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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 
 
 
 
 

 النتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليون
 االربعاءم، يوم 6/12/2112:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 (قذيفة هدفعية281+ ةغار51حمافظة صعدة :) 

  ( قذيفة استيدفت منازل 161قصف صاروخي سعودي ب)اصابة احد المدنيين جراء
( مزارع 3( منزل وتدمير )39وتضرر )( منازل 3ومزارع المدنيين ادى الى تدمير )

 ( مضخات مياه في مناطق متفرقة في مديرية رازح .3)وتضرر ارع( مز 5وتضرر )

 (قذيفة استيدفت مناطق متفرقة في مديرية شداء .51قصف صاروخي سعودي ب ) 

محافظات 
 قصفت

    منازل        الضحايا
محال مزارع جرحى قتلى

ت 
 تجارية

مضخة 
 مياه

مركز  جامع
 تعليمي

قذيفة  تضرر تدمير سيارة فنادق
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

5 11 32 8 23 2 3 1 2 13 11 112 385 51 986 

      
مبنى 
 سفارة

كليات 
 عسكرية

محطة 
 وقود

منشأة  طريق
 حكومية

 مدرسة

1 3 1 1 1 1 
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 (4. غارات جوية استيدفت منطقة آل الصيفي في مديرية صعدة ) 

 (قذيفة اس35قصف صاروخي سعودي ب ). تيدفت منطقة آل الشيخ في مديرية منبو 

 (قذيفة استيدفت منطقة آل مقنع في مديرية منبو .41قصف صاروخي سعودي ب ) 

 (9. غارات جوية استيدفت منطقة قحزة في مديرية صعدة ) 

 . غارتان جوية استيدفت منطقة مندبو في مديرية باقم 

 غارة(51حمافظة حجة :) 

 ( 2( مدنيين بينيم )4قتل )( اخرين 13اطفال ومرأة وجرح )( نساء 4( اطفال و)5بينيم )
جوية استيدفت منزل احد المدنيين ادى الى تدميره في منطقة بني شمسان في  ةغار جراء 

 مديرية مبين .

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

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

  جوية استيدفت مبنى المركز التعميمي ادى الى تدميره في منطقة شمسان في مديرية غارة
 مبين .

 (اتغار8اهانة العاصوة :) 

  ( 3( منزل وتضرر )21منزل احد عمي ادى الى تدمير وتضرر )غارتان جوية استيدفت
 في مديرية السبعين. جولة المصباحيفي  ( سيارات7( محل تجاري و)32فنادق و)

  ( منزل وتضرر 14ادى الى تدمير وتضرر ) عمار صالحغارتان جوية استيدفت منزل
 .الوحدةفي مديرية  شارع ايرانفي وتضرر مبنى السفارة االيرانية ( سيارات وجامع 5)

 . غارة جوية استيدفت مباني االكاديمية العسكرية في منطقة الجراف في مديرية الثورة 

 عفاش في منطقة الكميم في مديرية الوحدة . غارتان جوية استيدفت منزل عمي 

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


  م6/52/2057 ليىمالزصد احلقىقي 

 
  

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

 
   

 املزكز القانىني للحقىق والتنوية

3 
 

 . غارة جوية استيدفت مبنى كمية الشرطة في منطقة البميمي في مديرية الصافية 

 (ةحمافظة تعز :) غار

 ( مدنيين جراء غارة جوية استيدفت محطة وقود ادى الى تدميرىا 4اصابة ) في الطريق
 في منطقة النجيبة في مديرية المخاء .العام 

 (ةغار52حمافظة صنعاء :) 

 ( اخرين جراء غارة جوية استيدفت منزل 5( اطفال وجرح )3( مدنيين بينيم )7قتل )
في منطقة بيت العذري ( منزل 12وتضرر )المواطن صالح احمد العذري ادى الى تدميره 

 في مديرية نيم .

 (4 غارات جوية استيدفت )( منزل في 17منازل المدنيين ادى الى تدمير منزالن وتضرر )
 منطقة عيال محمد في مديرية نيم .

 (3غارات ) . جوية استيدفت مسجد ادى الى تدميره في منطقة رمادة في مديرية نيم 

 . غارتان جوية استيدفت مدرسة الفوز ادى الى تدميرىا في مديرية نيم 

  االمن ادى الى تدميره في مديرية نيم .جوية استيدفت مبنى ادارة  تانغار 
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