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 الرصد احلقىقي اليىمي

 النتهاكات السعىدية وحتالفها يف اليمن
محافظات 

 قصفت

    منازل الضحايا    
قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مستشفى مزارع   جسور

 مدفعية
 عدد االيام عدد الغارات

3 1    3     1 9 6 8 36 131 11 1331 

 

 .الجمعةم، يوم  8117/ 11/ 61: تاريخ االنتهاك
 : صلى مدار أربعة وصشرون ساصة.زمن االنتهاك

 : مكان االنتهاك
 : السعودية وتحالفها.جهة االنتهاك

 الضحايا واألضرار  
 

( غارات جوية أدت الى تدمير منزل وتضرر آخر ومزرعة في مناطق سكنية متفرقة بمديرية 3) -
 باقم.

( 33ب) سعودي قصف مدفعي( أخرى ونفوق عدد من المواشي جراء 3تدمير منزلين وتضرر )  -
 قذيفة مدفعية استهدفت منطقة طالن بمديرية حيدان.

( أخرى في 4( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير منزل وتضرر )34قصف مدفعي سعودي ب) -
 مناطق سكنية متفرقة بمديرية الظاهر.

( منازل  ومزرعتين في 3ذيفة مدفعية، أدت الى تضرر )( ق48قصف مدفعي سعودي ب)  -
 مناطق سكنية متفرقة بمديرية رازح.

 
 

   ( غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض.3) -
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( غارات جوية استهدفت قرية سكنية أدت الى تدمير 3( أخرين جراء )3( مدنيين وجرح )5قتل ) -
 عمى الرابط بين مديريتي زبيد والتحيتا. –( أخرى ونفوق عدد من المواشي 4( منازل وتضرر )3)

( أخريات جراء غارة جوية استهدفت منزل المواطن ماجد الواحدي، 3( نساء وجرح )3قتمت ) -
 ى تدميره في منطقة الطبية بمديرية الحالي.وأدت ال

 غارتان جوية استهدفت بالقرب من دوار  التسعين في مديرية الحالي. -
 غارة جوية استهدفت بالقرب من األحياء المجاورة لشارع الخمسين بمديرية الحالي. -
استهدف جسر عرفان وأدت الى تضرره في منطقة  السعودي قصف مدفعي لمرتزقة العدوان -

 حجر مديرية حيس.الم
الى تضرر مستشفى الكويت  أدىعمى مناطق سكنية ، قصف مدفعي لمرتزقة العدوان السعودي  -

 يوليو بمديرية الحالي.  6( منازل في منطقة 6و )
( منازل 4دفعي لمرتزقة العدوان السعودي  استهدف منازل المدنيين، أدت الى تضرر )قصف م -

 في منطقة الكوعي بمديرية الدريهمي. 
( منازل في مناطق سكنية متفرقة شمال وشرق 8قصف مدفعي لمرتزقة العدوان، أدى الى تضرر ) -

 مديرية التحيتا.
 


