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 وحتالفها يف اليمنالنتهاكات وجرائم السعودية 
 الخميسم، يوم 2/11/2112:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
 

  الضحايا واألضرار 
 (قذيفة مدفعية11+ةغار11حمافظة صعدة :) 

 ( قذيفة استهدفت11( مدنيين جراء قصف صاروخي سعودي ب)3قتل )  منازل المدنيين
 في مديرية منبه . منطقة آل الشيخفي  ( منزل11أدى الى تدمير منزل وتضرر )

  نطقة في م ( منزل11منزل احد المدنيين أدى الى تدميره وتضرر ) جوية استهدفت تانغار
 عسالن في مديرية باقم .

 (1غارات جوي ). ة استهدفت منطقة الفرع في مديرية كتاف 

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

 (قذيفة استهدفت منازل المدنيين أدى الى تدمير منزالن 22قصف صاروخي سعودي ب )
 ( منزل في منطقة الغور في مديرية غمر .12وتضرر )

محافظات 
 قصفت

    منازل   الضحايا
قذيفة  تضرر تدمير طريق سيارة جرحى قتلى

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

6 3 01 3 2 5 94 50 94 452 
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 ( اتغار1حمافظة حجة :) 

 (1 غارات جوية استهدفت )حرضفي مديرية  منطقة المزرق . 

 ( ةغار22:)  صنعاءحمافظة 

 (11. غارة جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية نهم ) 

 (3) في مديرية نهم . العقرانغارات جوية استهدفت منطقة 

 (3 غارات )في مديرية نهم . الحولاستهدفت منطقة  جوية 

  القرن في مديرية نهم .غارتان جوية استهدفت منطقة 

 ( اتغار1حمافظة مارب :) 

 في في وادي عطرة في الطريق العام سنتافي سيارة استهدفت لطائرة بدون طيار جوية  غارة
 . ماربمديرية 

 (1. غارات جوية استهدفت منطقة الربيعة في مديرية صرواح ) 

 ( غارةحمافظة اجلوف:)

 ( اصابتهم خطيرة2( أطفال بينهم )11إصابة )  جراء غارة جوية استهدفت منزل احد
 ( منزل في منطقة مالحا في مديرية المصلوب .12المدنيين أدى الى تدميره وتضرر )

 غارات (4حمافظة تعز :) 

 (1. غارات جوية استهدفت سيارتان في الطريق العام في مفرق المخاء في مديرية موزع ) 
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