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 الرصد احلقىقي اليىهي 

 السعىديت وحتالفها يف اليويالًتهاكاث وجرائن 
 االحدم، يوم 01/02/2102:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 (اثغار6حمافظت صعدة :) 

  منطقة االزهور في مديرية رازح .مسجد أدى الى تدميره في غارتان جوية استهدفت 

 . غارتان جوية استهدفت منطقة القد في مديرية رازح 

 . غارتان جوية استهدفت مديرية شداء 

 غارة(14حمافظت حجت :) 

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

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

 . غارتان جوية استهدفت سيارة في الطريق العام في مديرية وشحة 

 

محافظات 
 قصفت

   منازل      الضحايا
مستش جامع جرحى قتلى

 فى
عدد  تضرر تدمير سيارة طريق مخازن

 الغارات
عدد 
 االيام

7 4 7 1 1 3 2 8 1 16 54 999 

mailto:legalcenter@lcrdye.org
http://www.lcrdye.org/


  م11/12/2117 ليىمالرصد احلقىقي 

 
  

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

 
   

 املركز القاًىًي للحقىق والتٌويت

2 
 

 (غارتاىحمافظت تعز :) 

 . غارتان جوية استهدفت مديرية موزع 

 (ةغار12حمافظت صٌعاء :) 

 (4غارات )  مديرية نهم .مناطق متفرقة في جوية استهدفت 

 (3غارات ) ( منزل في 16وتضرر ) زل المدنيين ادى الى تدمير منزلجوية استهدفت منا
 منطقة عيال محمد في مديرية نهم .

 (3. غارات جوية استهدفت منطقة الغولة في مديرية نهم ) 

 . غارتان جوية استهدفت منطقة قطبين في مديرية نهم 

 (تاىحمافظت احلديدة :) غار

 ( من المرضى جراء غارتان جوية استهدفت مستشفى حيس 7( أطباء وجرح )4قتل )
 في مديرية حيس .( سيارات 5وتدمير مخازن االدوية وتضرر )الريفي أدى الى تدميره 

 غارة(12حمافظت شبىة :) 

 في مديرية عسيالن . التاريخية غارتان جوية استهدفت منطقة الهجر 

 في الطريق العام في منطقة الهجر في مديرية عسيالن . غارتان جوية استهدفت سيارتان 

 (4. غارات جوية استهدفت مديرية عسيالن ) 

 . غارتان جوية استهدفت منطقة مبلقة في مديرية بيحان 

 . غارتان جوية استهدفت منطقة لخيضر في مديرية عسيالن 

 (اثغار6حمافظت اجلىف :) 

 (6. غارات جوية استهدفت منطقة صبرين في مديرية خب والشعف ) 
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