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 الرصد احلقوقي اليومي 

 النتهاكات السعودية وحتالفها يف اليمن 

حمافظات 
 قصفت

    منازل  الضحاي  
قذائف   متضرره مدمره  جرحى قتلى مزارع 

 مدفعية 
عدد 

 لغاراتا
عدد 
 االيم

6 2 1 3 - 9 ٨٥ 12 17٥9 

 
 .األثنينيوم م، 20/1/2020 تاريخ االنتهاك:

 االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.زمن 
 (. الحديدة مأرب، صعدة، الضالع، صنعاء، الجوف، مكان االنتهاك: محافظات )

 (قذيفة مدفعية 34غارات +  5 )صعدة: محافظة 
 ( مدنيين جراء بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا.2جرح ) •
( منازل 3فعية، أدت الى تضرر )( قذيفة مد34جرحت طفله جراء قصف مدفعي سعودي ب) •

 في مناطق سكنية متفرقة بمديرية رازح.
 ( غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة بمديرية الظاهر. 5) •

 محافظة الضالع: 
  العدوان برصاصة  قناصة اطلقها مرتزقة (  مر ناصر صالح الشرجيقتل المواطن )ع •

 ه.عليه وهو امام  منزله في منطقة بيت الشرجي مديرية  قعطب 

 (غارتانمحافظة صنعاء:)
 غارة جوية استهدفت منطقة األعروش بمديرية خوالن. •
 غارة جوية استهدفت منطقة ضبوعه بمديرية نهم. •
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 محافظة الجوف: ) غارة (
 غارة جوية استهدفت منطقة الساقية بمديرية الغيل. •

 ارات(غ 4محافظة مأرب: )
 ( غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة بمديرية صرواح.4) •

 (مدفعية قذائف: )حافظة الحديدةم
إلى تضرر أدت وباألسلحة الرشاشة  مدفعية قذيفة (15)قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب   •

 . في قرية الشجن بمديرية الدريهمي ( منازل4)
أدت إلى تضرر وباألسلحة الرشاشة  مدفعية قذيفة (13)قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب  •

 .  مزرعتين غرب مدينة التحيتا
استهدفت قرية وباألسلحة الرشاشة  مدفعية قذيفة (14)ب  لمرتزقة العدوان مدفعي صفق •

 الشعب ومثلث العدين بمديرية حيس.
 ( قذائف مدفعية استهدفت منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.9لمرتزقة العدوان ب )  مدفعي  صفق •
( منازل في مدينة الشعب وشارع 3)ادت إلى تضرر  قصف لمرتزقة العدوان باألسلحة الرشاشة   •

 ديرية الحالي.صنعاء بم
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