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 الرصد احلقىقي اليىمي

 النتهاكات السعىدية وحتالفها يف اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا       

مزرعة 
 نحل

قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع  خزان مياه مسجد سيارات شاحنات
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

3 1 1 1 1   1      6  6 6 7 22 103    17 1291 

 

 . األحدم، يوم  8102/ 7/01تاريخ االنتهاك :  
 زمن االنتهاك : صلى مدار أربعة وصشرون ساصة.

 مكان االنتهاك : 
 جهة االنتهاك : السعودية وتحالفها.

   الضحايا واألضرار
 

 جرح مهاجر افريقي واحتراق سيارة مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبو. -
 أدت الى تضرر مسجد وخزان مياه في منطقة آل عمي بمديرية رازح.غارة جوية  -
 ( أخرى ومزرعة في مناطق متفرقة في مديرية باقم.3( غارات جوية أدت الى تدمير منزل وتضرر )4)  -
 غارتان جوية استهدفت منطقة طخية مديرية مجز. -
 غارة جوية استدفت منطقة الحجمة في مديرية رازح. -
في  مزرعتينو ( أخرى 3تضرر )الى تدمير منزل و ( قذيفة مدفعية، أدت 44قصف صاروخي سعودي ب) -

 .رازحمناطق سكينة متفرقة بمديرية 
 ( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر منزل في مديرية شدا.92قصف صاروخي سعودي ب) -
متفرقة سكنية ( منازل في مناطق 3( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر )33قصف صاروخي سعودي ب) -

 منبو. بمديرية
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 ( مدنيين وجرح رابع جراء قصف مدفعي وصاروخي من بارجات العدوان عمى سوق مدينة الدريهمي.3قتل ) -

 ( مزارع في مناطق متفرقة غرب مديرية التحيتا.3( أخرى و)4( غارات جوية أدت الى تدمير منزل وتضرر )7) -

 لعسل التابعة لممدنيين في القرب من قرية الناشري بمديرية المراوعة.غارة جوية استهدفت مناحل ا -

( أخرى جراء قصف مدفعي وصاروخي بشكل مكثف من بارجات العدوان استهدف 2( منازل وتضرر )4تدمير) -
 مناطق متفرقة في مديرية الدريمي. 

 

 

 

( آخرين واحتراق شاحنو جراء غارة جوية استهدفت مقطع لألحجار في منطقة 4( مدنيين وجرح )3قتل ) -
 الجيرف بمديرية سنحان.


