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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 مطارات

5   1 1 1 11 2 23 111 121 1313 

 

 .الجمعةم، يوم  8118/ 2/11: تاريخ االنتهاك
 : صلى مدار أربعة وصشرون ساصة.زمن االنتهاك

  : مكان االنتهاك
 : السعودية وتحالفها.جهة االنتهاك

 الضحايا واألضرار  
 

( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر منزلين في منطقة 81قتمت امرأة جراء قصف صاروخي سعودي ب) -
 ن.طالن بمديرية حيدا

( 2( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير منزل وتضرر )28جرحت طفمة جراء قصف صاروخي سعودي ب) -
 في أماكن متفرقة بمديرية رازح.ومزرعة  أخرى 

 ( غارات جوية استيدفت أماكن متفرقة في مديرية الظاىر.7) -
 وية استيدفت أماكن متفرقة بمنطقة القد في مديرية رازح.( غارات ج4) -
 غارتان جوية استيدفت منطقة األزىور في مديرية رازح. -
( أخرى في أماكن 4( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير منزلين وتضرر )41قصف صاروخي سعودي ب) -

 متفرقة بمديرية منبو.
 ( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر منزل في منطقة مران بمديرية حيدان.16قصف صاروخي سعودي ب) -
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 في مديرية مستبأ.المخافي  غارتان جوية استيدفت منطقة -
 غارتان جوية استيدفت شعب أمدوش في منطقة بني حس بمديرية عبس. -
 ( غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض.2) -
 ( غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي.5) -

 

 

كيمو  أدت الى تدميره في منطقة منزلً جوية استيدفت  غارة ( أطفال جراء  2( مدنيين بينيم )4جرح ) -
 بمديرية الحالي. 16

( غارة ىستيرية لطيران العدوان 61( منزًل جراء أكثر من )12( مدنيين وتضرر أكثر من )5جرح ) -
بمديرية  16متفرقة بمنطقة كيمو  السعودي، وقصف مدفعية لمرتزقة العدوان السعودي استيدفت أماكن

 الحالي.
 بمديرية الحالي. 16( غارات استيدفت ثالجة المخالفي ومحيطيا جنوب كيمو 4) -

 

 

 معسكر جربان بمديرية سنحان.( غارات جوية استيدفت 4) -
 ( غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية ىمدان.11) -

 

 

 ( غارة جوية استيدفت قاعدة الديممي  الجوية في مديرية بني الحارث.81) -
 بني الحارث. ( غارات جوية استيدفت مطار صنعاء الدولي في مديرية2) -


