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 الرصد احلقىقي اليىمي

 النتهاكات السعىدية وحتالفها يف اليمن
محافظات 

 قصفت

    منازل الضحايا    
محالت  سيارات  مزارع

 تجارية 
قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى 

 مدفعية
 عدد االيام عدد الغارات

4 7 3 2  3 5 22 636 36 6358 

 
 .الجمعةم، يوم  3122/ 41/23: تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها.جهة االنتهاك
 الضحايا واألضرار  

 

( مزارع في مناطق سكنية 3( أخرى و)4( غارات جوية أدت الى تدمير منزلين وتضرر )7) -
 متفرقة بمديرية باقم.

 ( منازل5تدمير منزل وتضرر )( قذيفة مدفعية، أدت إلى 53قصف صاروخي سعودي ب) -
 . باقمفي مناطق سكنية متفرقة بمديرية  ومزرعة

في تدمير منزلين وتضرر منزل لى ( قذيفة مدفعية، أدت إ45قصف صاروخي سعودي ب) -
 . رازحمناطق سكنية متفرقة بمديرية 

( منازل في منطقة غافرة 3تضرر )( قذيفة مدفعية، أدت إلى 38قصف صاروخي سعودي ب) -
 بمديرية الظاهر.

 
 

 ( أطفال جراء انفجار قنبمة عنقودية في قرية يحيص بمديرية الجراحي.3)جرح  -
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 ( غارات جوية استهدفت منطقة الفازة بمديرية التحيتا.3) -
 غارتان جوية استهدفت منطقة الجبمية بمديرية التحيتا. -
 غارتان جوية استهدفت منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه. -
 في مناطق متفرقة بمديرية بيت الفقه. دت الى تضررهاأ ( مزارع3( غارات جوية استهدفت )5) -
 ( غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة بمديرية الدريهمي.3) -
 بمديرية الحالي. 66( غارات جوية استهدفت منطقة كيمو 3) -
 غارة جوية استهدفت شارع الخمسين بمديرية الحالي. -
 ة بيت الفقيه.غارة جوية بقنبمة عنقودية استهدفت عزلة المجاممة بمديري -
 غارتان جوية استهدفت منطقة رأس عيسى بمدرية الصميف. -
في ( سيارات في 3و) ( منازل7قصف مدفعي مكثف لمرتزقة العدوان السعودي أدى الى تضرر ) -

 .مناطق سكنية متفرقة بمديرية التحيتا

 

 

 غارة جوية استهدفت مديرية عبس. -

 

 

 سهام بمديرية الحيمة الخارجية.غارة جوية استهدفت وادي  -

 


