
 

  

:  00967 01  333214   -   @lcrdye.orginfomail: -E  - www.lcrdye.org:  

 

 

 المركز القانوني للحقوق والتنمية
Republic of Yemen 

1 
 

 

 
 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا   
محالت 
 تجارية

منشآت 
 سياحية

قذيفة  متضرره مدمره جرحى قتلى مزارع
 مدفعية

 عدد االيام عدد الغارات

5 4 1 1 4 5 9 11 99 11 1414 

 

  .      الخميس       م، يوم     9112 / 1 /  11               تاريخ االنتهاك: 
                                         زمن االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.

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

  بمديرية كشر. دت إلى تدميرهما في منطقة العبيسهغارتان جوية استهدفت منزلين أقتل مدني جراء 
 .غارة جوية استهدفت مديرية ميدي 
 .غارة جوية استهدفت مديرية حرض 

 أدت ( قذيفة مدفعي وباألسلحة الرشاشة 42تل مدني متأثر بجراحة جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب)ق
 يوليو السكنية بمديرية الحالي. 7( منازل في مناطق متفرقة بمنطقة 7إلى تضرر)

 (قذيفة مدفعية، استهدفت منطقة الجبلية 77جرح طفلين ورجل جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )
 بمديرية التحيتا.

 في مديرية الحالي  جرح طفلين جراء قذيفة مدفعية لمرتزقة العدوان استهدفت منزلهم وأدت الى تضرره. 
 ( منازل وتضرر 6أدت الى تدمير )( قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة، 63صف مدفعي لمرتزقة العدوان ب)ق

 .( محالت تجاريه في مناطق سكنية متفرقة بمدينة الدريهمي2( منازل و)9)
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 نة الشعب بمديرية ، استهدفت مدي( قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة73صف مدفعي لمرتزقة العدوان ب)ق
 الحالي.

 ( صواريخ موجهة استهدفت فندق الرفاهية أدت 6وب)( قذيفة مدفعية 74صف مدفعي لمرتزقة العدوان ب)ق
 الى تدميره في مديرية الحالي.

 (قذيفة مدفعية، أدت الى 23قتل طفلين جراء قصف مدفعية لمرتزقة العدوان ب )( 5تدمير منزلين وتضرر )
 أخرى في مناطق سكنية متفرقة بمديرية رازح.

 .غارة جوية استهدفت منطقة آل علي بمديرية رازح 
 .غارة جوية استهدفت منطقة القد في مديرية رازح 
 (منازل 2( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير منزل وتضرر )56قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب )ةومزرع 

 .منبهتفرقة بمديرية في مناطق سكنية م

 (6( غارات جوية استهدفت منزل المواطن/ زيد الوشاح أدت الى تدميره وتضرر )منازل مجاورة في حي 5 )
 الشعب السكني بمنطقة سعوان مديرية آزال.

 .غارة جوية استهدفت مديرية صرواح 
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