
 

  

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

 

 

 املزكز القاًىًي للحقىق والتٌوية
Republic of Yemen 

1 
 

 
 

 الزصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 االثنينم، يوم 6/11/7112:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
 

  الضحايا واألضرار 
 (قذيفة هدفعية86+اتغار5حمافظة صعدة :) 

 (قذيفة استيدفت مزارع المدنيين أدى الى تدمير مزرع02قصف صاروخي سعودي ب )تان 
 . رازحفي مديرية  مناطق متفرقةفي وتضرر مضخة مياه  عةوتضرر مزر 

 (قذيفة استيدفت مزارع المدنيين أدى الى تضرر02قصف صاروخي سعودي ب ) (4 )
في مديرية  منطقة النعاشوه في مزارع وتضرر مضختي مياه ونفوق العديد من المواشي 

 حيدان .

( 2)منازل المدنيين أدى الى تدمير  ( قذيفة استيدفت02قصف صاروخي سعودي ب)
 . منبوفي مديرية  مناطق متفرقةفي  ( منزل00وتضرر ) منازل

  منطقة المميل في مديرية كتاف .في سيارة في الطريق العام غارتان جوية استيدفت 

 (2. غارات جوية استيدفت منطقة الثعبان في مديرية باقم ) 

محافظات 
 قصفت

    منازل      
قطيع  سفارة سيارة

 مواشي
مضخة  مزارع

 مياه
قذيفة  تضرر تدمير طريق

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

6 1 1 1 8 4 1 4 11 68 13 966 
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 حمافظة تعز :) غارتاى (

  في مديرية موزع . منطقة اليامميغارتان جوية استيدفت 

 ( اتغار3اهاًة العاصوة :) 

 (2 غارات جوية استيدفت مباني )في مديرية  عينفي منطقة السب السفارة السعودية
 .السبعين

 ( اتغار3حمافظة صٌعاء :) 

 (2 غارات جوية استيدفت منطقة )نيمفي مديرية  القتب . 

 غارة (15حمافظة حجة :) 

 ( منازل في منطقة 9غارة جوية استيدفت منزل احد المدنيين ادى الى تدميره وتضرر )
 دوار في مديرية مستبأ .

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

 (6. غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض ) 

 حمافظة احلديدة :) غارتاى (

  غارتان جوية استيدفت مزرعة احد المدنيين ادى الى تدميرىا وتدمير مضخة مياه في
 مديرية الخوخة .

 

 

 


