
 

  

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

 

 

 املركز القانوني للحقوق والتنمية
Republic of Yemen 

1 
 

 
 

 الرصد احلقوقي اليومي 

 النتهاكات وجرائم السعودية وحتالفها يف اليمن
 االثنينم، يوم 23/01/2102:  تاريخ االنتهاك

 : على مدار أربعة وعشرون ساعة. زمن االنتهاك
 ( ،الجوف صنعاء، تعز،  ،حجة صعدة( محافظات:  مكان االنتهاك

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
 

  الضحايا واألضرار 
 (قذيفة مدفعية 35+ اتغار6حمافظة صعدة :) 

 . غارتان جوية استهدفت منطقة الفرع في مديرية كتاف 

 . غارتان جوية استهدفت منطقة البقع في مديرية كتاف 

 (قذيفة مدفعية استهدفت منازل المدنيين ادى الى تدمير 11قصف صاروخي سعودي ب )
 مديرية منبه.( منازل في منطقة آل الشيخ في 11منزل وتضرر )

 (قذيفة مدفعية استهدفت مزارع المدنيين ادى الى تدمير 01قصف صاروخي سعودي ب )
 مزرعتان وتضرر مضخة مياه في منطقة آل عمر في مديرية منبه.

  منطقة الجعملة في مديرية كتاف مجز .سيارة في الطريق العام في غارتان جوية استهدفت 

 

محافظات 
 قصفت

    منازل       الضحايا
محطة  مزارع جرحى قتلى

 وقود
شبكة 
 اتصال

مضخة 
 مياه

قذيفة  تضرر تدمير طريق سيارة
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام
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 (ةغار08حمافظة حجة :) 

 منطقة العبيسة في مديرية كشر.احد الجسور في الطريق العام في استهدفت  غارتان جوية 

 (6 غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية )ميدي. 

 (1.غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض ) 

 (1. غارات جوية استهدفت منطقة المزرق في مديرية حرض ) 

 حمافظة تعز :) غارتان(

  في مديرية  العمريمنطقة شبكة االتصاالت في جبل الكيمرة في غارتان جوية استهدفت
 . ذوباب

 (اتغار7:)  صنعاء حمافظة

  اصابة طفلة جراء غارة جوية استهدفت منزل المواطن عبداهلل حمود سعسوع ادى الى
 ( منزل في منطقة الغولة في مديرية نهم .11تدميره وتضرر )

 وقود تابعة للمواطن محسن القشعة ادى الى تدميرها في محطة  غارتان جوية استهدفت
 . نهمفي مديرية  عيال محمدمنطقة 

  نهمفي مديرية  مسورةغارتان جوية استهدفت منطقة . 

 . غارتان جوية استهدفت منطقة القرن في مديرية نهم 

 ( اتغار4حمافظة اجلوف :) 

 . غارتان جوية استهدفت مديرية المتون 

 . غارتان جوية استهدفت مديرية المصلوب 
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