مزارع
 مدفعية

عدد 
 الغارات

 االيامعدد 

6 2 1 1 9 2 6 6 22 62 66 1045 

 

  .       األربعاء       م، يوم     9312 / 1 /  03               تاريخ االنتهاك: 
                                         زمن االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.

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

  قتل مدني وجرح امرأتين جراء قذيفة مدفعية استهدفت منزلهم بقذيفة مدفعية أدت الى تدميره في منطقة
 المنقم بمديرية الدريهمي.

 ( غارات استهدفت01جرح مدني جراء ) (مزارع أدت إلى تضررها في منطقة المرابيت شرق مديرية 4 )
 الجراحي.

 (4غارات جوية استهدفت منطقة ) .المعشور بمديرية السخنة 
 (3.غارات جوية استهدفت منطقة عفيف بمديرية باجل ) 
 .غارة جوية استهدفت منفرق الصليف بمنطقة الصليف 
 استهدفت شارعي صنعاء ( قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة، 52صف مدفعي لمرتزقة العدوان ب)ق

 يوليو بمديرية الحالي. 7بمنطقة  -( منازل2أدت الى تضرر )–والخمسين ومناطق سكنية متفرقة 
 (قذيفة مدفعية، استهدفت منطقة كيلو 01قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )بمديرية الحالي. 7 
 (قذيفة مدفعية، استهدفت مدينة الشباب بشارع ال57قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )بمديرية الحالي. 11 
 (قذيفة مدفعية، ا03قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ).ستهدفت منتجع الحديقة الند مديرية الحوك 
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 (قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة، استهدفت باتجاه المطار كما أدت 37قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )
 بمديرية الحالي. 7( منازل في منطقة كيلو 6إلى تضرر )

 (قذيفة مدفعية، 40قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )ندق االتحاد وشارع باتجاه جولة يمن موبايل وف
 الخمسين بمديرية الحالي.

 (قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة، استهدفت قرية الزعفران في 23قصف مدفعي مكثف لمرتزقة العدوان ب )
 بمديرية الحالي. 06كيلو 

 (صاروخ كاتيوشا على قرية الزعفران بمديرية الحالي.01قصف لمرتزقة العدوان ب ) 

 طفلة وجرحت جدتها جراء غارتان جوية استهدفت قطيع اغنام أدت الى نفوقها في منطقة الصرة  قتل
 بمديرية.

 .جرح مدني جراء غارتان جوية استهدفت قطيع إبل أدت الى نفوقها في وادي كالبة بمديرية بالد الطعام 
 (7غارات جوية استهدفت أماكن متفرقة بمنطقة المناخ بمديرية بالد ا ).لطعام 

 (8 غارات جوية، أستهدف مناطق سكنية متفرقة )- ( 3( منازل و)7( منازل وتضرر )3أدت إلى تدمير )
 بمديرية باقم. مزارع 

 (1.غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة بمديرية الظاهر ) 
 (3 غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة بمديرية ).كتاف 
 (منازل ومزرعتين في 2( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير منزلين وتضرر )65قصف مدفعي سعودي ب )

 مناطق سكنية متفرقة بمديرية باقم.

) 

  جرح مدني جراء غارة جوية بطائرة بدون طيار استهدفت سيارته أدت إلى تدميرها في منطقة المناقع بمديرية
 مستبأ.

 (3غ ).ارات جوية استهدفت مديرية كشر 
 .غارة جوية استهدفت مديرية بكيل المير 
 (3.غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة بمديرية حرض ) 
 .غارتان جوية استهدفت مديرية ميدي 
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 (7.غارات جوية استهدفت منطقة بني العارسي بمديرية وصاب السافل ) 

 .غارة جوية استهدفت مديرية بني سعد 
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