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 الرصد احلقىقي اليىمي

 النتهاكات السعىدية وحتالفها يف اليمن
محافظات 

 قصفت

    منازل الضحايا       
منشاة 

 سياحية 
قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مصانع  سيارات  مزارع طريق عام شاحنات

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

6 1 1 1 1 5 3 2 6 2 21 43 23  1366 

 
 .األحدم، يوم  3122/ 61/23: تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها.جهة االنتهاك
 الضحايا واألضرار  

 

 غارة جوية استيدفت مديرية شدا. -
 غارتان جوية استيدفت منطق الحجمة بمديرية رازح. -
 ( منازل4)تضرر تدمير منزل و ( قذيفة مدفعية، أدت إلى 34صاروخي سعودي ب)قصف  -

  .رازحفي مناطق سكنية متفرقة بمديرية ومزرعة 

 

 

 رض.( غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة بمديرية ح5) -
 ( غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة بمديرية ميدي.3) -
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مدفعي لمرتزقة العدوان، أدى الى تدمير منزل وتضرر ( مدنيين بينيم طفل جراء قصف 3جرح ) -
 ( سيارات في مناطق سكنية متفرقة بمديرية الحالي.5( منازل و)8)

( منازل بمديرية 3جرح مدني جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدوان السعودي أدى الى تضرر ) -
 الدرييمي.

 غارتان جوية شمال منطقة العيسي بمدينة الحديدة. -
 يدفت منطقة رأس عيسى بمديرية الصميف.غارة جوية است -
مزارع المواطنين في منطقة الجاح األسفل بمديرية قصف مدفعي لمرتزقة لعدوان السعودي عمى  -

 بيت الفقية.
مصنع نانا أدى الى اشتعال النيران فيو بمنطقة قصف مدفعي لمرتزقة لعدوان السعودي عمى  -

 مديرية الحالي. 61كيمو 
المنازل المجاورة لو أدى الى تدميره فندق االتحاد و قصف مدفعي لمرتزقة لعدوان السعودي عمى  -

 يوليو مديرية الحالي. 7( منازل بمنطقة 1) تضرر

 

 

 غارتان جوية استيدفت قاع الحقل بمديرية ضوران آنس. -

 

 

 ( غارات جوية استيدفت منطقة رحوب بمديرية برط العنان.3) -

 

 

قتل طفالن وجرح والدىم جراء غارتان جوية استيدفت شاحنتيم بالطريق العام أدى الى تدميرىا  -
 وتضرر الطريق العام في منطقة حرية الوىبية بمديرية السوادية.


