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 الرصد احلقىقي اليىمي

 النتهاكات السعىدية وحتالفها يف اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا           

طريق  شاحنات
 عام

محطة  مزارع سيارات
 وقود

محالت 
 تجارية

مزرعة 
 مواشي

منشأة 
 حكومية

قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع مصانع
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

3   3 3 41 41 4 41 4 4 3 4 14 12 42 11 442 441 4133 

 

 . األربعاءم، يوم  8102/ 21/9تاريخ االنتهاك :  
 زمن االنتهاك : صلى مدار أربعة وصشرون ساصة.

  مكان االنتهاك :
 وتحالفها.جهة االنتهاك : السعودية 

 الضحايا واألضرار  
 

جراء غارة جوٌة استهدفت منزالً أدت الى تدمٌره فً منطقة غافرة بمدٌرٌة  قتلت طفله وجرح طفله أخرى -

 الظاهر.
( أخرى ومزرعتٌن فً مناطق متفرقة فً مدٌرٌة 5( منازل وتضرر )4( غارات جوٌة أدت الى تدمٌر )9)  -

 باقم.
 ( غارات جوٌة استهدفت منطقة آل سالم فً مدٌرٌة كتاف.4) -
 لمالحٌط فً مدٌرٌة الظاهر.( غارات جوٌة استهدفت منطقة ا6) -
وأدت الى تدمٌر  ،قمح( كٌس 99) محملة ب فً الطرٌق العام ( سٌارات3( غارات جوٌة استهدفت )5) -

 السٌارات وإتالف القمح وتضرر الطرٌق العام فً مدٌرٌة شدا.
 غارة جوٌة استهدفت سٌارة تحمل مواد غذائٌة فً منطقة غافرة بمدٌرٌة الظاهر. -
( أخرى فً مناطق متفرقة 4( قذٌفة مدفعٌة، أدت الى تدمٌر منزلٌن وتضرر )45سعودي ب)قصف صاروخً  -

 فً مدٌرٌة باقم.
( قذٌفة مدفعٌة، أدت الى تضرر منزل ومزرعة فً مناطق متفرقة فً مدٌرٌة 33قصف صاروخً سعودي ب) -

 رازح.
 فرقة فً مدٌرٌة منبه.( قذٌفة مدفعٌة، أدت الى تضرر منزلٌن فً مناطق مت33قصف صاروخً سعودي ب) -

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


 م8152/ 51/ 9 الرصد احلقىقي ليىم 

 
:  00967 01  333214   -   info@lcrdye.orgmail: -E  - www.lcrdye.org:  

 

 املركز القانىني للحقىق والتنمية

8 
 

 

 

موقف ( غارات جوية استيدفت 7( أطفال جراء ) 5( أخرين بينيم ) 57وجرح )امرأة ( مدنيًا بينيم 55قتل ) -
( محالت 4( سيارات وشاحنتين و)4وأدت الى تدمير ) ومنطقة الكشوبع فرزة صنعاء ودوار السفينة وما جوارىا

 بمديرية الحالي. 56( سيارات وشاحنو في منطقة كيمو 3محمين تجاريين و)وتضرر تجارية 
ممصنع التي أدت الى تدمير جراء غارة جوية استيدفت البوابة الشمالية ل حارس مصنع القائد لممشروباتقتل  -

 بمديرية الحالي. 56المصنع في منطقة كيمو البوابة وتضرر 
( غارات جوية استيدفت منازل 3( أخرين جراء )3وات _  وجرح )( سن4عمره )–قتل مدنيان أحدىم طفل  -

أخرى ونفوق مواشي في منطقة المغرس منازل ( 5( منازل وسيارتين وتضرر)3المدنيين أدت الى تدمير )
  بمديرية التحيتا.

( محالت 8و) ( منازل3ومزارع المدنيين مما أدت الى تدمير )منازل وسيارات ( غارة جوية استيدفت 68) -
 56منطقة كيمو  ( طرق عامة3( مزارع  وتضرر )7و) ومصنعين  منازل (3وتضرر) وسيارتين  و  تجارية

 بمديرية الحالي.
في مديرية  56غارة جوية استيدفت قسم شرطة الجميشو أدت الى تدميره بالقرب من نقطة مدخل كيمو  -

 الحالي.
 ي الطريق العام بمدينة الحديدة.غارة جوية استيدفت شاحنة محممة بالبطاط أدت الى تدميرىا ف -
 الحسينية بمديرية بيت الفقيو.ب الجروبو جوية استيدفت منزاًل أدت الى تدميره في منطقةغارتان  -
 جوية استدفت منطقة الجبانة في مديرية الحالي. غارتان -

 

 

سيارة وتدمير  االى تدميرىمحطة وقود أدت جوية استدفت  غارة( آخرين جراء 4( مدنيان وجرح )2قتل ) -
 منطقة مالحة في مديرية المصموب.محمين تجاريين وتضرر منزلين مجاورين و 


