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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 النتهاكاث وجزائن السعىديت وحتالفها يف اليون
 االثنينم، يوم 02/11/0212:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
 

  الضحايا واألضرار 
 (قذيفت هدفعيت 75+  اثغار6حمافظت صعدة :) 

 ( مدنيين بينيم امرأة جراء غارة جوية استيدفت سيارة احد المدنيين في الطريق العام 3قتل )
 في منطقة آل مقنع في مديرية باقم .

 (3. غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية الظاىر ) 

 في مديرية كتاف . المميلجوية استيدفت منطقة  غارتان 

 (قذيفة استيدفت 33قصف صاروخي سعودي ب ) ( 3)منازل المدنيين ادى الى تدمير
 . رازحفي مديرية  في مناطق متفرقةوتضرر جامع ومزرعتان ( منزل 26وتضرر ) منازل

 (قذيفة استيدفت 25قصف صاروخي سعودي ب )رغمفي مديرية  منطقة الغو . 

محافظا
ت 

 قصفت

    منازل        الضحايا
ناقلة  مدرسة جرحى قتلى

 غذاء
مضخة  مزارع

 مياه
قذيفة  تضرر تدمير طريق سيارة جامع

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

7 77 6 7 7 7 2 7 5 6 4 47 75 57 977 
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 (قذيفة استيدفت 23قصف صاروخي سعودي ب )مزرعة المدنيين ادى الى تدمير  مزارع
 . منبوفي مديرية  في مناطق متفرقة( مزارع وتدمير مضختي مياه 4)وتضرر 

 (ةغار02حمافظت صنعاء :) 

 (23. غارة جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية نيم ) 

  الطيال .غارتان جوية استيدفت مديرية خوالن 

 ( منزل مجاور في 15غارة جوية استيدفت منزل احد المدنيين ادى الى تدميره وتضرر )
 منطقة رمادة في مديرية نيم .

 غاراث(2حمافظت تعز :) 

  موزعفي مديرية  اليامميمنطقة في  سيارة في الطريق العامغارتان جوية استيدفت . 

  ذوبابفي مديرية  العمريجوية استيدفت منطقة  ةغار. 

 (ةغار15حمافظت حجت :) 

 (8. غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي ) 

 (7. غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض ) 

 (اثغار6حمافظت احلديدة:) 

 ( اخرين جراء 3( مدنيين وجرح )9قتل ) ناقمة غذاء في الطريق غارتان جوية استيدفت
 . الخوخةمديرية ي العام في منطقة موشج ف

 ( 2قتل )في  سيارتيم( اخرين جراء غارتان جوية استيدفت 3وجرح ) صيادين بينيم طفل
 الطريق العام في مديرية الخوخة .

  مديرية الخوخة .منطقة الوعرة في غارتان جوية استيدفت 
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 غاراث(4حمافظت هارب :) 

  صرواحغارتان جوية استيدفت سيارة في الطريق العام في مديرية . 

 . غارتان جوية استيدفت مديرية حريب القراميش 

 (ةحمافظت البيضاء :) غار

 ( اشخاص جراء غارة جوية لطائرة بدون طيار استيدفت سيارتيم في الطريق العام 3قتل )
 . رداعمديرية منطقة يكال في في 

 


