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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 النتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليون
 جمعةالم، يوم 13/11/7112:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
 

  الضحايا واألضرار 
 قذيفة هدفعية (05+ ةغار31حمافظة صعدة :) 

 (5 غارات جوية استيدفت ) الفرع في مديرية كتاف .سيارة في الطريق العام في منطقة 

 (3 غارات جوية استيدفت ) البقع في مديرية كتاف .منطقة 

  غارتان جوية استيدفت مزرعة احد المدنيين ادى الى تدميرىا وتدمير مضخة مياه في
 الزماح في مديرية باقم .منطقة آل 

 (قذيفة مدفعية17قصف صاروخي سعودي ب ) مزارع المدنيين ادى الى تضرر  استيدفت
 وتدمير مضخة مياه في مناطق متفرقة في مديرية منبو. ( مزارع4)

 (3غارات )  منطقة المالحيط في مديرية جوية استيدفت سيارة في الطريق العام في
 الظاىر.

محافظات 
 قصفت

    منازل       الضحايا
ناقلة  جرحى قتلى

 وقود
محطة 
 وقود

مضخة  مزارع
 مياه

قذيفة  تضرر تدمير سيارة  طريق
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

4   1 1 5 2 3 2 2 21 55 77 932 

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


  م31/35/1537 ليىمالزصد احلقىقي 

 
  

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

 
   

 املزكز القانىني للحقىق والتنوية

2 
 

 (قذيفة مدفعية20قصف صاروخي سعودي ب ) منازل المدنيين ادى الى تدمير  استيدفت
 منطقة آل الشيخ في مديرية منبو.( منازل في 10منزالن وتضرر )

 (قذيفة مدفعية13قصف صاروخي سعودي ب ) منطقة آل عمر في مديرية منبو. استيدفت 

 (ةغار77حمافظة حجة :) 

 ادى الى تدميرىا وتدمير ناقمة وقود في  غارة جوية لطائرة بدون طيار استيدفت محطة وقود
 ربوع في مديرية عبس .الالطريق العام في منطقة 

 (3 غارات جوية استيدفت جبل )مستباءفي مديرية  مشعر . 

 (24غا )ميديجوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية  رة. 

 (11 غار )جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض. ة 

 (ةغار31حمافظة صنعاء :) 

 (4.غارات جوية استيدفت منطقة جربان في مديرية سنحان ) 

 في ( منزل 11وتضرر )ادى الى تدميره  ظافر يوسفجوية استيدفت منزل المواطن  غارة
 . نيمفي مديرية  مرىبةفي منطقة  قرية عيال محمد

 (4. غارات جوية استيدفت المدفون في مديرية نيم ) 

 (3غارات جوية استيدفت جبل الق ). رن في مديرية نيم 

 ت(اغار0حمافظة احلديدة :) 

 (5غارات )  باجلجوية استيدفت مديرية . 

 


