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 الرصد احلقىقي اليىمي

 السعىدية وحتالفها يف اليمن النتهاكات

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا    
منشأة  طريق عام

 حكومية
قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع

 مدفعية
 عدد االيام عدد الغارات

3 1   2   8 11 3 11 11 212    18 1223 

 

 .الثالثاء، يوم م 8118/ 11/7  : تاريخ االنتهاك
 .ة: عمى مدار أربعة وعشرون ساع زمن االنتهاك

   مأربتعز، لحديدة، اصعدة،  : مكان االنتهاك
 .ا: السعودية وتحالفي جهة االنتهاك

 الضحايا واألضرار  
 

قتمت امرأة وطفل وجرح آخر جراء غارة جوية استيدفت منزل أدت الى تدميره في مديرية  -
 ساقين.

ية قتمت امرأة وطفل جراء غارة جوية استيدفت منزاًل أدت الى تدميره في منطقة القد بمدير  -
 رازح.

( 8( قذائف مدفعية، أدت الى تدمير )811جرح مدني جراء قصف صاروخي سعودي ب) -
 ( مزارع في مناطق سكنية متفرقة بمديرية باقم.6( منزاًل و)11منازل وتضرر)

 غارة جوية استيدفت منزاًل أدت الى تدميره في منطقة بني أسعد بمديرية الظاىر. -
( أخرى 5مدفعية، أدت الى تدمير منزل وتضرر)( قذيفة 54قصف صاروخي سعودي ب) -

 في مناطق سكنية متفرقة بمديرية رازح.
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( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر منزلين ومزرعتين في 17قصف صاروخي سعودي ب) -
 مناطق سكنية متفرقة بمديرية منبو.

 

 

في  ية استيدفت مركز االرشاد الزراعي( أخرين جراء غارة جو 8وجرح ) ( مدنيين5قتل ) -
 مديرية الدرييي. 

 ( غارات جوية استيدفت المجمع الحكومي في مديرية الزيدية.1) -

 جنوب مديرية الدرييمي.( غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة 5) -

 غارتان جوية استيدفت مديرية الصميف. -

 غارة  جوية استيدفت دوار الجمل في مديرية الحوك. -

 

 

قتل رجل وزوجتو جراء غارة جوية استيدفت الطريق العام في منطقة الحنايو بمديرية  -
 .الوازعية

 غارة جوية استيدفت منطقة االعبوس بمديرية حيفان.  -

 

 

 غارتان جوية استيدفت مديرية صرواح. -


