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 الرصد احلقىقي اليىمي

 النتهاكات السعىدية وحتالفها يف اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا     
منشاة 
 سياحية

مزرعة 
 مواشي

محالت  سيارات مزارع
 تجارية

قذيفة  متضرره مدمره جرحى قتلى
 مدفعية

عدد 
 الغارات

 عدد االيام

4 1 2 2 4 3 2 1 6 33 44 15 1354 

 
 .السبتم، يوم  3122/ 51/23: تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها.جهة االنتهاك
 الضحايا واألضرار  

 

( قذيفة مدفعية، أدت إلى تدمير منزل 55جرح مواطن جراء قصف صاروخي سعودي ب) -
سكنية متفرقة بمديرية في مناطق -ونفوق عدد من المواشيومزرعتين ( منازل 5)وتضرر 

 رازح.
( منازل، في مناطق سكنية 3( غارات جوية أدت الى تدمير منزلين ومحل تجاري وتضرر )3) -

 متفرقة بمديرية باقم.
 غارتان جوية استهدفت منطقة قهرة النص في مديرية سحار. -
 غارة جوية استهدفت مديرية شدا. -
 غارة جوية استهدفت منطقة آل عمي بمديرية رازح. -
 ( منازل في أطراف مديرية باقم.6( منازل وتضرر )3دمير )قصف بطيران األباتشي أدى الى ت -
في مناطق سكنية  ( منازل3)تضرر ( قذيفة مدفعية، أدت إلى 33قصف صاروخي سعودي ب)  -

  منبه.متفرقة بمديرية 
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 قتل مدني جراء انفجار قنبمة عنقودية من مخمفات العدوان بجوار منزله في مديرية التحيتا. -
 غارة جوية استهدفت منطقة الفازة بمديرية التحيتا. -
 القى طيران العدوان السعودي قنبمة ضوئية غرب مديرية الحسينية. -
( منزاًل  66تضرر )فندق االتحاد تدمير قصف مدفعي مكثف لمرتزقة العدوان السعودي، أدى إلى  -

 وقرية الزعفران بمديرية الحالي. 66يوليو كيمو7( سيارات في منطقتي 4و)
 قصف مدفعي لمرتزقة لعدوان السعودي عمى شارع الخمسين ومدينة الشعب بمدينة الحديدة. -

 

 

( غارات جوية استهدفت 5قتمت الطفمة سمية صالح مهدي ونفوق عدد من المواشي جراء ) -
 ي كالبة في مديرية وادي الطعام.واد
 
 

 مزرعة أحد المدنيين في مديرية الخبت.غارة جوية استهدفت  -

 


