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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا  
قذائف  متضرره مدمره جرحى قتلى  مزارع سيارة

 مدفعية
عدد 
 الغارات

 عدد االيام

5 1 1 4 1 2 11 44 25 1541 

 

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

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

 ( أطفال وامرأة، وجرحت امرأة 3قتل ) أخرى وتدمير سيارة جراء غارتين جوية استهدفت
 منزل مدني أدت إلى تدميره في منطقة الجر بمديرية عبس.

 (4.غارات جوية استهدفت منطقة بني حسن بمديرية عبس ) 
 .غارة جوية استهدفت مزارع النسيم بمديرية عبس 

 (11قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ) قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة، استهدفت مناطق
 متفرقة بمنطقة الجبلية مديرية التحيتا.

 (قذائف مدفعية استهدفت غرب قرية مغازي وشمال 5قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )
 مديرية حيس.
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  ( صواريخ كاتيوشا استهدفت منطقة الجبلية بمديرية 11صاروخي لمرتزقة العدوان ب)قصف
 التحيتا.

 ( 1( قذيفة مدفعية، أدت إلى تدمير منزل وتضرر )53)قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب
 منازل في مناطق سكنية متفرقة بمدينة الدريهمي.

 (قذائف هاون، استهدفت مناطق متفرقة بشارعي 11قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )
 الخمسين والمطار بمديرية الحالي.

 .غارة جوية استهدفت منطقة آل علي بمديرية رازح 
 .غارة جوية استهدفت منطقة القد بمديرية رازح 
 (2.غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة بمديرية كتاف ) 
 .غارتان جوية استهدفت مديرية باقم 
 (منازل في مناطق 3( قذيفة مدفعية، أدت إلى تضرر )33قصف مدفعي سعودي ب )

 كنية متفرقة بمديرية رازح.س

 .غارة جوية استهدفت قاعدة الديلمي بمديرية بني الحارث 
 .غارة جوية استهدفت كلية الطيران بشارع الستين بمديرية آزال 
 .غارة جوية استهدفت معسكر الصيانة بمديرية الثورة 
  الحارث.غارة جوية استهدفت منطقة العروق بمديرية بني 

 .غارة جوية استهدفت مديرية بالد الروس 
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