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 الرصد احلقىقي اليىمي

 النتهاكات السعىدية وحتالفها يف اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا      

طريق  موانئ مستشفيات مصانع 
 عام

قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

2  1     1  1  4   1 3 14 3 33 252 55 1324 

 

 .الجمعةم، يوم  8112/ 11/ 9: تاريخ االنتهاك
 : صلى مدار أربعة وصشرون ساصة.زمن االنتهاك

   : مكان االنتهاك
 : السعودية وتحالفها.جهة االنتهاك

 الضحايا واألضرار  
 
 

( 84( أخرى ومزرعتين جراء قصف مدفعي سعودي ب)5)، وتدمير منزلين وتضررقتمت امرأة وجرحت امرأتان -
 رازح.قذيفة مدفعية استيدفت مناطق سكنية متفرقة في مديرية 

 ( غارات جوية استيدفت مناطق سكنية متفرقة في مديرية الظاىر.3) -
في  ( مزارع4)( أخرى و7( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير منزلين وتضرر )68قصف صاروخي سعودي ب) -

 .باقممناطق سكنية متفرقة بمديرية 
ومزرعتين في  ( أخرى3( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير منزل وتضرر )53قصف صاروخي سعودي ب) -

 مناطق سكنية متفرقة بمديرية الظاىر.
( مزارع في 4( أخرى و)6( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير منزلين وتضرر )47قصف صاروخي سعودي ب) -

 مناطق سكنية متفرقة بمديرية منبو.
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( منازل جراء قصف عشوائي لقوى العدوان استيدف 9( آخرين بينيم طفل وتضرر )9وجرح )قتمت طفمو  -
 يوليو بمديرية الحالي.  7منطقة 

( منازل في 3( غارات جوية استيدفت مناطق سكنية أدت الى تضرر )5( آخرين جراء )3قتل مدني وجرح ) -
 منطقة الجبمية بمديرية التحيتا.

وشارع   -أدت الى تضرره  –مايو التخصصي  22رب من مستشفى ( غارة جوية استيدفت بالق34) -
 ( طرق عامو في مديرية الحالي.4الخمسين محيطو وتضرر )

( غارات جوية، وقصف مدفعي لقوى العدوان السعودي استيدف مصنع يماني وأدت إلى تدميره بالكامل 7) -
 بمديرية الحالي.

 ة الحالي. غارة جوية استيدفت شمال ميناء الحديدة في مديري -

 


