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 الرصد احلقىقي اليىهي 

محافظات 
 قصفت

   منازل          
منشأة  نادي مصنع

 حكومية
محطة  حديقة

 وقود
مضخة 

 مياه
طريق  سيارة جامع مزرعة

 وجسر
عدد  تضرر تدمير

 الغارات
عدد 
 االيام

8 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 12 96 683 

 
 الًتهاكات وجرائن السعىدية وحتالفها يف اليوي

 االحدم، يوم 3/12/2112:  تاريخ االنتهاك
 : على مدار أربعة وعشرون ساعة. زمن االنتهاك

 (،الحديدة ،االمانة مارب ،عمران، حجة، ، صنعاء تعز  صعدة( محافظات:  مكان االنتهاك
 : السعودية وتحالفها. االنتهاكجهة 

  الضحايا واألضرار 
 (ات غار5حمافظة صعدة :) 

 . غارة جوية استهدفت منطقة السداد في مديرية باقم 

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

 (اتغار4:)  تعزحمافظة 

  موزعفي مديرية  مفرق خالدسيار في الطريق العام في جوية استهدفت  تانغار . 

 .غارتان جوية استهدفت منطقة العمري في مديرية ذوباب 

 ت(اغار6حمافظة صٌعاء :) 

  همدانفي مديرية  ضالعغارتان جوية استهدفت منطقة . 

 .غارتان جوية استهدفت منطقة جربان في مديرية سنحان 
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 .غارتان جوية استهدفت منطقة السواد في مديرية سنحان 

 (اتغار8حمافظة عوراى:) 

  حرف سفيانفي مديرية  الجبل االسودغارتان جوية استهدفت . 

  ( منزل وتضرر 12ادى الى تدمير منزالن وتضرر )غارتان جوية استهدفت منازل المدنيين
 في مدينة سفيان في مديرية حرف سفيان .جامع 

  حرف سفيانغارتان جوية استهدفت مبنى المجمع الحكومي في مديرية . 

  حرف سفيانفي مديرية  ادارة االمناستهدفت مبنى غارتان جوية . 

 (ةغار15حمافظة حجة :) 

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

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

 (اتغار3حمافظة هارب :) 

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

 (ةغار26اهاًة العاصوة :) 

 محطة وقود ادى الى احتراقها في وزارة الداخمية في منطقة الجرافاستهدفت  غارتان جوية 
 .الثورةفي مديرية 

 (5 غارات جوية استهدفت )السبعينفي مديرية  مباني تالل الريان في منطقة عطان. 

 .غارتان جوية استهدفت منطقة عطان في مديرية السبعين 

  جوية استهدفت مباني كمية الهندسة العسكرية في منطقة جولة اية في مديرية شعوب.غارة 
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  غارتان جوية استهدفت مصنع لمبيوت الجاهزة ادى الى تدميره في منطقة حي الجامعة في
 مديرية معين.

 .غارتان جوية استهدفت مباني الدفاع الجوي في منطقة المطار في مديرية بني الحارث 

 (3غارات جوي ) بني الحارثة استهدفت مطار صنعاء الدولي في مديرية . 

 ( مايو في منطقة شعوب في مديرية شعوب.22غارة جوية استهدفت نادي ) 

 (3 غارات جوية استهدفت منزل احمد عمي ادى الى تدميره في منطقة السبعين في مديرية )
 السبعين.

  مديرية السبعين.غارة جوية استهدفت منزل فارس مناع في منطقة حدة في 

 (4 غارات جوية استهدفت حديقة )سبتمبر في منطقة النهضة في مديرية الثورة.21 

 (اىحمافظة احلديدة:) غارت

 في ادى الى تدميرها وتدمير مضخة مياه  غارتان جوية استهدفت مزرعة احد المدنيين
 مديرية الخوخة .

 

 

 

 

 

 

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

