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 الرصد احلقوقي اليومي 

 النتهاكات وجرائم السعودية وحتالفها يف اليمن
 االربعاءم، يوم 18/11/7112:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
 

  الضحايا واألضرار 
 ( قذيفة مدفعية78ات +غار9حمافظة صعدة :) 

 ( اخرين جراء2قتل مدني وجرح ) (قذيفة مدفعية 11قصف صاروخي سعودي ب )
( منازل في منطقة الرقو في 8المدنيين ادى الى تدمير منزل وتضرر ) استهدفت منزل احد

 مديرية منبه.

 (قذيفة مدفعية استهدفت منازل المدنيين ادى الى تدمير 21قصف صاروخي سعودي ب )
 ( منازل في منطقة وادي عوجبة في مديرية منبه.12نزل وتضرر )م

  مديرية الظاهر .سيارة في الطريق العام في غارتان جوية استهدفت 

 (قذيفة مدفعية استهدفت منازل المدنيين ادى الى تدمير 22قصف صاروخي سعودي ب )
 في مديرية منبه. مقنع( منازل في منطقة آل 11منزل وتضرر )

محافظات 
 قصفت

    منازل      الضحايا
شبكة  مزارع جرحى قتلى

 اتصال
مضخة 

 مياه
قذيفة  تضرر تدمير طريق سيارة

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

4 1 2 7 1 3 1 1 3 33 77 33 937 
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 ( قذيفة مدفعية استهدفت مزارع المدنيين ادى الى تدمير 11سعودي ب) قصف صاروخي
 في مديرية منبه. الشيخ( مزارع وتدمير مضختي مياه في منطقة آل 3وتضرر ) تانمزرع

 (قذيفة مدفعية استهدفت مزارع المدنيين ادى الى تدمير 22قصف صاروخي سعودي ب )
 في مديرية شداء. مزرعتان وتدمير مضخة مياه في مناطق متفرقة

 (3. غارات جوية استهدفت منطقة شجع في مديرية كتاف ) 

 (4 غارات جوية استهدفت شبكة االتصاالت في جبل الشرفه في منطقة مران في مديرية )
 حيدان .

 (ةغار15حمافظة حجة :) 

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

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

 حمافظة صنعاء :) غارتان(

 . غارتان جوية استهدفت منطقة محلي في مديرية نهم 

 غارات(4حمافظة احلديدة :) 

 (4. غارات جوية استهدفت منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه ) 
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