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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا   

قذيفة  متضرره مدمره جرحى قتلى هناجر مصنع مطارات
 مدفعية

عدد 
 الغارات

 عدد االيام

4 1 1 1 1 - 2 24 44 11 1593 

 

      األحد.       م، يوم     0212 / 1 /  02               تاريخ االنتهاك: 
                                         زمن االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.

                       مكان االنتهاك: محافظات
                                جهة االنتهاك: السعودية وتحالفها.

                 الضحايا واألضرار  
   

 (4غارات جوية استهدفت مصنع آزال لألسفنج ) .في منطقة جدر بمديرية بني الحارث 
 (5.غارات جوية استهدفت قاعدة الديلمي الجوية في مديرية بني الحارث ) 
 .غارة جوية استهدفت منطقة الحفاء في مديرية شعوب 
  الى تدميره في مديرية بني الحارث. ىدمماا                                                           غارتان جوية استهدفت هنجرا  في منطقة دارس بخط البحث الجنائي 

 

 .قتل طفل جراء استهداف المرتزقة باألسلحة الرشاشة شرق مديرية حيس 
  يوليو بمديرية الحالي. 7قصف مدفعي لمرتزقة العدوان باألسلحة الرشاشة استهدف منطقة 
 (منازل في 3( قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة أدت الى تضرر )44قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ) قرية

 الشجن بمديرية الدريهمي.
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 (قذيفة مدفعية، وباألسلحة الرشاشة 41قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )–( منازل5أدى الى تضرر )- 
 استهدف مناطق متفرقة بشارع الخمسين بمديرية الحالي.

 (قذائف مدفعية، وباألسلحة الرشاشة استهدف مدينة الشباب في شا9قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ) رع
 الخمسين بمديرية الحالي.

 (قذيفة مدفعية، استهدف منطقة الفازة بمديرية التحيتا.45قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ) 
 (قذيفة مدفعية، استهدفت مناطق متفرقة جنوب مديرية حيس.49قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ) 
 (قذائف مدفعية وباألسلحة 9قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )( منازل في مناطق 4المتوسطة، أدت الى تضرر )

 بمديرية الحالي. 41سكنية متفرقة بقرية الزعفران بكيلو 

 ( منازل في مدينة باقم بمديرية باقم.3غارتان جوية أدت إلى تدمير منزلين وتضرر ) 
 .غارة جوية استهدفت مديرية شدا 
 ( منازل في مناطق سكنية متفرقة 4( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر )44عي سعودي ب)قصف صاروخي ومدف

 بمديرية منبه.

 .غارتان جوية استهدفت مديرية حرض 
 .غارتان جوية استهدفت مديرية ميدي 

 

 

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

