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 الرصد احلقىقي اليىمي

 السعىدية وحتالفها يف اليمن النتهاكات

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا    

طريق 
 عام

محالت 
 تجارية

قذيفة  متضرره مدمره جرحى قتلى مزارع سيارات
 مدفعية

عدد 
 الغارات

 عدد االيام

4 2 6 3 4 9 66 4 7 678 67 6236 

 

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

   عمران، صنعاءالحديدة، صعدة،  : مكان االنتهاك
 .ا: السعودية وتحالفه جهة االنتهاك

 الضحايا واألضرار 
 

امرأتين وطفل جراء غارة جوية استيدفت سيارة مدنية في  ( أخرين بينيم4( مدنيان وجرح )2قتل) -
 الطريق العام في مديرية باقم.

( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير محمين تجاريين 44قتل مدني جراء قصف صاروخي سعودي ب) -
 بمديرية رازح. ، وتضرر مزرعتين( أخرى في سوق رازح4وتضرر )

يفة مدفعية، أدت الى تدمير منزلين وتضرر ( قذ42جرح طفالن جراء قصف صاروخي سعودي ب) -
 ( أخرى في مناطق سكنية متفرقة بمديرية رازح.4)

 ( غارات جوية استيدفت منطقة البقع في مديرية كتاف.4) -
في مناطق  أخرى( 4) تدمير منزل وتضرر( قذيفة مدفعية، أدت الى 85قصف صاروخي سعودي ب) -

 . شداسكنية متفرقة في مديرية 
في مناطق  منازل ومزرعة( 4تضرر )( قذيفة مدفعية، أدت الى 44عودي ب)قصف صاروخي س -

 . منبوسكنية متفرقة في مديرية 
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 العام ( غارات جوية استيدفت سيارة والطريق4( أخرين بينيم طفل جراء )4( مدنيان وجرح )2قتل ) -
 مديرية حرف سفيان. أدت الى تدميرىما في منطقة المزحاط بالعمشية

 

 

جراء غارة جوية استيدفت منزليم وأدت الى تدميره في  –أوالده  –( أطفال 4قتل رجل وزوجتو وجرح ) -
 منطقة األشراف بمديرية الدرييمي.

جوية استيدفت سيارة ومزرعة في منطقة ( أخرين بينيم طفل جراء غارتان 4( مدنيان وجرح )2قتل ) -
 الناصري في مديرية التحيتا.

 غارتان جوية استيدفت منطقة الجبانو في مديرية الحالي. -
 غارتان جوية استيدفت شرقي مديرية حيس.    -

 

 

 ( غارات جوية استيدفت منطقة المدراج في مديرية نيم.4) -
 


