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 الرصد احلقىقي اليىمي

 النتهاكات السعىدية وحتالفها يف اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا      
طريق 
 عام

محل 
 تجاري

دراجة  مستشفى 
 ناريو 

قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع 
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

2   1    22    2    1    16  4 3 11 52 11 105 1255 

 

 . الخميسم، يوم  8102/ 11/01تاريخ االنتهاك :  
 زمن االنتهاك : صلى مدار أربعة وصشرون ساصة.

مكان االنتهاك : 
 جهة االنتهاك : السعودية وتحالفها.

 الضحايا واألضرار  
 

( منازل  ومزرعة في 3قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر ) (79جرحت امرأة جراء قصف صاروخي سعودي ب) -
 مناطق سكنية متفرقة بمديرية رازح.

 ( غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية الظاهر.:) -
 ( غارات جوية استهدفت منطقة بني معاذ في مديرية سحار.3) -
 ( غارات جوية استهدفت منطقة مران في مديرية مران.3) -
 استهدفت منطقة الصوح في مديرية كتافغارتان جوية  -
 غارة جوية استهدفت مديرية شدا. -
في  ومزرعتين منازل( 7تدمير منزل وتضرر )الى ( قذيفة مدفعية، أدت 79قصف صاروخي سعودي ب) -

 .شدامناطق سكينة متفرقة بمديرية 
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الى تدمٌر دراجة نارٌة والطرٌق العام دفت الطرٌق العام أدت  ( مدنٌٌن جراء غارتان جوٌة استه3قتل ) -
 وتضرر محل تجاري فً منطقة السوٌق بمدٌرٌة التحٌتا.

جوية استهدفت  غارتانء سنوات جرا 01عام  وجرح الطفل/ إبراهيم كداف  77قتل المواطن/ أحمد طيب  -
 مزرعة لميمون في مديرية التحيتا.

جرحت الطفمة سوزان جراء استهدافها بقناصة مرتزقة العدوان اثناء جنيها لمفل في منطقة المغرس بمديرية  -
 التحيتا.

جوٌة استهدفت مستشفى الدرٌهمً ومستشفى األمومة والطفولة أدت الى تدمٌرها فً مدٌرٌة  غارات( 9) -
 الدرٌهمً.

 متفرقة فً مدٌرٌة التحٌتا. سكنٌة مناطقفً  ( أخرى9( منازل وتضرر )4أدت الى تدمٌر )( غارات جوٌة 9) -
( 07و)( محاًل تجاريًا 01)و( منزاًل 37وتضرر أكثر من )( محالت تجارية 9و)( منزاًل 03ر أكثر من )تدم -

استهدف العدوان لبارجات ( غارة جوية لطيران العدوان السعودي وقصف مكثف :8)جراء أكثر من مزرعة 
 في مديرية الدريهمي. أماكن سكنية متفرقة

 


