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 الرصد احلقىقي اليىمي

 النتهاكات السعىدية وحتالفها يف اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا       
محالت  حفار مياه

 تجارية 
قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع مقطورة  طريق عام سيارات

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

3  1 1 3 2 1 6 2 6 5 35 103 33 1343 

 
 .الخميسم، يوم  8112/ 11/ 92: تاريخ االنتهاك

 : صلى مدار أربعة وصشرون ساصة.زمن االنتهاك
 : مكان االنتهاك

 : السعودية وتحالفها.جهة االنتهاك
 الضحايا واألضرار  

 
 

 قتمت امرأة متأثرة بجراحيا جراء غارة جوية استيدفت منطقة شعبان في مديرية رازح. -
( غارات جوية استيدفت قاطره وسيارة أدت الى تدميرىما 3جراء ) –تبمغ من العمر عامين  –جرحت طفمو  -

 ( منازل مجاوره في منطقة نشور بمديرية الصفراء.8وتضرر )
( 7( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر )79( مدنيين بينيم طفمو جراء قصف مدفعي مكثف بأكثر من )3جرح ) -

 منازل في مناطق سكنية متفرقة بمديرية الظاىر.
 غرب مديرية حيدان. -ضرر الطريق العامتالى تدميرىا و أدت  -العامة استيدفت سيارة عمى الطريق غارة جوي -
( منازل ومحل تجاري في مناطق سكنية متفرقة 7أدت الى تدمير منزلين وتضرر ) –( غارات جوية 8) -

 بمديرية باقم.
( منازل ومزرعتين في مناطق 3( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير منزل وتضرر )68قصف مدفعي سعودي ب) 

سكنية متفرقة بمديرية باقم. 
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قتل مدني وجرح آخر جراء غارة جوية استيدفت سيارة أدى الى تدميرىا وتضرر الطريق العام في منطقة  -
 العصاوده بمديرة مستبا.

 ( غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض.6) -
 ( غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي.3) -

 

 

 جرح طفمو جراء غارة جوية استيدفت حفار مياه أدت الى تدميره في مديرية الضحي. -
( مزارع في مناطق سكنية متفرقة جنوب 6( منازل و)9( غارات جوية أدت الى تدمير منزلين وتضرر )21) -

 وغرب مدينة التحيتا.
 غارة جوية استيدفت ريف مديرية التحيتا. -
 . ( منازل في منطقة السويق جنوب مديرية التحيتا9العدوان السعودي، أدى تضرر )لمرتزقة قصف مدفعي  -


