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 الرصد احلقىقي اليىمي

 النتهاكات السعىدية وحتالفها يف اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا      
هنجر 
  تجاري

مضخة 
 مياه

شبكة  
 كهرباء

طريق 
 عام

قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع
 مدفعية

عدد 
 الغارات

 عدد االيام

2  1    1  1  3 11 2 11 5 16 184 44 1325 

 

 .السبتم، يوم  8112/ 11/ 01: تاريخ االنتهاك
 : صلى مدار أربعة وصشرون ساصة.زمن االنتهاك

 : مكان االنتهاك
 : السعودية وتحالفها.هة االنتهاكج

 الضحايا واألضرار  
 

 ( أخرى في منطقة آل عمي بمديرية رازح.3( غارات جوية أدت الى تدمير منزل وتضرر )4) -
 ( غارات  جوية استيدفت مديرية الظاىر.3) -
 في مديرية رازح. غارتان جوية استيدفت مديرية األزىور -
( مزارع في مناطق سكنية 5( أخرى و)9( منازل وتضرر )4( صاروخي وقذيفة مدفعية، أدت الى تدمير)484) -

 متفرقة بمديرية رازح.

 

 

( سنوات جراء غارتين جوية 41( آخرين احدىما طفل  يبمغ من العمر )2( مدنيان وجرح )2قتل مدنيان ) -
لشمسية وتضرر مضخة المياه فييا، في منطقة الجروبو استيدفت مزرعة، وأدت الى تدمير الواح الطاقة ا

 بمديرية بيت الفقيو.
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( منازل جراء القصف المدفعي المكثف لقوى العدوان السعودي عمى مناطق 5( مدنيين وتضرر )7جرح ) -
 سكنية متفرقة بمديرية الحالي.

 بمديرية الحالي. 46جرح مصور قناة الساحات الفضائية برصاص قوى العدوان السعودي في منطقة كيمو  -
 غارة جوية استيدفت ىنجرًا ألحد التجار جوار مركز مكافحة المالريا بمديرية الحالي. -
 ( مزارع  والطريق  العام في مناطق متفرقة في مديرية الحالي.5( غارة جوية أدت الى تضرر )47) -
الرابط بين مديريتي   -أدت الى تدميرىا  –( غارة جوية استيدفت أماكن متفرقة من الطريق العام 44) -

 الحسينية وزبيد بمديرية زبيد.
الرابط بين مديريتي التحيتا وزبيد  -أدت الى تدميرىا  –عشرات القذائف المدفعية تستيدف الطريق العام  -

 بمديرية التحيتا.
 غارتان جوية استيدفت منطقة الجبمية بمديرية التحيتا. -
 غارتان جوية استيدفت منطقة الفازة في مديرية الحالي.  -

 


