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 الرصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكاث وجرائن السعىديت وحتالفها يف اليوي
 االثنينم، يوم 11/12/2112:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 (ةغار33حمافظت صعدة :) 

 ( من عمال اإلغاثة جراء غارتان جوية استيدفت مبنى المجمع 3( مدنين بينيم )6قتل )
 التربوي في مديرية كتاف .

 . غارتان جوية استيدفت سيارات اإلسعاف في المجمع التربوي في مديرية كتاف 

  منطقة بني صياح في مديرية رازح .غارتان جوية استيدفت 

 ( منزل وتضرر 11غارتان جوية استيدفت منازل المدنيين أدى الى تدمير منزالن وتضرر )
 جامع في منطقة القد في مديرية رازح .

  غارة جوية استيدفت مبنى الوحدة الصحية أدى الى تدميره في منطقة آل عمي في مديرية
 رازح .

محافظات 
 قصفت

   منازل          الضحايا
مضخة  مزارع جرحى قتلى

 مياه
محال سوق

ت 
 تجارية

مستش
 فى

 مدرسة جامع
 ومعهد

عدد  تضرر تدمير سيارة طريق
 الغارات

عدد 
 االيام

6 33 4 1 1 1 51 1 2 2 8 12 4 47 53 991 
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 احد المدنيين أدى الى تدميرىا وتدمير مضخة مياه في  غارتان جوية استيدفت مزرعة
 منطقة القد في مديرية رازح .

 . غارتان جوية استيدفت منطقة البقع في مديرية كتاف 

 . غارتان جوية استيدفت منطقة آل ابوجبارة في مديرية كتاف 

 . غارة جوية استيدفت منطقة طخية في مديرية مجز 

  قراد في مديرية باقم .غارتان جوية استيدفت منطقة آل 

 . غارة جوية استيدفت منطقة مندبة في مديرية باقم 

 . غارتان جوية استيدفت مديرية كتاف 

 (3. غارات جوية استيدفت منطقة العطفين في مديرية كتاف ) 

 . غارة جوية استيدفت مديرية الظاىر 

 (5. غارات جوية استيدفت منطقة بني معاذ في مديرية سحار ) 

 (اثغار4حمافظت تعز :) 

  في سيارات المدنيين أدى الى تدمير سيارتان جراء غارتان جوية استيدفت  ( مدنيين8)قتل
 .المخاءفي مديرية  المحجرمنطقة الطريق العام في 

  موزعفي مديرية  اليامميفي منطقة الطريق العام سيارة في جوية استيدفت  تانغار . 

 (اثغار5حمافظت صٌعاء :) 

  جوية استيدفت سيارة في الطريق العام في نقيل بن غيالن في مديرية نيم .غارة 

 مديرية نيم .في  جبل السمطاءجوية استيدفت  غارتان 

  في مديرية نيم . الطريق العام في مفرق رمادةغارتان جوية استيدفت 
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 (اثغار5:)  احلديدةحمافظت 

 ( اخرين جراء 1( مدنيين وجرح )11قتل ) سيارة نوع ىيموكس تقل غارة جوية استيدفت
 .حيسمديرية مسافرين في جسر وادي ظمي الرابط بين منطقة النجيبة ومديرية حيس في 

 .إصابة احد المدنيين جراء غارة جوية استيدفت سيارتو في الطريق العام في مديرية حيس 

 ( مدنيين جراء غارة جوية استيدفت باص في الطريق العام في 4قتل ).مديرية حيس 

 ( محالت تجارية وتضرر 5غارتان جوية استيدفت سوق حيس الشعبي أدى الى تدمير )
 في سوق حيس في مديرية حيس.وتضرر جامع ( منزل 18( محل وتضرر )38)

 (تاىحمافظت شبىة :) غار

 ( اخرين جراء غارتان جوية استيدفت منزل المواطن صالح 1( مدنيين وجرح )1قتل )
( 8وتضرر )( سيارات 3( منازل وتدمير )11عيضة الوتيد أدى الى تدميره وتضرر )

 في مديرية عسيالن .محالت تجارية في منطقة الحمى 

 غاراث(4حمافظت حجت :) 

 ( منازل مجاورة  7غارة جوية استيدفت منزل الشيخ مييوب سراع أدى الى تدميره وتضرر )
 في مديرية الشغادرة .

 (3 غارات جوية استيدفت مبنى المعيد الميني أدى الى تدميره في منطقة عاىم في )
 مديرية كشر .
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