
 

:  00967 01  333214   -   info@lcrdye.orgmail: -E  - www.lcrdye.org:  

 املركز القانىني للحقىق والتنمية
Republic of Yemen 

 
 

 
 الرصد احلقىقي اليىمي

 النتهاكات السعىدية وحتالفها يف اليمن
محافظات 

 قصفت

    منازل الضحايا     
محطة 

 وقود
محالت  خزان مياه 

 تجاريو
قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع

 مدفعية
عدد 
 الغارات

 عدد االيام

3  1  1  4 8  11 8 7 43 011 15 1339 

 

 .األحدم، يوم  8118/ 11/ 52: تاريخ االنتهاك
 : صلى مدار أربعة وصشرون ساصة.زمن االنتهاك

 مكان االنتهاك
 : السعودية وتحالفها.جهة االنتهاك

 الضحايا واألضرار  
 (  غارتانمحافظة حجه: ) 

 ( آخرين جراء غارة جوية استيدفت منزل أدت الى تدميره في منطقة 3( مدنيين وجرح )6قتل )
 اليمنة في مديرية حرض.

 ( آخرين جراء غارة جوية استيدفت محطة المواطن عبده الخميسي 5( مدنيين وجرح )4قتل )
 .مستباءلموقود في مدخل سوق الييجة بمديرية 

 ( :012 غارة +محافظة صعدة   )قذيفة مدفعية 
 ( محالت تجارية في منطقة آل عمي بمديرية رازح.4غارة جوية أدت الى تضرر ) 
 (قذيفة مدفعية، أدى الى تدمير خزان في مياه في منطقة بطالن 84قصف صاروخي سعودي ب )

 بمديرية حيدان.
 (قذيفة مدفعية، أدت إلى تدمير 47قصف صاروخي سعودي ب )( أخرى8وتضرر ) منزل 

 .رازحفي مناطق سكنية متفرقة بمديرية  مزرعتينو 
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 (قذيفة مدفعية، أدت الى 59قصف صاروخي سعودي ب ) أخرى( 6) وتضرر منزلينتدمير 
 في مناطق سكنية متفرقة بمديرية باقم. ( مزارع4و)

 (قذيفة مدفعية، أدت إلى 48قصف صاروخي سعودي ب )( منازل5تضرر )  في مناطق سكنية
 .منبومتفرقة بمديرية 

 (قذيفة مدفعية، أدت إلى 38قصف صاروخي سعودي ب )( منازل4تضرر )  في مناطق سكنية
 .الظاىرمتفرقة بمديرية 

 (   غارة 10محافظة الحديدة: ) 

 (4.غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية الجراحي ) 
 (5.غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية التحيتا ) 
 .غارتان جوية استيدفت مزرعة مواطن في مديرية الدرييمي 
  يوليو بمديرية الحالي. 7غارة جوية استيدفت بالقرب من فندق الواحة في منطقة 
 ( منزاًل 13( منازل وتضرر )3أدت الى تدمير) قصف بعشرات القذائف المدفعية لمرتزقة العدوان

 في مناطق متفرقة في مدينة الدرييمي.
  ( منازل في شارع الخمسين بمديرية الحالي.7لمرتزقة العدوان، أدت الى تضرر )قصف مدفعي 

 


