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 الرصد احلقىقي اليىمي

 النتهاكات السعىدية وحتالفها يف اليمن

 محافظات قصفت

    منازل الضحايا  

 عدد االيام عدد الغارات قذيفة مدفعية متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع

2 5 1 1 11 44 242 15 1332 

 

 .األحدم، يوم  8112/ 11/ 81: تاريخ االنتهاك
 : صلى مدار أربعة وصشرون ساصة.زمن االنتهاك

 : مكان االنتهاك
 : السعودية وتحالفها.جهة االنتهاك

 الضحايا واألضرار  
 

 ( غارات جوية استهدفت مزرعتين في منطقة الفازة والجبمية بمديرية التحيتا.3) -
 .09غارة جوية استهدفت بالقرب من مدينة الشباب في شارع ال -
 بمديرية الحالي. 61غارتان جوية استهدفت منطقة كيمو  -
 ة استهدفت غرب مديرية التحيتا. غارتان جوي -
 ( منزاًل جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدوان عمى منطقة الزعفران بمديرية الدريهمي.61تدمير منزلين وتضرر ) -

 
 

( 4( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير منزل وتضرر )14قصف مدفعي سعودي ب)قتل طفل وجرح آخر جراء  -
 أخرى في منطقة غافرة بمديرية الظاهر.

 ( غارات جوية استهدفت أماكن متفرقة بمنطقة عالف بمديرية سحار.1) -
 ( غارات جوية استهدفت منطقة آل عمي بمديرية رازح .3) -
 ازح.غارتان جوية استدفت منطقة األزهور بمديرية ر  -
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 غارة جوية استهدفت منطقة القد بمديرية رازح. -
 مزرعتين( أخرى و 3وتضرر ) منزلين( قذيفة مدفعية وصاروخية، أدت الى تدمير 13قصف مدفعي سعودي ب) -

 .حيدانفي مناطق سكنية متفرقة بمديرية 
 رى ( أخ4( منازل وتضرر )3( قذيفة مدفعية وصاروخية، أدت الى تدمير )41قصف مدفعي سعودي ب) -

 مناطق سكنية متفرقة بمديرية رازح.ومزرعة في 
في مناطق  ( أخرى7منزل وتضرر )( قذيفة مدفعية وصاروخية، أدت الى تدمير 16قصف مدفعي سعودي ب) -

 .شداسكنية متفرقة بمديرية 
( أخرى في 1وتضرر ) منزلين( قذيفة مدفعية وصاروخية، أدت الى تدمير 10قصف مدفعي سعودي ب) -

 .منبهمناطق سكنية متفرقة بمديرية 

 


