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 الرصد احلقىقي اليىمي

 السعىدية وحتالفها يف اليمن النتهاكات

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا     

قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع سيارات مطارات مدارس
 مدفعية

عدد 
 الغارات

 عدد االيام

   6  1    1  1   3 3 4 4 8 11    61 1333 

 

 .الجمعة، يوم م 8118/ 11/8  : تاريخ االنتهاك
 .ة: عمى مدار أربعة وعشرون ساع زمن االنتهاك

 حجة، أمانة العاصمة، صنعاء، صعدة، مأرب، الحديدة:  مكان االنتهاك
 .ا: السعودية وتحالفي جهة االنتهاك

 الضحايا واألضرار 
 

 

 (4.غارات جوية استيدفت أماكن متفرقة في منطقة آل ذرية في مديرية سحار ) 
 (3( غارات جوية أدت الى تضرر )منازل في مناطق سكنية متفرقة في مديرية باقم.4 ) 
  .غارتان جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية شدا 
  في مديرية الظاىر.غارة جوية استيدفت مدرسة في منطقة غافرة 
 .غارة جوية استيدفت منطقة البقع في مديرية كتاف 
 (أخرى 4( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير منزلين وتضرر )71قصف صاروخي سعودي ب )

 ( مزارع في مناطق سكنية متفرقة في مديرية باقم.3و)

 

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


 م8118/ 11/ 8 ليىم الرصد احلقىقي 

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

 

 املركز القانىني للحقىق والتنمية

8 
 

 

  قتمت امرأة وطفل وجرح طفمين آخرين جراء غارة جوية استيدفت شعب لمتحطيب في مديرية
 الدرييمي.

 (5غارات جوية استيدفت مناطق سكنية متفرقة ) في مديرية الدرييمي. وأدت الى تدمير منزل 
 (5.غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في ريف مديرية زبيد ) 
  .غارتان جوية استيدفت ريف مديرية الدرييي 

 

 

 ميره وتدمير سيارة في قتمت طفمو وجرح رجل وطفل جراء غارة جوية استيدفت منزاًل أدت الى تد
 صرواح. منطقة تنومو الحجر بمديرية

 

 

 (16 غارة جوية استيدفت معسكر الفريجة في مديرية ).أرحب 
 (7.غارات جوية استيدفت معسكر الصمع في مديرية أرحب ) 
 غارتان جوية استيدفت منطقة الصباحة في مديرية بني مطر. -

 
 

 ( غارات جوية استيدفت مطار صنعاء الدولي في مديرية بني الحارث.4)  -

 

 

 متفرقة في مديرية ميدي.( غارات جوية استيدفت مناطق 5)  -
 ( غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض. 4) -

 


