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 الرصد احلقىقي اليىمي

 النتهاكات السعىدية وحتالفها يف اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا     
شبكة  مصانع 

 اتصاالت
قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع سيارات

 مدفعية
عدد 
 الغارات

 االيامعدد 

4 1 1 3 11 4 22 13 22 134 21 1344 

 
 .الجمعةم، يوم  8112/ 11/ 03: تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها.جهة االنتهاك
 الضحايا واألضرار

 

 بمديرية مجز. ةغارة جوية استيدفت منطقة الجعمم -
 مديرية منبو.( قذيفة مدفعية، أدت الى نفوق عدد من المواشي في 82قصف مدفعي سعودي ب) -
( أخرى ومزرعة في مناطق 6( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير منزل وتضرر)54قصف مدفعي سعودي ب) -

 سكنية متفرقة في مديرية رازح.
( مزارع في 3( أخرى و)5( قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير منزلين وتضرر )66قصف مدفعي سعودي ب) -

 مناطق سكنية متفرقة بمديرية باقم.
-  

 
 

 ( غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي.5) -
 غارتان جوية استيدفت مناطق  متفرقة في مديرية حرض. -
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( نساء جراء غارة جوية استيدفت حي 4( أطفال و)2( آخرين بينيم )66( مدنيين أحدىم طفل وجرح )8قتل ) -
 بمديرية الحوك. -( سيارات3( منازل وتضرر منزلين و)5غميل السكني، أدت الى تدمير)

( منازل في 5تدمير ) ( آخرين بينيم امرأتان وطفل جراء غارتان بطائرة بال طيار أدت الى4قتل مدني وجرح ) -
 السكيني بمديرية الحالي. 85حي 

 قتل طفل جراء استيدافو بطمق ناري من قبل مرتزقة العدوان السعودي في منطقة السويق بمديرية التحيتا. -
جرح أحد عمال مصنع نانا لآليسكريم جراء استيدفو من قبل مرتزقة العدوان السعودي بالقذائف المدفعية أدت  -

 بمديرية الحالي. 66منطقة كيمو  الى تدميره في
 ( غارات جوية استيدفت أماكن متفرقة بمنطقة الجبيمة مديرية التحيتا.9) -
أدى   - لمرتزقة العدوان السعودي عمى قرية الزعفرانقصف مدفعي بالقذائف المدفعية وبصواريخ الكاتيوشا  -

 رية الحالي. مدي 66بمنطقة كيمو  –( مزارع 3(أخرى و)9الى تدمير منزلين وتضرر )
 ( مزارع  جنوب مديرية التحيتا.5( منازل و)4قصف مدفعي لمرتزقة العدوان أدى إلى تضرر ) -

 
 
 

 غارتان جوية استيدفت شبكة االتصاالت أدت الى تدميرىا في منطقة حوران في مديرية قانية. -


