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 الرصد احلقىقي اليىمي

 السعىدية وحتالفها يف اليمن النتهاكات

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا   
قذيفة  متضرره مدمره جرحى قتلى مزارع سيارات طريق عام

 مدفعية
 عدد االيام عدد الغارات

5 1 4 5 6 13 22 17 138 86 1241 

 

 .السبت، يوم م 8111/ 11/1  : تاريخ االنتهاك
 .ة: على مدار أربعة وعشرون ساع زمن االنتهاك

 :  مكان االنتهاك
 .ا: السعودية وتحالفه جهة االنتهاك

 الضحايا واألضرار 
 

( أطفل جراء قصف صاروخي سعودي بقذيفة مدفعية 3( آخرين بينيم )4قتل مدني وجرح ) -
 .بمديرية شدا تدميره في منطقة الت الوليداستيدفت منزل المواطن جبر حسن الوليد وأدت الى 

 إصابة طفمو جراء انفجار قنابل القاىا الطيران عمى مناطق متفرقة في مديرية رازح.  -
 ( غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية الظاىر.6) -
 ( منازل في مناطق متفرقة في مديرية باقم.4( غارات جوية أدت الى تضرر )3) -
 غارة جوية استيدفت الطريق العام الرابط بين مديريتي رازح وشدا الحدوديتين.  -
( منازل في مناطق سكنية 4( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر )45قصف صاروخي سعودي ب) -

 متفرقة بمديرية شدا.
( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير منزل وتضرر منزلين في مناطق 38قصف صارخي سعودي ب) -

 سكنية متفرقة في مديرية باقم. 
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( قذيفة من بارجات العدوان 54( غارة جوية و)33( آخرين جراء )8( مدنيين وجرح )5قتل ) -
( مزارع في 5( أخرى و)7( منزاًل وتضرر )02استيدفت منازل ومزارع المدنيين وأدت الى تدمير )

 .مناطق سكنية متفرقة بمديرية الدرييمي
 ( غارات جوية استيدفت منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيو.8) -

 

 

في مديرية  ( سيارات4و) ( منازل5الغرزة وأدت الى تضرر ) قرية( غارة جوية استيدفت 11) -
 .ىمدان

 ع في مديرية أرحب.( غارات جوية استيدفت معسكر الصم8) -
 في مديرية أرحب. يجو( غارات جوية استيدفت معسكر الفر 5) -
 غارتان جوية استيدفت منطقة المجاوحة في مديرية نيم. -
 غارة جوية استيدفت منطقة بيت شمالن في مديرية أرحب. -

 

 

 ( غارات جوية استيدفت شرق جبل المسموق بمديرية حرف سفيان.4) -

 

 

 ( غارات جوية استيدفت منطقة قانية في مديرية ردمان. 4) -


