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 الرصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكاث وجرائن السعىديت وحتالفها يف اليوي
 االربعاءم، يوم 02/10/0212:  تاريخ االنتهاك

 : على مدار أربعة وعشرون ساعة. زمن االنتهاك
 (،األمانة ،عمران ،تعز ،مارب ، ،الحديدة  ،حجة ،صنعاء صعدة( محافظات:  االنتهاكمكان 

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 (ةغار12حمافظت صعدة :) 

 ( مدنيين جراء غارتان جوية استهدفت سيارتان في الطريق العام في منطقة عكوان 4قتل )
 . الصفراءفي مديرية 

 ( اخرين جراء 8( نساء وجرح )3( اطفال و)6( مدني بينهم )11قتل )(غارات3 )  جوية
( منزل وتدمير سيارتان 15( منازل وتضرر )3منازل المدنيين أدى الى تدمير )استهدفت 

في مديرية  باب نجران االثريةمنطقة لممسعفين وتضرر مدرستان وتضرر جامع في 
 .صعدة

 .غارتان جوية استهدفت مدينة صعدة في مديرية صعدة 

 . غارتان جوية استهدفت منطقة عكوان في مديرية الصفراء 

 ة استهدفت منطقة آل عمي في مديرية صرواح .غارتان جوي 

محافظات 
 قصفت

   منازل          الضحايا
منشأة  مصنع مزارع جامع جرحى قتلى

 حكومية
مضخة  مدرسة

 مياه
مخاز 
ن 
 غذاء

عدد  تضرر تدمير سيارة طريق
 الغارات

عدد 
 االيام
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  جوية استهدفت منطقة شعبان في مديرية رازح . ةغار 

 (ثاارغ8حمافظت صٌعاء :) 

  ( 15منزل احد المدنيين أدى الى تدميره وتضرر )غارة جوية استهدفت مدني جراء قتل
 . سنحانفي مديرية  منزل في منطقة السواد

 (4 غارات جوية استهدفت منطقة ). حاز في مديرية همدان 

 (3.غارات جوية استهدفت منطقة السواد في مديرية سنحان ) 

 (اثغار9حمافظت حجت :) 

 (5غا ) جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي. اتر 

 (4 غار )جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض. ات 

 (ةغار17حمافظت احلديدة :) 

 (3غارات )  ( مزارع وتدمير مضختي 4مزارع المدنيين أدى الى تضرر )جوية استهدفت
 . زبيدمديرية مياه في 

  غارتان جوية استهدفت مزرعة احد المدنيين أدى الى تدميرها وتدمير مضخة مياه في
 مديرية الحسينية .

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

 جبل راس . غارة جوية استهدفت وادي النعيم في مديرية 

 (4.غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية الجراحي ) 

 .غارة جوية استهدفت مديرية الدريهمي 
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 (ةغار28حمافظت شبىة :) 
 (13.غارة جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية بيحان ) 
 (15.غارة جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية عسيالن ) 

 غاراث(8حمافظت هارب :) 
 (6.غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية صرواح ) 
 ي منطقة المحجزة في مديرية غارتان جوية استهدفت مبنى المعهد المهني أدى الى تدميره ف

 .صرواح

 (اىحمافظت تعز:) غارت
 . غارتان جوية استهدفت الطريق العام في مفرق خالد في مديرية موزع 

 غاراث(6اهاًت العاصوت:) 
 (3 )( 4غارات جوية استهدفت هناجر أغذية تابعة لمتاجر حيدر فاهم أدى الى تدمير )

 ( منزل وتضرر مدرسة وجامع في منطقة النهضة في مديرية الثورة .35مخازن وتضرر )
 (3( غارات جوية استهدفت مباني مجمس النواب أدى الى تدمير )مباني وتضرر جامع 3 )

 في منطقة الستين في مديرية معين.

 غارة(15افظت موراى:) حم
 (5.غارات جوية استهدفت جبل المرحة في مديرية عمران ) 
 .غارة جوية استهدفت مصنع اسمنت عمران في مديرية عمران 
 (4.غارات جوية استهدفت مبنى المجمع الحكومي في مديرية حوث ) 
 .غارتان جوية استهدفت مديرية ثالء 
 (3 غارات جوية استهدفت مبنى المجمع الحكو ) مي ومبنى المحكمة في مديرية حرف

 سفيان .
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