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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 وجزائن السعىديت وحتالفها يف اليويالًتهاكاث 
 الربعاءام، يوم 8/11/7112:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
 

  الضحايا واألضرار 
 (قذيفت هدفعيت52+اثغار01حمافظت صعدة :) 

 (4. غارات جوية استهدفت منطقة الثعبان في مديرية باقم ) 

 (قذيفة استهدفت مزارع 25قتل مدني وجرح اخر جراء قصف صاروخي سعودي ب )
 مناطق متفرقةفي المدنيين أدى الى تدمير مزرعتان وتضرر مزرعة وتضرر مضخة مياه 

 في مديرية رازح .

 (4غارات جوية استهدفت ) . منطقة االجاشر في مديرية كتاف 

 ( منزل في منطقة 16غارتان جوية استهدفت منزل احد المدنيين ادى الى تدميره وتضرر )
 آل قراد في مديرية باقم .

 

محافظات 
 قصفت

    منازل    الضحايا
منشآت  جرحى قتلى

 حكومية
مضخة  مزارع

 مياه
قذيفة  تضرر تدمير

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

6 1 1 4 3 1 1 16 55 66 955 

mailto:legalcenter@lcrdye.org
http://www.lcrdye.org/


  م5/00/5104 ليىمالزصد احلقىقي 

 
  

:  00967 01  333214   -   @lcrdye.orginfomail: -E  - www.lcrdye.org:   

 
   

 املزكز القاًىًي للحقىق والتٌويت

2 
 

 حمافظت تعز :) غارتاى (

  في مديرية موزع . منطقة الهامميغارتان جوية استهدفت 

 ( ةغار01اهاًت العاصوت :) 

 (6 غارات جوية استهدفت مباني مدرسة الحرس في منطقة الجمنة في مديرية بني )
 الحارث .

 (6 غارات جوية استهدفت مباني كمية الهندسة العسكرية في منطقة جولة اية في مديرية )
 شعوب .

  غارتان جوية استهدفت مبنى المعهد الفني لمجوية في منطقة جدر في مديرية بني الحارث
. 

 ( ةغار53ء :) حمافظت صٌعا

 (26 غار )نهمفي مديرية  مناطق متفرقةجوية استهدفت  ة . 

 غاراث (3حمافظت هارب :) 

 (6. غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية صرواح ) 

 حمافظت شبىة :) غارتاى (

 . غارتان جوية استهدفت منطقة مبمقة في مديرية عسيالن 

 

 


