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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا   
طريق 
 عام

قذيفة  متضرره مدمره جرحى قتلى مزارع سيارات
 مدفعية

عدد 
 الغارات

 عدد االيام

7 1 2 3 - 3 4 22 21 21 1414 

 

  .       السبت       م، يوم     2119 / 2 / 9               تاريخ االنتهاك: 
                                         زمن االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.

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

 

 ( 3جرح )( غارات جوية استهدفت سيارتين في الطريق العام، أدت الى 3مدنيين جراء )
 تدميرهما في منطقة مجزعة بمدرية القفلة.

 (قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة، أدت الى تضرر 11قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )
 يوليو السكني بمديرية الحالي. 7الضبياني في حي ( منازل جوار فندق االتحاد وحارة 7)
 (31قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ) قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة، أدت الى تدمير

 .( منازل في مناطق سكنية متفرقة بمدينة الدريهمي8منزل وتضرر )
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 ( منازل مجاورة 4نيين أدت الى تدمير منزل وتضرر )غارتان جوية استهدفت منازل المد
 في منطقة آل علي بمديرية رازح.

 .غارة جوية أدت إلى تضرر منزلين في منطقة بني صياح بمديرية رازح 
 (قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير 11قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب ) منزلين وتضرر

 يرية باقم.( مزارع في مناطق سكنية متفرقة بمد3( منازل و)1)

 (3.غارات جوية استهدفت منطقة الخلفين في مديرية خب والشعف ) 
 .غارة جوية استهدفت مديرية المتون 

 (3.غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض ) 
  .غارتان جوية استهدفت مديرية ميدي 

 (3.غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية نهم ) 

 (3غارات جوية استهدفت ) .منطقة ذهبان في مديرية بني الحارث 
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