
 

 

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

 املركز القانىني للحقىق والتنمية
Republic of Yemen 

1 
 

 
 

 
 الرصد احلقىقي اليىمي

 السعىدية وحتالفها يف اليمن النتهاكات

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا      
مزرعة 
 مواشي

قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع سيارات طريق عام خيام بدو 
 مدفعية

عدد 
 الغارات

 عدد االيام

    6  2   2 1  3   3 15 5 4 16 202    23 1231 

 

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

 :  مكان االنتهاك
 .ا: السعودية وتحالفه جهة االنتهاك

 الضحايا واألضرار 
 

( منازل في مناطق 3دفعية، أدت الى تضرر )( قذيفة م84قتمت امرأة متأثرة بجراحيا جراء قصف صاروخي سعودي ب) -
 سكنية متفرقة بمديرية منبو. 

في مديرية  ية استيدفت سيارة في الطريق العام وأدت الى تدميرىا وتضرر الطريق العامجرح مدني جراء غارتين جو  -
 باقم.

رى ومزرعتين في مناطق ( أخ8( غارات جوية استيدفت منازل وممتمكات المدنيين وأدت الى تدمير منزلين وتضرر )8) -
 سكنية متفرقة بمديرية باقم.

 ( غارات جوية استيدفت أماكن متفرقة بمنطقة الصوح في مديرية كتاف. 8) -
 غارة جوية استيدفت منطقة بني ربيعة في مديرية رازح الحدودية. -
 في مديرية رازح.( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير منزل وتضرر آخر في مناطق متفرقة 33قصف صاروخي سعودي ب) -
 ( منازل في مناطق سكنية متفرقة بمديرية باقم.8( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر)38قصف صاروخي سعودي ب) -
( منازل ومزرعة في مناطق سكنية متفرقة بمديرية 3( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر)84قصف صاروخي سعودي ب)  -

 الظاىر.
 الى تضرر منزل في أطراف مديرية حيدان.  ( قذيفة مدفعية، أدت84قصف صاروخي سعودي ب) -
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( أطفال جراء غارتان جوية استيدفت األولى 3( مدنيين امرأة و)8( أطفال وجرح )8( مدنيين بينيم امرأة و)4قتل ) -
خيمتين لمبدو الرحل وأدت الى نفوق عدد من المواشي والغارة األخرى استيدفت سيارة المسعفين وأدت الى تدميرىا في 

 يرية حرف سفيان.منطقة العمشية بمد

 

 

( نساء وطفمين، جراء غارة جوية استيدفت منزل المواطن/ عمي وحيش عضابي وأدت الى 3نيم )( مدنيين بي6قتل ) -
 تدميره وتدمير سيارة ونفوق مواشي في قرية بني الخداريش عزلة بني حسن منطقة الجر في مديرية عبس. 

 
 
 

 غارتان جوية استيدفت مزرعة شرق مديرية حيس. -
 غارة جوية استيدفت ريف مديرية زبيد.  -

 

 

 قبنو.( غارات جوية استيدفت مزرعة في قرية الجبمين بمديرية م8) -

 

 

 غارة جوية استيدفت مديرية المصموب. -
 غارة جوية استيدفت مديرية الغيل.     -


