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 الرصد احلقىقي اليىمي

 النتهاكات السعىدية وحتالفها يف اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا      

معهد  طريق عام
 مهني

مجمع 
 حكومي

قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع سيارات
 مدفعية

عدد 
 الغارات

 عدد االيام

5 1 1 1 1 11 1  9 11 161 17 1116 

 
 .األحدم، يوم  3122/ 23/ 2: تاريخ االنتهاك

 : صلى مدار أربعة وصشرون ساصةزمن االنتهاك
 : مكان االنتهاك

 : السعودية وتحالفها.جهة االنتهاك
 الضحايا واألضرار  

 

( مدنيين جراء استهداف طيران اآلباتشي لسيارتهم عمى الطريق العام أدت الى تدميرها في منطقة 3قتل ) -
 قماعل في مديرية باقم.

 ( أخرى في منطقة القد بمديرية رازح.6( غارات جوية أدت الى تدمير منزلين وتضرر )4) -
( 5( منازل و)9وتضرر ) ( منازل3)( قذيفة مدفعية، أدى الى تدمير 83مكثف ب)قصف مدفعي سعودي  -

 مزارع في مناطق سكنية متفرقة بمديرية باقم.
 ( مزارع3( منازل و)8منزلين وتضرر )( قذيفة مدفعية، أدى الى تدمير 79قصف مدفعي سعودي مكثف ب)  -

 .رازحفي مناطق سكنية متفرقة بمديرية 
 
 

 ( منزاًل في مناطق سكنية متفرقة في مدينة الدريهمي.00( غارات جوية أدت الى تدمير منزلين وتضرر )01) -
 ( مزارع في مناطق متفرقة في مديرية الديهمي.3( غارات جوية استهدفت مزارع المدنيين أدت الى تضرر )8) -
 منطقة القرار بمديرية باجل.غارة جوية استهدفت المعهد المهني أدت الى تدميره في  -
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 شمال مديرية السخنة.( منازل 3غارتان جوية أدت إلى تضرر ) -
 بمديرية الحالي. 91( غارات جوية استهدفت مدينة الشباب في شارع ال3) -
 ( منازل ومزرعتين جنوب وغرب مديرية التحيتا.4قصف مدفعي لمرتزقة العدوان أدى إلى تضرر ) -

 

 

 غارتان جوية استهدفت مجمع المنصاف الحكومي أدت الى تضرره في مديرية المطمة. -
 غارتان جوية استهدفت منطقة المهاشمة في مديرية خب والشعف. -

 

 

 ( غارة جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية نهم.04) -

 

 

   مناطق متفرقة في مديرية ناطع.( غارات جوية استهدفت 3) -


