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 الرصد احلقوقي اليومي 

 
 
 
 
 

 النتهاكات وجرائم السعودية وحتالفها يف اليمن
 االربعاءم، يوم 1/11/7112:  تاريخ االنتهاك

 : على مدار أربعة وعشرون ساعة. زمن االنتهاك
 (،شبوة ،مارب ،صنعاء حجة، صعدة( محافظات:  مكان االنتهاك

 : السعودية وتحالفها. االنتهاكجهة 
 

  الضحايا واألضرار 
 (قذيفة مدفعية24+ةغار42حمافظة صعدة :) 

 ( اخرين جراء غارة جوية استهدفت 92( مدني وجرح )92قتل ) لوكندة ادى الى تدميرها
 عالفمنطقة ( محل تجاري في سوق الليل في 92( محالت تجارية وتضرر )7وتدمير )

 . سحارفي مديرية 

محافظات 
 قصفت

    منازل        الضحايا
مولد  منتزه مزارع جرحى قتلى

كهربا
 ء

مضخة 
 مياه

مخزن  سيارة
 اغذية

قذيفة  تضرر تدمير طريق
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

5 13 13 3 3 3 3 3 3 3 1 13 55 55 953 

  
 محالت
 تجارية

 سوق

13 3 
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 (قذيفة استهدفت منازل المدنيين أدى 92اصابة مدني جراء قصف صاروخي سعودي ب )
 ( منزل في مديرية رازح .16وتضرر ) النالى تدمير منز 

 (6. غارات جوية استهدفت منطقة الفرع في مديرية كتاف ) 

 (2. غارات جوية شديدة االنفجار استهدفت منطقة كهالن في مديرية صعدة ) 

 (6 غارات جوية ). استهدفت منطقة البقع في مديرية كتاف 

 (3. غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية باقم ) 

  ادى الى تدميرها وتدمير تابع للمواطن حمزة الظفاري ثالجة مركزية غارة جوية استهدفت
 . صعدةفي مديرية  في باب نجرانمخزن غذاء ومولد كهرباء 

 (قذيفة 92قصف صاروخي سعودي ب )منازل المدنيين أدى الى تدمير منزل  استهدفت
 في مديرية منبهفي مناطق متفرقة  ( منزل11وتضرر )

 سيارتهم في الطريق العام جوية استهدفت  غارتانجراء ( اخرين 9وجرح )( مدنيين 9)قتل
 . الظاهرفي مديرية  غافرةفي منطقة 

 ( اتغار9حمافظة حجة :) 

 (2غارات جوية استهدفت مناطق متف ). رقة في مديرية ميدي 

 (1. غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض ) 

 ( ةغار14:)  صنعاءحمافظة 

 (1. غارات جوية تحمل قنابل ضوئية استهدفت منطقة يام في مديرية نهم ) 

 (3. غارات جوية تحمل قنابل ضوئية استهدفت منطقة القتب في مديرية نهم ) 

 (3 غارات جوية استهدفت ) مزارع المدنيين ادى الى تدمير مزرعتان وتدمير مضخة مياه
 في منطقة المعمل في مديرية نهم .
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 . غارة جوية استهدفت منطقة العظيمة في مديرية نهم 

 ( اتغار4حمافظة شبوة :) 

 (3غارات )  في مديرية عسيالن . منطقة حيد بن عقيلجوية استهدفت 

  في مديرية عسيالن . جندلةغارتان جوية استهدفت منطقة 

 ( اتغار2حمافظة مارب :) 

 (1غارات )  صرواحفي مديرية سيارة في الطريق العام جوية استهدفت . 
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