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 الرصد احلقىقي اليىمي

 النتهاكات السعىدية وحتالفها يف اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا     
مزرعة  سيارات

 مواشي
قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مصانع  مزارع  

 مدفعية
عدد 
 الغارات

 عدد االيام

3 4   1   5 1 16 11 11 33 345 32 1333 

 

 .األربعاءم، يوم  8112/ 7/11: تاريخ االنتهاك
 : صلى مدار أربعة وصشرون ساصة.زمن االنتهاك

   : مكان االنتهاك
 : السعودية وتحالفها.جهة االنتهاك

 الضحايا واألضرار  
 

 قنبمة عنقودية من مخمفات العدوان السعودي في منطقة ابن ىويدي بمديرية كتاف. جرح طفل جراء انفجار -
 بمديرية رازح. ( غارات جوية استيدفت منطقة األزىور3) -
ى في مناطق سكنية أخر  (4منزلين وتضرر )( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير 68قصف صاروخي سعودي ب) -

 .متفرقة بمديرية منبو
( مزارع 4( أخرى و)5( منازل وتضرر )3( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير )74) بقصف صاروخي سعودي  -

 .باقمفي مناطق سكنية متفرقة بمديرية 
في مناطق  ومزرعة( أخرى 3وتضرر )منزل ( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير 48خي سعودي ب)قصف صارو  -

 سكنية متفرقة بمديرية رازح.
( أخرى في مناطق سكنية 7وتضرر )تدمير منزلين ( قذيفة مدفعية، أدت الى 55قصف صاروخي سعودي ب) -

 .الظاىرمتفرقة بمديرية 
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ال وامرأتان وجرح طفل وامرأة جراء غارتين جوية استيدفت منزاًل أدت الى ( أطف5بينيم )( مدنيين 8قتل ) -
  تدميره في منطقة رام بمديرية مستبا. 

 

 

 

( أطفال وامرأتان وجرح امرأة وطفل جراء غارتين جوية استيدفت منزل المواطن/ 3( مدنيين  بينيم )6قتل ) -
 عبد اهلل عبدل وأدت إلى تدميره.

( آخرين جراء قصف مدفعي عشوائي عمى منازل المدنيين، أدى ذلك إلى 11( وجرح )1قتل مدني ) -
 سكنية متفرقة بمديرية الحالي. في مناطق( سيارات 4و)( منزاًل 11تضرر)

جرحت أم  وطفميا البالغ من العمر سنتين جراء قذيفة مدفعية استيدفت منزليم وأدت الى تضرره ونفوق عدد  -
 من المواشي في منطقة المدمن بمديرية التحيتا.

ي فالعدوان لممصنع أدت الى تدميره  ( آخرين جراء قصف مرتزقة1قتل أحد عمال مصنع يماني وجرح ) -
 مديرية الحالي.

 ( غارة جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية الحالي.13) -

 


