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 الرصد احلقوقي اليومي 

 النتهاكات وجرائم السعودية وحتالفها يف اليمن
 الثالثاءم، يوم 14/11/7112:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
 

  الضحايا واألضرار 
 (قذيفة مدفعية 07+  تاغار5حمافظة صعدة :) 

 (قذيفة استهدفت 52قصف صاروخي سعودي ب )تدمير منزالن المدنيين أدى الى ل از من
 . منبهفي مديرية  مناطق متفرقةفي وتضرر مزرعتان  ( منزل14)تضرر و 

 (قذيفة استهدفت 12قصف صاروخي سعودي ب ) تدمير مزعة مزارع المدنيين أدى الى
 في منطقة آل الشيخ في مديرية منبه . وتدمير مضخة مياهتضرر مزرعة و 

 (قذيفة استهدفت 15قصف صاروخي سعودي ب ) تضرر مزرعة مزارع المدنيين أدى الى
 في مديرية منبه . عمرفي منطقة آل ونفوق عدد من المواشي 

 (قذيفة استهدفت منطقة 11قصف صاروخي سعودي ب )غمرفي مديرية  الغور . 

 (3غارات )  الظاهرفي مديرية  الحصامةجوية استهدفت منطقة . 

محافظا
ت 

 قصفت

    منازل        الضحايا
مضخة  مطار مواشي اذاعة سيارة مزارع حديقة جرحى قتلى

 مياه
قذيفة  تضرر تدمير

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

6 21 21 2 4 8 1 2 1 2 1 24 07 66 964 

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


  م14/11/1710 ليومالرصد احلقوقي 

 
  

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

 
   

 للحقوق والتنميةاملركز القانوني 

5 
 

 . غارتان جوية استهدفت منطقة المالحيط في مديرية الظاهر 

 (تاغار3حمافظة صنعاء :) 

 (3غارات ) . جوية استهدفت مديرية نهم 

 ( ةغار17حمافظة حجة :) 

 (11 غار )ميدي .جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية  ة 

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

 ت(اغار3حمافظة تعز :) 

 ( اخرون جراء غارة جوية استهدفت 6( نساء وطفالن وجرح )3( مدنيين بينهم )2قتل )
 حديقة ومنتزه في جبل العروس في مديرية صبر .

 ( اخرون جراء غارة جوية استهدفت موقع تابع لجماعة 9( اشخاص وجرح )7قتل )
 في جبل العروس في مديرية صبر .( سيارات 1أدى الى تدمير )التحالف 

  غارة جوية استهدفت أجهزة االرسال اإلذاعي التابعة إلذاعة الوطن أدى الى تدميرها في
 جبل العروس في مديرية صبر .

 ( اتغار3امانة العاصمة :) 

 (3 غارات جوية استهدفت جهاز االرشاد المالحي أدى الى تدميره في مطارع صنعاء )
 الدولي في مديرية بني الحارث .

 حمافظة احلديدة :) غارتان (

 . غارتان جوية استهدفت مطار الحديدة الدولي في مديرية الحالي 

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


  م14/11/1710 ليومالرصد احلقوقي 

 
  

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

 
   

 للحقوق والتنميةاملركز القانوني 

3 
 

 

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

