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 الرصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكات وجرائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 السبتم، يوم 23/12/2112:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 ( ةارغ 44حمافظة صعدة :) 

 ( نساء واصابة امرأتان جراء غارتان جوية استهدفت موكب عزاء في منطقة غمار 3قتمت )
 في مديرية رازح .

 . غارتان جوية استهدفت منطقة الغور في مديرية غمر 

  منبوغارتان جوية استهدفت منطقة آل الشيخ في مديرية . 

  (8 غارات جوية استهدفت منطقة البقع ). في مديرية كتاف 

 (اتغار3حمافظة حجة :) 

 (3 غارات جوية استهدفت ) مزارع المدنيين ادى الى تدمير مزرعتان وتضرر مزرعة
 منطقة الجر في مديرية عبس .وتدمير مضخة مياه في 

 

محافظات 
 قصفت

   منازل       الضحايا
مضخة  مزارع جرحى قتلى

 مياه
شاحنة 
 غذاء

عدد  تضرر تدمير سيارة طريق ملعب
 الغارات

عدد 
 االيام

7 22 33 3 1 1 1 3 7 1 12 45 1003 
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 (اىتحمافظة احلديدة :) غار

 ( مدنيين جراء 3قتل )ساحل الجاح  في في الطريق العامغذاء  شاحنةجوية استهدفت  غارة
 . بيت الفقيومديرية  في

 ( اطفال واصابة طفل جراء انفجار قنبمة عنقودية من مخمفات الطيران السعودي في 4قتل )
 . السخنةمديرية 

 (اتغار7حمافظة صٌعاء:) 
 ( مدنيين وجرح5قتل ) (22 )تجمع جوية استهدفت  ( غارات5)بينهم طفالن جراء  اخرين

 . ارحبفي مديرية  ( سيارات6دى الى تدمير )ا لممدنيين جوار جامعة ارحب

 ( اخرين جراء غار 15( مدنيين وجرح )5قتل )جوية استهدفت ممعب  جوار جامعة  تان
 ارحب في مديرية ارحب .

 (ةحمافظة هارب :) غار
 ( مدنيين جراء غارة2قتل )  منزل احد المدنيين ادى الى تدميره وتضرر جوية استهدفت

 في مديرية صرواح.وتدمير سيارة  ( منزل12)

 غارات(5حمافظة اجلىف :) 
 (5.غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية خب والشعف ) 

 غارة(43حمافظة تعز :) 
 (5غارات ) . جوية استهدفت منطقة العمري في مديرية ذوباب 

 . غارتان جوية استهدفت جبل المهاية في مديرية موزع 

 . غارتان جوية استهدفت الطريق العام في مفرق البهيشة في مديرية موزع 

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